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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa o produto cultural de três bandas brasileiras do estilo Happy Rock, com 

o intuito de averiguar a existência de um perfil comum às três, quanto a sua produção cultural. 

Para tanto foram abordados aspectos referentes à música, indústria cultural, reificação e as 

características do seu público alvo, a geração z. Buscou-se, portanto, averiguar até que ponto 

a influência dos paradigmas da capitalização seriada da indústria cultural, em conjunto com a 

reificação de relações, valores e sentimentos, podem afetar a produção cultural humana. Esta 

pesquisa possui abordagem metodológica baseada em pesquisa bibliográfica, documental, 

técnica de entrevista e análise de conteúdo. Isso possibilitou a criação de categorias de análise 

pertinentes ao conceito do produto das bandas de Happy Rock, o perfil dos seus consumidores 

e a configuração do mercado em que está inserido. Dando início, portanto, a análise da 

existência de um perfil comum. 

 

Palavras-chave: Happy Rock. Rock. Indústria Cultural. Reificação. Sociedade Pós-Moderna; 

 

 

ABSTRACT 

 

This research analyses the cultural product of three Brazilian bands with Happy Rock style, in 

order to ascertain the existence of a common profile between them, regarding their cultural 

production. For this, it was discussed aspects related to music, cultural industry, 

reification and their target audience characteristics, called generation z. Therefore, it was 

attempted to ascertain to what extents the influence of the paradigms of serial capitalization of 

the cultural industry, together with the relationships reification, values and feelings, can affect 

the cultural human production. This study has methodological approach based on 

bibliographic and documentary research, technique of interview and content analysis. 

Therefore, this study enabled the creation of categories of analysis relevant to the product 

concept of Happy Rock bands, their customers profile and the market settings in which it 

appears. Initiating, therefore, the analysis of a common profile existence. 

 

 

  

 

Keywords: Happy Rock. Rock. Culture Industry. Reification. Post-Modern Society; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Fundar uma banda, por meio dela abandonar o anonimato artístico e os ―ensaios de 

garagem‖ para ―cair na estrada‖ e conhecer diferentes lugares do mundo em turnês de muito 

sucesso, tocando apenas o play list favorito, para o público que desejar e ainda ser pago por 

isso. Esta parece ser a síntese do sonho de grande parte de grupos dos mais diferentes estilos 

musicais, incluindo-se neles as bandas de rock – ao menos segundo muitos discursos da 

indústria cultural, os quais apresentam enredos de filmes e até mesmo temas de letras de 

músicas que servem de exemplo a essa ideia. Por exemplo, o filme Rock Star
1
 (2001) do diretor 

Stephen Herek, que narra a saga de um fã da banda Steel Dragon, que de uma hora para outra 

vê sua vida mudar ao ser chamado como substituto do vocalista da sua banda favorita. Ou 

mesmo quando a banda Nickelback
2
 canta na letra da música intitulada Rockstar, que 

negociaria sua vida, cortaria o cabelo, mudaria de nome e faria qualquer coisa, ―porque todos 

nós queremos ser grandes estrelas do rock‖. 

 No caso do estilo musical rock, poder-se-ia acrescentar a filosofia de vida ―sexo, 

drogas e rock n’roll‖. E esse rock n’ roll way of life é perseguido e simplesmente reverenciado 

por inúmeras de pessoas no mundo. Nesse sentido, nas palavras de Wall (2009), o ponto de 

vista de um astro de rock em relação ao seu público poderia ser assim descrito: 

 

Olhando para o palco, milhares deles, mexendo a cabeça [...], uma grande massa 

escura se contorcendo, sonhando, ávida de humanidade, todos esperando pelo seu 

sinal, pelo ritual para atingir o máximo de vertigem, se derramar e engoli-los, 

engasgar e fazer com que queiram mais. Ascensão! Para a luz! Aprendendo a voar 

com suas mãos e joelhos (WALL, 2009, p.11). 

 

 Assim como outras expressões musicais, o rock faz parte da gama de manifestações 

artísticas que o homem desenvolveu para expressar suas subjetividades, como anseios, desejos 

e a projeção de si mesmo em relação ao seu ambiente sociocultural.    

 Dos desenhos nas cavernas até as mais prestigiadas obras contemporâneas de arte 

expostas em galerias e museus, toda expressão humana é parte da experiência do indivíduo 

                                                           
1
  O filme Rock Star, de 2001, conta a história de um fã da fictícia banda de rock  Steel Dragon, que é chamado 

para ocupar o espaço do vocalista da banda. Passando a viver as vantagens e desvantagens de ser um astro do 

rock. Disponível em: <http://rock starmovie.warnerbros.com>. Acesso em: maio, 2011. 
2
 Nickelback é uma banda de rock Canadense em atividade desde o ano de 1995. Disponível em: 

<http://www.nickelback.com/home/biography>. Acesso em: maio, 2011. 

http://rockstarmovie.warnerbros.com/
http://www.nickelback.com/home/biography
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com seu grupo social e com o seu ambiente. ―É possível dizer, então, que arte são certas 

manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo, isto é: 

nossa cultura possui uma noção que denomina solidamente algumas de suas atividades e as 

privilegia‖ (COLI, 1995, p.8). Assim sendo, a cultura e a arte são ao mesmo tempo o produto 

e a conjuntura de manifestações de todas as pessoas. Essas manifestações possuem 

significados singulares, relacionados aos repertórios de seus produtores e aos ambientes onde 

se encontram manifestados e, conforme suas implicações são cultivadas e reproduzidas para 

as próximas gerações.   

 A cultura, como conjunto de projeções seminais do ser humano, sofreu várias 

influências durante a história: condições geográficas e climáticas, suportes tecnológicos, 

condições sociais e, também, o anseio do homem não somente em produzir, mas reproduzir 

aquilo que cria. Isso porque em alguns casos há necessidade de difusão de ideias e projetos de 

um grupo ao outro, de uma geração a outra, garantindo-se assim a soma de saberes e a 

evolução do conhecimento. 

Por outro lado, a reprodução cultural em nível massivo, ao invés de impulsionar a 

iniciativa individual para a produção livre e personalizada, a sufoca em favor da produção e do 

consumo em massa, de larga escala, e está submetida a interesses pré-estabelecidos pelas 

necessidades do mercado de massa. A cultura como produto serializado origina-se pelas indústrias 

culturais, tais como a publicidade, e é disponibilizada ao consumo para os mais diferentes 

públicos-alvo, em conformidade com diferentes interesses econômicos, sociais e políticos.  

É nesse sentido que o acesso à cultura por intermédio das indústrias culturais pode ser 

de tal forma moldado, orientado – pois como qualquer outro produto a cultura produzida 

necessita ser consumida, gerar retorno financeiro – a ponto de influenciar a própria produção 

cultural fora dessas indústrias. Não significa dizer, entretanto, que a cultura como expressão 

típica das experiências humanas possa ser abolida ou substituída pela cultura oriunda das 

indústrias culturais, mas sim que, em dado momento, a criação cultural subjetiva possa ser 

influenciada pelos modismos e interesses destas. 

 

O caráter de montagem da indústria cultural, a fabricação sintética e guiada dos seus 

produtos, industrializada não só no estúdio cinematográfico, mas virtualmente, ainda 

na compilação das biografias baratas, nas pesquisas romanceadas e nas canções, 

adapta‐se a priori à propaganda. Já que o momento particular tornou‐se separável e 

fungível, descartado mesmo tecnicamente de qualquer nexo significativo, ele se 

pode prestar a finalidades externas à obra (ADORNO, 2002, p.40). 
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A indústria, que antes era responsável somente pela manipulação de commodities
3
, 

evoluiu e tornou-se apta com o advento das mídias massivas a influenciar a produção de 

ideologias, paradigmas, modismos e estilos de vida. Sendo assim, a humanidade depara-se com 

um cenário onde a sua expressão, seja ela fruto de um processo autenticamente artístico, ou 

focado somente na comercialização, sofre influência da reorganização industrial, que possibilita 

a reificação, como explica Jamenson (1995). O autor afirma que as atividades humanas estão 

cada vez mais sendo instrumentalmente ―taylorizadas‖, ou seja, ―analiticamente fragmentadas e 

reconstruídas segundo vários modelos de eficiência‖ (JAMENSON, 1995, p.10). Modelos esses 

que tem como função diminuir a possibilidade de erro na inserção mercadológica da atividade, 

aproximando o potencial de equívoco o máximo possível de zero. 

 Honnet (2008) explica que o conceito de reificação, cunhado por Lukács, relaciona-se 

basicamente coisificação de algo que não seja um objeto, mas que é tratado como se assim o 

fosse. Pode ser uma pessoa, uma identidade, um sentimento ou mesmo um estilo de vida, por 

exemplo. Ainda segundo o autor, a instrumentalização é comumente tida como sinônimo da 

reificação, pelo paralelo entre o significado da palavra instrumento e o modo como o objeto 

reificado é despido de suas qualidades para ser uma ferramenta para alcançar um objetivo, 

seja o objeto que sofre a reificação um bem material, uma ideologia ou mesmo uma pessoa. 

 Dentre as manifestações humanas as quais são passíveis de reificação, o foco principal 

desse trabalho é a música. Desde que existe a expressão musical, sempre houve o seu 

julgamento e a separação do que é realmente uma projeção artística de qualidade, da 

superficial.  

 

As queixas acerca da decadência do gosto musical são, na prática, tão antigas quanto 

esta experiência ambivalente que o gênero humano fez no limiar da época histórica, 

a saber: a música constitui, ao mesmo tempo, a manifestação imediata do instinto 

humano e a instância própria para o seu apaziguamento.[...] Toda vez que a paz 

musical se apresenta perturbada por excitações bacânticas, pode-se falar da 

decadência do gosto (ADORNO, 1999, p.65). 

 

 A música produzida atualmente não necessita mais que alguns cliques do mouse para 

tornar-se mundialmente conhecida. Por exemplo, a cantora Mallu Magalhães, que com base 

em publicações na internet das suas composições no site Myspace
4
, diretamente da sua casa, 

                                                           
3
 Commodities: Termo oriundo da língua inglesa que significa produtos de origem primária como: petróleo, 

minério de ferro, grãos em geral, entre outros. 
4
 Myspace: Rede social que conecta pessoas à música, celebridades, tv, cinema e jogos. Disponível em: 

<http://br.myspace.com/Help/AboutUs>. Acesso em: maio, 2011. 

http://br.myspace.com/Help/AboutUs
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tornou-se um fenômeno da música brasileira, posteriormente sendo redescoberta pela MTV
5
. 

 Para Jambeiro (1975), a redescoberta de talentos pela indústria fonográfica pode ser 

entendida como o processo de potencialização do seu impacto no mercado da música. Ainda, 

segundo o autor, quando um talento é descoberto, normalmente ele não segue o caminho de 

estímulo da produção livre da sua arte. Ao contrário disso, deve submeter-se – algumas vezes mais, 

outras menos – às especificações as quais a gravadora impõe como mais apropriadas. Baseada em 

pesquisas de mercado e público-alvo, seu talento é reaproveitado de maneira a suprir a oportunidade 

encontrada (JAMBEIRO, 1975). Quando se remete à música como arte, capítulos como a destreza 

técnica da guitarra de Jimmy Page
6
, nas músicas do grupo Led Zepellin

7
, obedeciam a um modo de 

apreciação e produção diferentes. Jimmy Page exigiu que sua banda tocasse da maneira com que 

achava correta, inovando e contrariando a maneira como as gravações eram feitas na época para, 

simplesmente, segundo as palavras do próprio, dar ―à gravação uma grande atmosfera, que era o que 

eu procurava, mais do que um estilo de som estéril‖ (WALL, 2009, p.90).  

 Quanto ao modo de apreciação de uma composição musical, Moraes (1986) explicita 

que a música deve ser apreciada não somente com o sentido da audição, mas sim com um 

conjunto em que o corpo por completo, a emotividade e o saber intelectual perante a 

composição estrutural da mesma. Portanto, para que composições como as do Led Zepellin 

fossem satisfatoriamente apreciadas, necessitava razoável concentração por parte do público. 

Buscava-se entender não somente o que a música expressava, mas o esforço contido na tentativa 

de inovação. Atualmente, a música produzida especificamente para o entretenimento passou 

a ser apreciada de uma maneira diferente, deixando de ser a protagonista para se tornar a 

coadjuvante, tornando-se plano de fundo para nossas ações do dia a dia. 

 

A música de entretenimento preenche os vazios do silêncio que se instalam entre as 

pessoas deformadas pelo medo, pelo cansaço e pela docilidade de escravos sem 

exigências. Assume ela em toda parte, e sem que se perceba, o trágico papel que lhe 

competia ao tempo e na situação específica do cinema mudo. A música de 

entretenimento serve ainda - e apenas - como fundo (ADORNO, 1999, p.65). 

 

                                                           
5
 MTV: Sigla de Music Television. Canal sediado em Nova York com filiais em mais de 164 países, incluindo o 

Brasil. Sua programação é dedicada quase que exclusivamente à música e vídeo-clipes. Disponível em: 

www.mtv.com/about. Acesso em: junho, 2011. 
6
 Jimmy Page é um guitarrista inglês e membro fundador da banda Led Zeppelin. Considerado um dos maiores 

influenciadores da história do rock, foi eleito o nono maior guitarrista do mundo em uma lista de 100, pela 

revista Rolling Stone. Disponível em: <http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-

time-19691231/jimmy-page-19691231>. Acesso em: maio, 2011. 
7
 Segundo Wall (2010) , Led Zepplin foi uma banda inglesa fundada no ano de 1968, com influências do blues e 

do rock . Considerada a banda que criou o heavy metal e o hard rock, foi destaque pela inovação no método de 

composição, gravação e apresentação de suas músicas.  

http://www.mtv.com/about
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231/jimmy-page-19691231
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231/jimmy-page-19691231
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 A música quando inserida na realidade econômica atual é um produto como qualquer 

outro. Principalmente, porque, como qualquer outro indivíduo o músico precisa sobreviver, e 

para sobreviver, precisa vender. Para tanto, demandava que os músicos ―deixassem a 

garagem‖ e passassem a produzir melhor os seus produtos, para assim adequá-los ao maior 

número de pessoas possíveis.         

   A indústria fonográfica surgiu baseada nesse nicho de mercado, ou seja, a 

necessidade de não mais se ater a pequenos públicos, para preocupar-se com a grande escala. O 

crítico musical Simon Frith (1996) cita que podemos considerar a mudança da música em três 

etapas sequenciais: primeiramente a etapa folk, quando a música era produzida e armazenada pelo 

cérebro humano, denotando os primórdios da música. A etapa artística, quando, com o advento de 

suportes como o papel e a tela, tanto a arte quanto a música deixavam de ser privilégio do 

compositor, para poderem ser repassadas e ensinadas com maior efetividade. E a etapa pop, que 

vivemos atualmente, quando a produção musical coexiste com o gerenciamento mercadológico. 

   A profissionalização da música, além do período pós Segunda Guerra Mundial foi o 

que gerou a possibilidade da música criar um dos seus produtos mais vendáveis: o rock, o 

―filho bastardo do jazz‖ (MONTANARI, 2001, p.62). Montanari cita que os conjuntos 

musicais, anteriormente constituídos de um grande número de componentes, sofreram um 

grande baque após a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter ganho a guerra, os Estados 

Unidos haviam gasto muito dinheiro e, portanto, viviam um período no qual a sua economia 

necessitava recuperação. Muitas bandas diluíram-se, principalmente as big bands de jazz, com 

o afastamento de membros, pois não havia dinheiro para pagar os honorários. Em decorrência 

deste fato, começaram a surgir grupos musicais com menos integrantes, visando superar a 

crise monetária. 

Com a formulação de pequenos grupos, a influência do sentimento da juventude 

americana, que queria uma válvula de escape para toda a tensão gerada pela guerra e a 

influência de vertentes como o blues e a música country, surgiu o rock. Um ritmo dançante, 

com influência direta da música negra, que deixou a juventude excitada, os pais preocupados 

e as gravadoras cada vez mais interessadas. 

 

O rock tem sido a música mais ambígua que o século XX já conheceu. Por um lado, 

cresceu em nome de uma suposta rebeldia, uma rejeição dos valores de uma 

sociedade conservadora que faz guerras e mata em nome do progresso. Por outro, 

entra no jogo dessa mesma sociedade, e ajuda a engordar as contas bancárias 

(MONTANARI, 2001, p.64). 
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O rock mostrou-se ainda mais poderoso do que os primeiros produtores imaginavam. A 

música deixou de existir somente na esfera sonora para ser representada fisicamente, mais 

especificamente nos seus próprios consumidores. Não podemos dizer que outras vertentes 

musicais não produziam nos seus ouvintes a projeção física da arte, porém o rock levou isso ao 

limite, pela liberdade e polimorfia de representações que o rock encerra em si. O rock, portanto, 

tornou-se uma maneira de ser, e segundo Chacon (1985), ―é, e se define pelo seu público. Que, por 

não ser uniforme, por variar individual e coletivamente, exige do rock a mesma polimorfia‖. 

 O rock trouxe consigo a criação de produtores e empresas que compreenderam 

definitivamente o rock como um bom negócio. Não havia mais receio em fazer com que um 

cantor ou grupo ―acontecesse‖ com base em um projeto bem arquitetado. Chacon (1985) 

explicita esse fato ao reproduzir uma frase do empresário de Elvis, antes de conhecer o 

próprio: "o dia em que eu achar um branco que cante como um negro ficarei rico".  

A criação do mito Elvis Presley
8
 foi uma das primeiras incursões dos profissionais de 

gerenciamento mercado fonográfico, na modificação profunda de artistas de acordo com o 

mercado que gostariam de abranger. Na realidade em que estava inserido, em um meio que 

contava com pedras fundamentais do rock como Bill Halley
9
 e Chuck Berry

10
, Elvis não 

poderia ser considerado o extraordinário, porém, o até hoje coroado rei do rock já possuía 

atributos que o seu empresário estrategicamente utilizou para que ele fosse lembrado até hoje 

como umas das mais importantes referências do mundo do rock, conforme comentou Montari 

(2001): 

 

Elvis (1935) inaugurou no rock um fenômeno que hoje é propriedade exclusiva da 

música pop. É aquilo que se chama do ídolo pré-fabricado. Certamente, ele não era o 

melhor do que Halley ou Berry, mas tinha uma boa imagem visual, algo que poderia 

ser explorado como um ótimo subsídio para vendagens astronômicas de discos 

(MONTARI, 2001, p.63). 

 

 Como se pode perceber, o rock desde o seu início foi regido por um sentimento de 

insatisfação frente à realidade em que o seu artista estava inserido, principalmente por surgir em 

                                                           
8
 Elvis Presley: Conhecido mundialmente como o rei do rock iniciou sua carreira em 1954, e conta no seu 

currículo com clássicos do rock como Blue suede shoes. Disponível em: <http://www.elvis.com/about-the-

king/biography_.aspx>. Acesso em: maio, 2011. 
9
 Segundo Montanari (2001), Bill Halley foi um compositor americano que é considerado a vanguarda do rock. 

Sua música Rock around the clock, é considerada até hoje o hino do rock. 
10

 Considerado o pai do estilo rock, Chuck Berry é um guitarrista e interprete americano que possui em sua 

discografia clássicos como Johnny B. Goode e Memphi. Disponível em: 

<http://www.chuckberry.com/about/bio.htm>. Acesso em: maio, 2011. 
 

http://www.elvis.com/about-the-king/biography_.aspx
http://www.elvis.com/about-the-king/biography_.aspx
http://www.chuckberry.com/about/bio.htm
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um período pós-guerra, e ter suas raízes em movimentos de música negra, como blues e o rythm 

n blues, tão hostilizada pelos puristas americanos.  

O happy rock, objeto empírico desse trabalho, por sua vez, segue a vertente contrária a 

que os roqueiros se acostumaram a entender como símbolo do rock. Os músicos do happy rock, 

criados em um período de estabilidade econômica, tiveram sua produção musical influenciada 

por essa aparente tranquilidade. Martins (2010) explicita que donos dos maiores acessos no 

Youtube, com contas no patamar dos milhares de usuários nas principais redes sociais da 

internet, as bandas coloridas, genuinamente brasileiras, tomaram para si o título de revelações 

do rock atual. 

 Segundo Martins (2010), o happy rock teve seu ponto de partida na matinê intitulada 

Happy Rock Sunday, realizada na cidade de São Paulo, que reuniu além da banda Restart, 

outras bandas do mesmo estilo. Caracterizadas por abusarem de cores extravagantes no 

vestuário e pelo cunho alegre de suas composições, com temas como ―baladas‖, namoros e 

shopping centers, bandas como Restart, Cine e Hori foram do anonimato ao estrelato em 

pouco tempo. Por exemplo, Gigliotii (2011) observa que a banda Restart, desde seu 

nascimento até alcançar vendagens no patamar dos milhares, levou menos de três anos, 

período este compreendido entre 2009 e 2011. As bandas utilizaram influências de épocas 

anteriores, junto com uma linguagem de bom comportamento aprovada pelos pais dos seus 

fãs pré-adolescentes e adolescentes, visando conquistar um público predominantemente muito 

jovem e altamente ativo nas redes sociais, e assim sendo com alto poder de propagação viral. 

Ao contrário do que o rock tradicional pregava.  

 

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 [...] 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 (SOLLITTO; 

DEODATO, 2010, p.1). 

 

 Baseando-se na conjuntura do atual happy rock, juntamente com a pesquisa da 

influência da reificação e a indústria cultural fonográfica no gerenciamento e produção de 

novos produtos; o presente estudo buscou através da análise das músicas das três bandas de 

happy rock citadas anteriormente, e ainda da pesquisa sobre a sua expressão visual e 
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comercial, identificar se há semelhança entre os seus produtos artísticos finais; podendo assim 

os classificar como produto musical provenientes da indústria cultural fonográfica.  

   Após definir o objeto de estudo e obter as informações com base nos autores 

abordados nos referenciais, foi designado o objetivo geral do estudo: verificar se existem 

características semelhantes entre bandas brasileiras de happy rock, em termos de produto 

musical da indústria cultural fonográfica?  

Os seguintes objetivos específicos derivam do objetivo geral, e tem a função de 

auxiliar estrategicamente a alcançar a resposta ao objetivo geral. Sendo eles: estabelecer um 

perfil comum das bandas de happy rock enquanto produtoras de música comercial no contexto 

da indústria cultural, e analisar como o conceito teórico de reificação pode ser relacionado ao 

produto musical na indústria cultural. 

O objetivo deste trabalho final de graduação é investigar se a música inserida no 

contexto da indústria cultural sofreu influência do processo de padronização, característica 

típica dos produtos da indústria cultural. Para tanto, foram escolhidas três bandas cujo apelo 

musical e estético correspondem às características do chamado happy rock: a banda Restart, 

atualmente produzida pela gravadora Radar Records, a banda Cine, produzida pela gravadora 

Universal Music e a banda Hori, produzida pela Warner Music Brasil. As três bandas são da 

cidade de São Paulo – SP e fazem parte do universo das bandas dos chamados ―coloridos‖.  

 A partir do estudo da estrutura da linguagem musical e visual utilizadas pelas bandas, 

busca-se analisar se há semelhanças entre as mesmas, e como estas possíveis semelhanças 

podem influenciar na caracterização do seu produto musical como proveniente da indústria 

cultural fonográfica. Essa análise é importante para o ambiente acadêmico, por discorrer sobre 

o produto musical com foco na relação entre a sua legitimidade artística e sua função 

comercial. Torna-se pertinente também para o campo da Comunicação e da Publicidade por 

analisar as influências que a indústria cultural pode ter na produção artística, com a finalidade 

de criar produtos economicamente viáveis e de sucesso perante os seus públicos. 

 Entender de que maneira o conceito de reificação, dentro do contexto da indústria 

cultural, pode influenciar a criação musical é de extrema importância para que profissionais 

como os publicitários, possam refletir sobre a complexa relação da comunicação 

mercadologia com os nichos de massa. Também é importante aos acadêmicos perceber o 

paralelo existente entre os paradigmas teóricos da comunicação – como o da Escola Crítica de 

Frankfurt – e a criação artística e comercial e divulgação dos seus produtos na sociedade. 
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 Por fim, existe também a motivação pessoal da pesquisa, pelo interesse do seu autor 

(como músico e publicitário) em compreender como o fenômeno da indústria cultural pode 

influenciar numa das mais significativas expressões artísticas humanas, a produção musical. 

Em um contexto onde a indústria cada vez produz com mais efetividade e menos riscos, 

identificar as atuais condições de existência da expressão musical artística e da comercial é 

relevante para que se compreenda o atual momento da música na indústria cultural e, 

especialmente, do rock em sua versão mais happy de todas. 
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2 MÚSICA: PRODUTO ARTÍSTICO E COMERCIAL 

 

   A existência humana em seus mais diferentes habitats foi resultado das suas inúmeras 

evoluções e adaptações em função das condições ambientais. No decorrer das diferentes eras 

humanas foram criados e aprimorados processos, instrumentos e tecnologias que facilitavam o 

dia a dia em sociedade e garantiam a sobrevivência humana, como foi a criação da roda e a 

descoberta do fogo. Para que essa evolução se perpetuasse, era preciso que houvesse uma 

maneira de registrar as descobertas, os procedimentos, para informação das gerações seguintes.  

   A necessidade dessa perpetuação foi um dos aspectos que fizeram com que os 

antepassados do homem adquirissem a habilidade de articular e, posteriormente, registrar 

sons, imagens e palavras, e assim comunicarem com maior fidelidade os seus intentos. Porém 

apesar de ser impossível precisar o momento no qual a fala tornou-se música, em que o falar 

passou a coexistir com o cantar e tocar, também é impossível desarticular a existência humana 

da expressão musical. 

 

Por mais longe que remontemos na História da Humanidade, sempre encontraremos 

a Música. Todos os povos civilizados, e mesmo os pré-civilizados, pelo que 

sabemos a cultivaram. [...] Por exemplo, ainda hoje se discute, sem se chegar a um 

resultado satisfatório, se o canto precedeu a palavra ou se, pelo contrário, foi a 

conseqüência de uma exageração das inflexões naturais da linguagem (THOMAS, 

MARTINS, MENDES, 1970, p.177). 

 

   Segundo Thomas, Martins e Mendes (1970), na Grécia antiga somente instrumentos 

que imitassem o canto humano eram classificados como dignos de serem chamados de 

musicais, julgando-se todos os demais como inferiores em termos de qualidade. Ainda, 

segundo os autores, esse fato ocasionou um dos primeiros momentos na história humana em 

que a música sofreu um refinamento baseado no julgamento de uma minoria supostamente 

mais intelectualmente capacitada a julgar. Baseada na figura de músicos e poetas, a música 

grega ao mesmo tempo em que dignificava e exaltava o valor da expressão emocional 

humana, restringia a sua glória somente a pessoas que tinham por delimitação superior o aval 

para exercê-la. Alguns autores afirmam que essa influência se estendeu durante muitos anos, 

com reflexos até a Idade Média, período em que os castelos feudais e a Igreja detinham a 

exclusividade da execução musical em seus espaços físicos e de produção dos músicos 

considerados como os mais qualificados, delegando ao restante da população a classificação 

de músicos marginalizados. 
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   Durante o Renascimento a música tomou outro rumo, o da pluralidade. Baseando-se 

enfim em uma maior abertura a diferentes grupos sociais, a exemplo da canção popular, a música 

tornou-se muito mais diversificada. Com criação de novos ritmos e instrumentos, toda a destreza 

técnica buscada a exaustão pelos puristas foi usada pela canção popular em uma revolução que, ao 

contrário do esperado, não ―matou a técnica‖, mas valorizou as suas possibilidades de variação 

criativa. 

 

Desde o século XIV, mas, sobretudo a partir do século XV, sua influência se fez 

sentir. Inventaram-se novas modalidades, novos ritmos, novas combinações de 

contraponto. E pouco a pouco, toda essa riqueza técnica foi sendo posta a serviço da 

expressão. (...) A fonte de toda essa renovação da arte musical, servida por uma 

grande virtuosidade técnica, foi a canção popular (THOMAS, MARTINS, 

MENDES, 1970, p.182). 

 

 Em decorrência da Primeira Guerra Mundial, muitos artistas foram isolados e houve 

um hiato na evolução natural da produção musical, momento este, em que os artistas não 

possuíam mais segurança nem espaço para expor suas composições. ―Os anos de guerra 

isolaram os compositores a ponto de perderem contato uns com os outros‖ (COPLAND, 

1969, p.71), dificultando assim a troca de informação e a evolução conjunta dos mesmos. 

 Após a guerra, Copland (1969), afirma que houve uma efervescência de compositores 

novos que usaram o período de isolamento para aperfeiçoar suas habilidades e o vindouro 

para expor suas experiências musicais originais. Em consequência disso, houve um 

enfraquecimento no monopólio da criação musical européia, essencialmente em decorrência 

da migração do pólo de interesse para a França. Essa mudança ajudou a música a multiplicar 

os pólos e aumentar a diversidade, assim sendo ajudou na evolução da criação musical. 

Após a abundância de composições e experiências de vanguarda no período pós-

guerra, o apelo experimental perdeu força no início dos anos quarenta. Os compositores 

passaram a sentir a necessidade de utilizar os trunfos adquiridos pela geração que havia 

rompido os preceitos rígidos da composição musical, para capitalizar o seu produto. 

 

Por volta de 1930, os compositores começaram por toda parte a sentir necessidade 

de consolidar as conquistas feitas em favor da sua arte através de tantos anos de 

experiências. [...] Eles, queriam ―capitalizar‖ as descobertas pioneiras, tirar 

vantagens de todos os recursos musicais que agora lhes estava à disposição 

(COPLAND, 1969, p. 103). 

 

 Hoje, o cenário musical é outro. Porém, se assemelha em muitos aspectos às 

necessidades e expectativas dos compositores dos anos quarenta. Após anos de 
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aperfeiçoamento, a indústria fonográfica adquiriu o potencial de gerenciar os possíveis 

compositores de acordo com a necessidade de capitalizar a oportunidade identificada como 

correta. A música continua sendo a expressão da inquietude humana, porém, ―socialmente, a 

canção apenas composta, não existe‖ (JAMBEIRO, 1975, p.2). 

   Isso significa que o ditame de produção e reprodução comercialmente viáveis é o que 

norteia hoje a produção musical. A música somente como expressão artística, como 

experimentalismo subjetivo, não é mais tão interessante, visto que o mercado não tem 

interesse em apostar em conteúdos e formatos que não estejam devidamente focados num 

dado público-alvo e que, por isso, possam errar, ou seja, não vender. Para tanto, a criação 

musical hoje não é tão livre quanto já fora há tempos atrás. Entende-se que a produção 

musical atual se baseia muito mais na pesquisa de nicho de mercado e destinação correta a um 

público-alvo do que na produção autoral livre, desvinculada de um compromisso comercial.  

   De acordo com Frith (1996), a produção musical pode ser entendida segundo três 

estágios, que tanto servem para delimitar a evolução da música, quanto para explicar como ela 

é produzida atualmente. São eles o folk, o artístico e o pop. O estágio folk explicita o 

momento da criação em que a música só é conhecida e concebida pelo intelecto do artista. Ela 

faz parte do seu repertório e a sua produção se dá de acordo com as influências e preferências 

do artista, sem haver reprodução. Em seguida, passa-se ao artístico, quando o artista reproduz 

a sua peça usando um suporte para que possa assim catalogá-la e representar sua estrutura 

com maior facilidade. Por fim, tem-se o estágio pop, pelo qual o artista sofre influência do 

mercado e trabalha seu produto de acordo com as necessidades do mesmo.  

   As três etapas coexistem, porém, cada vez mais e gradativamente a influência financeira 

e mercadológica passa a pesar mais para a produção gerenciada da composição, ou seja, a etapa 

que Frith (1996) entende como pop. Um bom exemplo é a banda de rock Led Zeppelin que, 

segundo Wall (2009), para conseguir vender seus produtos em um mercado mais abrangente 

precisou reorganizar suas músicas e diminuí-las a ponto de torná-las radiofonicamente 

executáveis. Fato esse ocorrido durante o lançamento e a promoção do primeiro disco da banda, 

―Led Zeppelin‖, nos Estados Unidos, produzido pela Atlantic Records no ano de 1969. Desse 

modo, foram necessários ajustes para que as composições da banda garantissem uma maior 

capitalização enquanto produto. 
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   Entende-se assim que para uma banda ou instrumentista atual poder atingir o estatos 

de ―músico bem sucedido‖ deve antes de tudo rever sua composição segundo os ditames 

comerciais os quais a indústria fonográfica considera de maior viabilidade.  

 

O fato, contudo, é que existem tanto a indústria do disco como, abrangida e criada 

por esta, a da ―canção de massa‖. E a existência destas duas entidades, que, na 

prática, são uma só, determina, hoje, as direções que podem seguir as canções de 

origem urbana – talvez mesmo as de origem rural, pelo alcance dos meios de 

comunicação – com pretensões a sair do anonimato (JAMBEIRO, 1975, p. 45). 

 

 Desse modo, pode-se concluir que a canção existe e é pertinente sem a existência da 

indústria musical, por ser uma expressão humana e inerente a produção cultural de uma 

sociedade. Porém, ainda segundo Jambeiro (1975), sem a indústria fonográfica ela perderia, 

por exemplo, sua magnitude de ampla divulgação espaço-temporal, restringindo-se somente 

às repercussões datadas e mais restritamente localizadas. A indústria fonográfica, juntamente 

com a mídia, possibilita a composição a amplificação do seu campo de abrangência, e por 

consequência o sucesso do seu compositor ou intérprete.  
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3 A INDÚSTRIA CULTURAL 

 

O termo indústria cultural foi criado pelos teóricos Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, filósofos e sociólogos alemães integrantes da Escola de Frankfurt
11

, escola de 

pensamento multidisciplinar neomarxista cujos seguidores eram adeptos à corrente teórica 

crítica à influência negativa dos meios de comunicação de massa à sociedade. Segundo 

Adorno e Horkheimer (1985), o conceito de indústria cultural reflete uma homogeneização 

das diferenças entre os indivíduos, para que os mesmos cada vez mais se agrupem em 

públicos-alvo mais definidos. E por consequência, se tornassem alvos mais fáceis para a 

indústria cultural. 

Para entender como a cultura passou a ser concebida frente a esse paradigma de 

produção e consumo, deve-se primeiro entender como o conceito de cultura pode ser 

compreendido. Segundo Coelho (1980), pode-se classificar a cultura em três subcategorias: a 

cultura superior, a média e a de massa. Ainda, segundo o autor, a cultura superior seria 

proveniente da tradição dos grandes centros, como pinturas renascentistas
12

 ou peças musicais 

de autores consagrados, como Beethoven
13

. Já a cultura média seria a manipulação da 

superior em produtos menos restritos, disponibilizados à públicos mais populares, como por 

exemplo ―Mozart executado em ritmo de discoteca‖ (COELHO, 1980, p.14).  

Por fim, a cultura de massa, segundo Coelho (1980), seria explicitada por uma cultura 

com características dinâmicas e banais o bastante, por motivo da sua homogeneidade, que 

pode assim transitar nos mais diversos eixos populacionais, sem perder seu poder. Por assim 

dizer, os meios de comunicação de massa possibilitaram um fenômeno através do qual ―a 

cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, o rádio e as revistas 

constituem um sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto.‖ 

(ADORNO; HORKHEIMER 1985, p.113). 

A indústria cultural pode ser entendida como o resultado da sociedade capitalista 

liberal, ou seja, como particulariza Coelho (1980), está inserida na segunda etapa do 

                                                           
11

 De acordo com Slater (1978), a Escola de Frankfurt foi uma escola de pensamento criada na Alemanha nos 

anos 30, que tinha por intuito revitalizar as teorias marxistas, buscando assim a compreensão da vida social 

através de métodos interdisciplinares. 
12

 Conforme Mondolfo (1967), o Renascimento se caracteriza pelo movimento iniciado no fim do século XIII na 

Europa, que tinha por objetivo rever os paradigmas da sociedade. Por assim dizer, o caráter do humanismo acima 

do teocentrismo. 
13

 Segundo Coelho (1980), Beethoven foi um compositor alemão reconhecido como o grande elemento de 

transição entre o Classicismo e o Romantismo. Sua obra mais conhecida é a Nona Sinfonia, caracterizada por 

inovar na inserção de um coral junto com a orquestra. 
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capitalismo de organização, a era da sociedade de consumo. Segundo Bauman (1998), a 

sociedade de consumo é aquela que molda seus membros, para terem o dever de consumir, 

sentirem-se no dever de consumir. O autor ainda afirma que, advinda após a era da produção, 

a era do consumo traz consigo um mal-estar referente à permanente necessidade do consumo. 

Não basta o que se tem, é preciso sempre consumir mais. 

Para que o fenômeno da indústria cultural possa efetivamente transcorrer, é condição 

imprescindível o suporte das redes de mídia massivas, para que assim as mensagens de apelo 

ao consumo dos produtos culturais possam encontrar o maior número de espectadores 

possíveis. Porém, de acordo com Coelho (1980), a existência dos meios de comunicação 

massiva por si só não é responsável pela caracterização da influência industrial na cultura. A 

responsabilidade seria dos projetores dessa cultura, que têm interesses econômicos nela, 

estruturando-a e direcionando-a com base em públicos-alvo específicos. Ao se valer das 

mídias massivas, a indústria cultural é potencializada e não criada. Ou seja, a indústria 

cultural – ou as indústrias culturais, tais como o cinema, a moda, a publicidade, o jornalismo, 

a indústria fonográfica, entre outras – não designa o conjunto dos meios de comunicação de 

massa; ela é um sistema de múltiplos discursos que faz uso deles, que propaga sua ideologia 

de consumo cultural por meio deles. 

Ao produzir a cultura com o foco na generalização, e até mesmo popularização de 

produtos, as indústrias culturais buscam a diminuição das diferenças da ordem da 

subjetividade entre os indivíduos para que, assim, se possa capitalizar mais efetivamente os 

produtos comerciais em voga. Ou seja, a cultura é resumida até o ponto em que ―cultura, arte 

e divertimento, sejam reduzidos a um falso denominador comum, a totalidade da indústria 

cultural (ADORNO, 2002, p. 31). 

Ainda segundo Adorno (2002), a cultura – característica elementar da sociedade 

humana – se separa da cultura de massa por sua diferença inerente quanto aos modos de 

produção. A cultura é, tipicamente, um produto do intelecto humano, manifestada como 

condição de sobrevivência dos indivíduos, de desenvolvimento e relação social, sem fins 

comerciais. Quando uma projeção do intelecto se diz fundida com os interesses 

mercadológicos, entende-se que a cultura está sendo retraída a ponto de não ser mais uma 

expressão, mas sim um produto comercial e, provavelmente, seriado.  
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[...] uma humanidade metamorfoseada em clientela pelos fornecedores. Em nome 

dos consumidores, os que dispõem sobre a cultura reprimem tudo o que poderia 

fazer com que ela escapasse à imanência total da sociedade vigente, permitindo 

apenas o que serve inequivocamente aos seus propósitos. A cultura dos 

consumidores pode por isso vangloriar‐se de não ser um luxo, mas o simples 

prolongamento da produção (ADORNO, 2002, p.52). 

 

 Ao transformar a cultura humana em um produto seriado, e portanto, reproduzível à 

indústria cultural, segundo Coelho (1980), projeta um cenário em que ―promove a deturpação 

e a degradação do gosto popular; simplifica ao máximo seus produtos, de modo a obter uma 

atitude sempre passiva do consumidor‖ (COELHO, 1980, p.26). Em contrapartida, o autor 

também afirma que a indústria cultural possui na sua dinamicidade fatores que favorecem o 

desenvolvimento humano. Por exemplo: ―as crianças hoje dominam muito mais cedo a 

linguagem graças a veículos como a TV – o que lhes possibilitaria um domínio mais rápido 

do mundo‖ (COELHO, 1980, p. 26). Desse modo, apesar de simplificar, também globalizaria 

a cultura – em alguns aspectos a ponto de unificar positivamente nacionalidades e classes 

sociais até então de realidades distanciadas. 

 Concluindo, conforme o pensamento de Adorno (2002), a indústria cultural é um 

conjunto de atividades de produção cultural seriada, por meio do qual indústrias, meios de 

comunicação de massa e produtores culturais atuam em conjunto com objetivos comerciais. 

Gerando uma cultura de consumo, geralmente com produtos muito semelhantes entre si, a 

indústria cultural se fortalece com o aumento de consumidores imersos em uma sociedade sob 

a lei do consumo.  Uma das bases da indústria cultural é, portanto, a condensação da cultura 

em produtos mais acessíveis ao público mais abrangente, amplo, característica típica da 

reificação – transformação da cultura em produtos comerciais.  
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4 O CONCEITO DE REIFICAÇÃO 

 

Concebido pelo filósofo húngaro George Lukács, o conceito da reificação trata sobre o 

―esquecimento do reconhecimento‖, do reconhecimento de si mesmo ou dos demais indivíduos. 

Essa perspectiva compreende que a sociedade envolvida por parâmetros mercadológicos passa a 

trabalhar identidades, representações, relações, e até mesmo pessoas, como objetos-produto. 

Assim, como explica Jamenson (1995), a teoria da reificação discorre sobre como, sob a 

perspectiva capitalista, as atividades humanas, sejam culturais – como a música e a arte – ou 

sociais – como a interação entre as pessoas – passam a sofrer influência dos paradigmas de 

efetividade. Paradigmas esses vigentes no gerenciamento mercadológico principalmente das 

grandes empresas e das indústrias culturais atuantes em mercado de nível mundial.                      

Jamenson (1995), afirma que é característica típica do processo de reificação a troca 

de valores qualitativos em detrimento de valores quantitativos. Ou seja, a simplificação da 

expressão cultural ou social humana, tipicamente caracterizada pelo processo qualitativo de 

criação, em um produto mercadologicamente viável. Omite-se, assim, as suas características 

únicas, subjetivas e identitária para torná-las ―universalmente niveladas sob o denominador 

comum do quantitativo, isto é, sob o valor de troca universal da moeda‖ (JAMENSON, 1995, 

p.10). 

Segundo Lukács (2003), o processo de reificação ocorre em três dimensões: a dos 

objetos, a da interação social e das qualidades pessoais. Segundo o autor, a reificação quanto 

aos objetos se dá quando, na atual conjuntura mercadológica capitalista, se vê as mercadorias 

somente como oportunidades de se obter lucro, despidas de suas principais qualidades 

implícitas ou projeção qualitativa. Em seguida, o autor observa quanto à dimensão das 

interações sociais, quando discorre que as interações sociais também obedecem à 

mecanização sugerida pela reificação. Neste sentido, os interlocutores sociais passam a 

mediar suas interações frente a potenciais rentáveis de lucro, retirando o foco da experiência 

pessoal e do feedback. Por fim, Lukács (2003), conclui explicando a dimensão das qualidades 

pessoais. Por meio dela os indivíduos passam a conceber suas qualidades e faculdades 

pessoais como recursos passíveis de aproveitamento lucrativo. Semelhantemente, Melo 

(2008) afirma que a reificação pode ser compreendida usando-se o exemplo da patologia 

conhecida como autismo, por meio da qual as pessoas passam a ver os objetos somente pela 
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perspectiva da observação não relacional (sem relacionar-se com ele), despindo-os de 

qualquer conotação ou avaliação afetiva.  

 

Tal como no mundo perceptivo dos autistas, o mundo social aparece como uma 

totalidade de objetos meramente observáveis em que faltariam as motivações e 

sensações psíquicas: desenvolvemos assim uma tendência a esquecer que o 

reconhecimento seria constitutivo das experiências intersubjetivas e a perceber os 

outros homens meramente como objetos quanto mais nos acostumamos a deixar de 

lado todos os vestígios da identificação afetiva (MELO, 2008, p.74). 

 

A questão de a reificação possuir semelhanças com a patologia do autismo é 

fundamentada também por Honneth (2008), quando o teórico relata que esse processo torna 

impossível a característica elementar da interação humana, o reconhecimento. Honneth afirma 

que quando o ser humano interage, ele parte do princípio em que reconhece no próximo (no 

outro indivíduo com o qual se relaciona) características semelhantes às suas e, por 

consequência, a possibilidade de interação e de agregar experiências. Quando esse processo 

de reconhecimento não acontece, seria possível dizer que entra em cena o processo de 

reificação, sua oposição. O autor ainda afirma que, despido do reconhecimento, o indivíduo 

passa a compreender seu semelhante ―repentinamente apenas como um objeto inanimado, 

uma simples coisa‖ (HONNETH, 2008, p.75) – o que justifica a reificação também ser 

compreendida como ―coisificação‖. 

O processo de não reconhecimento do semelhante encontra diversos exemplos na 

história humana. Melo (2008), afirma que tanto a escravidão quanto a negativa ao voto 

feminino exemplificam o processo da reificação. Ao não enxergar nos semelhantes 

características comuns a si mesmo, foi possível que houvesse a exploração dos escravos como 

meros instrumentos de trabalho, caracterizando-os como mão de obra reificada. Ou mesmo, o 

impedimento do direito de voto das mulheres atribuía-lhes a característica de aparelhos 

domésticos. 

 Quando se fala em exemplos como os da escravidão ou da oposição ao voto feminino, 

se recai na problemática de que qualquer um dos dois fenômenos não teve seu início 

fundamentado em uma base natural, indispensável à existência humana, à sua sobrevivência. 

Honneth (2008), explicita que a reificação tem como base a negação, ou a aquisição do não 

reconhecimento do semelhante baseado em uma conjuntura cultural conveniente a manter 

determinada ordem social. Ao viver imerso em uma cultura que visa o lucro, o indivíduo 

adquire a ―habilidade‖ do não reconhecimento, por ela o ser assim imposta. Em um cenário 
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em que o lucro é inerente a sobrevivência humana, passa-se a não reconhecer no próximo a 

humanidade, muito menos as qualidades qualitativas em objetos, sejam eles produtos de arte 

ou não.  Por essa lógica, tanto as qualidades das mercadorias, como as faculdades humanas, 

são reificadas a ponto de tornarem-se produtos a serem negociados visando o lucro. 

 Concluindo, Honneth (2008), interpreta a teoria de Lukács como o esquecimento do 

reconhecimento, tanto para objetos, quanto para toda a gama de experiências humanas, sejam 

elas culturais ou sociais. Baseados em uma conjuntura econômica onde a indústria cultural 

exige cada vez mais a efetivação dos seus investimentos mercadológicos, os indivíduos 

passam a sentir-se convidados, quando não obrigados, a efetivamente participar do fenômeno 

de coisificação da sua realidade. Esse é o caso das bandas coloridas (e dos seus fãs), a serem 

estudadas nesta pesquisa, principalmente quanto às suas produções musicais reificadas. Por 

esse motivo, é o estilo musical happy rock o tema do capítulo que se segue. 
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5 ROCK E HAPPY ROCK 

 

Antes de discorrer sobre o chamado happy rock é necessário compreender de onde esse 

estilo musical surgiu. O happy rock não existiria hoje sem um dos trunfos culturais e 

mercadológicos mais bem sucedidos da história, o rock. Originário dos Estados Unidos, o estilo 

conhecido como rock descende, segundo Chacon (1985), de três estilos musicais distintos: o pop 

music, o rythm and blues e o country and western music.  

O pop music representa a herança dos parâmetros predominantemente adultos, estáticos, 

conservadores e brancos da música elitizada dos anos 40. Com base em paradigmas solidificados 

em ―uma proposta de vida que defendia o status quo, se autoglorificava pela vitória na II Guerra e 

reproduzia os valores do american way of life” (CHACON, 1985, p. 22), cenário este que tem 

como seu símbolo cantores como Frank Sinatra. O rythm and blues, ainda segundo o autor, trata 

da ―vertente negra do rock”. O estilo marginalizado pela sociedade wasp (white, anglo-saxon and 

protestant) representava o canto de desabafo da minoria negra, que buscavam por meio da música 

e da dança uma válvula de escape para a insatisfação que não podia ser veiculada pelos meios 

tradicionais. Por fim, o country and western music, que se trata do paralelo branco à insatisfação 

do rythm and blues, tendo como foco transparecer, segundo Chacon (1985), a vida atribulada dos 

pequenos camponeses.  

Dentre esses três estilos, o que mais apresenta influência na criação do rock foi a 

referência da música negra, principalmente por duas características típicas do estilo: ―a 

primeira é a predominância de uma base rítmica constante e repetitiva; a segunda é a 

utilização da música de uma forma emocional e espiritual‖ (BARCINSKI, 2004, p.78).  

Aclamado como o primeiro a realmente fazer o que modernamente chamamos de rock, 

segundo Montanari (2001), Bill Halley marcou seu nome na história do estilo, ao criar a 

música Rock around the clock, até hoje considerada o hino do rock. Porém, ainda segundo o 

autor, Bill Halley não possuía o que a indústria precisava do rock, um rosto ―apresentável‖ 

para a sociedade ainda receosa com o ritmo originário ―de negros‖ (BARCINSKI, 2004, 

p.80). Por esse motivo, Elvis Presley não pode ser considerado o criador do estilo, porém, sem 

dúvidas, ―pode ser considerado o mensageiro que apresentou o rock ao mundo. Era o homem 

certo no momento certo: bonito, talentoso e carismático. Mais importante: era branco, e por 

isso, aceitável para a América dos anos 50‖ (BARCINSKI, 2004, p.76).   

 Barcinski (2004), conclui que baseado no recém conquistado poder aquisitivo da 
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juventude americana pós Segunda Guerra, o mercado interessou-se em criar um novo nicho 

de produtos dedicados exclusivamente para esse consumidor, e o rock foi o produto escolhido. 

Porém, segundo Chacon (1985), o rock transcende a conjuntura mercadológica, apesar de não 

abdicar da mesma. Por ser uma projeção de insatisfações e tensões como a guerra, o estilo 

desde seu início não teve como foco a venda, a comercialização musical, mas sim a projeção 

de ideologias de vida, de posicionamento político, como questionamentos de valores ―cujo fio 

da meada pode ser vislumbrado, com grande facilidade, num som eletrificado‖ (CHACON, 

1985, p.75).  

Já o happy rock, diferente do seu estilo primário, o rock original, surgiu em um 

momento de relativa estabilidade econômica e social do Brasil. Foi o reflexo no Brasil de um 

mundo cada vez mais ―politicamente correto, sustentável, saudável. Um mundo onde todos 

querem se destacar por fazer o bem: Bono, do U2, arrecada dinheiro para a África, Angelina 

Jolie adota crianças nos confins do mundo e as novelas têm merchandising social.‖ (MAIA; 

MEGALE, 2011, p.1). O estilo caracteriza-se, assim, por remeter à alegria de se ―viver a 

tranquilidade‖ ou ―com tranquilidade‖, em contraponto à insatisfação, à noção de 

instabilidade. Nesse sentido, ―não é só a melancolia que foi proscrita: a ancestral rebeldia do 

rock também o foi‖ (MARTINS, 2010, p.177).  

O rock, como música de protesto, foi substituído, pelo viés das bandas de happy rock, 

por um ―rock colorido‖, alegre, otimista, alto-astral, positivo, bem comportado. ―Até o sinal 

de chifres feito com os dedos desapareceu, substituído por corações desenhados no ar com as 

duas mãos‖ (SOLLITTO; DEODATO, 2010, p.1). Essa ―fofura‖ de conteúdo e 

comportamento, no entanto, segundo Maia e Megale (2011), é uma reação automática ao 

início da adolescência, período em que criança passa a sofrer as primeiras decepções e 

frustrações de um novo período de amadurecimento. O que a faz buscar, por meio do 

comportamento ingênuo e da união em grupos ou tribos uma válvula de escape, ou um 

prolongamento da irresponsabilidade ou inconsequência típica da infância. 

Segundo Martins (2010), o happy rock surgiu como resposta a um estilo de rock que o 

antecedeu, o estilo emocore
14

, popularizado em nível mundial e caracterizado pelos seus 

roqueiros de roupas pretas, maquiagens carregadas e uma abordagem melancólica da vida nas 

suas temáticas musicais. Portanto, os artistas do ―rock colorido‖ esbanjam de cores vibrantes 

                                                           
14

 Movimento originário dos Estados Unidos, nos anos 90. Proveniente do Emotional Hardcore, o emocore é um 

estilo musical marcado pelo cunho melancólico e lírico das composições. Disponível em: < 

http://tvtem.globo.com/revistadesabado/default.asp?id=4&cd_materia=2231>. Acesso em: maio, 2011. 

http://tvtem.globo.com/revistadesabado/default.asp?id=4&cd_materia=2231
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no seu vestuário, focando ainda mais na mudança de atitude de um estilo para o outro. O autor 

ainda discorre que as letras das músicas das bandas do happy rock abordam assuntos muito 

menos carregados de significado do que as bandas que os antecederam. Ou seja, ainda 

segundo autor, uma música ―ensolarada e sem compromisso. E acima de tudo, bem 

comportada‖ (MARTINS, 2010, p.177).  

A negação de responsabilidades e tristezas é um dos elementos-chave que enquadram 

as músicas das bandas de happy rock em um nicho de mercado exclusivamente direcionado a 

um público pré-adolescente. De acordo com Maria Marta, professora da UNICAMP, citada 

por Maia e Megale (2011), as letras e melodias que têm como tema exclusivo a felicidade 

ingênua como as de grupos como Restart, Cine e Hori, ―são um tipo de rebeldia, mas ainda 

embrionária, e típica dessa faixa etária, assim como a formação de uma família feita de 

amigos‖ (MAIA; MEGALE, 2011, p.1), conceito altamente divulgado pela banda Restart, por 

exemplo. 

Essa geração tipicamente superprotegida corresponde à geração Z, os nascidos a partir 

do início dos anos 90. Geração esta que, diferentemente da que a antecedeu, a Y, já nasceu 

com o advento de tecnologias de compartilhamento e relacionamento consolidadas, como a 

internet e a telefonia celular. Segundo o site Exame.com (2011), praticamente 100% dos 

integrantes da geração Z possuem conta em alguma rede social, e destes 75% possuem 

celular.  Enquanto a geração Y teve de aprender o funcionamento e acompanhar a evolução da 

tecnologia, a Z já nasceu com grande facilidade e intimidade para gerir processos 

tecnológicos complexos pré-existentes, facilitando assim o seu aprendizado e destreza no 

meio tecnológico. ―Para seus pais, a tecnologia é apenas um complemento de sua vida. [...] 

Para os adolescentes, essa separação entre o real e o virtual é imperceptível. Eles nasceram e 

cresceram na rede – e, mais importante, em rede.‖ (CÉZAR, 2006, p. 22).  

 Segundo Castro (2001), a facilidade é aliada a destreza no uso de muitas delas em 

conjunto. O autor afirma que os indivíduos que se enquadram nessa faixa etária não concebem 

um mundo onde não haja computadores, chats e telefones celulares. Por esse motivo, são 

muito menos deslumbrados que os da geração Y, que acompanharam o surgimento dos chips 

e as evoluções tecnológicas. ―Para eles, a globalização não foi um valor adquirido no meio da 

vida a um custo elevado. Aprenderam a conviver com ela já na infância‖ (CASTRO, 2001, 

p.13). 
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A geração Z é também conhecida como Geração Zapping, ou seja, é caracterizada por 

pessoas que passeiam livremente e simultaneamente por diversos tipos de plataformas com 

destreza e sem sentir-se perdidos. Segundo Vannuchi e Duarte (2001), os integrantes dessa 

geração sofrem do chamado ―engarrafamento de atividades‖. O adolescente assiste TV, fala 

ao celular, ouve música e responde às redes sociais sem abdicar de qualquer uma dessas 

plataformas. As autoras ainda afirmam, que esses indivíduos possuem na mesma faixa etária, 

em comparação com as gerações anteriores, uma maior gama de assuntos no seu repertório, 

devido à alta exposição a meios com grande potencial informacional. Porém possuir as 

informações em seu repertório, não significa dominá-las a ponto de poder usá-las 

efetivamente no seu dia a dia. Os nativos da geração Z são os que menos cultivam o hábito da 

leitura dentre todas as gerações, ―Apenas 41% afirmam ler livros, jornais e revistas, contra 

53% da Y e 55% da X.‖ (SÁ, 2011, p.1). Por passarem grande parte do tempo navegando, são 

expostos somente a informações fragmentadas e pouco aprofundadas, típicas de portais de 

informação digitais, gerando assim um conhecimento de muitos assuntos, porém 

extremamente superficial 

Acostumados com a tecnologia e tendo-a presente dentro de casa, os integrantes da 

geração Z passaram a explorar o mundo das telas – a tela do computador, tablet ou 

smartphone, passando grande parte do tempo na frente dessas, expondo-se cada vez menos a 

interação ―olho no olho‖. Essa mudança de foco de interações tornou a geração muito mais 

caseira que as anteriores, e por consequência mais propensa à superproteção paternal. 

Segundo Castro (2001), mesmo o sentimento de anseio pela independência fica de lado frente 

a tanta comodidade e segurança. Ainda, segundo o autor, em pesquisa feita pela MTV Brasil, 

à pedido da revista Veja, onde foram entrevistados jovens de 12 a 30 anos das cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife, no ano de 2001. 54% 

dos mesmos responderam que não tem o desejo de deixar a casa dos pais tão cedo. 

Em decorrência da superproteção familiar, a protelação de responsabilidades e a 

situação econômica em que estão inseridos, os integrantes da geração zapping adquiriram 

comportamentos de consumo diferentes dos correspondentes às gerações anteriores. Segundo 

Sá (2011), a geração X, relacionada às pessoas que possuem hoje de 30 a 40 anos, também 

presenciou grandes mudanças em seu universo, como as grandiosas missões espaciais 

americanas, a criação do computador pessoal e a sua inserção doméstica. Porém viveu esse 

período de novidades inserido em uma realidade de grande instabilidade econômica. Por 
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conseguinte, os integrantes da geração consumiam, porém o poupar vinha sempre antes do 

adquirir, pois segundo a vivência da geração, seria mais prudente possuir uma renda 

emergencial apta a superar alguma crise, que lhe pudesse afetar o capital familiar, e em 

decorrência sua estabilidade. 

Ainda segundo a autora a geração Y, correspondente às pessoas que se encontram 

entre 20 e 30 anos, foi uma geração que não teve pudores em inserir-se e consumir as 

oportunidade que lhe eram disponibilizadas pelo mercado, principalmente por surgir em um 

período de relativa estabilidade econômica, e por assim dizer, com maior liberdade e poder de 

compra. Com o advento da internet, o grupo de integrantes da geração Y passou a consumir 

produtos através da mesma, característica não partilhada pela sua predecessora. Insegurança 

típica da ―geração X, que, por exemplo, sempre possuiu um pé atrás em relação à compra pela 

internet.‖   

Os integrantes da geração Y passaram a consumir cada vez mais, investindo cada vez 

menos dinheiro na transação, pelo fato dos mesmos conteúdos que estavam sendo vendidos 

estarem sendo veiculados de graça na internet. Este comportamento foi ainda mais 

potencializado pela realidade sociocultural da geração Z. Nascidos e criados em um ambiente 

de estabilidade econômica, com estímulo a prolongação da irresponsabilidade, ―eles querem 

pagar cada vez menos por produtos e conteúdos. Fazer downloads gratuitos de músicas, 

filmes e livros é um hábito comum a esses consumidores‖ (SÁ, 2011, p.1). Os integrantes da 

geração Z compartilham suas informações com grande dinamicidade, aumentando ainda mais 

o conceito quase socialista de que o que é de um, é de todos.  

Tanto a característica de apego a símbolos de negação a maturidade, quanto a 

naturalidade do consumo e compartilhamento de dados sem regularização ou remuneração no 

meio digital fazem parte de um comportamento tipicamente irresponsável de apego aos 

pilares que formam a infância. Essas características fazem parte de comportamento também 

conhecido como ―Síndrome de Peter Pan‖, sendo ―seu mais célebre representante, [...] o 

psicólogo americano Dan Kiley, que há 20 anos escreveu um livro sobre os homens que se 

recusam a crescer e a assumir o papel de provedores, preferindo a confortável posição da 

dependência materna‖ (GASTAUD, 2007, p.2). 

Segundo Gastaud (2007), a síndrome acima citada não trata simplesmente da metáfora 

de um clássico da literatura infantil utilizada para ilustrar o sentimento de uma sociedade cada 

vez mais dependente e apegada a suas raízes. De acordo com o autor a obra Peter Pan, criado 
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em 1911 por James Matthew Barrie, não se trata de um livro com cunho exclusivamente 

lúdico ou recreativo, mas sim uma representação quase biográfica de um dos primeiros 

representantes desse sentimento de negação à maturidade. 

 

Peter Pan não se recusa a crescer apenas porque ser criança é bom, na verdade, ele 

se nega a realizar esses papéis todos [impostos pelos pais]. É como um bebê que 

aprende a dizer não e prazerosamente descobre que tem poder para pôr um limite no 

assédio e nas demandas de que é objeto, dizendo ―não‖ a tudo que lhe é solicitado. 

Por isso, a Terra do Nunca pode ser também o refúgio dos que não querem ser 

médicos, advogados, modelos, corredores de Fórmula 1, artistas ou jogadores de 

futebol famosos, dos que se recusam a empreender a corrida pela realização dos 

sonhos dos pais (CORSO E CORSO, 2005, p 231). 

 

 Os principais representantes do happy rock, estilo genuinamente brasileiro, e que 

correspondem às expectativas simbólicas de uma geração apegada a progressão da 

irresponsabilidade e ―fofura‖ da infância, são as bandas Cine, Hori e Restart, as quais 

correspondem ao objeto empírico desse trabalho. O estilo, segundo Gigliotti (2011), possui 

como influência bandas do chamado pop punk
15

 americano: All Time Low, Mc Fly, Blink 182, 

dentre outras. Somado ao estilo do punk mais vendável das bandas americanas, as bandas 

coloridas brasileiras buscaram em estilos como o new wave e o glam rock, composições de 

cores que as caracterizaram como coloridos.  

 

 
Figura 1: David Bowie

16
 

 

                                                           
15

 Segundo Gigliotti (2011), o pop punk é um estilo originário da costa oeste dos Estados Unidos. O estilo é 

caracterizado por unir a crueza do punk com o estilo pop, dando assim origem a uma música acelerada e bem 

humorada. 
16

 Fonte: Disponível em: <http://tinyurl.com/5wdezk8>. Acesso em: maio, 2011. 
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Figura 2: Scissors Sisters
17

 

 

 De acordo com Martins (2010), o nome happy rock surgiu quando a banda Restart 

alugou uma casa em São Paulo para executar o projeto de um show em um domingo durante o 

período da tarde, o Happy Rock Sunday. Somente após esse show é que o termo foi adotado 

como o nome do estilo musical da banda, denominação que acabou estendida a outras bandas 

de estilo e produtos musicais semelhantes. Segundo Gigliotti (2011), o projeto Happy Rock 

Sunday foi criado pelo empresário Marcos Maynard, com o foco específico no público pré-

adolescente. Por ainda não poderem frequentar as festas noturnas, a solução encontrada pelo 

empresário para atingir seu público-alvo foi criar uma apresentação alternativa adequada para 

o mesmo, e principalmente para os pais. 

Uma das características mais marcantes dos aficionados pelas bandas de happy rock é 

o uso do termo família para designar o grupo de fãs que escuta, discute e dissemina todo 

conteúdo produzido pelos seus ídolos, desde músicas e fotos a vídeos amadores de shows e 

promoções. A chamada ―família‖ é composta quase que completamente pelos adolescentes da 

geração Z, que além de consumir e ovacionar seus ídolos tem como característica sintomática 

a crença que os títulos conquistados pelos seus ídolos são também uma conquista pessoal, a 

sua conquista pessoal de fãs e, por consequência, da família happy rock. Segundo Romani 

(2010), em uma entrevista a integrantes da família durante um dos shows da banda Restart, 

foi-lhe dita a seguinte frase: ―É muito bom participar do sucesso do Restart‖, disse a jovem, 

ainda contida. ―Fico alegre só de vê-los sorrir‖ (ROMANI, 2010, p.1).  

                                                           
17

 Fonte: Disponível em: <http://tinyurl.com/3nujklq>. Acesso em: maio, 2011. 

 

http://tinyurl.com/3nujklq
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Porém, as atitudes protagonizadas pelas bandas algumas vezes não correspondem ao 

apreço e dedicação derramados pelos fãs. O autor afirma que a banda tem muito bem 

delimitado o foco do seu trabalho, e busca capitalizar seu produto, seja ele a música, a 

imagem ou mesmo a presença da banda junto aos fãs:  

 

As estudantes Carina Sena e Bárbara Molina, ambas de 17 anos, viajaram quatro 

horas e meia de Cuiabá (MT) a São Paulo. Pagaram 80 reais — além do preço do 

ingresso — por um kit com camiseta, CD e fotos que dava direito a ver todo o azul, 

o laranja, o verde e o amarelo do quarteto bem de perto. Afinal de contas, família, 

família, negócios à parte (ROMANI, 2010, p.1). 

 

Apresentando uma horda de fãs bastante fiéis, as bandas de happy rock utilizam com 

eficiência as redes sociais para a divulgação de suas músicas. Gigliotti (2011) explicita que 

desde o início, a banda Restart focou sua divulgação por meio da internet. Sendo essa uma 

característica comum entre as três bandas do happy rock já citadas. Principalmente usando 

sites de relacionamento como o Myspace, e Twitter
18

, ambos com a possibilidade de inserção 

de músicas, fotos e links, tendo por consequência, grande potencial de divulgação viral do 

conteúdo das bandas frente ao seu público-alvo.  Esse potencial é muito bem aproveitado 

pelas bandas, a ponto dos fãs impulsionarem ainda mais o sucesso da banda, oportunizando 

assim ganho de prêmios e espaço na mídia.  

 

 

5.1 A DIVULGAÇÃO E O CONSUMO DO HAPPY ROCK NA INTERNET  

 

Os integrantes do movimento happy rock lançam discos, DVDs de shows e fazem 

shows com grande público. Porém, a maneira como a banda interage com o público, e 

também sofre o feedback vindo do mesmo, tornou-se diferente das bandas de épocas 

anteriores.  O fato de se possuir um disco de vinil ou um cd de uma banda, em uma época em 

que não havia possibilidades de compartilhamento massivo, como os arquivos digitais, era um 

convite para a interação pessoal, como em redes sociais, porém offlines. Segundo Recuero 

(2009), as redes sociais são um dos fundamentos que auxiliam na averiguação de como uma 

sociedade, em torno de um fenômeno definido, cria dinâmicas, dissemina, estuda, cria 

estruturas de cooperação e até de competição. Basicamente uma rede social ―é definida como 

                                                           
18

 Twitter: rede social caracterizada pelo sistema de microblog e pela troca de informações em tempo real. 

Disponível em: <http://twitter.com/about>. Acesso em: maio, 2011. 

http://twitter.com/about
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o conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais)‖ (RECUERO, 2009, p.24). 

As redes sociais digitais fazem parte da gama de sites que surgiram após a evolução do 

sistema de web 1.0 para o 2.0. O termo web 2.0 foi criado por Tim O’Reill em 2004, em um 

momento de renovação da internet, tanto na concepção da informação digital ali explorada, 

quanto no modo pelo qual a informação era oferecida e consumida pelos internautas. Segundo 

Arnal (2008), a web 2.0 surgiu como resposta às somas astronômicas investidas na criação e 

manutenção dos sites da web 1.0, que tinham como foco somente oferecer aos usuários a 

informação, tendo total controle do que era veiculado e sem feedback.  

Arnal (2008), afirma ainda que, apesar do investimento ter sido praticamente perdido 

na criação dos sites que não possuíam a mínima estrutura para receber o usuário, limitando-se 

a uma espécie de informativo online, foi a partir dos sites da web 1.0 que se percebeu a 

necessidade da renovação da web em uma arquitetura inversa à anterior. Se antes a 

informação e a corrida pela vanguarda regiam o motivo da existência dos sites, a concepção 

da web 2.0 tirou o poder das empresas para entregar aos usuários.  

 

El grupo más importante de sitios web característicos de la Web 2.0 son aquellos 

que se basan en uma arquitectura de participación y donde el usuario se convierte 

en protagonista. Hasta ahora cualquier sitio web necesitaba usuarios para justificar 

su existencia, pero ahora el concepto de usuario cambia, su relación con el sitio 

web cambia: no se busca su consumo de información, se busca su participación, que 

sea el propio usuario quien aporte los contenidos, que utilice el sitio web para 

compartir fotos, escribir su diario en forma de blog, comentar sus lecturas, 

etiquetar sus enlaces favoritos junto con miles de usuarios, estar en contacto con 

sus amigos y así um largo etcétera de acciones u posibilidade (ARNAL, 2008, p. 8). 

 

Desta maneira, os programadores de conteúdo acabaram por deixar de lado a 

informação estagnada para focar a atenção em como os usuários poderiam dinamizar, 

interferir, disseminar, comentar e produzir a informação junto aos sites, sejam eles das 

empresas ou sites produzidos para e pelos usuários. Por exemplo: o site Wikipedia, que 

segundo Amorim e Vicária (2006), era a maior enciclopédia existente na web no ano de 2006, 

alimentada somente por internautas. Contando com 3 milhões de artigos em mais de 205 

línguas diferentes, hoje a Wikipedia ―não só virou um marco da internet colaborativa, a 

chamada web 2.0, como gerou uma revisão do que é considerado conhecimento. Inaugurou o 

conceito da sabedoria coletiva e levantou a polêmica sobre a confiabilidade da informação 

disponível na rede.‖ (BARIFOUSE, 2008, p.1). Por conseguinte, os sites da web 2.0 tornaram 
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o cenário virtual um ambiente de infinitas possibilidades, sendo que seu conteúdo agora é 

cada vez mais direcionado, produzido e consumido com foco no estímulo à participação dos 

usuários no processamento, crítica e disseminação de qualquer mensagem ali postada. 

No caso das bandas de happy rock, o foco da divulgação de conteúdo se deu 

predominantemente pelo meio digital, mais especificamente por meio de sites de redes sociais 

digitais. Os fatos que explicitam a decisão das bandas em focar sua divulgação e consumo na 

sua maioria pelo meio digital têm fundamentação estratégica visando à realidade de alcance 

do meio internet no território brasileiro. Segundo pesquisas do Mídia Dados
19

 2010, o Brasil 

se encontra na 5ª posição mundial no uso das mídias sociais digitais por minuto, sendo 99,6% 

o alcance das mesmas no território brasileiro; 58% dos adolescentes de 10 a 14 anos e 78% 

dos de 15 a 18 conectam-se diariamente a internet, passando em média 11.830 minutos por 

mês navegando.As três bandas de happy rock que são o foco desse estudo possuem ao invés 

de sites com domínio próprio, bastante comum entre as bandas, perfis hospedados no site 

americano Myspace. Segundo Recuero (2009), este site foi criado em 2003 com o foco na 

interação e troca de conteúdo entre os usuários. Para tanto, o Myspace foi desenvolvido tendo 

como diferencial o foco na personalização e no suporte de mídias, podendo-se assim upar
20

 

em cada perfil vídeos, músicas, fotos, além de modificar a aparência da página de acordo com 

os interesses do usuário. ―Tal diferencial foi rapidamente apropriado pelos usuários, que 

passaram a criar comunidades para personalização dos perfis, com dicas e informações‖ 

(RECUERO, 2009, p.173). Apesar do foco ser a interação entre usuários, ainda, segundo a 

autora, o site alcançou grande relevância com o ―seu uso por bandas para divulgar gravações e 

composições e sua simbiose com os fãs. Por conta disso, o sistema passou a ser bastante 

associado com a produção musical, inclusive no Brasil‖ (RECUERO, 2009, 173).  

Nas três imagens a seguir, estão retratados os perfis no Myspace, das três bandas as 

quais servem como corpus na análise do estudo das bandas de happy rock. Respectivamente 

as bandas Restart, Cine e Hori: 

 

                                                           
19

 Mídia Dados: Criado em 1968 na cidade de São Paulo, o Mídia Dados é um site de consulta de dados sobre o 

cenário da publicidade brasileira. Como princípio, o Grupo de Mídia é um espaço aberto a todos os profissionais 

do setor que desejam aprimorar seus conhecimentos. Disponível em: < http://www.gm.org.br/page/conheca-o-

grupo>. Acesso em: setembro, 2011. 
20

 Upar: Aquisição do verbo “up” em inglês, que significa subir, e sua respectiva adequação ao português. Sendo 

fruto da aquisição em português de termos estrangeiros da web. Segundo o dicionário Michaellis, significa subir, 

elevar. No caso de Upar, o significado é mais corretamente interpretado como o português de upload, ou o 

carregamento de alguma mídia ou informação a um suporte digital. 

http://www.gm.org.br/page/conheca-o-grupo
http://www.gm.org.br/page/conheca-o-grupo
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Figura 3: Perfil Restart Myspace
21

 

 

 

Figura 4: Perfil Cine Myspace
22

 

 

                                                           
21 Fonte: Disponível em: <http://www.myspace.com/rockrestart>. Acesso em: setembro, 2011. 

22
 Fonte: Disponível em: <http://www.myspace.com/bandacine>. Acesso em: setembro, 2011. 

http://www.myspace.com/rockrestart
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Figura 5: Perfil Hori Myspace
23

 

 

Por meio do site Myspace as bandas divulgam conteúdos de gravações dos discos, 

faixas inéditas, promoções, fotografias e principalmente interagem com os fãs e outros perfis 

de usuários. Porém, a viralização do conteúdo ―colorido‖ não se deve somente ao Myspace, 

responsável tão somente pela crista desta onda policromática. O fato das bandas terem seu 

conteúdo muito bem distribuído entre todo o seu público-alvo e grande parte de suas 

conquistas, se deve a uma rede social de caracteres e personalização estética e de conteúdo 

limitados, porém gigante no potencial de disseminação de uma mensagem. 

O site Twitter é hoje uma das ferramentas mais bem utilizadas pelas bandas de happy 

rock e seus respectivos integrantes quando o objetivo é a divulgação do seu material e sua 

projeção em concursos nacionais de música. Segundo Santaella e Lemos (2010), o site é 

configurado em uma estrutura de microblogging, especificamente por restringir a postagem à 

pequenas mensagens de no máximo 140 caracteres, upadas diretamente da conta do usuário 

para seu perfil, que dissemina a mensagem para os perfis seguidores, que por sua vez se 

conectam ao perfil produtor da mensagem. Segundo as autoras, inicialmente o uso da 

ferramenta era restrito a comunidades de poucos participantes, grande parte delas ligada à 

tecnologia digital. Porém, com a popularização da ferramenta, ―a plataforma começou a ser 

adotada por celebridades, receber níveis cada vez maiores de atenção por parte dos meios de 

comunicação de massa e consequentemente a atrair segmentos sociais mais amplos e 

diversificados‖ (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p.64). 

                                                           
23

 Fonte: Disponível em: <http://www.myspace.com/bandahori>. Acesso em: setembro, 2011. 

 

http://www.myspace.com/bandahori
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Por meios mais amplos e diversificados, pode-se entender que o Twitter se tornou 

muito mais que um microblog onde os usuários compartilham seus pensamentos e o que estão 

fazendo, neste caso respondendo à pergunta que os recebe no site - ―O que você está 

fazendo?‖. Tendo se tornado uma ferramenta de grande importância para empresas que 

pretendem interagir e descobrir informações sobre seu público-alvo, como também informá-lo 

de informações da mesma. Porém, segundo Israel (2010), o site tem muito mais a 

característica de resposta à pergunta ―O que você quer que as pessoas pensem de você?‖ do 

que a original, apoiando-se na tese de que toda informação postada no Twitter não tem ligação 

com o que o usuário faz, mas sim ao que o que o usuário deseja que os seus seguidores 

saibam ou pensem que ele faz.  

Segundo Recuero (2009), o site se estrutura em seguidores e pessoas a seguir, sendo 

que de acordo com os interesses do usuário, pode-se seguir e receber em tempo real todos os 

tweets do usuário a quem se está seguindo, podendo também retuitar o seu conteúdo. Assim 

sendo, ao se retuitar uma mensagem, se aumenta a gama de pessoas a serem atingidas pela 

mesma, pois somam-se a abrangência dos usuários do perfil seguido, já atingidas as pessoas 

que seguem o usuário o qual retuitou a mensagem original.  

 

Twitter é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários 

que enviem e leiam atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 

caracteres, conhecidos como ―tweets‖, através da própria web, por SMS e por 

softwares específicos instalados em dispositivos portáteis como o Twitterberry, 

desenvolvido para o Blackberry. As atualizações são exibidas no perfil do usuário 

em tempo real, e também enviadas a outros usuários que tenham assinado para 

recebê-las. Usuários podem receber atualizações de um perfil através do site oficial, 

RSS, SMS ou programa especializado. Desde sua criação em 2006, por Jack Dorsey, 

o Twitter ganhou extensa notabilidade e popularidade por todo o mundo. Algumas 

vezes é descrito como o ―SMS da internet‖ (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 65). 

 

No caso das bandas de happy rock, a estratégia do uso da ferramenta é embasada na 

grande presença do público brasileiro no site de microblogging. Segundo Santaella (2010), o 

Brasil hoje é responsável por representar 8,8% de todos os usuários do site, ocupando o 

segundo lugar no ranking dos mais ativos no Twitter, ―seguidos pelo Reino Unido (7,2%), 

Canadá (4,35%) e Alemanha (2,49%)‖ (Lardinois, 2010). 

Com base na dinamicidade na utilização da ferramenta, tanto na alimentação e suporte 

de mídias quanto no feedback, e com base no grande percentual de brasileiros que utilizam a 

rede, especialmente os que se encontram compreendidos como geração Z, as bandas de happy 

rock utilizam o Twitter como meio de divulgação, promoção e como plataforma para angariar 
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votos para concursos nacionais de música. Segundo Pedro Lanza, vulgo ―Pelanza‖, vocalista e 

baixista da banda Restart, em entrevista ao site do canal a cabo Multishow, sobre as 

indicações que a banda recebeu no Prêmio Multishow da Música Brasileira 2011, o sucesso da 

banda em premiações é creditado ao fato dos seus fãs, integrantes da família Restart, se 

organizarem por meio de votações massivas online com o objetivo de alçar a banda ao topo 

das premiações. Ainda segundo o baixista, ―Nossos fãs se organizam com maratonas de votos, 

passam noites em claro, criam grupos de votação. Eles sabem se organizar direitinho, e a 

qualquer hora do dia tem alguém online em algum dos nossos fã-clubes fazendo maratonas‖ 

(MULTISHOW, 2011, p.1). Chegando ao ponto de o baixista, ainda em meio a entrevista 

sintetizar os fãs da banda com a seguinte frase: ―Nossos fãs não aceitam perder‖ 

(MULTISHOW, 2011, p.1). 

Por ser um público nativo da web e acostumado com as redes sociais digitais, os fãs 

das bandas de happy rock apresentam naturalidade em consumir e disseminar o material 

disponibilizado pelas bandas na internet, preferindo até o consumo online ao offline. E 

apresentam também destreza para levar seus ídolos a conquistar premiações que possuem 

como sistema de pontuação os votos do público, como a premiação do Video Music Brazil, o 

VMB, do canal MTV Brasil, e o Prêmio Multishow da Música Brasileira, do canal a cabo 

Multishow. Primeiramente; pela naturalidade no uso das mídias e tecnologias digitais; pelas 

características da idade, por estes jovens fãs se identificarem e se apegarem a ídolos que 

simbolizam características que exploram a protelação da maturidade; e também pelo grande 

período de tempo livre que os usuários da geração Z possuem para utilizar as redes sociais 

digitais. 
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6 METODOLOGIA 

 

A indústria cultural funciona em frentes diversas e de diferentes naturezas, muitas 

vezes simultaneamente, trazendo a público produtos os quais se pretende que sejam 

consumidos. Essas diferentes forças criam, produzem e alavancam promocionalmente os mais 

diferentes produtos culturais, no caso deste estudo, pertencentes à indústria da música. 

Considerando-se este contexto, a presente pesquisa buscou averiguar a existência de 

um padrão nos produtos musicais de bandas do estilo happy rock Cine, Hori e Restart – 

definindo-se como objetos empíricos letras de músicas, frames de videoclipes, capas de 

álbuns e posts dos integrantes das bandas, seus respectivos fãs e fã clubes, numa rede social 

digital.  Os posts, apesar de não serem produtos musicais ou se relacionarem diretamente a 

eles (como as capas de álbuns, por exemplo), referem-se à promoção destes. Ao serem 

analisados, portanto, contribuem à compreensão da relação estabelecida entre as mesmas e o 

seu público-alvo. Afinal, como investigado nos capítulos teóricos, divulgação das bandas de 

happy rock empreendida pelos seus componentes e pela interação online destes com seus fãs 

funciona tão eficientemente, senão mais, do que produtos de divulgação clássicos da indústria 

fonográfica, como os videoclipes, as entrevistas, as participações em programas de TV, etc.. 

Como já referido neste estudo, esta monografia considerou a pluralidade de variáveis 

ou fatores relacionados aos produtos e à divulgação/promoção dos produtos de happy rock. 

Desta maneira, objetivou-se averiguar a existência de características similares, de um padrão 

criado pela indústria cultural no produto musical das bandas Cine, Hori e Restart. Para tanto, 

quanto às etapas metodológicas do estudo, primeiramente empregou-se a pesquisa 

bibliográfica, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre o objeto teórico e agregar 

bases conceituais que contemplassem com eficiência os objetivos. Neste sentido, a pesquisa 

bibliográfica foi capaz de ―proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições‖ (GIL, 1996, p. 45). 

Juntamente à pesquisa bibliográfica foi empregada a pesquisa documental que, segundo Gil 

(1996), deve ser utilizada para averiguar fontes documentais que ainda careçam de tratamento 

analítico. A pesquisa em documentos de diferentes naturezas foi útil para se perceber a 

inserção atual das bandas de happy rock em reportagens de jornais, revistas, blogs, fotografias 

e suas demais representações. 
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Para a construção da análise das características da estrutura musical e conteúdo das letras, 

do apelo temático e visual nos vídeo clipes e capas de álbuns, e por fim, da interação entre as 

bandas e fãs na rede social digital Twitter foi utilizado o método comparativo, que se ―procede 

pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e 

similaridades entre eles‖ (MICHEL, 2009, p. 57). Assim, pelo trabalho objetivar uma análise do 

produto cultural musical e seus derivados (videoclipes, por exemplo), optou-se pela análise 

qualitativa, por fundamentar-se ―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 dados‖ (MICHEL, 2009, p.36). 

Com a proposta de agregar informações complementares também pertinentes à análise 

do objeto empírico, utilizou-se de uma entrevista, técnica por excelência na investigação 

social, projetada segundo os parâmetros de uma entrevista por pauta (GIL, 1996)., 

considerando-se aspectos pertinentes à análise do público-alvo das músicas do estilo happy 

rock. A entrevista por pauta é caracterizada por poucas perguntas diretas, que deixam ―o 

entrevistado falar livremente à medida que refere às pautas assinaladas. Quando este se afasta 

delas, o entrevistador intervém, embora de maneira suficientemente sutil, para preservar a 

espontaneidade do processo.‖ (GIL, 1996, p. 120). A entrevista foi direcionada a uma amostra 

de representantes do público-alvo das bandas selecionadas, pré-adolescentes e adolescentes 

residentes na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com faixa etária entre 10 e 15 anos. 

A amostra foi definida pelo critério de acessibilidade que, segundo Gil (1996), delimita os 

indivíduos ―admitindo que estes possam de alguma forma, representar o universo‖ (GIL, 

1996, p. 104).  

 No intuito de se verificar a existência de um padrão nos produtos de happy rock e 

averiguar uma possível influência dos parâmetros mercadológicos característicos da indústria 

cultural na produção musical dos mesmos, o estudo utilizou-se da técnica de análise de 

conteúdo, com o objetivo investigar a gama de expressões culturais provenientes do objeto 

empírico. Expressões essas, como por exemplo, a temática das músicas, a estética do 

vestuário dos integrantes das três bandas, as capas dos álbuns e características dos 

videoclipes. A análise de conteúdo foi empregada porque se destina a: 

 

descrever tendências no mundo das comunicações, comparar mensagens, níveis e 

meios de comunicação, criticar conteúdos de comunicações, contruir e aplicar 

padrões de comunicação, medir a clareza das mensagens, descobrir estilos de 

comunicação, identificar intenções de comunicadores, desvendar ideologias dos 

dispositivos legais (MICHEL, 2009, p. 71). 
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Com base nesses procedimentos e técnicas, pretendeu-se compreender também a 

configuração do universo produtivo dos componentes das três bandas e algumas das 

influências que podem ter afetado o caminho entre a concepção do produto musical e a sua 

produção efetiva para o mercado fonográfico. Sejam essas influências provenientes de 

paradigmas da indústria cultural, conforme contextualizado no capítulo teórico a esse respeito, 

ou mesmo a influência do feedback do público-alvo das bandas, os fãs. Acreditava-se que 

dessa maneira poder-se-ia verificar a existência de certa padronização nos produtos musicais 

de happy rock. 

 

 

6.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Com o objetivo de delimitar parâmetros de análise dos produtos musicais das bandas 

de happy rock, foram criadas quatro categorias analíticas. Tais categorias foram escolhidas 

levando-se em conta sua importância na promoção de cada banda e seus produtos para os 

públicos-alvo. Sendo assim as categorias foram definidas conforme a tabela abaixo: 

 

Categoria 1: Letras de música 

 

- Temática; 

- Configuração mercadológica do produto. 

 

Categoria 2: Videoclipes 

 

- Temática; 

- Apelo visual focado na policromia. 

 

Categoria 3: Capas de álbuns 

 

- Temática; 

- Apelo visual focado na policromia. 

 

Categoria 4: Posts no Twitter. 

                 

 - Temática; 

- Uso do termo ―família‖ para delimitar o grupo de fãs; 

- Estímulo banda-fãs do cumprimento de tarefas; 

- Satisfação indireta por conquista dos ídolos. 

 
                          Tabela 1: Categorias de análise. Fonte: o autor. 
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Para a análise das letras das músicas foram consideradas todas as frases componentes 

das mesmas e o conteúdo por elas apresentados, suas temáticas e enredo. Quanto aos 

videoclipes, foram escolhidos alguns frames destes, por conveniência, tendo-se por critério a 

escolha daqueles cujos conteúdos fossem considerados os mais significantes e representativos 

das características do gênero musical happy rock, conforme pesquisa documental dos 

capítulos teóricos. Para a análise das capas dos álbuns também se observou essas 

características (o colorido das roupas, por exemplo), bem como a temática representada. 

Por fim, quanto às postagens, optou-se pela rede social Twitter, por ser, segundo o site 

Exame.com (2011), a rede social que possui o maior coeficiente de integrantes da geração Z 

participando ativamente da mesma, incluindo os integrantes das bandas. Foram escolhidas 

postagens feitas pelas bandas e seus respectivos integrantes, nos seus perfis oficiais, nos perfis 

de fãs e fã clubes, publicadas no período de março de 2010 a setembro de 2011. A escolha das 

postagens deu-se pelo critério de conveniência, selecionando-se publicações que mais se 

relacionaram, segundo o estudo, com as características do universo cultural do happy rock e, 

por consequência, da geração Z. Foram selecionadas cinco postagens de cada banda. 

As análises tiveram como foco as principais características de forma e conteúdo das 

bandas de happy rock, eleitas pelo estudo como subcategorias, cuja escolha esteve baseada no 

referencial teórico investigado. O uso de cores primárias (vermelho, azul e amarelo), 

secundárias (como verde, roxo, rosa) e tonalidades neon destacam-se como principal apelo 

visual de identificação das bandas de happy rock, sua forma de expressão visual nos figurinos, 

na estética dos vídeos clipe e nas capas de álbuns. Já o uso da temática de negação à 

maturidade e protelação da irresponsabilidade da infância foram características investigadas 

no conteúdo das letras das músicas, abordando assim a sua temática.  

A última categoria, os posts dos integrantes das bandas na rede social digital Twitter, 

tiveram seu conteúdo analisado considerando-se o uso do termo ―família‖ para delimitar o 

grupo de fãs, o estímulo aos mesmos quanto ao seu compromisso em cumprir tarefas 

indicadas pelas bandas (para que fossem de fato considerados parte da ―família‖ de cada 

banda) e a satisfação indireta na conquista dos seus ídolos. 

  A partir da análise descritiva das letras, clipes, capas de álbuns e posts, juntamente da 

análise teórica das mesmas com base nos paradigmas abordados nos referenciais, buscou-se 

averiguar a existência de um perfil comum entre o produto cultural das bandas de happy rock. 
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6.2 DEFINIÇÃO DO OBJETO EMPÍRICO 

 

 Como objeto empírico de pesquisa foram escolhidas três bandas do estilo happy rock - 

Cine, Hori e Restart, bandas estas recentemente consideradas referência no mercado 

fonográfico nacional, tanto em função das vendagens de discos quanto pela relação próxima 

aos seus fãs, pelo alto número de shows e ―aparições‖ nos meios de comunicação. Como 

corpus de análise foram escolhidas músicas de autoria das mesmas, mais especificamente suas 

respectivas letras, videoclipes, capas de álbuns e por fim, os posts no Twitter.  

A primeira banda definida como objeto empírico é a paulista Cine, formada em 2007. 

O grupo tem como seu principal sucesso a música ―Garota Radical‖, cuja composição é 

assinada pela própria banda e pertence ao seu álbum de lançamento, Flashback. A canção foi 

ganhadora do VMB
24

 2009, na categoria Revelação. Atualmente, a banda apresenta vínculo 

com a gravadora Universal Music.  

 

A banda Cine faz parte da geração de grupos que aprendeu a usar a internet para se 

divulgar e se deu bem. [...] conta com o vocalista Diego Silveira (DH), o baixista 

Bruno Prado, o baterista David Casali (Dave), o guitarrista Danilo Valbusa (Dan) e 

o tecladista Pedro Dash. A página do grupo no MySpace foi a mais acessada no ano 

de 2009 no Brasil. Os garotos começaram tocando em pequenas casas de São Paulo. 

Em 2009, ganharam, na categoria Revelação, o Prêmio da Música Brasileira do 

Multishow e lançaram o primeiro CD, "Flashback", pela Universal Music. O álbum 

trouxe os hits "Dance e Não se Canse", "Se Você Quise" e "Garota Radical", que 

virou sucesso no YouTube (CINEOFICIAL, p.1, 2011). 
 

 A música escolhida para ser analisada é a faixa de maior sucesso do seu cd, intitulada 

Garota Radical. A música aborda um relacionamento típico dos integrantes da Geração Z, 

sendo que na letra são utilizados temas com o consumo com o dinheiro dos pais pelos filhos, 

passeios em shoppings e o foco no relacionamento amoroso de maneira descompromissada e 

descontraída. Quanto à melodia, é usada configuração clássica das bandas de rock (guitarra, 

baixo e bateria), sendo aderidos às músicas da banda instrumentos como sintetizadores e 

manipulação digital de voz.   

 

 

 

                                                           
24

 VMB ou Video Music Brasil é uma premiação realizada pelo canal MTV Brasil, onde são premiados por meio 

de voto popular os melhores em categorias referentes a videoclipes e produção musical. Disponível 

em:<http://mtv.uol.com.br/blogdovmb/blog>. Acesso em: maio, 2011. 

http://mtv.uol.com.br/blogdovmb/blog
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Garota Radical – Banda Cine
25

 

 

Who o ow 

Who o o o ow 

Who o ooo 

Ye ye yeah 

O simples torna ela demais 

Quinta o shopping, domingo os pais 

Tento entender 

"Por que ainda ligo pra você?" 

Ela só me diz não 

Pra mim já tornou padrão 

E faz, por querer 

 

Te vejo na minha (Te vejo na minha) 

Vai ser só minha (Vai ser só minha) 

Falo tão sério, é sério você vai 

Vai ser só minha (Vai ser só minha) 

Vem ser só minha (Vai ser você) 

Aposto um beijo que você me quer 

 

Who o ow 

Who o o o ow 

Who o oaaaa 

Eu te completo baby 

Who o ow 

Who o o o ow 

Who o oooo 

Vem que é certo baby 

 

Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi 

Sempre de vestido pra sair 

E quando ela sai, não importa pra onde vai 

Sempre com o cartão do pai 

Compra tudo e se distrai 

 

Te vejo na minha (Te vejo na minha) 

Vai ser só minha (Vai ser só minha) 

Falo tão sério, é sério você vai 

Vai ser só minha (Vai ser só minha) 

Vem ser só minha (Vai ser você) 

Aposto um beijo que você me quer! 

 

Who o ow 

Who o o o ow 

Who o oooo 

Eu te completo baby 

Who o ow 

Who o o o ow 

Who o oooo 

Vem que é certo baby 

 

Te ver no sábado e escutar 

Tudo que eu já sei, pode decorar 

Não é fácil 

                                                           
25

 Disponível em: < http://www.vagalume.com.br/cine/garota-radical.html> Acesso em: outubro,  2011. 

http://www.vagalume.com.br/cine/garota-radical.html
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Eu não me faço 

Egoísta sim, eu não nego 

Por isso insisto em ti e me entrego mais, mais, mais 

Who o ow 

Who o o o ow 

Who o oooo 

Who o ow 

Who o o o ow 

Who o oooo 

Aposto um beijo que você me quer! 

Who o ow 

Who o o o ow 

Who o oooo 

Eu te completo baby 

 

O simples torna ela demais 

Quinta o shopping domingo os pais 

Paguei pra ver 

Por que é que eu liguei pra você? 

 

 A música ―Garota Radical‖ possui também um videoclipe no qual são abordadas as 

mesmas características da música, porém, em um contexto bem mais explícito do que se 

poderia ser interpretado somente ouvindo-se a música. Videoclipe este, que será analisado na 

sequência do trabalho. 

A capa escolhida para análise é a respectiva ao álbum de lançamento da banda, 

intitulado Flashback! Juntamente com os frames do videoclipe Garota Radical, a sua 

respectiva letra e a capa do álbum, serão analisados os posts da banda e de seus fã clubes na 

rede social digital Twitter. Os posts foram selecionados por relevância e por conveniência, 

buscando coletar aqueles que mostravam a maior interação entre a banda para com seus fãs, 

dos fãs com a banda e por fim, dos fãs com os próprios fãs. Foram selecionados cinco posts. 

 A segunda é a também paulista banda Hori, formada em 2009, cujo líder e vocalista é 

o ator Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, vulgo Fiuk, filho do famoso cantor e compositor 

brasileiro Fábio Júnior
26

. Seu maior sucesso foi uma regravação do sucesso do seu pai, a 

música ―Só Você‖. Atualmente, o grupo possui vínculo com a gravadora Warner Music 

Brasil. A letra da música da banda a ser analisada se chama ―Quem eu sou‖. É a terceira 

música do álbum de 2010, Hori: Versão + Fã, álbum este que já havia sido lançado, em agosto 

de 2009, com somente o nome da banda, porém com o acréscimo de seis músicas, incluindo 

―Quem eu sou‖, foi relançado em agosto de 2010 sob a denominação de Hori: Versão + Fã. 

                                                           
26

 Cantor, compositor, apresentador e ator, Fábio Júnior é considerado um dos cantores românticos mais 

influentes do país. O seu repertório conta com músicas consagradas como: ―Pai‖ e ―Só você‖. Disponível em: < 

http://www.mc3art.com.br/fabiojr/biografia/>. Acesso em: maio, 2011. 

http://www.mc3art.com.br/fabiojr/biografia/
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 A música trata no seu contexto sobre as angústias da busca da identidade e do período 

de transição da adolescência. Abordando fatos como os relacionamentos flutuantes da geração 

Z, incertezas quanto à personalidade, futuro profissional e até a rotina de explorar o mundo 

por meio do computador no seu quarto. Abaixo, a letra da mesma: 

 

Quem Eu Sou – Banda Hori
27

 

 

Não quero mais saber o que eles vão dizer 

Sobre o que eu vou fazer ou sobre o que eu não vou ser 

O caminho é longo, eu sei 

E eu vou fazer valer 

Cada segundo que eu passo sem dizer porque 

 

Vou mergulhar mais fundo, 

Sair do quarto escuro 

Vou descobrir o que é melhor pra mim 

Que profissão eu quero 

Futuro que eu espero 

Vou encontrar o que me faz feliz 

 

Sem saber o que vai ser (vai ser) 

Sem saber o que vai ser 

 

Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor 

Deixa eu tentar ser quem eu sou 

Ganhar ou perder, tanto faz, não importa 

Eu quero é mais ser quem eu sou 

 

Agora eu te quero, depois eu já não sei 

Mas quando estamos juntos nada mais importa aqui 

Será que eu tenho sorte? Será que é ilusão? 

De ver que a minha história foge dessa confusão 

 

Eu vou pular mais alto 

Aonde eu possa ver 

Além do olhar que me deixou aqui 

São tantos desencontros 

São tantas linhas tortas 

Formando a identidade que eu sempre sonhei pra mim 

 

Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor 

Deixa eu tentar ser quem eu sou 

Ganhar ou perder, tanto faz, não importa 

Eu quero é mais ser quem eu sou 

 

Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor 

Deixa eu tentar ser quem eu sou 

Ganhar ou perder, tanto faz, não importa 

Eu quero é mais ser quem 

 

Sem saber o que vai ser (vai ser) 

                                                           
27

 Disponível em: < http://letras.terra.com.br/hori/1581851/>. Acesso em: setembro, 2011. 

http://letras.terra.com.br/hori/1581851/
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Sem saber o que vai ser 

Sem saber o que vai ser (vai ser) 

Sem saber o que vai ser 

 

Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor 

Deixa eu tentar ser quem eu sou 

Ganhar ou perder, tanto faz, não importa 

Eu quero é mais ser quem eu sou 

Eu sou 

Eu quero é mais ser quem eu sou. 

 

 O videoclipe escolhido para fazer parte do corpus é o da música ―Linda, tão Linda‖, 

pelo motivo da música escolhida para a análise da letra, não possuir videoclipe até o presente 

momento. A capa de álbum escolhida para a análise é respectiva ao que contém a música e o 

videoclipe selecionados, sendo, os dois, parte do álbum Hori: Versão + Fã.  

 Completando o corpus da banda Hori, foram selecionados cinco tweets, na rede social 

digital Twitter, respectivos à interação da banda com seu público-alvo. 

Por fim, mais outra banda paulista, a Restart. Criada em 2008, o quarteto atingiu o 

estrelato no ano de 2010 com o lançamento do álbum intitulado Restart, tornando-se 

referência no cenário do happy rock,  ditando tendências tanto musicais, quanto de vestuário e 

comportamento.  A banda conquistou cinco prêmios 
28

no VMB 2010, sendo eles: Revelação, 

Pop, Artista do Ano, Hit do Ano e Videoclipe do ano, além de ganhar o disco de ouro, 

referente as 50 mil cópias vendidas e posteriormente o disco de platina, ao alcançarem a faixa 

de 100 mil cópias vendidas do álbum Restart. A música a ser analisada se chama Recomeçar, 

primeira faixa do álbum de 2009.  

 A faixa escolhida a ser analisada traz no seu contexto novamente a questão do 

relacionamento volúvel da geração. Trazendo a mensagem que o relacionamento passado 

deve ser superado com alto astral e não com angústia ou introversão. A música é alegre e trata 

o relacionamento então acabado como algo descartável, que acabado, não traz algum tipo de 

melancolia, e sim uma nova possibilidade de algo melhor. Abaixo a letra na íntegra: 

 

Recomeçar – Banda Restart 
29

 

 

Eu sei que assim talvez seja melhor 

Mas não espero ver você voltar 

E dizer que podemos recomeçar 

E as noites que em claro eu passei 

                                                           
28

 Disponível em: <http://mtv.uol.com.br/blogdovmb/blog> Acesso em: maio, 2011. 
29

 Disponível em:  <http://www.vagalume.com.br/restart/recomecar.html>. Acesso em: outubro, 2011. 

http://mtv.uol.com.br/blogdovmb/blog
http://www.vagalume.com.br/restart/recomecar.html
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Só pra entender, ou enxergar onde eu errei 

De nada valerão depois do fim 

E hoje sei... 

E hoje sei, sei, sei 

Não importa mais 

Porque não vai, vai, vai 

Voltar atrás 

O que restou em mim 

E não vou mudar, nem tentar entender 

O que aconteceu, ou vai acontecer 

Nossa história teve um fim. 

Vai! 

Eu sei que assim talvez seja melhor 

Mas não espero ver você voltar 

E dizer que podemos recomeçar 

E hoje estava pensando em você 

Em tudo o que eu queria te dizer 

Mas não tive coragem de falar 

E hoje sei... 

E hoje sei, sei, sei 

Não importa mais 

Porque não vai, vai, vai 

Voltar atrás 

E o que restou em mim 

E não vou mudar nem tentar entender 

O que aconteceu ou vai acontecer 

Nossa história teve um fim 

E hoje sei... (não volta mais) 

E hoje sei, sei, sei 

E hoje sei... (não volta mais) 

E hoje sei, sei, sei 

E hoje sei, sei, sei 

Não importa mais 

Porque não vai, vai, vai 

Voltar atrás 

E o que restou em mim 

E não vou mudar, nem tentar entender 

O que aconteceu, ou vai acontecer 

Nossa história teve um fim 

E hoje sei, sei, sei 

Não importa mais 

Porque não vai voltar 

E hoje sei, sei, sei 

Não importa mais 

Porque não vai, vai, vai 

Voltar atrás 

E o que restou em mim 

E não vou mudar, nem tentar entender 

O que aconteceu, ou vai acontecer 

Nossa história teve um fim. 

Nossa história teve um fim. 

 

 Também fora escolhido o clipe correspondente a mesma letra da banda, a da música 

Recomeçar. Este clipe foi produzido no ano de 2009, em conjunto com o lançamento do CD, 

pela Controle Remoto filmes e tornou-se muito comentado por trazer como tema a ação de 



53 

 

colorir o rock (no clipe os componentes ―brincam‖ com latas de tintas usadas para colorir o 

cenário e uns aos outros). A capa do álbum que foi selecionada para fazer parte do corpus da 

banda Restart, é a correspondente ao álbum de estréia da banda: Restart. Lançado no ano de 

2009. E por fim, os posts no Twitter a serem analisados da banda, correspondem a interação 

dos fãs com a banda e o feedback da mesma para com o público, os cinco posts mais 

relevantes. 

 A fim de explorar o produto cultural das bandas de happy rock, e os aspectos que 

possivelmente podem influenciar a concepção do mesmo, o corpus acima descrito serviu 

então como objeto empírico. Na sequencia, o estudo prosseguirá à apresentação da análise do 

corpus empírico, pela qual se procurou perceber as características que assemelham as três 

bandas dentro do estilo happy rock, sinalizando assim um provável processo de  serialização 

da cultura musical, típica característica da influência da indústria cultural. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Através das categorias de análise criadas segue abaixo a análise de cada uma das bandas 

objeto de estudo desse trabalho. 

 

 

7.1 BANDA CINE 

 

A Cine tem como fundamentação para o estilo da banda a união entre o antigo e o que 

é vanguarda., abordando simultaneamente referências conceituais que se referem ao passado, 

com a utilização de elementos tecnológicos de última geração para a composição das suas 

músicas. Enquanto os integrantes cantam suas músicas com o auxílio de sintetizadores, 

manipuladores de voz atuais e efeitos de luz de última geração, seu álbum de estréia se chama 

―Flashback‖. Uma alusão à inspiração estilos do passado, o glam rock e o new wave, 

inspiração especialmente para a utilização da profusão de cores em detrimento do preto, a cor 

mais tradicionalmente representativa do rock. 

A letra do seu maior sucesso, ―Garota Radical‖, traz no seu contexto, primeiramente, a 

descrição de comportamentos típicos de integrantes da geração Z. Segundo Castro (2001), 

aspectos como o indivíduo ter nascido no início dos anos 90 e, por consequência, apresentar 

sinais de superproteção, morar na casa dos pais e ser sustentado pelos mesmos, podem ser 

visualizados na interpretação de trechos como: ―O simples torna ela demais, quinta o 

shopping, domingo os pais‖ e ―quando ela sai, não importa pra onde vai, sempre com o cartão 

do pai, compra tudo e se distrai.‖ Nesses fragmentos da música pode-se notar que o tema 

abordado é o dia a dia de integrantes da geração Z. Ir ao shopping com os amigos, com o 

cartão de crédito dos pais, mas voltar pra casa, para passar o domingo junto da família. 

 Também típica da geração Z é, segundo Maia e Megale (2011), o exagero nos 

sentimentos, sejam eles de amizade, inimizade ou mesmo em relacionamentos amorosos. Os 

integrantes dessa geração, catalisados pelo período de transição em que vivem, acreditam que 

estejam vivenciando um sentimento maior do que realmente eles vivem. Essa dinâmica pode 

ser claramente percebida no trecho: ―Egoísta sim, eu não nego, por isso insisto em ti e me 

entrego mais, mais, mais‖ - principalmente pela multiplicação da palavra mais, usada com 

foco na intensidade do protagonista em desejar a pessoa para quem foi feita a música. 
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 Por fim, se entende que em toda a música são abordados aspectos característicos dos 

integrantes da geração Z, como a relação com seus pais, seu cotidiano, a relação de 

dependência financeira, o valor ao convívio com a família e o exagero apelo inocente na 

representação das relações. Quanto à característica de configuração mercadológica do 

produto, a música em foco faz parte de um álbum produzido e vendido em grande escala, 

produzido pela Universal Music e com vendagem acima de trinta mil exemplares
30

.  

Criada, portanto, segundo Jambeiro (1975), desde a sua projeção até a produção 

obedecendo à necessidade de ser consumida em massa, a música foi composta obedecendo-se 

à necessidade de sobrevivência mercadológica da banda e da sua produtora. A música  pode 

ser classificada, portanto, na categoria pop, segundo Frith (1996), por ser um produto que 

antes mesmo da preocupação com a sua concepção, necessariamente obedeceu aos ditames da 

produtora contratante da banda, tendo o foco no seu produto final ser vendável em grande 

escala. No videoclipe da música também abordam-se outros aspectos referentes à geração Z. 

Abaixo (FIGURA 6), os frames do mesmo: 

 

                                                           
30

 Disponível em: <http://www.cineoficial.com.br/discografia.php>. Acesso em: novembro, 2011. 

http://www.cineoficial.com.br/discografia.php
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Figura 6: Frames do clipe Garota Radical, da banda Cine. 

Fonte: Videoclipe Garota Radical – Banda Cine.
31

 

 

 

Este clipe inicia-se com uma batida eletrônica remixada com as primeiras estrofes da 

música da banda, ilustrada pelo cenário de uma festa onde várias pessoas dançam e s 

divertem. Logo após, o refrão é cantado e os integrantes da banda aparecem executando a 

música na frente de um painel de luzes neon. Nenhum dos integrantes usa exclusivamente a 

cor preta no seu vestuário, alternando os tons de acordo com as projeções de luz executadas 

                                                           
31

 Disponível em: <http://youtu.be/SjU4u6C-eaA>. Acesso em: dezembro, 2011. 
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no painel, como se pode visualizar, de acordo com a Figura 6, no frame 3, priorizando-se o 

vestuário de roupas laranjas, azuis e amarelas. Na sequência dos frames 10, 12, 13, 14 e 15, 

volta-se à cena da festa, onde todos os integrantes da banda tentam ―ficar‖ com a mesma 

menina e são rejeitados. Tanto na festa, quando na frente do painel, os integrantes usam 

roupas extremamente coloridas e apresentam um comportamento de grupo típico dos 

integrantes da geração Z.  

Dentre todas as tentativas dos integrantes da banda em ficar com a mesma menina, se 

destaca o vocalista, que após levar o fora da menina, no frame 17, executa com as mãos um 

símbolo típico da família happy rock, a forma de coração executada com as mãos. Que pode 

ser melhor visualizada abaixo: 

 

 

Figura 7: Frame número 17 do clipe Garota Radical. 

Fonte: Videoclipe Garota Radical – Banda Cine. 

 

 O clipe transcorre entre o cenário da festa e o local onde a banda executa a música, até 

o final. Apesar do videoclipe ser produzido com base em uma letra que fala sobre um 

relacionamento que não está dando certo, em nenhum momento demonstra na sua temática 

melancolia ou tristeza. Ao contrário, os seus integrantes cantam a letra sempre expondo 

alegria, empolgação e despreocupação, aspectos estes típicos de integrantes da geração Z. A 

alegria exposta intermitentemente pela banda durante o videoclipe se relaciona com a 

característica da alegria inocente e da despreocupação de vida apontada pela professora da 

UNICAMP, Maria Marta, citada por Maia e Megale (2011), quando fez referência a 

características comportamentais dos integrantes da geração. Adolescentes em um momento de 

transição, que negam a maturidade iminente se apegando a aspectos da infância, como a 

inocência e a despreocupação. 
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 No clipe existem duas histórias mostradas, a partir de cenários diferentes: a primeira 

mostra a banda tocando a música e a segunda é a encenação de uma festa onde as pessoas 

dançam a mesma música executada pela banda. Os integrantes da banda estão presentes na 

festa, e desde a cena da chegada dos mesmos, e todas as micro histórias referentes às 

tentativas de aproximação da banda com a garota protagonista do clipe , são executadas pelos 

mesmos em conjunto. Em nenhum momento do clipe, os cinco integrantes da banda se 

separam, caracterizando, segundo Maia e Megale (2011), o que os integrantes da geração Z 

chamam de família. Mais especificamente, a família formada por amigos, onde protegido e 

estimulado pelo grupo que possuí interesse e idade comum, o integrante cria coragem para 

fazer o que tem vontade. No caso do clipe, abordar a menina, sem sucesso. 

 Quando ao apelo visual do clipe, como pode ser notado nos frames selecionados, 

pode-se verificar que o foco é o uso de uma grande profusão de cores em detrimento do preto 

tradicional do rock. Desde as roupas que os integrantes usam, passando pelo cenário de luzes 

neon em que os mesmos tocam, e por fim as roupas das pessoas presentes na festa, a presença 

de tons escuros é ínfima, tomando como base os tons cítricos. Podendo assim ser possível 

dizer que o uso da cor é presente e intensa no clipe em voga. 

 Quanto à capa do álbum escolhida para análise da banda Cine, a respectiva ao álbum 

Flashback, do ano de 2009, apresenta a banda retratada pela seguinte fotografia: 

 

 

Figura 8: Capa álbum banda Cine.
32
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 Fonte: Disponível em:<http://manausrock.files.wordpress.com/2010/04/cine-flashback.jpg>. Acesso em: maio, 

2011.  
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A sua capa os cinco integrantes da banda posicionados da seguinte maneira: vocalista 

(Diego Silveira) de pé, em primeiro plano; o baixista (Danilo Valbusa) agachado, à sua 

esquerda; e o guitarrista (Bruno Prado), também agachado, à sua direita. Em segundo plano, 

respectivamente à direita e à esquerda do vocalista, estão o tecladista (Pedro Caropreso) e o 

baterista da banda (David Casali). Todos os integrantes da banda usam roupas coloridas nas 

mais diversas tonalidades, com destaque para acessórios como uma faixa verde limão usada 

na testa do guitarrista, a calça laranja e o casaco azul claro que o vocalista traja, e o fundo da 

jaqueta do baterista, da mesma cor da faixa na cabeça do guitarrista.  

O cenário em que eles se encontram lembra os fundos de uma casa, onde pode-se 

visualizar uma piscina escura, o chão de madeira, folhagens junto a um muro de cor bege, 

uma parte do que seria o teto da casa, contrastando com o céu azul claro com nuvens. 

Sobreposto à foto dos integrantes está a logo da banda, com o nome do álbum abaixo, sobre 

duas barras cruzadas, uma amarela e outra rosa. 

O apelo visual explícito é o de uso de muitas cores, algumas delas em tons vibrantes, 

em detrimento da cor preta e seus gradientes. O uso da cor faz referência ao estilo glam rock e 

do new wave, sendo aplicado à identificação visual da banda, que é direcionada a geração Z. 

Assim sendo, as cores utilizadas em profusão tanto no clipe quanto no vestuário e na capa do 

álbum fazem referência à troca de valores do rock para os do happy rock. Ou simplesmente a 

permuta da rebeldia e protesto da cor preta para a alegria e a leveza dos tons multicoloridos. 

 Por fim, foram analisados os posts da banda, seus fãs e fã clubes na rede social digital 

Twitter, Referente à temática, ao uso de termos referentes a geração Z, verifica-se o estímulo 

das bandas para com os fãs em cumprir tarefas e a satisfação indireta dos fãs frente a 

conquistas dos seus ídolos. A seguir, os cinco tweets selecionados como representantes da 

banda Cine: 
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Figura 9: Tweets referentes à banda Cine. 

Fonte: o autor. 

 

 Ao se analisar os tweets foi constatado, primeiramente, que a interação dos fãs com a 

banda, e a recíproca, obedece aos parâmetros da geração Z, como o conceito de confusão 

entre eternidade e intensidade. Segundo Maia e Megale (2011), o pré-adolescente da geração 

Z ampara o ídolo com uma paixão intensa, porém de curta duração. Por consequência, 

confunde o conceito de intensidade com as juras de eterno amor. Esses aspectos de profunda 

dedicação podem ser visualizados, na Figura 9, nos tweets 1 e 2. 

 Quanto ao uso de termos específicos da faixa etária, pode-se focar no uso do termo 

―família‖ para delimitar a família de amigos e, por consequência, o grupo de fãs. O termo 
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―família‖ usado nessa conotação pode ter por objetivo aproximar e unir os integrantes da 

geração aficionados pela banda. Estratégia esta notada e utilizada pela própria banda, como se 

pode se visualizar no tweet de número 3. Foi usado assim, segundo Maia e Megale (2011), o 

termo específico de identificação dos fãs de happy rock, aderido pelos mesmos para se referir 

ao conjunto de fãs. 

 As bandas usam a rede social Twitter para interagir e dar feedback aos fãs ávidos por 

contato com o seu ídolo, porém, a rede social é usada principalmente para a delimitação de 

tarefas das bandas para os fãs e fã clubes. A temática que envolve a grande e inocente paixão 

pelos ídolos, derramada pelos fãs, é usada em conjunto com os termos específicos da geração 

para que seus fãs, engajados com a causa da banda, votem em concursos que possam alçar a 

banda à novas conquistas. Essa utilização da rede pode ser visualizada no tweet de número 4, 

que após ter sido atualizado na página da banda foi prontamente retuitado por uma das 

seguidoras, vide tweet número 5, fechando assim o clico que é repetido inúmeras vezes, com 

foco na divulgação e cobrança. Focando o pronto obedecimento da tarefa no simples fato que 

a banda tem certeza que seus fãs da geração Z, segundo Sá (2011), possuem um grande 

período de tempo livre em que ficam online, e por consequência votando. Sem esquecer de 

cobrar, os que ainda não votaram. 

 Quanto à satisfação indireta do fã com a conquista do ídolo, pode-se concluir que o fã 

que diz em uma rede social de abrangência mundial, que executa uma tarefa exclusivamente 

―por amor‖, como pode ser notado no tweet 1, é um indivíduo que tem prazer e se realiza pela 

conquista do seu ídolo. Juntamente com o orgulho de saber que aquela conquista apesar de 

não ser sua, foi construída através do seu esforço. 

 

 

7.2 BANDA HORI 

 

A segunda banda a ser analisada é chamada Hori, paulistana, inserida no cenário do happy 

rock desde 2003. A banda assinou contrato com a gravadora Warner Music  em 2008 e em 

2009, lançou seu primeiro álbum. Capitaneada pelo cantor, compositor e ator Fiuk, e 

impulsionada por uma regravação de um grande sucesso do seu pai, ―Só você‖, a banda 

contou com a grande visibilidade que o seu líder teve ao ser chamado para protagonizar a 
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novela adolescente Malhação, transmitida pela emissora Globo, no ano de 2009. Seu 

personagem possuía como tema as músicas da banda Hori: 

 

No fim de 2009, o vocalista Fiuk, que já fez parte do elenco do filme ―As Melhores 

Coisas do Mundo‖ de Laís Bodanzky, foi convidado para integrar o elenco da 

novela teen ―Malhação‖ e ganhou o papel do protagonista ―Bernardo‖. Além disso, 

duas músicas da Hori entraram para a trilha sonora da novela: ―Quem Eu Sou‖, 

canção de abertura, e ―Só Você‖, tema de Bernardo (HORIOFICIAL, 2010, p.1) 

 

A música escolhida para a análise foi ―Quem eu sou‖, tema da novela Malhação, em 

2009, e parte do disco Hori: Versão + Fã. A música aborda ao longo de sua letra as incertezas 

e insatisfações de um adolescente que tem de tomar decisões que, pela primeira vez, o tiram 

do conforto do ―colo da família‖. Juntamente com metáforas a respeito da realidade de alto 

acesso às redes sociais digitais, a letra explora o cotidiano do adolescente da geração Z, que 

explora o mundo do seu quarto, por meio do computador, como fica entendido nos trechos: 

―Vou mergulhar mais fundo, Sair do quarto escuro, Vou descobrir o que é melhor pra mim, 

Que profissão eu quero, Futuro que eu espero, Vou encontrar o que me faz feliz.‖ 

 Na interpretação da letra pode-se afirmar, segundo as considerações de Castro (2001) 

sobre os nativos da geração Z, que a música trata no seu contexto sobre adolescentes que 

frente à fase de transição em que se encontram, demonstram sua insatisfação às escolhas que 

são impostas à sua faixa etária. Somado ao fato de a letra salientar que o protagonista vai ―sair 

do quarto escuro‖, uma alusão ao fato dos adolescentes explorarem o mundo, quase que 

exclusivamente do seu quarto, por meio da internet e das redes sociais digitais que, conforme 

comprova o site Exame.com (2011), que afirma que praticamente 100% dos integrantes da 

geração Z possuem perfis nessas redes. 

 Também pode-se notar que a letra aborda aspectos semelhantes ao que a autora Sá 

(2011) aponta, como estereótipo do comportamento do jovem da geração Z. Nos trechos ―Se é 

pra eu tentar ser alguém bem melhor, Deixa eu tentar ser quem eu sou, Ganhar ou perder, 

tanto faz, não importa, Eu quero é mais ser quem eu sou‖ e ―Agora eu te quero, depois eu já 

não sei, Mas quando estamos juntos nada mais importa aqui‖, pode-se notar a sintomática do 

conflito de identidade para com os pais, onde o adolescente procura encontrar a sua ideologia 

e entra em confronto com os pais. E também nos relacionamentos rápidos e volúveis da 

geração que ―fica‖ com uma pessoa sem compromisso de um relacionamento estável. Ao 

afirmar a vontade de ser quem gostaria de ser, não se importando com ganhar ou perder, 

pode-se notar que o indivíduo busque talvez a negação às responsabilidades da vida adulta, 
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sintoma de negação à maturidade, típico da geração Z. Também faz-se alusão aos 

relacionamentos flutuantes e rápidos da geração, que busca o desapego, quando se diz que se 

pode até gostar de alguma pessoa, mas amanhã é vida nova, e nesse novo capítulo, não há 

responsabilidade de se manter o relacionamento iniciado anteriomente. 

           Pode-se concluir, portanto, que a música aborda como tema características da geração 

Z, como a busca pela protelação da maturidade e seus compromissos, a insatisfação pelo 

surgimento dos mesmos, e a presença de narrativas sobre relacionamentos inconstantes. 

 Quanto à característica de configuração mercadológica do produto, assim como o 

produto cultural musical da banda Cine, a música da banda Hori obedece aos parâmetros de 

necessidade de venda citados por Jambeiro (2011). Com vendagem acima de 35 mil 

exemplares
33

, somados o álbum de estréia e o seu relançamento, o produto cultural da banda 

pode ser caracterizado como seriado. Ou seja, segundo Adorno (2002), um produto que desde 

a sua concepção até a execução preocupou-se com a sua adequação com foco exclusivo no 

consumo e tendência mercadológica massiva. 

 O videoclipe escolhido para análise é o respectivo à música ―Linda, tão Linda‖, da 

banda Hori. Seguem alguns frames do mesmo: 
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 Disponível em: <http://www.myspace.com/bandahori>. Acesso em: novembro, 2011. 

http://www.myspace.com/bandahori
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Figura 10: Frames do clipe ―Linda, tão linda‖ da banda Hori. 

Fonte: Videoclipe ―Linda, tão linda‖ da banda Hori.
34

 

 

  O videoclipe inicia com os integrantes entrando em cena em câmera lenta, 

aparentemente durante a noite. O cenário é escuro e pode-se visualizar somente os 

instrumentos da banda, como cubos amplificadores, a bateria e os pedestais respectivos à 
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 Fonte: Disponível em: <http://youtu.be/vdp95ZMhGS0>. Acesso em: dezembro, 2011. 
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guitarra e ao baixo. Atrás dos instrumentos pode se visualizar três holofotes os iluminando de 

cima. Junto ao chão, se encontram muitas lâmpadas colocadas uma do lado da outra, 

conferindo ao ambiente uma iluminação fraca e amarelada. Todos os integrantes vestem 

preto, menos o vocalista que veste uma camiseta de ―gola v‖ branca com rosa e uma calça 

amarela. Quando a música inicia, se dá um close em plano médio no vocalista, e ele segura 

um microfone amarelo. 

 A música inicia, as luzes acendem atrás da banda e a cena corta para uma rua onde 

uma mulher vestindo minissaia, cinto de rebites, botas e blusa caminha parecendo sem 

objetivo. As cenas se sucedem entre a mulher caminhando e o vocalista, com vários takes  que 

sucessivamente aproximam a câmera do rosto do vocalista, dando mais foco no microfone 

amarelo. 

 A mulher aparece deitada em um sofá, e vários takes são feitos em close na sequência: 

o rosto da mulher, as pernas da mesma e por fim, a mini saia jeans com cinto de rebites. Na 

sequência, o take volta para a banda e o vocalista pula, dando assim, a possibilidade de se ver 

as calças amarelas que usa. Seguem-se mais um close no seu rosto e no microfone amarelo. 

 A banda inicia a execução do refrão e a imagem muda para a mulher, agora 

mostrando-se um close fechado em uma tatuagem no quadril da mesma, onde se pode ler 

―Rock & Roll‖. Após, segue close na parte de dentro de um dos braços da mulher, onde ela 

tem tatuado o símbolo da banda inglesa Rolling Stones. Há um novo corte, e a imagem volta 

para o vocalista, com foco somente do seu pescoço até o quadril, podendo se visualizar 

somente a camiseta com os dizeres em rosa, a calça amarela e o cinto tigrado que ele veste. O 

take volta para a banda, que continua executando a música, passando pelos diversos 

instrumentos até retornar ao close do rosto do vocalista. 

 Na sequência, a imagem corta e o vocalista aparece na rua de mãos dadas com a 

mesma mulher mostrada desde o início do clipe. Ele veste uma camiseta branca com estampas 

coloridas e um casaco xadrez nas cores preto e rosa. Novo corte. A imagem mostra closes dos 

instrumentos musicais sendo executados e o rosto do vocalista junto do microfone amarelo. 

Após isso, mostra-se a estampa da camiseta e volta para os olhos do vocalista. O clipe retorna 

à banda executando a música, porém, a mesma mulher que estava no take da rua se encontra 

no mesmo cenário. Dessa vez usando uma mini blusa rasgada com a ilustração de uma caveira 



66 

 

e ossos cruzados. Ela dança ao ritmo da música e faz discretamente movimentos que lembram 

air guitar
35

. 

 Há um novo corte e o vocalista da banda aparece sentado sozinho em um sofá de 

couro marrom, com uma guitarra bordô no colo, vestindo uma camiseta com ―gola v‖ preta e 

estampas azul, magenta e amarelo. A imagem corta para a garota dançando no cenário 

anterior, podendo se visualizar somente dos seus seios até a cintura. Acontece um novo corte 

onde, na sequência, mostra-se a garota jogando os cabelos, a banda tocando a música e por 

fim, o vocalista com o microfone amarelo. Voltando, após isso, ao take da rua onde o 

vocalista e a garota estão juntos. O clipe retorna à imagem da banda executando a música, 

porém, a garota se encontra do lado do vocalista, olhando para a câmera e sorrindo. Há um 

close nas mãos do vocalista e da moça que se entrelaçam. O clipe termina com a imagem da 

banda sentada em um sofá, em fade out
36

.    

Logo no início do vídeoclipe pode-se notar que dos representantes da cena happy rock, 

a banda é a que menos utiliza no seu vestuário e na caracterização de cenário as cores 

vibrantes. Quase todo o cenário usa tons pretos, inclusive a protagonista do clipe, que veste 

roupas que normalmente seriam aceitáveis para um  ―padrão rock de ser‖, ou seja, tons pretos 

e nenhuma cor ―viva‖, ―berrante‖. Porém, o vocalista destoa da banda. Enquanto todos usam 

roupas pretas, ele traz presente em todo clipe, seja no seu vestuário ou nos equipamentos que 

manipula, as cores através das quais o happy rock é representado. Pode-se visualizar este fato, 

na Figura 10, nos frames 2, 5, 9, 11 e 12. Calças e microfones amarelos, cadarços de tênis 

rosa, estampas laranjas e todas as padronagens em tons vibrantes, fazem concluir que apesar 

de a conjuntura estética do clipe ser adequada ao padrão visual do rock, o seu porta-voz, Fiuk, 

traz consigo a identidade do happy rock,  fazendo assim com que a banda possua o apelo da 

policromia, típica do estilo inocente em voga. 

 O clipe traz como temática a supervalorização dos sentimentos e também as incertezas 

do personagem cantado na letra da música. É comum encontrar expressões de 

supervalorização, quando se refere a relacionamentos. Como por exemplo, nos trechos ―Que 

agora eu sou, Quem você sempre quis‖, ―É tudo o que eu sempre quis‖ ou ―E provei que não 

sou mais, nem sei quem sou‖. Podendo-se assim dizer, com base em Maia e Megale (2011), 
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 Air guitar: representa o ato de simular estar tocando uma guitarra sem possuir uma no momento. Disponível 

em: <http://www.airguitarbrazil.com.br/historia.asp>. Acesso em: dezembro, 2011. 
36

 Segundo Machado (2011), é o escurecimento ou clareamento gradual da imagem partindo da sua intensidade 

normal de luz. 

http://www.airguitarbrazil.com.br/historia.asp
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que a música aborda a elevação de sentimentos momentâneos a patamares de eternidade. 

Característica típica de integrantes da geração Z, como um apego ao relacionamento com os 

amigos e juras de amor eterno a ídolos de carreira efêmera. 

 Assim como no clipe, a capa do álbum retrata os integrantes da banda trajando roupas 

com cores mais usuais, com predominância de cores escuras. Em primeiro plano se encontra o 

vocalista e líder da banda, Fiuk, circundado pelo restante dos integrantes da banda, dois de 

cada lado. Esses integrantes se encontram em pé sobre um gramado, com algumas partes 

verdes e outras marrons. Atrás da banda, se estende a imagem de uma planície ao entardecer. 

Não se pode ver o sol, sendo apenas possível visualizar-se a iluminação que provém do 

horizonte, causando um efeito em dégradé da luz do sol, para os tons escuros predominantes 

no restante do horizonte. Os integrantes da banda vestem roupas em tons de cinza e preto, 

identidade típica de pessoas que se identificam com o estilo de vestuário ―rock n’ roll‖. Salvo 

o vocalista que veste uma echarpe com tons em vermelho e um cinto vermelho e branco. 

 A fotografia da banda está centralizada em uma moldura de textura que lembra asfalto. 

Sobre a moldura e a foto estão duas aplicações. No topo, na direita, se encontra o símbolo da 

banda: duas chaves brancas isolando um sinal de positivo amarelo, seguido do nome da banda 

em branco. Na extremidade de baixo, na esquerda há mais duas chaves brancas, porém 

maiores, e no centro, ao invés do sinal de positivo, estão escritas as informações respectivas 

ao que esse álbum traz de novo em relação ao anterior. 
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Figura 11: Capa álbum banda Hori.
37

 

 

Sendo exceção o vocalista que traz consigo um cinto com a cor vermelha, tênis com 

padronagem vermelha e cachecol com diversos tons de cor, o uso das cores em apresentações 

ao vivo e no clipe, a capa do álbum em questão não possuí como apelo principal o uso de 

cores vibrantes. Já quanto à temática estética da capa do álbum, todos os componentes estão 

posicionados atrás do cantor e líder da banda, Fiuk. Relevante é o modo como a banda Hori é 

retratada na legenda do disco, que se encontra na base da fotografia, no canto esquerdo. 

Apesar de haver a informação que o disco é um relançamento, e que existem músicas novas 

além das que já existiam no cd, pode-se notar que a primeira informação que se destaca é a 

inscrição ―A banda do Fiuk!‖, uma indicação à segmentação do público referente à geração Z.  

A banda que no seu primeiro cd atingiu a quantidade insatisfatória de cinco mil cópias 

vendidas, neste álbum obteve trinta mil cópias a mais que no seu lançamento. Portanto, o 

relançamento do álbum em momento oportuno ao ingresso do líder como ator em uma novela 

de público predominantemente da geração Z, a novela Malhação, possibilitou a vinculação da 

identidade do ator Fiuk aos integrantes da geração, e beneficiou a sua banda. Fazendo assim 

com que as vendas fossem alavancadas em decorrência da alta exposição de uma mídia 

massiva. Nesse caso a rede de televisão Globo. 
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 Fonte: Disponível em <http://j.mp/uehUG5>. Acesso em: dezembro, 2011. 
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 Por fim foram analisados os posts referentes à banda Hori e aos seus fã-clubes na rede 

Twitter. Foram os post selecionados: 

 

 

Figura 12: Tweets referentes à banda Hori. 

Fonte: o autor. 

 

A partir da análise dos posts  pode-se constatar que os tweets, seja da banda, ou dos fã-

clubes, obedecem ao sistema de interação afetiva da geração Z, que expressa certa confusão 

entre os conceitos de eternidade e intensidade de sentimentos, quase sempre representados 

como inocentes e fugazes, como se pode ler no tweet número 1, na Figura 12. 

 Também é comum o uso da palavra ―família‖ para delimitar o grupo de fãs da banda, 

sendo destaque o fã-clube que apresenta como  nome ―@Familiahori_FC‖, como pode ser 



70 

 

visualizado no tweet número 2. Todo tweet postado pelo respectivo grupo de fãs entende a 

banda e seus fãs como uma família. Evidencia-se assim a característica típica da geração Z, 

citado por Maia e Regale (2011), o adolescente em busca da fuga de responsabilidades e 

aproximação de semelhantes, o jovem que busca nos seus amigos um porto seguro, com os 

quais pode extravasar suas incertezas e explorar a expressão amplificada dos seus 

sentimentos. 

 A banda Hori, assim como a banda Cine, usa o Twitter para angariar votos e fazer 

promoções para os fãs. Promoções estas que podem atingir exclusivamente um fã, como o 

tweet de número 3, ou, na maioria das vezes, projetar os ídolos a conquistas de premiações no 

segmento musical, via votação online, como pode-se observar nos tweets de número 4 e 5. O 

uso da rede social digital, juntamente com promoções e ações – com premiar um fã dentre os 

milhares que seguem a banda no Twitter – é uma das estratégias que a banda encontrou para 

angariar uma horda de fãs aparentemente muito fiéis e devotados. Devoção esta típica da 

expressão da paixão e/ou do amor pelos adolescentes da geração Z, fugaz, extremamente 

intensa. Os fãs, a partir de um simples feedback dos seus ídolos no seu perfil, tornam-se 

estimulados a doarem-se ainda mais às maratonas de votação pela internet – para somar votos 

em premiações, por exemplo.  

 

 

7.3 BANDA RESTART 

 

Por fim, foi analisada a estrutura de projeção cultural da também paulista banda 

Restart. Referência no cenário happy rock, a banda foi a que mais se destacou devido ao uso 

das cores no seu vestuário, pela extensa gama de produtos vinculados ao seu nome e por 

possuir os comportamentos típicos dos integrantes da geração Z. Conquistando o número de 

cem mil cópias vendidas, segundo Campanharo (2010), o álbum que levava o nome da banda, 

lançado em 2009, ditou os parâmetros de como o happy rock deveria ser tocado, vestido, 

sentido e, por consequência, da sua configuração. 

 Após estrear o seu álbum Restart, no ano de 2009, a banda ampliou as oportunidades 

de consumo do seu público, propiciando além da aquisição do seu disco, uma extensa gama 

de produtos, como mochilas, estojos, livros, álbuns de figurinhas e roupas com a grife da 

banda. Também, observa-se a importância do consumo e da capitalização como um dos 
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objetivos principais da banda nos shows. Segundo Romani (2010), fãs que já haviam esperado 

na fila para comprar seu ingresso durante horas, após enfim comprá-lo, tinham a oportunidade 

de, mediante pagamento de oitenta reais ganhar um kit da banda e a oportunidade de vê-los de 

perto no camarim.  

Uma das estratégias que ilustram a visão mercadológica sobre o produto musical que, 

segundo Barcinski (2004),  se aproveita do rock como mote para explorar o poder aquisitivo 

de adolescentes. Ainda com foco no consumo, vale lembrar que a Restart é a única banda 

nacional que produziu durante os três anos de sua existência três álbuns diferentes. Segundo 

Steffaneli (2011), o Restart de 2009, o Restart By Day de 2010, que contava com músicas 

inéditas e regravações em espanhol e, por fim, o álbum de 2011, que possuí o sugestivo nome 

de Restart: Geração Z. 

A letra da música de lançamento da banda, ―Recomeçar‖, do álbum Restart, de 2009, 

tem como temática os relacionamentos dos adolescentes da geração Z e como os mesmos 

encaram mudanças e términos dos relacionamentos amorosos. Assim, tendo como tema o fim 

de um relacionamento, a letra de ―Recomeçar‖, segundo Martins (2010), traz a característica 

dos relacionamentos rápidos e intensos, porém, que ao seu fim não deixam sequela ou tristeza, 

como se percebe nos trechos ―Eu sei que assim talvez seja melhor, mas não espero ver você 

voltar, e dizer que podemos recomeçar‖ e ―e hoje sei, sei, sei, não importa mais, porque não 

vai, vai, vai, voltar atrás , o que restou em mim, e não vou mudar, nem tentar entender, o que 

aconteceu, ou vai acontecer, nossa história teve um fim.‖ 

Pode-se entender, portanto, que ao abordar o relacionamento afetivo, sob a ideologia 

do happy rock, não há tristeza relacionada ao término de uma relação, muito menos 

insatisfação e rebeldia. Fatos esses que, segundo Maia e Megale (2011), fazem parte da 

conduta de jovens da geração Z, que mesmo em meio a desilusões do seu dia a dia, sejam elas 

referentes a relacionamentos afetivos ou às mudanças em função da vida adulta, reagem às 

mesmas de maneira inocente e com negação à rebeldia ou exteriorização de um sentimento de 

insatisfação. 

 Ao se abordar a característica de configuração mercadológica do produto, pode-se 

dizer que a banda Restart, assim como as outras analisadas, possuem como objetivo principal 

da sua obra o consumo e distribuição massiva, aspecto este abordado por Adorno (2002), 

como a serialização e a padronização de um produto, frente à perspectiva de consumo mais 

abrangente. Ainda segundo o autor, fatos como a banda possuir uma gama extensa de 
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produtos destinados ao consumo em diversas plataformas, demonstra a facilidade da 

adequação do produto ao meio. Fato possível, somente a partir da concepção inicial de um 

produto projetado e criado para capitalizar, característica típica de produtos da indústria 

cultural. 

 O clipe escolhido para a análise é o respectivo à letra analisada, da música 

―Recomeçar‖, na qual se encontram referências simbólicas ao que o happy rock significa. 

Seguem os frames do mesmo (FIGURA 13): 

 

 

Figura 13: Frames do videoclipe Recomeçar da banda Restart. 

Fonte: Videoclipe da música ―Recomeçar‖ da banda Restart.
38
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 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=8C5NTA7Y6tg>. Acesso em: dezembro, 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=8C5NTA7Y6tg
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O clipe inicia com os integrantes da banda tocando seus instrumentos a frente de um 

plano de fundo totalmente branco. As suas roupas que vestem são inteiramente brancas e seus 

instrumentos exibem tons de branco e preto. As únicas cores que se sobressaem são as dos 

cubos
39

 de guitarra e baixo na cor rosa, postados de cada lado do baterista. A música 

transcorre no mesmo cenário, alternando takes abertos, onde todos os integrantes da banda 

aparecem, inclusive com closes no rosto dos mesmos. 

 Quando a música parte para o refrão, a imagem fica parada no bumbo da bateria, onde 

se pode ler nome da banda, Restart. Logo após, os integrantes entram novamente em plano, 

porém suas roupas e instrumentos mudaram: todos os integrantes agora vestem roupas de 

cores vibrantes, como calças amarelas, camisetas roxas e laranjas. Com o detalhe de o baixista 

da banda, que antes segurava um baixo da cor preta, agora tocar um baixo na cor laranja. Ao 

acabar a estrofe, são projetadas para dentro do plano do cenário pequenas bolas de borracha 

de diversas cores, que quicam no chão e passam a fazer parte da caracterização cênica, 

juntamente com os integrantes vestindo as roupas coloridas. Logo na sequência, são jogadas 

por cima da banda, caindo do topo do plano, várias outras bolas em tamanhos diferentes, 

também coloridas, e balões cheios de ar, coloridos e transparentes. 

 Após o cenário ser tomado por bolas de borracha coloridas, os integrantes da banda 

reaparecem com as roupas brancas, porém, um por vez. O primeiro a aparecer em cena é o 

baixista (Pedro Lanza, vulgo Pelanza) que, surpreso, recebe vindo da sua esquerda, um jorro 

de tinta laranja que colore as suas roupas. Na cena seguinte o baixista, que também teve suas 

roupas manchadas, aparece segurando um balde de tinta roxa, que serve para o mesmo 

manchar as roupas do outro integrante da banda que até então ainda se mantinham alvas. A 

sequência da ação se sucede até que todos os integrantes da banda tenham suas roupas brancas 

manchadas com todas as tintas dos baldes . 

 A banda, então, surge toda ―colorida‖. Os músicos que tiveram as suas roupas 

manchadas, agora jogam as mesmas tintas com que pintaram a si mesmos na parede branca de 

fundo do cenário. A cena se sucede por por takes nos quais os integrantes se jogam as 

bolinhas que caíram no cenário no início do clipe. Por fim, são exibidas as mesmas imagens 

do início do clipe, rodadas ao contrário até o final do mesmo, quando, como ato final, a banda 

aplica com um estêncil a logo da mesma na tela da câmera, com um spray da cor roxa. 

                                                           
39

 Cubos são amplificadores de som de pequeno porte em formato cúbico. Variando sua configuração de acordo 

com o instrumento o qual ele é direcionado. Disponível em: <http://j.mp/tiwbHU>. Acesso em: dezembro, 2011. 

http://j.mp/tiwbHU
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 Como se pode observar, o clipe inicia com os integrantes todos vestidos de branco, e 

no transcorrer da música, eles são progressivamente sendo coloridos por tintas de cores 

vibrantes que molham e tingem suas roupas e cabelo. Esta é uma releitura ―feliz‖, ―alegre‖, 

―divertida‖ do rock, historicamente representado, muitas vezes, como taciturno e revoltado. 

Esta positividade é um aspecto típico da geração Z, que não necessita se revoltar com nada, 

pois segundo Castro (2011), estão muito confortáveis para virem a sentir a necessidade de 

executar qualquer tipo de rebeldia. 

 Elementos infantis, como balões de ar, bolas de plástico e bolinhas de borracha, em 

diferentes cores, sempre vivas, estão presentes no clipe. Fazendo alusão à inocente 

irresponsabilidade da infância que, segundo Maia e Megale (2011), é sintomático do público-

alvo da banda: uma geração que nega seus compromissos vindouros, se apegando à 

comodidade e o conforto do ―colo da família‖.  

No clipe existem comportamentos de cena que exemplificam um comportamento de 

cunho infantilizado. Por exemplo: os integrantes brincam entre si, jogando uns nos outros 

tintas de diversas cores, utilizando baldes para isso. Nessa verdadeira ―brincadeira entre 

amigos‖, por vezes são pegos desprevenidos e noutras são segurados pelos demais integrantes 

da banda, para que todos fiquem coloridos com as tintas arremessadas. Após esta cena em que 

são coloridos, se dá a emblemática aparição dos quatro integrantes, manchados de tintas 

multicoridas, sentados próximos um do outro, se jogando as mesmas bolas de plástico do 

início do clipe. Pode-se interpretar, portanto, o cuidado da banda e seus produtores em 

delimitar solidamente o público-alvo, como integrante da geração, por vezes inocentemente 

feliz, por outras, ativamente agressiva – quando na defensiva de seus ídolos, por exemplo – 

nas redes sociais, a geração Z. Por fim, pode-se concluir que, amparado por diversas 

estratégias, principalmente o intenso apelo estético policromático e a temática de inocência 

quanto ao comportamento dos integrantes, a banda foca a produção do clipe na geração Z. 

 A capa a ser analisada, (FIGURA 14), é também respectiva ao álbum de lançamento, 

Restart, do ano de 2009:  
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Figura 14: Capa do álbum da banda Restart.
40

 

 

A capa traz a fotografia dos quatro integrantes da banda parados em um corredor 

estreito, de pé direito alto e paredes brancas. Os integrantes estão posicionados em fila, sendo 

o baixista em primeiro plano e, após ele, respectivamente, o guitarrista, o baterista e o 

guitarrista solo. Todos possuem cabelos lisos e arrepiados. Cada um deles veste uma calça de 

uma cor diferente, sendo todas de cores vibrantes. O baixista e o guitarrista solo usam 

camisetas brancas com estampas coloridas, enquanto os outros dois integrantes vestem 

camisetas com padrões diferentes, porém sempre usando cores vibrantes. Ao lado da imagem 

da banda, na vertical, se encontra a logo da banda aplicada em vermelho sobre um fundo 

branco chapado.  

Tem-se na capa, assim como é comum, tanto na Restart, quanto nas outras bandas 

analisadas, os quatro integrantes retratados posando em pé, em fila, olhando para a câmera, 

sendo o primeiro plano ocupado pelo vocalista. Pode-se notar claramente que o apelo usado 

no clipe é reproduzido também noutras projeções do grupo, tais como a própria capa do 

álbum. Todos os integrantes usam roupas coloridas, aproveitando os detalhes para aumentar a 

gama de cores utilizadas. Utilizando diferentes cores nas calças, camisetas, cadarços e tênis. 

                                                           
40

 Fonte: Disponível em: <http://j.mp/vkyzR0>. Acesso em: Dezembro, 2011. 
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Apesar de todo o conceito da banda remeter à alegria e ao alto astral, na capa do álbum os quatro 

integrantes da banda aparecem carrancudos encarando a câmera. 

 O uso intenso das cores remete à ação de colorir o rock e também à permuta de 

sentimentos que o happy rock propõe ao mesmo, da rebeldia reproduzida pelos tons escuros à 

alegria inocente das cores vivas. Aspectos que, segundo Maia e Regale (2011), fazem parte do 

universo de características onde se encaixam os integrantes da geração Z. 

 Por fim, foram analisados os seguintes tweets, respectivos aos fã clubes, integrantes e 

fãs da banda Restart (FIGURA 15): 

 

 

 

Figura 15: Tweets referentes à banda Restart 

Fonte: O autor. 
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Como se pode constatar, a Restart é a banda que mais apresenta a sistemática de 

delegação de tarefas para os seus fãs. Com a ajuda dos fã clubes, que gravitam em torno dos 

perfis dos integrantes da banda, e do Twitter oficial da mesma, são executadas maratonas de 

votos que fazem com que sejam conquistados prêmios de música que tem como parâmetro de 

julgamento a votação online e, claro, a quantificação de votos. Exemplos dessas premiações 

são o EMA
41

 e o VMB, o Video Music Brasil, do canal de televisão MTV Brasil. Outros 

prêmios que se destacam são os nacionais Capricho Awards
42

 e Prêmio Multishow da Música 

Brasileira, respectivamente realizados pela Editora Abril e pela Rede Globo de Televisão. O 

fluxo de ordenamento de tarefas parte dos perfis da banda e individualmente dos integrantes 

da mesma, dirigidos para os fã clubes e, consequentement, ao restante dos seguidores. Tal 

situação pode ser visualizada na Figura 16, referente aos tweets 3 e 4. 

 Pode-se compreender a grande quantidade de fã clubes, sejam eles direcionados à 

banda, ou a algum integrante específico, à grande abnegação dos fãs para com a banda e, por 

consequência, à quaisquer produto seu. Segundo Maia e Megale (2011), o fato de a geração Z 

abraçar o ídolo com paixão incondicional faz com que os fãs retardem algumas das suas 

responsabilidades. 

Fazendo assim, com que a banda utilize, seja nas apresentações ao vivo, ou nas redes sociais, 

expressões de amor incondicional, ou a elevação ao nível de eternidade de sentimentos 

fugazes. Estes, por outro lado, prontamente correspondidos pelos fãs. Como pode-se constatar 

no tweet de número 5. 

 É também sintomático nos tweets da banda o uso da palavra ―família‖ para delimitar o 

coletivo de fãs da banda. Utilizando-se do apelo de afetividade inocente, somado ao apego 

dos fãs à imagem de alegria inocente que a banda passa, seja nos seus tweets para com os fãs, 

ou em toda sua obra de produção cultural, a banda agrega ao seu produto características que o 

fazem indispensáveis ao público da geração Z. Esta, tratada estrategicamente, segundo Maia e 

Megale (2011), como uma geração que busca em toda interação social, e nos produtos que 

                                                           
41

 EMA: Europe Music Awards. É a premiação realizada pelo canal MTV para os artistas e bandas que se 

destacaram no ano. Sendo esta a versão européia da premiação. Disponível em: <http://pt.mtvema.com/>. 

Acesso em: Dezembro, 2011. 
42

 Capricho Awards: Premiação realizada pela revista Capricho da editora Abril. Premia os artistas que se 

destacaram no ano. Usando para definir os prêmios a votação online. Disponível em: 

<http://capricho.abril.com.br/awards/>. Acesso em: Dezembro, 2011. 

http://pt.mtvema.com/
http://capricho.abril.com.br/awards/
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consome, o comportamento de negação à maturidade sintomático da geração Z. Pode-se notar 

esse tipo de comportamento retratado nos tweets 1 e 2, da Figura 16. 

 Por fim, pode-se constatar que além de usar a temática referente à geração Z, utilizar 

os fãs como ‖mão de obra‖ para angariar votos em premiações e o uso de termos específicos 

dos seus integrantes, a banda analisada possui um público que se satisfaz com a conquista de 

prêmios pelo seu ídolo. Segundo Romani (2010), os fãs do gênero happy rock, integrantes da 

geração Z, se sentem orgulhosos em fazerem parte do sucesso, mesmo que indiretamente. 

Chegando ao ponto de, em decorrência de tamanha abnegação, ficarem felizes simplesmente 

por seus ídolos sorrirem. 
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8 CRUZAMENTO DE CARACTERÍSTICAS: A BUSCA POR UM PERFIL COMUM. 

 

A partir da análise das categorias (letras de música  videoclipes, capas de álbuns e posts 

no Twitter), buscou-se organizar os resultados de acordo com as produtos e temas de análise. 

Passando pelas características de cada um dos produtos culturais das bandas. Abaixo 

apresenta-se um quadro contento as informações obtidas a partir das análises: 

 

Categoria: Letra Subcategoria: 

Temática 

Subcategoria: Configuração 

mercadológica do produto 

Banda Cine: Garota Radical Geração Z Categoria Pop 

Banda Hori: Quem eu sou Geração Z Categoria Pop 

Banda Restart: Recomeçar Geração Z Categoria Pop 

 

Categoria: Vídeo Clipe Subcategoria: 

Temática 

Subcategoria: Apelo visual focado na 

policromia 

Banda Cine: Garota Radical Geração Z Sim 

Banda Hori: Linda, tão linda. Geração Z Sim 

Banda Restart: Recomeçar Geração Z Sim 

 

Categoria: Capa de álbum Subcategoria: 

Temática 

Subcategoria: Apelo visual focado na 

policromia 

Banda Cine: Flashback 

(2009) 

Geração Z Sim 

Banda Hori: Hori (2010) Geração Z Não 

Banda Restart: Restart 

(2009) 

Geração Z Sim 

 

 

Categoria: 

Posts no 

Twitter 

Subcategoria: 

Temática 

Subcategoria: Uso 

do termo 

“família” para 

nomear o grupo 

de fãs. 

Subcategoria: 

Estímulo banda-

fãs no 

cumprimento de 

tarefas. 

Subcategoria: 

Satisfação 

indireta por 

conquista dos 

ídolos. 

Banda Cine e 

Fã clubes 

Geração Z Sim Sim Sim 

Banda Hori e 

Fã clubes 

Geração Z Sim Sim Sim 

Banda Restart 

e Fã clubes 

Geração Z Sim Sim Sim 

 

TABELA 2: Categorias e Subcategorias compiladas. 

Fonte: o autor. 
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 Quanto às letras das músicas, pode-se constatar que as três bandas utilizam no apelo 

temático as angústias e características comportamentais da geração Z. Como, segundo Maia e 

Megale (2011), a fuga ao compromisso e o apego à inocência. Estas características podem ser 

notadas nos temas triviais da letra da música ―Garota Radical‖ da banda Cine, que discorre 

sobre a rotina de um adolescente dependente dos pais. O desapego ao compromisso e a 

elevação do alto astral da música ―Recomeçar‖, da banda Restart. E, por fim, as angústias de 

um adolescente que se vê não mais no conforto do ―colo dos pais‖, mas sim tendo que tomar 

decisões que irão ecoar por toda sua vida. E não gostando nada de ter que escolher, pelo 

menos não no momento, temas como a profissão que irá seguir no futuro. 

 Quanto à configuração mercadológica dos produtos musicais neste trabalho discutidos, 

fica claro que nenhuma das bandas estudadas pode classificar seu produto cultural como 

puramente artístico, tendo em vista que o foco das mesmas é predominantemente a 

capitalização. Correspondente, segundo Frith (1996), a etapa pop da produção cultural 

humana, por se caracterizar desde a sua concepção, até o seu consumo, como um produto 

produzido para ser consumido em grande escala, em detrimento da arte produzida para 

contemplação em pequena escala. Sendo, portanto, um produto de um meio que, segundo 

Jambeiro (1975), só é considerado efetivamente valoroso quando consumido. Fruto de um 

fenômeno de produção que acaba por tolhir a capacidade de inovação e a possibilidade de 

erros, aspecto imprescindível da arte, em favor da execução de uma fórmula comum, segura e 

rentável 

 Nos videoclipes das três bandas se pôde notar também a preocupação comum das 

mesmas em remeter suas temáticas musicais à geração Z, seja utilizando o apelo direcionado a 

alegria inocente e descompromissada, ou ao comportamento de grupo típico dos integrantes 

da geração Z, caracterizado pela formação de grupos de interesse mútuo, normalmente 

autointitulados ―família‖. Onde os fãs se referem a si mesmos não somente como fãs, mas 

como a família da respectiva banda. Família esta, pronta a apoiar incondicionalmente e a 

projetar as conquistas vindouras da respectiva banda. Aspectos estes presentes em todos os 

clipes, onde os integrantes na maior parte do tempo se encontram executando tarefas, indo a 

festas, brincando e até se lambuzando de tinta em grupo. Apresentando uma despreocupação 

inocente típica do conceito baseado no público-alvo.   

Também é pungente nos videoclipes em voga, o uso de cores em tons vibrantes em 

detrimento dos tons escuros do ―velho‖ rock. O uso das cores em profusão, juntamente de um 
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conceito direcionado à alegria inocente, foram utilizados estrategicamente como tática para 

atingir um público que não vivenciou o surgimento e a fundamentação do rock como o 

concebemos hoje. Segundo Montanari (2001), como um estilo que nasceu, cresceu e se 

alimenta da insatisfação e rebeldia frente a diversas realidades de épocas e sociedades 

diferentes. Criando, a partir do público alvo da geração z juntamente de aspectos visuais 

revisitados, um estilo que apesar de levar no nome a palavra rock, não é considerado pelo seu 

público-alvo parte do cenário do rock. Mais especificamente, segundo Bettker (2011), 

encarando a banda não pelo seu estilo, mas pelos interesses e comportamentos comuns aos 

fãs. Aspectos estes bem divergentes da concepção original do rock, ainda segundo Bettker, 

como simpatia, cordialidade e bom comportamento. 

Nas capas dos álbuns, salvo a banda Hori, que possui uma parcela ínfima de cores na 

sua composição, as demais bandas utilizam as cores em profusão, como a delimitar o estilo e 

o público alvo a quem se direciona. Usando uma configuração de fotografia clássica, restou às 

bandas utilizarem o apelo policromático para identificar-e para com o grupo de fãs. Sendo 

esse o caso das bandas Cine e Restart, que utilizam como apelo gráfico principal o uso de 

cores vibrantes e em abundância. A banda Hori, apesar de não apoiar o apelo da sua capa do 

álbum na policromia, buscou atingir e direcionar a sua obra ao público alvo da geração Z. 

Após ter o símbolo da banda, o vocalista Fiuk, maior visibilidade na mídia, em decorrência de 

estrelar uma novela com público predominantemente adolescente, relançou o seu álbum com 

faixas novas, utilizando a oportunidade para inserir o álbum que não havia atingido o sucesso 

esperado, junto ao público da geração Z. Agora identificado com o personagem do cantor e 

posteriormente com a obra dedicada à geração. 

 Quanto ao produto cultural, pode-se averiguar que as três bandas possuem definido o 

público a quem querem atingir, e utilizaram de estratégias de adequação para que seu produto 

fosse nivelado a ponto de atingir o maior número de pessoas possíveis, partindo do 

pressuposto de elas fazerem parte da geração Z. Técnica esta, apontada por Adorno (2002), 

como sintoma da diminuição das diferenças focada na capitalização em grande escala dos 

produtos da indústria cultural. 

 Quanto ao uso da rede social digital Twitter, as três bandas e seus respectivos 

integrantes interagem para com os fãs, explorando aspectos chave do seu público alvo, como 

o uso de termos como, o tão utilizado, ―família‖, para delimitar o grupo de fãs. 

Frequentemente utilizando os sentimentos elevados ao nível de eternidade para com os fãs, 
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que ávidos de uma identificação enfim encontrada, projetam no ídolo seu amor inocente e 

devoção despreocupada. Aspectos estes típicos de integrantes da geração Z.  

Por sua vez, os integrantes das bandas utilizam com eficiência a devoção dos fãs. 

Canalizando a subserviência dos mesmos, em maratonas de votos que os fazem conquistar 

diversos prêmios via internet. Baseando-se no fato que além de orgulhar-se por fazer parte da 

conquista indiretamente, o fã projeta no ídolo a sua satisfação. Fazendo com que ao 

conquistar algum prêmio, o ídolo divida, mesmo que somente na mente do fã, os louros da 

conquista. 

 O fato de utilizar com eficiência aspectos da geração Z para nivelar a produção 

musical, visual e promocional, pode ser compreendido como evidência de que o produto das 

bandas obedece ao fenômeno de reificação. Onde em detrimento das vontades ou valores 

individuais dos integrantes, o produto cultural, e o comportamento dos seus respectivos 

veiculadores, é nivelado ao ponto de todos agirem, cantarem e se comportarem de modo 

extremamente semelhante. Essa lapidação da arte obedece à necessidade de, encontrado um 

nicho de mercado, sugar do mesmo suas características, sejam elas quais forem, e utilizar, 

segundo Honneth (2008), como adjetivos e qualidades para transformar o produto em 

dinheiro. Contra o aspecto artístico, onde, segundo Frith (1996), a arte provém sua razão de 

existência exclusivamente das vontades e inquietações do autor, não necessariamente 

precisando se adequar ao produto consumido pela sociedade em voga. 

 Sendo assim, a partir da análise do objeto empírico, baseada nos referenciais, pode-se 

averiguar que o objeto cultural das bandas obedece a um sistema semelhante de produção, 

gerando um produto que aborda aspectos comuns com o foco na capitalização do produto. 

Em vista de ao utilizar como argumento principal do seu produto a reificação de valores e 

características, tendo como força motriz a capitalização o mais abrangente possível, pode ser 

constatado que a música obedeceu a uma padronização e nivelamento, típica característica da 

indústria cultural, que, segundo Adorno (2002), busca o nivelamento da cultura ao ponto da 

mesma ser consumida pelo número mais abrangente possível de consumidores. 

 A utilização das características da reificação, no contexto da indústria cultural, tornam 

possível a existência de um produto artístico que, ao invés de fazer jus às vontades e 

inquietações do seu produtor, obedecem à paradigmas de serialização focada na capitalização 

do mesmo, acima do seu significado primordial. Tendo em vista esse processo, propõe-se a 
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criação de um termo que englobe a influência da indústria cultural, a reificação de valores e a 

posterior propagação seriada do produto, sendo este termo intitulado: ―feeling enlatado‖. 

 O feeling enlatado serve portanto para designar um produto e comportamento cultural 

baseado na nivelação e diminuição das características ricas em favor da possibilidade de lucro 

do mesmo. O termo é formado por duas palavras, feeling e enlatado. A palavra feeling, além 

de ser a tradução de sentimento para o inglês, significa no meio artístico, mais 

especificamente no dos músicos, a projeção mais pura da arte. A utilização de um instrumento 

ou de uma gravação para expressar da maneira mais original e fiel possível o que o artista 

sente. Podendo ser compreendido portanto que: 

 

Feeling vem de sentimento, característica principal da música. Afinal, quando 

alguém compõe uma música, automaticamente está compondo o que ela está 

sentindo no momento. Quando falamos de sentimento (feeling) não necessariamente 

é algo que te faça apenas arrepiar em cada solo que uma suposta guitarra pode dar, 

pois o sentimento é muito mais do que isso onde passa por romantismo, tristeza 

(baladas) e vai até diversão, alegria (axé, forró). A música tem o poder de dar a 

oportunidade para a pessoa expressar o que quiser e da forma que preferir 

(REGIANI, 2011, p.1). 

 

  Já a palavra ―enlatado‖, faz referência a serialização da cultura usando a metáfora dos 

produtos alimentícios produzidos em série e enlatados. Partindo da conotação primordial que 

um produto enlatado é produzido em série, por meio de maquinário específico, busca-se fazer 

um paralelo com o sistema de tolhir o artista afim de que o seu produto se torne vendável , e 

principalmente passível de fácil propagação. Criando portanto a expressão ―feeling enlatado‖, 

que passaria a significar o produto cultural que sofre o processo de reificação característico da 

indústria cultural. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como problema de pesquisa averiguar a existência de 

características semelhantes entre bandas brasileiras de happy rock, em termos de produto 

musical da indústria cultural fonográfica. Para tanto foram pesquisados aspectos culturais e a 

influência que sistemas de produção cultural massiva, como a indústria cultural, e fenômenos 

como o da reificação, podem influenciar no produto final de vetores como as bandas 

selecionadas, ao ponto de gerar um padrão único entre as mesmas. 

Com o objetivo de responder ao problema do trabalho buscou-se compreender através 

dos referenciais como foi o surgimento da música na antiguidade e sua evolução desde o seu 

caráter puramente artístico à sua reprodução capitalizada. Abordando, nesse último aspecto, 

fenômenos como a indústria cultural e a reificação, tendo como foco o resultado da influência 

destes fenômenos na produção cultural humana. 

A partir da análise do objeto empírico, as três bandas de happy rock brasileiras, pôde-

se constatar a existência de um perfil comum quanto ao produto cultural, suas características 

conceituais, projeções temáticas,  e configurações mercadológicas. Todas elas respeitam a um 

objetivo único, atingir com efetividade um nicho específico de mercado, abordando 

características chave do público alvo. Este caracterizado pela colorida, conectada, inocente e 

bem comportada geração Z. 

A existência de um perfil semelhante quanto ao produto cultural musical das bandas 

possibilitou à pesquisa discorrer sobre a influência que fenômenos como a indústria cultural e 

a reificação podem ter na produção cultural humana. Ao ponto que a mesma só tenha valor se 

for capitalizada, e para tanto, necessita ser estrategicamente gerida, como um produto 

qualquer, em busca do maior lucro possível. Em detrimento da criatividade e da inovação. 

Posteriormente à constatação da existência do perfil comum, optou-se por propor a 

criação de um termo que engloba o sistema de produção cultural seriada da música, baseada 

na em paradigmas da indústria cultural e sob efeito dos fenômenos da reificação. 

A criação do termo feeling enlatado em decorrência do resultado da pesquisa, teve 

como objetivo classificar a projeção cultural musical humana, tratada exclusivamente como 

produto, segundo uma definição que englobasse as características da mesma como um 

produto sintético. O que possibilita, o entendimento através da síntese dos significados do 

feeling musical, paradigmas de nivelamento e serialização da indústria cultural e o fenômeno  
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da reificação de valores, a produção cultural que abdica de sua originalidade em busca 

exclusivamente da capitalização. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM A FÃ DANIELA 

 

Entrevistada: Daniela Pistóia Bettker 

Idade: 13 anos 

 

1) Tu te sente fazendo parte de uma família, que seriam os fãs da banda Restart? Se sim, o 

que ela significa pra ti. 

 

Claro que eu sinto, eu tenho um fã clube pelo Twitter que eu criei faz nove meses, todos os 

outros fã clubes me receberam muito bem, os nossos ídolos nos tratam como uma família, os 

fãs apoiam os outros, eles entendem, pois o que eu sinto por eles, os outros também sentem. 

Tirando que agente faz várias amizades virtuais e no fim acabamos até conhecendo 

pessoalmente, é muito bonito. 

 

2) No caso das competições que o Restart participa, como atualmente o prêmio Nickelodeon, 

Multishow e o VMB, qual a função  que os fã clubes, como teu, tem no processo de levar o 

Restart a cada vez mais conquistas, no caso de estratégia de votação. Os integrantes da banda 

interagem com vocês nesse sentido, estimulam os fã clubes? 

 

Sim, nós fazemos maratonas, passamos horas votando, é legal, os meninos nos estimulam até 

com o sorriso deles, quando agente é fã, não tem coisa melhor do que ver o seus ídolos 

recebendo um premio que você ajudou a conquistar, e quando não conseguimos, dá um aperto 

no coração e pensamos que poderíamos ter feito melhor... 

 

3) O prêmio que ganham, é como se vocês ganhassem então? 

 

Exatamente, sem nós eles não seriam nada, quem passa tardes inteira votando somos nós fãs. 

 

4) Como teus pais encaram essa paixão? Eles sempre curtiram ou no início ficaram com o pé 

atrás? 
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Os meus pais levam na boa, eles sempre me apoiaram me deram ideias para conseguir ver 

eles, me levam em shows em outras cidades, eles fazem parte disso tudo. Só que no início não 

foi bem assim. Meu pai queria me levar até em psicólogos, eu passava o dia inteiro falando 

deles, e nas férias de verão o meu dia era na frente do computador no fã clube. Mas acho que 

já se acostumaram, minha mãe conheceu eles, e gosta também. Não das musicas, mas da 

pessoa que eles são. 

 

5) Conheceste eles, como eles são ao vivo? 

 

Eles são definitivamente uns amores, o meu maior medo era de quando eu chegasse lá me 

decepcionasse com eles, tinha medo de eu conhecer o ―Pe Lanza‖ e não o Pedro Gabriel, mas 

ainda bem que não... Eles são a mesma pessoa para todos, na frente ou atrás das câmeras, são 

engraçados, ficam brincando, até me ―zoaram‖, e são muito carinhosos... 

 

6) Se tu pudesse dizer em uma palavra o que é a banda Restart, ela seria? 

 

Tudo 

 

7) Quais produtos da banda Restart que você já comprou? 

 

CDs, livro, camiseta, cadernos, DVD, estojo, bolsa... 

 

8) Você curtia rock antes do Restart? Acredita que a melhor banda brasileira hoje é a restart, 

por tudo que faz, vende e também pela emoção em torno da mesma? 

 

Pra falar a verdade, eu não considero Restart um '' rock '', eu não gosto de rock, para mim a 

melhor banda brasileira é eles, gosto de outras, mas com eles é diferente, eles tem uma 

presença de palco incrível, eles estão sempre com os fãs, sempre no Twitter respondendo, 

contando as novidades, fazendo twitcam, nossa família é muito unida, e acho que nesse 

sentido agente representa. Não é atoa que eles estão conquistando o mundo, fazendo shows na 

argentina, tendo fã clubes dos estados unidos é por que nós fãs divulgamos e uma curiosidade, 
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sabia que estão concorrendo ao EMA? Não é qualquer banda que em 3 anos conquista tudo 

que eles conquistaram. 

 

9) O episódio das vaias no VMB de 2010, e em alguns outros episódios, o que significou pra 

ti? Considera injustiça? 

 

Eu fiquei triste por eles, imagina a situação, você entra no palco para receber um prêmio e 

todo mundo vaia? Mas nem sempre é possível agradar todos, se eles conseguiram é porque 

eles merecem, não considerei injustiça e sim falta de respeito, as pessoas têm o direito de não 

gostar, mas, além disso, elas tem o dever de respeitar, e os meninos mesmo assim, foram lá e 

agradeceram pelas vaias... 

 

10) Hoje o prêmio Multishow tem um juri técnico, diferente do prêmio do ano passado. Tu 

achas que o fato da votação ser técnica e não somente pela internet, pode prejudicar a banda 

Restart? 

 

Com certeza, eles mesmo tinham postado no Twitter que fãs de Cine, Restart e Hori faziam 

maratonas em massa, por isso fizeram júri técnico. Eles ficaram com medo da Restart levar 

TUDO em que concorre como SEMPRE, e se o júri técnico não gosta de Restart? Você acha 

que ele vai votar neles? Nós fãs sim, votamos muito, para depois irem lá e falarem que foi por 

água abaixo todo nosso esforço. 

 


