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Music in the soul can be heard by the universe. 

(Lao Tzu) 



RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é de analisar os elementos necessários para o surgimento e difusão 

do rock. Além do mais, faz parte deste objetivo compreender os meios pelos quais os jovens e 

até mesmo a indústria fonográfica e o rádio apropriaram e a adaptaram o rock (enquanto uma 

cultura juvenil crescente no mundo) nas décadas de 1950 e 1960, tanto nos Estados Unidos, 

quanto no Brasil. Neste sentido, foi necessária uma análise histórica prévia baseada no estudo 

de fontes referentes ao surgimento do rock, desde o seu passado musical, até as implicações 

socioeconômicas implícitas e explícitas neste processo. Além do mais, necessitamos de 

estudar as maneiras pelas quais o rock se espalhou pelo mundo e a sua chegada e apropriação 

no Brasil, para tanto foi necessário um estudo acerca do mercado musical e a sua influência 

no país, além da análise das fontes por nós escolhidas – as fontes musicais. 

 

Palavras-chave: Rock, Juventude, Indústria Fonográfica, Versões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the elements necessary for the emergence and spread 

of rock. Moreover, part of this objective to understand the means by which the young and 

even the recording industry and radio appropriated and adapted the rock (while a growing 

youth culture in the world) in the 1950s and 1960s, both in the United States, as in Brazil. In 

this sense, it took a historical analysis based on prior study of sources about the rise of rock, 

from his musical past, until the socioeconomic implications implicit and explicit in this 

process. Moreover, we need to study the ways in which the rock has spread worldwide and 

their arrival and settlement in Brazil, it was necessary for a study of the music and its 

influence in the country, as well as analysis of the sources chosen by us - musical sources. 

 

Keywords: Rock, Youth, Phonographic Industry, Versions. 
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INTRODUÇÃO 

  Antes de iniciar a parte teórica deste trabalho, portanto, a parte mais densa 

do mesmo, gostaria de alertar que este não será completo. Considerando o esforço para a 

realização deste ensaio (no sentido de algo em formação, em fase de teste, treino) e o tempo 

disponível e dedicado, não será o objetivo principal do texto o esgotamento do tema, que é 

complexo e necessita de mais pesquisa e dedicação.1 

 Vários foram os fatores que auxiliaram na jornada que constituiu esta 

dissertação. Mas gostaria enfatizar inicialmente o principal destes fatores: a minha 

experiência de vida em relação à música e ao rock, principalmente. Penso que a teoria aliada à 

prática em qualquer pesquisa, em quaisquer áreas do conhecimento, sempre trará melhores 

resultados. Assim, em um trabalho antropológico uma parte da prática de pesquisa está no 

campo, no qual o pesquisador observa, vai ao local e testa suas hipóteses. Na pesquisa de um 

biólogo ele realiza experimentos em laboratório, com micro-organismos ou mesmo com 

macro-organismos. No trabalho de um engenheiro mecânico o mesmo cria e recria peças que 

facilitam na dinâmica de um veículo, seja ele terrestre ou aéreo, etc. E em um trabalho de um 

pesquisador da música, especificamente do rock? Qual é a prática que pode ser empregada à 

pesquisa?  

 No caso desta pesquisa, a mesma está diretamente relacionada com a minha 

vida pessoal, com o meu gosto pela música e o meu interesse na prática musical. Portanto a 

conclusão que cheguei é de que devo considerar o meu contato pessoal com a música e com o 

rock parte principal desta prática. Tomo como exemplo a vida dos artistas, dos jovens que 

criaram e que participaram diretamente da criação da música rock em todo mundo. Além de 

fã e ouvinte desde criança, me considero um músico devido à experiência que o estilo musical 

em questão me proporcionou.  

 Assim, me considero parte importante do rock enquanto um ouvinte, e parte 

integrante e prática do mesmo enquanto músico. Para que esta ligação seja mais explícita, 

tentarei expor de forma simplista, e ao mesmo tempo subjetiva e pessoal a minha trajetória de 

roqueiro. 

                                                 
1 Quando me referir à primeira pessoa do plural durante o texto, na pessoa do “nós”, me refiro a mim mesmo, 
autor e à minha orientadora. Que são partes ativas integrantes deste trabalho. E, de maneira indireta faço 
referência a todos os autores por nós aqui utilizados, devido ao fato de que fizemos um diálogo com os mesmo, 
sendo que parte dos seus pensamentos foi por nós absorvida e incorporada ao trabalho. Nesta primeira parte da 
introdução utilizei a primeira pessoa do singular, pois tenho a intenção de fazer um diálogo mais próximo com 
quem lê.  
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Migalhas de uma história pessoal – uma tentativa de unir teoria e prática. 

 Eu tinha entre oito e nove anos quando fui “enfeitiçado” pelo ritmo e pelas 

melodias do rock. Lembro-me vagamente, porém de maneira clara, dos discos de vinil e das 

fitas K7 de artistas como Raul Seixas e Roberto Carlos tocando sem parar nas festinhas de 

família.2 Minha mãe e meus tios sempre cantavam seguiam em um playback incansável os 

grandes sucessos destes e de outros artistas. E como estas festas eram freqüentes, o som que 

no início era um pouco agressivo e ao mesmo tempo divertido pra mim, foi se tornando algo 

corriqueiro e simples de se ouvir.  

 Ao passar do tempo comecei a me interessar pelos discos da família e quase 

todos os dias ouvia todos, de olho nas capas e nos encartes. Nem todos os vinis da minha casa 

eram de rock. Meu pai ainda possuía alguns títulos que faziam jus ao seu passado rural, como 

era o caso de Luiz Gonzaga, Tonico e Tinoco, e alguns outros. Porém, toda a minha atenção 

era direcionada para os discos do Raul e do Roberto. Assim, em poucos meses, decorei as 

letras de canções como “Eu nasci a dez mil anos atrás”, “Gita”, “Medo da chuva”, “O 

Calhambeque”, e outras músicas as quais não me recordo bem. Era um processo quase que 

mecânico, na escola cantava as músicas pros colegas no intervalo, quando chegava em casa 

colocava os discos, pegava os encartes e ia acompanhando as letras e uma vez ou outra 

dançando ao ritmo da melodia. Na época, eu não despertei interesse aos outros tipos de mídias 

de áudio, além dos discos da minha mãe e dos seus encartes. Nem mesmo as fitas k7 me 

chamavam muita atenção. Não sei se foram as letras, ou mesmo a forma como ficava agitado 

ao escutar as canções que me chamaram atenção daquele som. Assim tento hoje descobrir e 

entender se esses foram os fatores que me levaram a gostar de rock. Mas de uma coisa eu sei,  

o ritmo predominava, gostava das letras, das poucas mensagens que conseguia tirar delas, mas 

principalmente gostava de mostrar pros outros que eu sabia a melodia e o refrão de certa 

música e ao mesmo tempo, sabia como dançá-la.3 

 Minha mãe achou interessante a maneira pela qual eu me aproximei dos 

seus discos. Portanto ao quando completei dez anos de idade, ela decidiu dar uma 

                                                 
2
 Sim discos de vinil, os mesmos que auxiliaram décadas atrás no aprimoramento do rock, ainda eram muito 

utilizados na década de 1990 no Brasil, onde os Cd´s ainda eram uma tecnologia muito recente e cara, 
impossibilitando assim o seu acesso. O Cd somente se torna algo mais popular no Brasil no final da década de 
1990, devido ao grande número de discos pirateados e de coletâneas, com preços mais acessíveis.  
 

3 Fazia os passos repetidos da minha mãe, algo que era um pouco “clichê” em minha família, com os pés tortos 
eu os arrastava no chão de um lado pro outro, e a cada três passos assim, levantava uma das pernas. Sempre com 
os braços juntos ao corpo com as mãos fechadas e com os ombros levantados.  
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impulsionada neste simples “gostar”. Ela inscreveu meu irmão e a mim no Conservatório 

Estadual de Música Lorenzo Fernandes, para fazermos testes para as aulas de violão (acoustic 

guitar) um dos instrumentos necessários para quem quer aprender a tocar rock. Meu irmão foi 

aprovado, porém eu não. Meu irmão, dois anos mais velho que eu, já gostava dos artistas que 

citei anteriormente e também escutava bandas de rock famosas da atualidade. Neste ano 

(1997, se não me engano) eu e meu irmão seguimos uma rotina, ele frequentava às aulas do 

conservatório durante o dia e pela noite ele me ensinava as lições do dia. Desta forma em um 

ano estávamos os dois tocando as mesmas músicas que ouvíamos em casa. Além destas 

“aulas particulares” que eu fazia durante a noite, eu possuía o costume de comprar nas bancas 

revistas e livros contendo as cifras de violão e as letras das músicas que eu gostava.  

 Uma das partes de mais importância (a meu ver) deste meu contato inicial 

com o rock foi quando tinha entre treze e quatorze anos de idade. Nesta época, já estudava em 

uma escola da região central da cidade. E nesta escola tive a oportunidade de conhecer novas 

pessoas, das várias regiões da cidade e fazer novas amizades. Lá percebi que haviam outros 

garotos que gostavam de música. Os grupos de amigos reuniam-se durante o intervalo, e, era 

possível notar que o faziam de acordo com os pares, como sub-culturas inseridas no contexto 

escolar. Quase que naturalmente comecei a andar com um garoto que gostava de rock e que 

gostava de violão, mas não sabia tocar. Logo nos juntamos com outro colega que morava na 

região “nobre” da cidade. Com o amadurecimento da amizade, eu ensinava para os dois o 

pouco que dominava do violão, em troca eles me gravavam novos sons. Os dois já possuíam 

em casa aparelhos de CD, então faziam a conversão para fita K7 dos melhores discos da 

época. Foi então que comecei a escutar Raimundos, Nirvana, Pearl Jam, Titãs e, 

principalmente, Legião Urbana. Esses artistas faziam parte (e ainda fazem) do meu dia-a-dia, 

eles são os responsáveis pela trilha sonora dos meus passos na cidade. 4 

 Quando menos percebi, já fazia parte de uma “galera” que escutava rock, de 

um grupo musical que ensaiava todos os finais de semana, eu cantava músicas dos meus 

ídolos. Portanto, comecei a me vestir como eles, cantava suas músicas do acordar ao dormir, 

decorava as letras mais difíceis em português e as canções internacionais eu tentava sempre 

seguir o que era cantado. Lembro-me bem da primeira vez que escutei “Faroeste Caboclo”, da 

Legião Urbana. Era um desafio decorar toda aquela letra, e, quando o consegui, era uma 

                                                 
4 Associava muito as letras da Legião Urbana, com o meu cotidiano,  como algo que foi feito pra se ouvir na 
cidade, pois, eu faço parte dela, assim como  os integrantes da banda.   
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obrigação demonstrar para os outros do grupo tal feito.5 Uma vez ou outra, sentávamos no 

intervalo da escola e cantávamos, todos juntos, a canção de nove minutos e três segundos, uns 

apoiando os outros quando a letra era esquecida.6 Essas lembranças se tornaram um tanto 

quanto românticas na minha vida, tudo devido ao processo necessário pelo qual muitos jovens 

já passaram, não de maneira linear, porém com os mesmos esforços e dedicação.  

 Fui enfeitiçado pelo rock. Só não sabia a dimensão que isto tomaria. 

Durante uns três anos da minha vida de adolescente, eu escutei muitos sons interessantes, e 

muita coisa diferente, tinha uma predileção pelas músicas norte-americanas, porém a minha 

banda preferida era a Legião Urbana. Antes mesmo de terminar a escola regular (o ensino 

médio) eu passei por vários projetos e bandas, me apresentando em alguns locais da cidade. 

Os shows de talento da escola impulsionavam as apresentações das minhas bandas.  

 Quando formei já havia passado no vestibular para entrar no curso de 

História. No curso consegui assimilar bem as disciplinas relacionadas à cultura e sociedade. 

Então, percebi que poderia levar adiante o gosto e estudar a música, estudar as suas nuances, 

suas ideias, o que está implícito nas letras dos artistas que escutava. Formei uma banda com 

um professor de antropologia da universidade. Neste “projeto” compúnhamos nossas próprias 

músicas, fizemos inúmeras apresentações, sempre levando a diante a ideia de mostrar nosso 

próprio som, carregado de influências.7 E então decidi escrever a minha monografia sobre o 

rock no Brasil na década de 1980, sob orientação do colega de banda. Através deste estudo, 

comecei a refletir sobre diversos conceitos que até os dias de hoje me perturbam. Com a ajuda 

do orientador conheci novos autores e pesquisadores que confluíam e também que mostravam 

outras direções para as teorias e questionamentos que brotavam naturalmente do meu 

trabalho.     

 Após concluir a graduação, iniciei outros projetos, tanto artísticos quanto 

profissionais e teóricos.8 Foi quando surgi a necessidade de levar meus pensamentos a diante 

                                                 
5 Este se configura como um ritual comum em quase todos as “galeras” de rock, pelo menos assim é na minha 
cidade. A pessoa que começa a gostar de alguma banda deve demonstrar que realmente conheçe do que se trata. 
E a melhor maneira de demonstrar isso (além de decorar o nome dos integrantes e suas funções na banda) é 
decorando o maior número de letras o possível.  
6 Nesta época ainda não havia ouvido os discos da banda de rock progressivo Pink Floyd, que compôs canções 
que tinham até vinte e três minutos.  
7 A banda começou no ano de 2006 e se desfez em 2010. Durante, praticamente, todo o meu curso de graduação.  

8 Em todos estes anos que participo de bandas e me apresento em bares, shows, etc. nunca procurei retorno 
lucrativo com a música. Não este não fosse um sonho, porém sempre busquei outras formas de interação com a 
música, uma delas é o entretenimento,  um hobbie, posso dizer.  
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e adentrar no mestrado. No mestrado, percebi o que estudar algo que gosto, consigo fazer uma 

relação, por mais que mínima, entre as teorias e conceitos que estudo e as práticas que estão 

atreladas aos mesmos. Desta forma, me sinto parte do meu projeto e ao mesmo tempo do rock 

em si, sem delimitações espaciais nem temporais.  

 Portanto, posso tirar da minha própria vida de roqueiro várias hipóteses, 

teorias e, também, dúvidas acerca do que proponho aqui debater, dialogando com os autores 

selecionados, a fim de dar corpo ao trabalho.  

 A forma pela qual me adaptei ao rock diz muito da forma como os jovens no 

Brasil e no mundo se adaptaram a tal estilo musical desde o seu surgimento. Além do mais a 

mesma juventude, conceito o qual debatemos com mais ênfase no primeiro capítulo, que é 

percebida e estudada pelo seu caráter social em detrimento do caráter temporal/etário, se ligou 

ao rock por vários fatores, dentre eles a musicalidade, a dança, as letras que retratavam 

problemas do cotidiano. Fatores estes que também me fizeram unir ao rock. No corpo do texto 

discutiremos sobre os primeiros brasileiros que criaram e recriaram rock no Brasil e a sua 

trajetória não se difere muito da minha. Os jovens ingleses de Liverpool que tocavam nas suas 

escolas, que se juntavam aos amigos que gostavam de skiffle e de blues e Jazz, não estão 

distantes das minhas experiências iniciais com bandas de rock enquanto músico. 

  Além do mais, junto à ideia da juventude, que não é definida na sua 

totalidade pela questão etária, o rock é também se transformou em um conceito atemporal. 

Pois, além de agradar jovens de várias idades, este estilo musical permanece presente até os 

dias atuais na vida das pessoas e na história da música. Fez e faz parte da trilha sonora de 

vários filmes, (como exemplo podemos citar, “The Wall”, “Hair” “Quase famosos”, “Escola 

de Rock”, “Detroit Rock City”, todos abordando juventude e rock ao mesmo tempo) 

desenhos, jogos eletrônicos, novelas, teatro, etc. 

 Nossa missão, portanto, a partir desses pensamentos acima expostos será de 

tentar entender o surgimento do rock nos anos 50 e posteriormente identificar os motivos 

pelos quais o mesmo foi espalhado pelo mundo até o momento em que a juventude brasileira 

adaptou-se e apropriou-se do mesmo, nos seus anos iniciais, assim como eu na minha 

trajetória, transformando-o em algo comum de se ouvir. 
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A introdução propriamente dita. 

 No nosso trabalho abordamos o rock, a juventude, o consumo e a difusão de 

um estilo de vida urbano e contemporâneo, como temáticas norteadoras. Analisamos o rock 

enquanto um dos vários estilos musicais surgidos em no século XX e que sofreu 

transformações ao longo deste. Este estilo em específico é oriundo da união de músicas 

populares como o Blues, o Country e o Jazz e foi mundialmente difundido pelo aparato 

tecnológico e mercadológico destinado à música e à arte.  

 Além destes fatores fundadores do rock, não podemos nos esquecer do ator 

que criou e transformou esta música, o jovem. Este está atrelado ao seu surgimento devido à 

prática musical e também à prática social.  Neste trabalho estudamos a juventude a partir de 

estudos específicos que a entendem como uma categoria social, que insurgiu no discurso 

contemporâneo. Sendo ela uma fonte de estudos e de vivências, não dependente diretamente 

da questão etária, definida, portanto, pelas práticas sociais do grupo e dos indivíduos. Assim, 

uma das várias explicações para o fato da juventude estar ligada à música rock é a sua fácil 

adaptação ao novo, ao que surgiu em sua própria geração. Desta forma o rock se tornou um 

discurso e uma arma a favor destes jovens contra uma sociedade adulta, que estava sendo 

construída diferentemente dos anseios da juventude ascendente.  

Nosso principal objetivo com este trabalho foi analisar e compreender a 

apropriação e a adaptação do rock (enquanto uma cultura juvenil crescente no mundo) pelos 

jovens brasileiros nas décadas de 1950 e 1960. Portanto, necessitaremos de uma análise 

histórica prévia baseada no estudo de fontes referentes ao surgimento do rock, desde o seu 

passado musical, até as implicações socioeconômicas implícitas e explícitas neste processo. 

Além do mais, necessitamos estudar as maneiras pelas quais o rock se espalhou pelo mundo e 

a sua chegada e apropriação no Brasil. Para tanto será necessário um estudo acerca do 

mercado musical e a sua influência no país, além da análise das fontes por nós escolhidas.   

Escolhemos as décadas de 1950 e 1960 como recorte temporal da pesquisa 

devido ao pouco interesse dos pesquisadores de rock no Brasil pelas mesmas. Muito se tem 

escrito sobre o rock brasileiro na década de 1980, num momento pós Ditadura Militar, 

favorável ao consumo juvenil (devido aos planos econômicos brasileiros para superar a crise 

criada pelo Milagre Econômico) e ao surgimento de novos grupos musicais que se 

expressavam diretamente contra vários setores da sociedade. Além do mais, as músicas das 

décadas de 1950 e 1960 do estilo rock ainda possuíam uma estreita ligação com o que era 
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produzido fora do país. Assim não havia um estilo específico de rock brasileiro, porém 

algumas características da cultura nacional já eram incorporadas pelos artistas neste estilo. 

Assim, percebemos que para que o rock brasileiro tipicamente nacional da década de 1980 se 

consolidasse, este processo histórico das décadas passadas foi de extrema importância 

histórica, musical e também mercadológica.   

Dentre alguns trabalhos científicos que abordam diretamente a ligação do 

rock com a juventude, com suas origens musicais, destacamos três que mais nos auxiliaram 

até o então momento9. São eles: Flores no Deserto – a Legião Urbana em seu próprio tempo, 

dissertação escrita pelo historiador Luciano Carneiro Alves no ano de 2002, pela 

Universidade Federal de Uberlândia/UFU. Nesta o autor trabalha diretamente com a 

contextualização e os conceitos básicos por nós aqui utilizados. Além do mais, Alves, faz um 

trabalho genealógico similar ao que foi feito no primeiro capítulo.  

A dissertação escrita pelo sociólogo Luis Antonio Groppo no ano de 1996, 

pela Universidade Estadual de Campinas/Unicamp, O Rock e a Formação do Mercado de 

Consumo Cultural Juvenil: a participação da música pop-rock na transformação da 

juventude em mercado consumidor de produtos culturais, destacando o caso do Brasil e os 

anos 80. Este trabalho nos influenciou diretamente na perspectiva conceitual e acima de tudo, 

na estruturação da dissertação. .  

 Destacamos também o trabalho de Hermano Vianna, que analisa a chegada 

do rock no Brasil por intermédio do mercado cultural e também dos intérpretes. O trabalho de 

Vianna é um rascunho do primeiro capítulo da sua tese de doutorado que não chegou a ser 

realizada com este tema. Porém o autor disponibilizou em um sítio eletrônico esta versão.  

Pensamos que estudar o rock e suas respectivas representações simbólicas e 

materiais para a sociedade contemporânea é de suma importância, pois o mesmo foi capaz de 

unir símbolos, grupos sociais, políticos e culturais em manifestações artísticas ao longo do 

século XX e também do século XXI. Por mais que tenho ocorrido muitas transformações, 

pouco se perdeu do rock no passar destas décadas, devido à tecnologia empregada na sua 

produção.   Desta forma, entendemos também, que o rock necessita de maior atenção tanto 

por parte da academia e seus pesquisadores, quanto por parte da sociedade.   

O rock para atingir suas dimensões mundiais, dependeu diretamente de 

                                                 
9 Devido à dificuldade em encontrar fontes bibliográficas referentes ao rock brasileiro dos anos 1950 e 1960, 
utilizaremos como base trabalhos que também analisam o rock brasileiro em outras décadas, porém de uma 
maneira bem articulada os mesmo trabalhos fazem a contextualização histórica do rock nas décadas de 1950 e 
1960, o que nos auxilia em nossa pesquisa. 
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forças externas e internas, como por exemplo, dos avanços tecnológicos e do surgimento de 

um mercado capaz de difundir seus produtos como é o caso dos discos, pôsteres, roupas; 

filmes que abordavam temáticas relacionadas a esta música; dos artistas criadores, 

influenciados diretamente pela música popular norte-americana; do público consumidor 

jovem, do qual até os dias atuais o rock não se dissociou. Segundo Groppo (1996, p. 10-11)  

 

Em suas origens, o rock resultou do interrelacionamento de três elementos 
sócio-culturais em especial, desenvolvidos desde o fim do século XIX: a 
música popular, a juventude e a tecnologia do reprodução sonora. (…) 
Socialmente, o rock em grande parte é criação musical da juventude, e mais, 
tornou-se uma linguagem youth mundial, palco internacional de rebeldias e 
estilos juvenis. (…) O rock tornou-se a trilha sonora de um sistema de 
consumo cultural que envolve a indústria fonográfica, mídia, artistas, 
público, lojas, locadoras, casas de show etc. (GROPPO, 1996, p. 10-11) 
 

  
 A música por si só não alcançaria a amplitude que o rock atingiu. Portanto, 

ao falarmos de rock englobaremos alguns destes elementos enumerados por Groppo (1996), 

além de outros que surgirão no desenrolar do texto, como é o caso da música popular e da 

própria juventude. No primeiro capítulo, ao tentarmos lapidar as origens do rock analisaremos 

estes fatores de maneira separada, para depois uni-los novamente, tendendo portanto, 

significar a música em si e suas principais características. Foi através da junção dos aspectos 

enunciados acima que o rock foi transformado no estilo que “dominou” a juventude mundial. 

Portanto, o rock´n´roll chegou ao Brasil em meados da década de 1950, não 

havendo uma distância temporal muito grande desde a sua criação. Assim como foi 

apropriado em outros países, como é o caso da Inglaterra,10 Podemos atribuir esta rápida 

difusão, ao mercado cultural e à necessidade política e econômica ocidental de aproximar-se 

dos Estados Unidos e da sua política desenvolvimentista. Parte desta aproximação foi 

denominada de imperialista, devido ao fato de que os Estados Unidos interferiram diretamente 

na tomada de decisões políticas e econômicas de alguns países, como é o caso do Brasil 

durante o período de ditadura militar.11 Parte desta “entrada” norte-americana no país foi feita 

através do cinema, da indústria fonográfica e do rádio, da moda, do estilo de vida e 

principalmente do fortalecimento do consumo dos seus produtos. Porém, não somente os 

                                                 
10 A Inglaterra é um dos grandes expoentes do rock mundial, até os dias atuais. Já nas décadas de 1950 e 1960 
grandes artistas surgiram no rock inglês, influenciando nas composições e na moda do rock do Brasil das 
mesmas décadas. Como exemplos maiores podemos citar os grupos musicais: The Beatles, Rolling Stones e The 
Who. 
11 Além do auxilio financeiro para a manutenção da ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, os Eua 
forneciam apoio de treinamento militar e apoio político. 
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produtos materiais como as calças jeans, os óculos Rayban etc., foram importados para o 

Brasil. Além destes produtos vieram o comportamento da juventude, a rebeldia, a linguagem, 

que favoreceram para a apropriação do rock no país. Segundo Carmo (2001, p. 31) 

 

Na década de 50, a nossa classe média cada vez mais assimilava padrões de 
comportamento vindos de fora, e aqui também surge o novo rebelde 
influenciado pelo estilo de vida norte-americano popularizado através do 
cinema, e que exerceu influente papel na mudança de valores, hábitos e 
modos de agir dos jovens brasileiros. (CARMO, 2001, p. 31 Grifo nossos) 

 
 

No Brasil das décadas 1950 e 1960 o rock foi difundido – além dos 

intérpretes isolados, que faziam sucessos através das versões não só de rock, mas também de 

outros estilos – pela Jovem Guarda.12 Movimento musical no qual os artistas criavam músicas 

baseadas nos sucessos norte-americanos e ingleses – muitas cópias e versões dos sucessos 

internacionais foram feitas no Brasil.13 A imagem que os cantores da Jovem Guarda 

transmitiam era diferente e inovadora para o país. As músicas abordavam temáticas 

relacionadas ao comportamento juvenil, ao consumo, ao amor, à ação individual e grupal dos 

jovens, como as suas pretensões cotidianas de liberdade: ter emprego, morar fora, consumir 

com o salário ganho no seu primeiro emprego, ter um carro, namorada, se vestir da maneira 

que quiser, usar os cabelos longos (no caso dos homens) cortar o cabelo bem curto (no caso 

das mulheres), etc.  

Segundo a revista Realidade de 1966, esta estranha estética chocou bastante 

o Brasil principalmente porque atingiu um grande número de pessoas, através da televisão e 

do rádio, mudando comportamentos e estabelecendo novos padrões de juventude e rebeldia. 

Assim afirma a revista: 

 

Quando o Rock´n roll chegou ao Brasil, em 1955, com os discos de Bill 
Haley e seus cometas, os sociólogos e psicólogos ganharam um problema 
que já preocupava grande parte de seus colegas no resto do mundo. A 
juventude brasileira adotou não só o rock, mas as atitudes e filosofia dos 
cantores norte-americanos. Com o tempo, os jovens substituíram o rock pelo 
twist e depois pelo hully-gully, com uma rápida passagem por Elvis Presley. 
Até que surgiram os Beatles, com o ié-ié-ié. E, o que era mania de apenas 
uma parte da juventude, transformou-se em obsessão e fenômeno social. 
Apareceu então Roberto Carlos, cantando. O calhambeque foi o grande 

                                                 
12 Não uma cópia exata daquilo que entrava no país relacionado à música, mas sim cópias que faziam o papel de 
familiarizar o ouvinte com a música rock. Alguns elementos eram introduzidos nas canções para que o “ouvido” 
brasileiro se sentisse mais acomodado com as guitarras elétricas, vocais gritados e letras que contavam histórias 
do dia-a-dia.  
13

 Geralmente artistas faziam cópias de músicas, ou versões das mesmas em português, e desta forma tornava o 
rock uma música conhecida no Brasil.  
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início e em setembro de 1965 nascia em São Paulo uma revolução: o 
programa Jovem Guarda. (REALIDADE, Revista. Roberto Carlos: a 
revolução da juventude. 1966. p. 75) 
 

 
Diante do exposto, nossos principais questionamentos são: Será que o rock 

causou no Brasil uma “revolução” juvenil acusada, pela revista Realidade? O rock ao chegar 

ao Brasil, nas décadas de 1950 e 1960, foi modificado até construir uma imagem e sonoridade 

próprias, ou foi mantido somente através de versões e cópias? Como a juventude e a 

sociedade brasileira recepcionaram este estilo musical? Quais eram os significados dados à 

categoria ou mesmo ao grupo social juventude nesta época? Quem foram os artistas 

brasileiros responsáveis por difundir o rock na década de 1950 e 1960?  

Através dos questionamentos acima expostos podemos formular 

previamente as hipóteses de que no Brasil o rock foi apropriado por uma juventude e também 

por parte do mercado e seus artifícios tecnológicos, porém não existia ainda nas décadas de 

1950 e 1960 algo que possamos denominar como rock brasileiro. Além do mais, pensamos 

que esta apropriação se deu através de dois fatores primordiais – primeiro porque já havia no 

Brasil uma indústria e uma tecnologia capazes de receber o rock, além da juventude que já 

estava se formando. Segundo, o rock em si é um estilo musical que nasceu de misturas, que 

até o momento do seu surgimento eram pouco prováveis (devido à segregação racial, ao 

disparate melódico e rítmico entre alguns estilos – o blues urbano e o country and western, 

por exemplo). Portanto, ao chegar ao Brasil o rock encontrou outros elementos musicais para 

se misturar. Além do mais, encontrou no país artistas e produtores com uma carga de 

experiências capazes de uma produção de tal magnitude. Junto a tais aspectos uniu-se a 

aprovação dos ouvintes, e assim foi possível fazer que o rock se estabelecesse no Brasil das 

décadas de 1950 e 1960. 

Por mais que este estilo musical ficasse no início restrito às camadas sociais 

com o poder de consumir mercadorias culturais importadas, ou seja, camadas médias e altas 

da sociedade, na década de 1960 o rock tomou maiores dimensões no país – grande parte 

devido à popularização dos aparelhos de TV e dos programas destinados aos jovens e ao estilo 

musical. Além do mais, o jovem pobre passou a trabalhar e a aumentar a renda familiar e 

também a consumir mercadorias culturais. Este fato reflete uma forte influência da tecnologia 

de produção musical e do mercado cultural no país. Porém, Segundo Groppo (1996, p. 29),  

 

Nos anos 50, como até hoje, os maiores consumidores de discos e cinema 
eram as classes médias e brancas. O blues e o country, mesmo com toda a 
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atração que despertavam, só puderam tornar-se correntes com uma nova 
rotulação e uma nova “produção” dada por esta indústria: o rock and roll. 
(GROPPO, 1996, p. 29) 

 
 
 Mas é preciso deixar claro que a configuração social no Brasil em meados 

do século XX é diferente dos Estados Unidos. Mesmo nestas duas décadas já há uma 

influência forte norte-americana no Brasil, porém não capaz de modificar a estrutura social. 

As classes médias brasileiras não eram bem definidas (como ainda não são), o que definia a 

mesma era somente o seu poder de consumo. E, segundo afirmam alguns autores, parte dos 

artistas de rock do Brasil das décadas em questão, não eram filhos das classes médias, mas 

sim das classes mais suburbanas.  

 Outra hipótese nossa é que o rock é uma música que só poderia ser criada 

nos Estados Unidos, devido à formação da música popular deste país. Pensamos que, a 

formação musical do rock dependeu diretamente dos tambores africanos, da música folclórica 

européia. Assim, a união entre as músicas populares já existentes nos Estados Unidos 

configura uma novidade ainda maior.  Alguns autores, como é o caso de Muggiati (1973) 

afirmam que o rock nasceu simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Outros 

autores como Paulo Chacon (1982) afirmam que o rock é um produto que foi criado pelos 

norte-americanos porém, “não é ‘basicamente americano (…) ele surgiu nos EUA, possui lá o 

maior manancial fornecedor de grupos de rock, mas ele é absolutamente internacional.” 

(CHACON, p. 7, 1982). Dentre estes dois pensamentos, nos aproximamos mais do segundo. 

Porém, entendemos que Chacon (1982), ao falar na década de 1980 que o rock é um produto 

internacional, possui uma visão mais recente em relação ao nosso objeto de estudo. Nas 

décadas de 1950 e 1960, décadas nas quais o estilo surgiu, o rock ainda era restrito a “meia 

dúzia” de países. Dentre eles, o Brasil. Desta forma, temos a necessidade de entender os 

mecanismos pelos quais tal música entrou no Brasil e ficou. 

Foi essencial, para que o texto não se perdesse teoricamente, fazermos uma 

análise prévia e sistemática de conceitos e categorias a serem trabalhados durante toda a 

dissertação, desta forma esclarecendo possíveis dúvidas acerca dos mesmos. Usaremos de 

trabalhos de diversas vertentes teóricas e metodológicas, principalmente as relacionadas à 

História Social da Cultura e a Sociologia e Antropologia Cultural. 

Metodologia e fontes 

 
Para conseguirmos sanar os nossos questionamentos e nossas pretensões 

acerca das temáticas aqui propostas para discussão, usamos de um aparato teórico e 
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metodológico baseado em leituras relacionadas ao nosso tema de pesquisa. Além de trabalhos 

que já acessamos anteriormente, usamos de bancos de dissertações e artigos científicos para 

busca de novas leituras.  

Foram usadas como fontes primárias as músicas mais populares de rock do 

período estudado, tanto brasileiro, quanto norte-americano, através destas fontes pretendemos 

tentar compreender as questões sociais, culturais e econômicas que as envolvem e também, 

ilustrar nossa discussão teórica. Dando assim, uma base mais sólida para o trabalho. As letras, 

além de carregarem um valor histórico e social, carregam sentimentos e emoções que se 

tornam mais evidentes no ato da performance musical. Além do mais, a música, além da letra, 

é composta pela parte melódica e rítmica, resumindo, a canção. E esta é para nós um 

documento, assim como outro documento histórico, pois é um produto e por mais subjetivo 

que seja, possui uma relação com os aparatos objetivos nas esferas sociais, econômicas, 

políticas e culturais do seu tempo. 

 A música está inserida em um contexto social específico e o seu compositor 

está (ou esteve) em constante diálogo com a realidade social que o envolve. Portanto, o 

contexto dá significados nítidos à música, transformando-a, indiscutivelmente, em uma fonte 

histórica. A música é carregada de historicidade e possibilita diversas formas de trabalho 

documental o que envolve interpretações e tratamentos diferenciados. Através da linguagem 

poética/musical é possível explorar vários aspectos como: tendências musicais, moda, 

influências sociais e culturais, aspectos políticos explícitos e implícitos. Seguiremos o modelo 

de análise destas fontes criado por Friedlander (2008), no qual ele descreve os “passos” 

através dos quais uma análise de fonte musical obterá um resultado positivo. O nome que o 

pesquisador dá a tal esquema é “Janela do Rock”.  

O esquema “Janela do Rock” de Friedlander (2008) conta com cinco etapas 

de análise baseadas em cada um dos elementos tidos como essenciais para sua interpretação, 

são elas: a música; a letra; o histórico dos artistas; o contexto social e a atitude. Cada um 

destes elementos faz parte da mesma fonte (a música) e podem ser inicialmente analisados 

através das questões que são pertinentes aos mesmos. Na música é necessário observar,  

 

(…) a) Conjunto: Quais instrumentos estão presentes?; b)Ênfase rítmica: 
Qual o compasso dominante? Que instrumento ou instrumentos marcam esse 
compasso?; c) Estilo Vocal: Como você descreveria o arranjo vocal? Este 
estilo vocal vem de que estilo musical?; d) Solo instrumental: Há algum solo 
instrumental (geralmente definido como uma melodia improvisada sem 
letras)? Ele se origina de que estilo?; e) Estrutura harmônica: Quais acordes 
estão presentes? (FRIEDLANDER, 2008, p. 14) 
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 No elemento música não adotaremos a última questão relacionada à 

estrutura harmônica, devido ao fato de não ser bem delimitada pelo autor a relação entre a 

análise sociocultural da canção e os seus acordes. Além do mais, decidimos dar mais ênfase às 

questões rítmicas, devido ao fato de estar diretamente ligado às origens musicais do rock e à 

dança.  

 No tocante às letras o autor coloca três questões para sua análise: quais são 

as principais temáticas da canção? Qual “história” ela conta? Há alguma mensagem cultural 

ou política explícita ou subliminar presente na mesma? A letra é uma das principais partes da 

música, e devido a tal importância a sua análise deve ser cuidadosa, evitando assim fazer 

deduções ou mesmo lidar com questões subjetivas de forma irregular, isolando portanto 

valores e ideias básicas que o seu compositor quis transmitir.  

 O terceiro elemento que Friedlander (2008) diz ser essencial na análise da 

fonte musical é o histórico do artista. Segundo o autor, é necessário entender quais são os 

fatores importantes da história pessoal e da carreira do artista que dão contribuição para o 

entendimento da música em si. Além do mais, ele divide esta parte em três áreas – condição 

psicológica, social e econômica durante a juventude; história musical e marcos importantes da 

carreira. Este elemento de análise é importante devido ao fato de estar relacionado com a 

experiência de vida do artista e as suas relações com o contexto social no qual se insere. 

Porém, nem sempre será possível analisar tais fatores devido a falta de fontes acerca da 

biografia dos artistas. 

 Acerca do contexto social o autor explicita que é importante saber de que 

forma que os ambientes político e cultural influenciam no seu trabalho. Através desta questão 

é possível entender a cultura jovem da época e sua relação com a sociedade, seus movimentos 

políticos e culturais. E é através desta análise da música que é possível fazer uma relação com 

a indústria da música e o seu desenvolvimento técnico na época. É importante salientar que 

cada fonte pertencer ao seu tempo, o compositor, escritor, ou mesmo pintor sofre influências 

do seu meio que e estas são visíveis ou não na sua obra. Cabe ao pesquisador vasculhar e 

encontrá-las.  

 Por fim, e não menos importante, temos a atitude. Elemento presente na 

música de forma prática, à performance ao vivo, aos seus atos e comportamento em público. 

Além do mais, seguindo o nosso pensamento inicial, podemos dizer que esta parte prática que 

analisamos de uma banda ou mesmo de um show, está ligada à experiência de ser roqueiro. E 

segundo o autor, a experiência prática depende diretamente das questões intuitivas e teóricas 

do rock. “Alguns fãs do pop/rock acreditam que a coleta e análise de informações diminuem a 
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experiência intuitiva da música. Eu descobri que quanto mais eu sei, mais rica é minha 

experiência.” (FRIEDLANDER, 2008, 15) 

 Portanto, ao analisarmos as músicas por nós selecionadas para dar forma a 

nossa pesquisa, utilizaremos deste esquema proposto por Friedlander (2008). Em algumas 

análises este esquema não é utilizado em sua totalidade, o que não compromete o trabalho em 

seu todo, pois, nem sempre as informações necessárias para o complemento do esquema, são 

encontradas. Portanto, a Janela do Rock será um referencial metodológico a ser seguido. 

  O que torna esta metodologia de análise das fontes mais interessante é que 

segundo o autor a mesma pode ser utilizada no cotidiano do ouvinte, para que este 

potencialize o ato de “escutar rock”.  Então, o processo que constitui este método “(…) 

permite que o ouvinte analise e formule algum sentido sobre a natureza e contexto de uma 

música ou artista e também fornece um modelo para comparação musical” (FRIEDLANDER, 

2008, p. 425. Assim, optamos pela fonte musical como principal fonte do trabalho, além do 

aparato bibliográfico.  

Além das letras de músicas, que analisamos a partir da própria 

contextualização do rock, utilizamos do documentário A história do rock´n´roll, pois o 

mesmo expõe diversas entrevistas de artistas, produtores e donos de gravadoras de rock da 

década de 1950 e posteriores. 

 Diante do exposto, percebemos que o rumo da dissertação foi apontado não 

só por nossas escolhas teórico-metodológicas e das fontes, mas também pela nossa capacidade 

de filtrá-las. O nosso ponto de partida são, portanto, nossos objetivos e questionamentos, os 

quais já estabelecidos nesta introdução.  

À título de exposição, citaremos a seguir alguns dos principais autores que 

nos auxiliaram nesta jornada. Não farão parte desta lista todos os autores por nós pesquisados, 

isto ficará a cargo das “referências bibliográficas” ao final do texto.  

 Os trabalhos de Alves (2001), Groppo (1996), além dos de Friedlander 

(2008), Hobsbawm (1990, 1995), Muggiati (1973), Vianna (1990), serão eficazes quando 

nosso objetivo for estudar as origens, a criação e a difusão do rock especificamente.  

Para a nossa análise acerca dos conceitos de juventude e contracultura, os 

trabalhos de Groppo (2000), Rozack (1972), Carmo (2001), Paes (1997) serão os principais 

analisados.  

Para nossa discussão acerca da cultura tendo como temas correlatos a 

Indústria Cultural, a Cultura Popular, a Cultura de Massa e a Identidade Cultural,  usaremos 

os estudos de Adorno (1941; 1975; 1985); Ortiz (1986; 1990; 1994), Burity (2007), 
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Napolitano (2001), etc.  

Para auxiliar- nos no tratamento das fontes musicais e das respectivas letras 

para um trabalho científico, nos embasaremos nos trabalhos de Contier (1998), Moraes 

(2000), Tinhorão (1998). Dentre diversos outros trabalhos científicos que por nós serão 

analisados.  

 

 

Estrutura da Dissertação 

No primeiro capítulo fizemos uma abordagem histórica acerca do rock e 

suas origens. De forma sucinta, e bem delimitada, analisamos as principais fontes musicais, 

sociais e econômicas do rock, como por exemplo, a música popular negra (Rhythm and Blues 

e Jazz) e a música popular branca (Country and Western) e a sua ligação com as tecnologias 

de gravação e com o crescente mercado consumidor de produtos destinados ao lazer.  Neste 

capítulo construímos um diálogo com os autores por nós utilizados, dos conceitos e categorias 

adotados como centrais. Analisamos os principais conceitos como, juventude, música popular, 

contracultura, e, não menos importante, indústria cultural. Estes devem estar muito bem 

delimitados ao adentrarmos às nossas discussões mais densas, pois serão nossas bases, sendo 

nossa dissertação um trabalho teórico/discursivo. Além do mais, tentamos relacionar estes 

conceitos, seus significados e práticas na sociedade que amparou o rock.  

No segundo capítulo analisamos o crescimento e a difusão do rock, 

enfatizando o caso da Inglaterra (a invasão inglesa) e, principalmente, o caso do Brasil. Neste 

capítulo daremos foco no que chamamos de adaptação e apropriação do rock no Brasil na 

década de 1950 e 1960 e como este evento influenciou na linguagem, nos modos de se vestir, 

no consumo, e em outros setores da vida dos jovens brasileiros. Previamente, foi necessário 

analisar o contexto pelo qual o Brasil passava na política, economia, sociedade e também 

cultura. Analisamos, também, alguns dos sucessos de rock no Brasil destas décadas. Focamos 

nossa análise naquelas músicas que tiveram maior importância, tanto comercial, quanto 

cultural para o país neste primeiro momento do rock, ou seja, as versões de músicas que 

fizeram muito sucesso no exterior que aqui chegavam com maior facilidade (e eram 

conhecidas com maior facilidade também). Além do mais, analisaremos a relação das outras 

músicas populares do Brasil com o rock. Isto é necessário, pois, a juventude brasileira não 

estava escutando só rock, mas também Bossa Nova, Baião, Tango, Twist, e outros estilos 

musicais que eram famosos neste período. Por fim, analisaremos os “tipos” de rock que aqui 

surgiram, com influências inglesas e norte-americanas, porém já possuindo um traço de 
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genuinidade.  

Este curto esboço do nosso trabalho acima descrito não apresentou as 

considerações finais, a bibliografia e os anexos, pois são elementos que foram constituídos a 

partir da elaboração da dissertação.  
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CAPÍTULO I – ASPECTOS CULTURAIS, SOCIAIS E MERCADOLÓGICOS/ 
TECNOLÓGICOS QUE ENVOLVEM O SURGIMENTO DO ROCK. 
 

A cultura jovem tornou-se a matriz da revolução cultural 
no sentido mais amplo de uma revolução nos modos e 
costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes 
comerciais, que formavam cada vez mais a atmosfera 
respirada por homens e mulheres urbanos. Duas de suas 
características são, portanto relevantes. Foi ao mesmo 
tempo informal e antinômica, sobretudo em questões de 
conduta pessoal. Todo mundo tinha de ‘estar na sua’, com 
o mínimo de restrição externa, embora na prática a pressão 
dos pares e a moda impusessem tanta uniformidade quanto 
antes, pelo menos dentro dos grupos de pares e 
subculturas. 
Hobsbawm, Era dos Extremos, 1995.  
 
 

Dissertaremos neste capítulo inicial do nosso trabalho acerca da parte 

artística desta “revolução cultural” juvenil exposta por Hobsbawm (1995). Analisaremos 

especificamente os fatores principais do surgimento do rock, buscando delimitar as suas bases 

culturais advindas do Rhythm and Blues, Jazz e do Country and Western; suas bases sociais, 

sendo o jovem (negro e branco) o criador e receptor da música rock; e a sua influência na 

consolidação da chamada Indústria Cultural (ou a influência desta no surgimento do rock), 

através de um grande esquema tecnológico de produção e mercado consumidor de bens 

culturais que cresceu e se desenvolveu em todo o mundo.  

Esta parte do nosso trabalho possui em si característica genealógica – da 

busca da origem cultural à busca do significado do nome rock – abreviação do seu antecessor 

e clássico rock´n´roll. Porém, além desta característica, focamos nossas discussões na 

contextualização histórica do rock, será, portanto a base para o desenvolvimento de todo 

nosso trabalho.  Este estudo sobre as origens do rock nos possibilitará responder a algumas 

indagações acerca da ligação entre o mesmo e a música popular, e também com o mercado de 

consumo cultural. Não será, porém, nossa intenção focar nossas discussões em questões como 

“quem foi o primeiro artista de rock?” “Quem compôs a primeira canção de rock?” “Qual foi 

o primeiro disco de rock?” Estas questões não são de “menos” importância, porém, em 

qualquer almanaque ou cartilha sobre podem ser encontradas.  Focaremos nos processos 

sociais, culturais e mercadológicos/tecnológicos que formaram o alicerce para o surgimento 

do mesmo. Com o intuito de não nos perdermos em um vazio conceitual, primeiramente, foi 

necessário buscar um sentido para as categorias por nós utilizadas. Desta forma. Fizemos 

algumas análises através de discussões com autores e pesquisadores do rock, da juventude e, 
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também, da Indústria Cultural. Tentamos explicar a necessidade da utilização dos conceitos e 

de que forma eles se entrelaçam com o rock. 

O rock surgiu em meados da década de 1950 nos Estados Unidos e se 

contrapôs a uma sociedade de valores estabelecidos (establishment), carregou consigo o 

protesto político e a contestação cultural e social através dos seus principais atores, os jovens. 

Enquanto música propriamente dita, o rock originou-se de uma mistura incomum até então na 

música mundial: o universo negro uniu-se ao universo branco através da fusão do rhythm & 

blues/Jazz e do country & western.  

A classe média norte-americana consolidou-se na mesma década do 

surgimento do rock. Esta camada da sociedade estadunidense cresceu, em grande parte, 

devido ao aumento do seu poder de compra. Este fato foi uma das conseqüências dos planos 

econômicos norte-americanos visando a guerra enquanto uma geradora de novos mercados. 

Portanto, as camadas médias norte-americanas beneficiaram-se dessa situação, passaram a 

consumir de maneira diferenciada das demais camadas sociais, construindo assim uma 

identidade social e mercadológica próprias.  

Essa classe média conseguiu assim, um destaque principalmente no que 

concerne ao mercado.   Assim, além da influência das músicas populares citadas acima, o 

rock é um produto cultural destinado principalmente às classes médias. Deste modo, não 

podemos ignorar a importância de um mercado consumidor favorável ao surgimento do rock, 

que possibilitou a sua criação e a sua difusão.  

 Para entendermos os antagonismos e as convergências entre música popular 

e indústria cultural no advento do rock precisamos explorar esses conceitos de uma forma 

mais profunda e sem dissociá-los, pois são complementares como nos explicita Zan (2001), “a 

música popular consolidou-se, ao longo do último século, como uma manifestação cultural 

intimamente ligada ao desenvolvimento da indústria do entretenimento.” (ZAN, 2001, p.105.) 

 

 

Música popular e Indústria Cultural: elementos indissociáveis nos estudos acerca do rock. 

 Consideramos para o nosso trabalho as definições de música popular que a 

compreendem como o tipo de música que é produzida por uma determinada população, seja 

inserido em uma sociedade complexa ou em comunidades específicas. Portanto, ela nasceu 

enquanto uma representação das práticas artísticas cotidianas de um determinado povo – ou 

seja, além de representar algo cotidiano, está implícito na mesma o caráter coletivo. E para se 

transformar em uma representação coletiva, a música popular dependeu diretamente das 
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sociedades urbanas (centros onde esta música era produzida e difundida) e da indústria 

específica para a sua produção. Esta definição foi criada e desenvolvida por pesquisadores 

como José Ramos Tinhorão, Marcos Napolitano e até mesmo Eric J. Hobsbawm e Theodor 

Adorno. Então nossa discussão depende do diálogo com este e outros autores.  

 A música popular, mesmo quando possui estreitas relações com a canção 

rural, é uma forma de expressão artística que é percebida e está presente de maneira mais 

intensa nas cidades, pois nelas é difundida, ou divulgada.14 Para José Ramos Tinhorão (2011), 

as origens da música popular, no século XV e XVI, estão diretamente ligadas ao processo de 

urbanização e ao fim de um longo ciclo de economia rural. Segundo o mesmo autor, a música 

popular após quinhentos anos de existência, estava no século XX, destinada a se transformar 

em um produto cultural. E acima de tudo, somente em meados deste século que a música 

popular passou a ser alvo de estudos sociológicos e históricos, enquanto objeto de reflexão 

acadêmica.  

 Para Napolitano (2002), a música popular, que hoje denominamos assim, e 

até mesmo a ideia de “canção” é um produto do século XX. Principalmente se nos atentarmos 

que a tecnologia fonográfica e o mercado consumidor tipicamente urbano são os principais 

fatores de sucesso deste tipo de música. Segundo o autor, o seu público é urbano devido a 

duas características essenciais: ela é “intimamente ligada à busca de excitação corporal 

(música para dançar) e emocional (música para chorar, de dor ou alegria...)” (NAPOLITANO, 

2002, p. 11) 

 Diferentemente de Tinhorão (2001), Napolitano (2002) explicita que a 

música popular tem a sua gênese no século XIX, porém resgata características de músicas e 

espetáculos performáticos dos séculos passados. A música popular surgiu no século XIX 

devido ao grande processo de urbanização mundial neste século, além do conseqüente 

crescimento das classes populares e médias urbanas. Então a música popular urbana herdou 

não só características culturais das suas antecessoras, mas também foi um produto da 

sociedade, que a exigia.  

 A música popular urbana reuniu uma série de elementos musicais, poéticos 
e performáticos da música erudita (o lied, a chançon, árias de ópera, bel 
canto, corais etc.), da música folclórica (danças dramáticas camponesas, 
narrativas orais, cantos de trabalho, jogos de linguagem e quadrinhas 
cognitivas e morais do cancioneiro “interessado” do século XVII e XIX 
(músicas religiosas ou revolucionárias, por exemplo) (NAPOLITANO, 
2002, p. 11-12) 
 

                                                 
14 Como é o caso do Blues estadunidense e do Sertanejo brasileiro: possuem origem rural, tratam de temas 
ligados ao mundo rural, porém são amplamente divulgados e produzidos nas cidades. 
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 Uma nova estrutura social e econômica gerou, portanto, um interesse 

popular por um novo tipo de música. Não era mais a música para se ouvir somente em casa, 

tocada na pianola o no fonógrafo, mas sim um tipo de música até mesmo coletivo e passível 

de coletividade. Algo que somente o lazer urbano proporcionou. “A música popular se 

consolidou na forma de uma peça instrumental ou cantada, disseminada por um suporte 

escrito-gravado (partitura/fonograma) ou como parte de espetáculo de apelo popular, como a 

opereta e o music-hall (e suas variáveis).” (NAPOLITANO, 2002, p. 11-12)  

 Da mesma forma que os autores expostos acima, Groppo (1996) defende 

que a música popular “(…) pouco antes de tornar-se um produto comercial, o popular foi 

‘folclórico’ na Europa e o ‘tradicional’ e ‘étnico’ nos Estados Unidos, separando-se da cultura 

erudita ou ilustrada momentos antes de ser adotada pela nascente indústria da música.” 

(GROPPO, 1996, p. 11)   

 Assim, se torna de extrema importância a discussão acerca dos aparatos 

mercadológicos e tecnológicos que envolvem o processo de produção da música popular. 

Pois, além de discutirmos as dificuldades conceituais e metodológicas em torno do conceito 

de indústria cultura, discutiremos os processos de produção fonográfica e suas transformações 

até o momento do surgimento do rock. 

 Muitos são os questionamentos de um pesquisador da música popular 

quanto à utilização do conceito “Indústria Cultural” em seu trabalho. Assim, muitas ainda são 

as nossas dúvidas quanto à utilização do mesmo neste trabalho acerca do rock, considerando-

o enquanto música popular. Porém, por mais que já existam revisões e contestações acerca do 

conceito, necessitamos da sua presença, pelo o fato de o seu criador, Theodor Adorno, ser o 

“pioneiro” em estudos que tratam a música popular com o devido rigor teórico e crítico.  

 O conceito de indústria cultural é carregado de significados e interpretações 

múltiplas. Ao mesmo tempo esclarece parte do processo de produção de difusão de cultura, 

mas dificulta se pretendemos compreender parte isolada deste processo. Portanto, entendemos 

indústria cultural enquanto o aparato que possibilitou a produção de bens culturais a partir da 

lógica de mercado e consumo. A partir desta indústria, a cultura passa a ser percebida 

enquanto uma mercadoria cultural. Porém, ao analisarmos a difusão do rock a partir deste 

aparato mercadológico, entendemos que a indústria cultural, possibilitou avanços inéditos na 

história da música. Principalmente se analisarmos os meios de produção e difusão da música 

em questão. 

 Considerado o “pai” dos estudos acerca da música popular, Adorno 

pessoalmente não era um apreciador deste tipo de música, voltada para dança e expressão 
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corporal. Porém, antes de Adorno, a música popular nem mesmo era objeto de estudos das 

ciências sociais e humanas. A maioria das análises da música popular a eram feitas por 

cronistas nacionalistas que a tratavam sempre em comparação com o folclore e com a música 

camponesa. Adorno fez uma leitura mais sistêmica da música popular, trazendo-a para o 

campo mais objetivo, portanto, estrutural. Segundo Napolitano (2002), 

 

Esse desgosto de Adorno com a música popular comercial não pode ser 
explicado apenas por uma questão de idiossincrasia e gosto pessoal. A 
questão era que Adorno vislumbrava a música popular como a realização 
mais perfeita da ideologia do capitalismo monopolista: indústria travestida 
em arte. Apesar disso, mesmo com seu azedume intelectual (e devido a ele), 
Adorno revelou um objeto novo e sua abordagem permanece instigante, 
embora sistêmica, generalizante e normativa.  (NAPOLITANO, 2002, p, 22) 

 

  Porém, na maior parte das análises dos textos de Adorno, feitas por outros 

autores da música popular, há a intenção revisionista ou há a crítica ao seu pessimismo e à 

generalização. Mas, acima de tudo percebemos que é importante ler Adorno numa perspectiva 

histórica, sem a pretensão de rever os seus conceitos. As temáticas que o mesmo levanta 

trazem novas problemáticas para textos acerca da música popular. É interessante notar que o 

conceito de indústria cultural, mesmo quando mascarado, está presente em quase todos os 

textos sobre música que nós analisamos. Portanto,  

 

(…) não se trata de rever o conceito de “indústria cultural”, por exemplo, 
com base em estudos empíricos ou reflexões sobre casos isolados ou de 
contrapor, de forma simplista, um certo “otimismo” intelectual ao 
“pessimismo” adorniano. As perspectivas de Adorno se inserem num 
movimento interno do seu sistema filosófico, e, até por ser autocentrado, não 
se presta facilmente a exames superficiais ou ataques a partir de estudos 
empíricos. O fato é que todas as polêmicas em torno do filósofo alemão, e 
seu conceito fundamental de “indústria cultural”, revelam o quanto o 
pensamento adorniano ainda marca aqueles que se propõem a pensar a 
música e, principalmente, a música popular. (Napolitano, 2002, p. 21-22) 

 
 
 Porém, Adorno acabou dando uma dimensão muito grande ao poder 

indústria cultural. O pensador alemão, não está errado ao pensar no sistema de produção 

cultural como uma engrenagem que depende do produtor, do artista e do consumidor. Porém 

o produto, a mercadoria cultural detém singularidades e a mesma é diferente da mercadoria 

destinada à satisfação dos desejos materiais. Há na mercadoria cultural, uma carga 

sentimental, estética, uma linguagem específica e que carrega consigo valores capazes de dar 

ao consumidor a possibilidade de participação tanto no processo de interpretação e, portanto 



31 

 

prática neste sistema produtivo, quanto no processo de mudança e transformação social, como 

é o caso da música de protesto. Segundo Alves (2002) 

 

(…) não se pode menosprezar a participação dos sujeitos no “consumo” 
dessa produção artística. De acordo com a subjetividade de cada um, as 
reelaborações a que a obra estética está sujeita são inúmeras. A recepção não 
é passiva e sim criativa e, embora existam comportamentos e percepções 
comuns nesse ato, as variáveis reabrem ad infinitum as possibilidades. 
(ALVES, 2002, p. 22) 
 

 Nos Estados Unidos a música popular forneceu para a indústria do 

entretenimento um material bastante rico em quantidade e conteúdo para a produção em série. 

Para Groppo (1996), um tipo de música popular do século XX que estava se tornando 

rapidamente um produto “das massas” foi o Jazz (um dos pilares do rock). Este foi muito 

contestado e rejeitado pelo próprio Adorno (1975). Segundo tal estudioso esta música é 

bárbara e regressiva – regressivo no sentido de voltar a um ponto anterior à própria audição, 

ou seja, é um retorno à própria infância auditiva. Porém, pertencente à música popular, o Jazz, 

segundo Eric J. Hobsbawm (1990) foi capaz de manter suas características artísticas e sociais 

mesmo quando foi transformado em um produto destinado às “massas” urbanas.  

 Para Hobsbawm (1990), a música popular mesmo sendo transformada em 

um produto, mantém sua capacidade de incitar nas pessoas o ato comum de protestar e 

questionar a realidade imposta. Segundo o autor, a música popular juvenil foi criada através 

desta lógica, mas com o tempo se tornou um produto, e mesmo assim não perdeu suas 

qualidades. Segundo o autor,  

 

Entre os jovens, esse desejo de fabricar e participar efetivamente de seu 
entretenimento é naturalmente muito maior. Foram os jovens que trocaram 
as telas de cinema e televisão nos anos 50 por clubes de jazz e grupos de 
skiffle. 15 As solicitações da cultura popular são, ao mesmo tempo, 
“comerciais” e “anticomerciais”, embora pertençam a um esquema segundo 
o qual sempre que uma solicitação anticomercial se torna grande o suficiente 
(dentro das condições do capitalismo), ela passa automaticamente a ser 
comercial e a ser fornecida pela indústria com a maior intensidade possível, 
até ser diluída em papinha.” (HOBSBAWM, 1990, p. 37)  
 
 

 Diante de toda esta discussão acerca da indústria cultural, percebermos que 

cabe a nós discutir e tomar como fundamental, somente parte desta indústria, ligada 

                                                 
15

 Skiffle foi um estilo de música popular da década de 1950, muito difundida entre os jovens britânicos que unia 
características do jazz, do blues e do country. 
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diretamente à expansão da música popular. Uma parte fundamental para a consolidação do 

rock enquanto um estilo musical mundial, a indústria fonográfica. Esta a nosso ver engloba 

desde a fabricação dos aparelhos eletrônicos que fazem a “leitura” das músicas, até mesmo a 

fabricação dos instrumentos e das gravações em estúdio.  

 Após a grande industrialização de processos e necessidades materiais 

imediatas do homem, no século XX há a expansão da indústria para outros setores, que 

compõem parte primordial da vida do homem moderno no mundo. Como exposto por Groppo 

(1996), o momento da industrialização da cultura e do lazer é o momento de suprir as 

necessidades não da carne, mas sim do espírito, no qual a arte, o lazer e até mesmo a 

informação são levados para a linha de montagem.  

 O rock se alimentou e foi alimentado por tal indústria, que não se resume a 

um único tipo de produção. Discos, filmes, pôsteres, instrumentos musicais, roupas, em 

função da divulgação, do entretenimento e do dinheiro. Porém, um dos segmentos desta 

indústria nos interessa mais, por se tratar da produção e divulgação do principal produto do 

rock, a música. A indústria fonográfica foi criada antes mesmo da explosão deste nos Estados 

Unidos, porém com o surgimento do rock a sua expansão foi mais rápida. Segundo Groppo 

(1996), 

Em 1888, a North American Phonograph Company colocou no mercado o 
graphophone (que toca cilindros). Quando o invento fôra patenteado, dez 
anos antes, a intenção original do seu uso era gravar mensagens em 
escritórios. Na prática, porém, acabou sendo usado como entretenimento – 
algo semelhante aconteceu paralelamente com o cinema, concebido 
originalmente como instrumento de pesquisa científica e depois 
transformado em “indústria de sonhos”. (Groppo, 1996, p. 20) 
 
 

 No final da década de 80 do século XIX, o gramofone foi criado por Emile 

Berliner, este aparelho utilizava discos para a reprodução de áudio. Na década seguinte 

Berliner criou uma companhia para a comercialização do seu invento, e já possuía o objetivo 

de lazer e entretenimento. Berliner foi responsável, também pela primeira gravação de disco 

em estúdio.   

 No seu início a indústria fonográfica focava-se quase que completamente na 

produção de aparelhos de reprodução sonora. Pouco era dedicado na produção do básico que 

eram os discos e cilindros, fato que mudou bastante entre as décadas de 1920 e 1930, nas 

quais o disco foi popularizado, tornando os cilindros uma tecnologia obsoleta. Segundo 

Groppo (1996) o disco e o cilindro – principalmente o disco – foram responsáveis pelo 

consumo doméstico da música. Além do mais, o disco estimulou naquela época a reprodução 
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da música dançante, criou-se assim, estilos e modas para dançar. A dança pode ser 

considerada um dos braços mais fortes do rock. (Groppo, 1996, p. 22) Além do mais, a curta 

duração da música popular dependeu diretamente do disco, pois nos seu início  a velocidade 

de reprodução do disco variava entre 70 e 82 rotações por minuto, o que permitia durações de 

execução entre 3 e 4 minutos e meio. Este elemento temporal foi adaptado pela própria 

música popular, se tornando algo fixo e formal. Estava sendo criado em consonância com a 

indústria fonográfica, uma consciência das suas regras, que eram impostas pelas limitações 

tecnológicas.  

 Nas duas décadas citadas acima, a música popular estava em alta, 

consolidando-se cada vez mais no campo musical e comercial. Tal acontecimento dependeu 

diretamente da expansão da tecnologia de gravação, que passou a ser elétrica. Além do mais, 

com a ascensão da radiofonia comercial (fixou-se no Brasil entre 1931 e 1933), os discos (que 

ainda eram fabricados de resina) tiveram uma queda de mercado. Porém com a criação do 

cinema falado, ou sonoro, (entre 1928 e 1933) os discos voltaram a ser comercializados. 

Então, acima de tudo esta união tem os veículos divulgadores (rádio e cinema) e o produto 

básico fonográfico o disco, como uma fortaleza que se manteve até a “chegada” do rock. E 

esta “aliança” entre cinema, rádio e discos, foi importante para música popular em vários 

lugares do mundo.  

 

A partir destes três veículos, a linha evolutiva do music-hall-Tin PanAlley-
Brodway-Hollywood, dominante no mercado norte-americano e, em seguida, 
no mercado internacional, vai se diversificando, tornando-se mais plural. 
Nasciam os gêneros musicais modernos, que marcaram o século XX. Nos 
EUA ocorre a afirmação do jazz, primeiramente adaptado para o consumo 
dos brancos e, posteriormente, retomando suas raízes negras. No Brasil, o 
samba transformou-se em sinônimo de música “tipicamente” brasileira. Na 
Argentina, o tango, já nos anos 20, transformou-se numa febre mundial, 
depois de um longo processo de formatação musical que remonta a meados 
do século XIX. Na América Latina, a rumba (logo incorporada por 
Hollywood como sinônimo caricaturizado de “latinidade”) e o “bolero” 
cubano-mexicano experimentaram uma enorme expansão, sobretudo entre os 
anos 30 e 50, impulsionados pela fase áurea do cinema mexicano. 
(NAPOLI|TANO, 2002, p. 19-20).    

 

 Além do mais, com a sua expansão, a estrutura da musica popular confronta 

a estrutura da música erudita, de forma que surge um novo modelo rítmico e melódico, 

caracterizado pela sua batida rápida o que induz à dança. Porém, diferente do que expressam 

alguns críticos desta música, no início do século XX, a sua forma de expressão não era 

totalmente dissociada de outras, como por exemplo, da própria música erudita, ou mesmo da 
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folclórica ou da rural. Porém, a música popular com o passar das décadas foi se ligando cada 

vez mais aos aparatos mercadológicos e tecnológicos disponíveis, chegando à consolidação 

do rock, enquanto música popular.  

 Na década de 1950, o rock recebeu pronto um esquema mercadológico em 

que a tríade discos, rádio e cinema comandavam o mercado de entretenimento. Porém, este 

processo descrito acima sofreu ainda nesta década modificações que transformaram a música 

em um dos bens culturais mais consumidos do mundo. Até mesmo os shows, enquanto meios 

de divulgação do produto musical não eram suficientemente rentáveis quanto os discos de 

vinil.  

 Após a Segunda Guerra Mundial aconteceu uma grande inovação técnica na 

indústria fonográfica norte-americana: a produção de discos de vinil, mais leves, melhor 

qualidade de áudio, porém muito mais caros, tanto na produção, quanto para o consumidor. 

Porém, com o tempo estas tecnologias foram se popularizando, fazendo com que a música 

(branca e negra) se tornasse acessível a muitas pessoas Segundo Vianna (1990)  

 

Talvez o fator mais importante para a reorganização do mercado de discos 
internacional (e o posterior predomínio norte-americano) tenha sido uma 
inovação técnica: a invenção do microssulco (micro-groove) nos laboratórios 
da CBS, nos Estados Unidos, com a utilização do vinil como material para a 
fabricação dos discos (que passam a girar em 33 1/3 rotações por minuto ou 
RPM). O disco Anterior, de 78 rpm, era feito de resina e exigia um processo 
técnico menos elaborado em sua fabricação. Isso possibilitou o surgimento 
de pequenas gravadoras em todo o mundo dedicadas a lançar artistas locais. 
(VIANNA, 1990, s/p.)  

 

 Segundo Hobsbawm (1990) são perceptíveis as mudanças na música 

popular em sua totalidade no advento do rock.  Para o autor, o rock trouxe inúmeras 

inovações, porém inovações que dependiam muito mais da parte técnica que da parte pessoal 

(artistas) do mesmo. Então a tecnologia foi aliada à música, impulsionando assim, o seu 

desenvolvimento.  

 O autor supracitado, no seu texto sobre o Jazz já mencionado e citado 

anteriormente, expõe as três principais inovações do rock frente às demais músicas e 

expressões artísticas do período. Para Hobsbawm (1990) este novo estilo musical trouxe 

consigo a inventividade e os seus produtores transformaram-nas em produtos comerciai, 

sendo que “os empresários transformaram o cenário musical mais profundamente que as 

vanguardas (…)” (HOBSBAWM, 1990, p. 20) Uma das principais inovações do rock foi a 

tecnológica, possibilitando o avanço da música eletrônica.  
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Não se pode negar, no entanto, que o rock foi a primeira música a usar 
sistematicamente instrumentos elétricos em lugar de instrumentos acústicos 
e a se valer da tecnologia eletrônica não apenas para efeitos especiais, mas 
para a o repertório normal aceito pelo público de massa. Foi a primeira 
música a fazer dos técnicos de som e profissionais de estúdio parceiros em 
termos equalitários na criação de um número musical, principalmente porque 
a incompetência dos artistas de rock era geralmente de tamanhas proporções 
que não se poderiam produzir gravações ou mesmo apresentações de outra 
maneira. É claro que tais inovações não poderiam deixar de influenciar 
músicos de talento e originalidade genuínos. (HOBSBAWM, 1990, P. 20) 
 

 
 Portanto, foi a partir da música popular estadunidense (principalmente do 

Country e Blues, e posteriormente com o rock) que a indústria fonográfica ganhou força para 

manter-se na era da TV. Para Friedlander (2008) a ascensão das modernas músicas populares 

brancas e negras nos Estados Unidos proporcionou uma alternativa musical para os jovens. E 

através destes jovens a música popular se transformou, mudando seus aspectos, se misturando 

com outros tipos de músicas. E através de uma destas misturas, algumas exploradas 

anteriormente, surgiu o rock and roll.   

 Após o surgimento das gravadoras (grandes e pequenas) que produziam 

artistas de rock´n´roll, ainda mesmo na década de 1950, dois meios de comunicação 

adotaram-no como principal em suas programações: o rádio e o cinema. O primeiro, 

principalmente, exerceu uma forte influência no processo de surgimento desta música e para a 

sua fixação no cenário musical.  

O rádio exerceu uma influência direta na consolidação da música rock. O 

rádio fez com que este fosse inserido diariamente na casa de muitas pessoas, fazendo valer a 

liberdade de expressão e carregando consigo a rebeldia juvenil e outras temáticas pouco 

comuns no cotidiano dessas pessoas.16 Depois de algum tempo de veiculação foi descoberto 

que através das propinas (conhecidas no Brasil como “jabaculé” ou só “jabá”) pagas para os 

DJ´s, alguns hits tornaram-se sucessos mundiais.  Segundo Friedlander (2008),  

 

(…) nas pequenas estações de rádio negras e, com uma freqüência cada vez 
maior, nas estações populares dos maiores centros urbanos, o rhythm and 
blues e seu predecessor, o rock clássico, entravam na programação. Por seu 
ritmo vibrante e oferecendo, normalmente, um tratamento ousado e 
sugestivo às questões do amor, essa música atraiu toda uma geração de 
adolescentes que foram ensinados por seus pais a querer e esperar mais do 
que eles tinham.  (FRIEDLANDER, 2008, p. 38) 

 

                                                 
16 Várias são as temáticas escolhidas pelos compositores de rock nos seus primeiros anos de existência, mas 
destacam-se as relacionadas ao sexo e ao amor, à rebeldia juvenil, às festas e bailes em geral.  
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 O nome em si rock´n´roll, depois abreviado e diversas vezes modificado, foi 

criado por um disc-jokey chamado Alan Freed, no seu programa radiofônico Moondog Rock 

and roll Party, no qual só se tocava músicas negras de rhythm and blues. “Foi neste programa 

que Freed usou o termo rock´n´roll  pela primeira vez, baseado em um blues  da década de 

1920 relançado naquela época ‘My baby she rocks me with a steady roll” (ALVES, 2002, p. 

33) 

A partir das nossas análises entendemos que, quando o rock começou a ser 

veiculado pelos meios de comunicação, as suas características não se modificaram por 

completo, nem deixaram de existir com o passar do tempo, por mais que ele se fundiu com 

estilos musicais e culturas diferentes. Pelo contrário, ele ganhou mais forças ao ser espalhado 

pelo mundo como mercadoria, além de ser difundido também como fonte de contestação 

social e rebeldia.17 Segundo Friedlander (2008), 

 

Vislumbrando o rock como uma onda passageira, algumas gravadoras 
grandes como a RCA e a Decca, assinaram contrato com apenas um artista – 
respectivamente, Elvis Presley e Bill Haley. Depois, elas resolveram esperar 
pelo inevitável fim do rock and roll. Em vez disso, os artistas de rock 
clássico deram nova forma à música popular americana. O rock and roll 
tinha vindo pra ficar. (FRIEDLANDER, 2008, p. 41) 

 

O cinema exerceu um papel tão importante quanto o rádio para a divulgação 

deste novo ritmo para todo o mundo. Através de filmes com temáticas juvenis o rock chegou a 

muitos países e obteve boa aceitação, inclusive no Brasil. Dentre muitos filmes, destacaremos 

dois que trataram a estética rock e sua música como centrais em suas produções: Blackboard 

Jungle que no Brasil foi chamado de Sementes da Violência e  Rebel Without a Cause 

(Juventude Transviada), ambos do ano de 1955 – ano em que o rock “explodiu” como 

sucesso nos Estados Unidos.  

Especial para o Brasil, o filme Sementes da Violência, dirigido por Richard 

Brooks, no ano de 1955, estrelado por Glenn Ford e Anne Francis, tem como tema principal o 

professor que quer mudar a realidade em uma escola de periferia e seus alunos rebeldes.18 O 

filme tem como trilha sonora a canção Rock Around the Clock composta por Bill Haley & His 

                                                 
17 A rebeldia é em nossa opinião uma das maiores e melhores mercadorias oferecida pelo rock e sua indústria, 
como exemplo podemos citar o movimento Punk na década de 1970, que através da rebeldia explícita contra o 
governo e contra a própria sociedade foi vendido na mesma proporção que outras vertentes do rock. Sobre o 
movimento punk é importante ler: “Punk – Anarquia Planetária e a Cena Brasileira” de Sílvio Essinger  
publicado no ano de 1999.  
18 Durante a dissertação usaremos o filme como fonte, além de analisarmos a sua influência para a chegada e 
apropriação do rock no Brasil. 
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Comets, uma das primeiras músicas compostas no estilo rock e que ficou mundialmente 

conhecida através do cinema.19  

Outro filme que fez sucesso no mesmo ano de 1955 foi Juventude 

Transviada, que contava com James Dean como ator principal e foi dirigido por Nicholas 

Ray. “O roteiro se baseou nas disputas de gangues de jovens e nos duelos de carros, e levava 

para as telas a rebeldia dos jovens e a moda da época, como as garotas usando vestidos 

rodados, o cabelo amarrado (conhecido por aqui como ‘rabo-de-cavalo’) e meias soquete.” 

(VINIL, 2008, p. 16) 

O rock no cinema foi utilizado como pano de fundo para retratar uma 

situação já conhecida pelos jovens ouvintes desta música. Além de ressaltar o comportamento 

do jovem na década de 1950, o cinema conseguiu destacar a sua moda, seus costumes, ações, 

gírias que eram típicas da juventude, ou mesmo que viriam a se tornar comuns no seu dia-a-

dia. 

Portanto, indústria fonográfica aliada ao cinema foi de suma importância 

para o rock, pois se até os dias atuais ele está presente no nosso cotidiano, é devido à sua 

divulgação e ao processo técnico de produção. Alves (2002) ressalta esta estreita ligação do 

rock com a indústria cultural ao dizer que 

 

Apesar de não ter surgido em seu âmbito (embora logo cedo tenha passado a 
fazer parte dela) é a partir de suas estratégias que o nascente ritmo conquista 
seu extraordinário sucesso de público nos EUA e logo em seguida no resto 
do mundo. Na medida em que os agentes dessa indústria cultural detectaram 
a popularidade do rock, não apenas as gravadoras, mas também o rádio, o 
cinema e a televisão foram mobilizados, e em pouco tempo as canções ao 
mesmo tempo em que sintetizavam aspirações da juventude americana 
constituíam-se como uma excepcional mercadoria no âmbito do mercado 
cultural. (ALVES, 2002, p. 32) 

 

Assim, a indústria cultural contribuiu para a divulgação de diversos valores 

envolvidos na música rock, como a rebeldia, a miscigenação cultural, o rompimento de 

padrões estabelecidos.  Desta forma esta indústria fez mais do que foi exposto por Adorno, ao 

dizer que a música produzida em massa é dominada por sua característica de mercadoria, ou 

seja, que não exerce outra função.  

Percebemos através das nossas análises que não é possível dissociar o rock 

da música popular, assim como não é possível menosprezar o papel da indústria cultural 

                                                 
19

 Sementes da violência (Blackboard Jungle, EUA, 1955, MGM) Direção: Richard Brooks/Richard Brooks 
baseado na novela de Evan Hunter/Elenco: Glenn Ford, Anne Francis, Louis Calhern, Sidney Poiter, Vic 
Morrow, Margaret Hayes, Paul Mazursky, Dan Terranova. 
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fonográfica e cinematográfica no processo de produção e divulgação desta música.  

Há sim no rock uma relação direta de dependência da música popular com a 

cultura de mercado – portanto com a indústria cultural.  Porém pensamos que a autonomia 

cultural pode existir na sociedade industrial moderna, mesmo que boa parte do processo de 

criação artística/cultural seja padronizado e hierarquizado. Não é possível deixar de lado a 

importância do receptor, que é parte essencial deste “(…) sistema simbólico de comunicação 

(…)” (ALVES, 2002, p. 20).  

 

 

O Blues e o Country as bases musicais do rock: a música “de cor” e a música do homem 

branco.   

 Após explorarmos estas definições de música popular, é preciso tentar 

compreender os tipos de música popular que foram primordiais para o surgimento do rock. Ou 

seja, a música country tradicional branca, e a música blues, “de cor”. Assim, podemos 

adentrar melhor à definição de música popular norte-americana que mais se enquadra na 

nossa perspectiva, até o momento da junção das duas em uma só.   

 Alguns pesquisadores da história do rock concordam que este tem suas 

principais raízes culturais nos dois tipos de música popular citados acima, um branco, outro 

negro. Segundo o historiador da música Paul Friedlander (2008),  

 

Em suas origens o rock and roll era essencialmente uma música afro-
americana. Os ritmos sincronizados, a voz rouca e sentimental e as 
vocalizações de chamado-e-resposta características dos trabalhadores negros 
eram parte da herança da música africana e tornaram-se os tijolos com os 
quais o rock and roll foi construído. (…) O folk e a música country, 
tradicionais estilos brancos – e eles mesmos uma síntese de formas negras e 
brancas –, também contribuíram com ingredientes importantes para o início 
do rock and roll. (FRIEDLANDER, 2008, p. 31).  

 
 

Para Alves (2002), essa miscigenação vai além da questão musical, 

extrapolou os limites do cultural, adentrando nas relações sociais. Da cultura popular branca o 

rock herdou o conservadorismo de artistas do country, adeptos de um modo de vida 

americano (American way of life). E, “da parte negra vieram as características mais 

‘contestadoras’: a sensualidade, o ritmo mais acelerado e a inventividade musical.” (ALVES, 

2002, p. 30)  

Segundo o músico e produtor de rock Johnny Otis em entrevista para o 
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documentário A história do Rock´n´roll (1995) “os negros extraíram de sua comunidade esta 

coisa forte e majestosa chamada música gospel negra e jazz e blues (…). Mais tarde, quando 

os brancos foram atraídos pelo ritmo, passou a ser conhecido como rock and roll.” (O 

ROCK´N´ROLL EXPLODE, 1995, cap. 01)  

A vertente negra do rock, que conta com o rhythm & blues e até mesmo o 

Jazz e a música Gospel, foi essencial para a fixação de uma das principais características desta 

música: o comportamento rebelde implícito e explícito dos seus praticantes e ouvintes, em 

relação aos padrões sociais da época. Do blues o rock herdou também a formatação das 

bandas, geralmente com quatro ou cinco integrantes, cada um responsável por um instrumento 

(guitarra elétrica básica, contrabaixo, guitarra elétrica solo e bateria – uma ou outra vez um 

piano) e no plano de fundo as vocalizações eram feitas pelos mesmos instrumentistas. 

Segundo Friedlander (2008), 

 

Bateria, baixo, uma guitarra rítmica e um piano formavam a seção rítmica 
básica, ou o “núcleo” da banda. Essa formação básica tornou-se modelo para 
as bandas de rock moderno e, mais tarde, para os roqueiros clássicos que 
adaptaram este formato de conjunto (ou grupo). (FRIEDLANDER, 2008, p. 
33)  

  
 
 A banda, ou o conjunto (enquanto sinônimo da definição anterior), é uma 

das peças inovadoras do rock, por mais que o Blues já adotara tal estética, o seu sucessor 

“evolui” este conceito. Na verdade, esta inovação é algo permanece até os dias atuais sem 

uma única alteração. Existem bandas com menos integrantes (como é o caso do Power Trio – 

que são constituídos de Baixo, Guitarra e Bateria, sendo um dos artistas das cordas também o 

vocalista). Também existem bandas com mais integrantes que o normal (como é o caso das 

Big Bands – constituídas geralmente por duas guitarras, baixo, teclado [sintetizador, ou 

piano], bateria, dois ou mais vocais e não menos comum são seguidas por um grupo de 

metais. Hobsbawm (1990) caracteriza esta inovação do rock como sendo uma “unidade 

coletiva” até então nunca vista na história da música. Portanto, “o conjunto de rock  não só 

desenvolveu uma instrumentação original por trás da voz ou das vozes (basicamente 

percussão e baixo), mas se constituía essencialmente em uma unidade coletiva, em vez de um 

pequeno grupo de virtuoses tentando demonstrar as suas habilidade.” (HOBSBAWM, 1990, 

p. 21-22) Acima de tudo, o rock conseguiu chamar a atenção dos vocais masculinos, que até 

então eram poucos em se tratando de música popular. No Blues era utilizado o vocal 

masculino, mas no jazz e gospel havia o predomínio feminino.  
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 O blues existiu sob várias formas e tipos. Entre o mundo rural e o mundo 

urbano, entre os sulistas e os nortistas nos Estados Unidos, havia uma grande variedade de 

músicos negros que tocavam a sua música para platéias (muitas vezes brancas– ver as 

imagens nos anexos) de bares, varandas e clubs. Para Muggiati, o blues representava a 

sincronia entre uma harmonia europeia e um grito do negro escravo, que “cortou os céus 

americanos como uma espécie de sonar, talvez a única maneira de fazer o reconhecimento do 

ambiente novo e hostil que o esperava”. (MUGGIATI, 1973, p. 8). Ainda sob a perspectiva do 

autor supracitado, o blues foi um tipo de música popular que conseguiu sobreviver às 

mudanças sociais e culturais a ela impostas pelo velho mundo que resistia com a sua 

mentalidade de guerra.   

 As letras de blues rural contemplavam o mundo ao seu redor de forma bem 

realista, trazendo à tona as adversidades, os conflitos cotidianos, a vida pesada no campo e na 

colheita de algodão. Podemos perceber isto através da letra da música Country Farm Blues do 

cantor de blues rural Son House.20 Esta música foi gravada em 28 de maio do ano de 1930, no 

estúdio Paramount Records em Grafton Wisconsin nos Estados Unidos. Em alguns trechos da 

letra é possível perceber a exploração do trabalho no campo, além dos castigos ainda 

existentes no início do século XX contra os negros pobres trabalhadores: “They'll sure put you 

down on the country farm/Put you down under a man they call ‘Capitain Jack’.” “He'' sure 

write his name up and down your back/Put you down in a ditch with a great long spade/Wish 

to God that you hadn't never been made" (HOUSE, SON. Contry Farm Blues, 1930) 

 Já o blues urbano, quando surgiu manteve boa parte da melancolia sulista – 

devido às ligações entre os músicos que saíam do campo e migravam para a cidade em busca 

de melhores condições de vida, ou mesmo por que fecharam contrato com alguma gravadora. 

Porém, com o passar do tempo, as temáticas das letras foram modificando-se e incluindo 

como “paisagem” a cidade, e as relações sociais e amorosas que eram presentes neste 

ambiente. Acima de tudo as letras transpareciam uma maior positividade e esperanças que as 

letras do seu predecessor, o blues rural. Esta “positividade” foi absorvida pelo R&B, pelo 

twist e depois pelo rock´n´roll.  Segundo Friedlander (2008)  

 

O blues urbano, com sua formação básica expandida, com uso maior da 
guitarra e o abandono de temas depressivos, representou o maior passo em 
direção ao nascimento do rock and roll. Gerações subsequentes de rockers 

                                                 
20 Son House foi um cantor e guitarrista de Blues que teve pouco reconhecimento e até mesmo pouca divulgação 
do seu trablho antes dos anos 1960. Porém, mesmo assim, foi um dos artistas mais influentes tanto no Blues rural 
– ou mesmo Country Blues como era popularmente conhecido – quanto no Blues urbano. Tocou e cantou ao lado 
de outros artistas famosos como Robert Johnson, "Fiddlin'" Joe Martin, e Leroy Williams. 
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[roqueiros], incluindo guitarristas pioneiros como Eric Clapton, Jimi 
Hendrix e Keith Richards, voltariam ao blues urbano como fonte de 
inspiração. (FRIEDLANDER, 2008, p. 33) 
 
 

 Através da letra da música No Money Down, do famoso guitarrista de blues 

urbano Chuck Berry, considerado por muitos como o “pai do rock´n´roll”, percebemos essa 

nova maneira de compor, utilizando gírias e figuras de linguagem próprias das grandes 

cidades, próprias dos jovens: “Now I'm gonna get me a car And I'll be headin' on down that 

road/I won't have to worry baby About my broken and ragged Ford”. (BERRY, Chuck. No 

Money Down, 1957).  

 Podemos citar como artistas principais do blues e que influenciaram 

diretamente a primeira geração de roqueiros, os artistas: Son House, Robert Johnson, Huddie 

Ledbetter (Leadbelly) do blues rural e Muddy Waters, Howlin´Wolf (Spoonful), Little Walter, 

Riley “B.B.” King, Fats Domino, Little Richard e por fim Chuck Berry  do blues urbano. Esta 

vertente musical do blues foi a que mais influenciou o rock´n´roll.   

 Outros dois tipos de música popular negra que contribuíram para a formação 

inicial do rock´n´roll foram o jazz e o Gospel/Soul. Unindo-se o blues urbano eletrificado e 

estes dois tipos de música negra citados acima, tem-se a fusão perfeita de batida e ritmo, que 

foi denominada de rhythm and blues por produtores musicais visionários, na década de 1940. 

O R&B, como era conhecido, englobava os elementos mais importantes de da música negra 

em uma única manifestação artística, que se transformou em um fenômeno musical tanto para 

os negros, quanto para os brancos jovens norte-americanos, e depois para os ingleses. Essas 

fusões musicais foram importantes para a expansão da música popular estadunidense, pois em 

um único estilo era possível perceber um tipo de formação de banda, uma base de ritmo, uma 

melodia, uma maneira de cantar, e um tipo de dança, com características diferentes, mas que 

juntos se complementavam. 21 

 A vertente da música popular branca que influenciou diretamente o rock foi 

o country & western estadunidense. Se de um lado a música negra conseguiu carregar 

características rebeldes e sensuais para o rock, a música branca foi essencial no que tange à 

melodia e também ao mercado consumidor juvenil que transformou essa música em sucesso. 

                                                 
21 No caso do R&B a batida era bastante singular, enfatizando uma base rítmica 2/4, que depois ficou conhecida 
como backbeat. Este ritmo, marcado principalmente pela bateria e pelas palmas, até os dias atuais está presente 
no rock.  
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Portanto a música branca equilibrou a mistura que se tornou o rock´n´roll. 22   

 O country é a música popular do homem branco estadunidense. Assim como 

no caso blues, conseguimos relacionar a definição de música popular por nós adotada com a 

música “caipira” norte-americana, pois por mais que posteriormente a Indústria Cultural se 

apoderou de suas criações, no seu início o country foi uma expressão genuinamente popular. 

Segundo Groppo (1996) 

 

O country era a música “caipira” norte-americana, que evoluiu a partir do 
campo para cidades como Memphis (que revelará depois o ídolo do rock and 
roll Elvis Presley) e Nashville. O country também receberá o nome de 
hillibilly – cuja mistura com o blues dará origem ao rockabilly, o estilo de 
rock and roll predominante entre os artistas brancos. Já o western era os 
estilos (sic.) desenvolvidos pelos vaqueiros e desbravadores do Oeste norte-
americano, em constante interrelação com o country. (GROPPO, 1996, p. 
28) 
 
 

 Além do mais, a música branca norte-americana possuía características 

atreladas ao conservadorismo (ao american way of life), mas também carregava consigo 

valores de dor, resistência e lamento, atingindo assim um tom crítico de protesto, “como foi o 

caso de Woody Guthrie no qual Bob Dylan foi buscar exemplo” (CHACON, 1982, p. 10). O 

branco foi capaz de absorver parte da música negra, e esta não rejeição fez com que os 

músicos brancos adaptassem o rhythm and blues para os ouvidos e aos bolsos da classe média 

e dos jovens principalmente. Percebe-se nas figuras a seguir que o público branco foi atraído 

fortemente pela música negra.   

 
Figura 01: Chuck Berry em apresentação ao vivo. Nota-se que o público é 

                                                 
22 No caso do R&B a batida era bastante singular, enfatizando uma base rítmica 2/4, que depois ficou conhecida 
como backbeat. Este ritmo, marcado principalmente pela bateria e pelas palmas, até os dias atuais está presente 
no rock.  
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majoritariamente branco. (O ROCK´N´ROLL EXPLODE, 1995, cap. 01). O que nos 
permite relevar o papel do jovem branco no processo de formação do rock. 
 

                                                                 

 

Figura 02: Nesta imagem, a exemplo da imagem acima, é possível ver a banda 
liderada por Fats Domino (músico negro importante na formação inicial do rock´n´roll 
advindo do Blues Urbano., tocando em um baile com presença em sua quase 
totalidade de jovens brancos. (O ROCK´N´ROLL EXPLODE, 1995, cap. 01) 

 

 Além destas, a música folk influenciou diretamente o rock. Por mais que a 

fusão dos dois estilos só se tornou mais evidente no final da década de 1960, na década de 

1950 em Nova York a música folk dominava alguns clubes e bares. Um dos nomes mais 

importantes desta “cena” musical foi Woody Guthrie, citado anteriormente, que compôs a 

canção This land is your land. O músico morou durante anos na região do Village e ali 

disseminou sua música influenciando uma onda de artistas, dentre eles Bod Dylan.23 Segundo 

Vinil (2008), 

Grupos como The Tarries e o Kingston Trio começaram a despontar nas 
paradas de sucesso no fim dos anos 1950. Todos tinham um posicionamento 
político muito forte em suas letras e defendiam os direitos civis. Entre os 
novos nomes desse circuito folk estavam Tom Paxton, Phil Ochs, Joan Baez 
e um rapaz vindo de Minnesota chamado Bob Dylan. (VINIL, 2008, p. 22) 

 

 Do “lado branco” surgiu também um dos maiores ícones do rock de todos os 

tempos: Elvis Presley.  Elvis, quando surgiu enquanto um grande ídolo, já possuía ligações 

                                                 
23 Falaremos mais sobre Dylan quando discutirmos juventude e contracultura, pois o cantor foi uma peça 
importante para a luta dos direitos civis, além de ter composto um dos maiores hinos da juventude 
contemporânea, blowin´ in the wind. 
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com o contry, assim como o blues não era uma música “só de negros”. O rock ainda era 

carente de grandes ídolos, Bill Halley, Carl Perkins e Buddy Holly eram cantores de sucesso e 

tinham boas músicas, porém, o público e as rádios necessitavam de algo além disto. Foi 

quando Elvis foi descoberto por Sam Phillips. A trajetória musical de Elvis “The Pelvis” – 

chamado assim devido a sua maneira de dançar balançando os quadris – inicia sua carreira no 

rock ainda na década de 1950, na gravadora Sun Records. Neste gravadora ele gravou cinco 

discos compactos, nos quais uniu o country e o blues, dando início ao que conhecemos como 

rockabbilly (um dos estilos clássicos de rock). No ano de 1956 os direitos da Sun sobre Elvis 

foram vendidos para a gravadora RCA, pela quantia ínfima de 35 mil dólares.24  

 Na RCA o sucesso de Elvis aumentara cada vez mais, porém com o passar 

dos anos o seu som deixou de ser rockabilly,e os seus produtores investiam nas junções do 

seu estilo ao gospel, ao bluegrass (um tipo de blues antigo) e ao pop norte-americano. A partir 

de então, a sua música obteve uma conotação mais romântica, com temáticas voltadas para o 

amor. Canções como Love Me Tender ajudaram a impulsionar sua carreira e não só como um 

cantor de rock, mas também como um novo ídolo pop americano, atingindo a diversas faixas 

etárias.  

 Além de fazer a junção da música branca com a música negra, Presley era 

um cantor de voz grave, que, unida ao impacto visual que causava, lhe forneceram a fórmula 

perfeita para dar a ele o título “rei do rock”. Não era conhecido somente por este título, Elvis 

já na gravadora RCA Elvis, no ano de 1956, apareceu na TV doze vezes. E a sua imagem 

crescia pelo mundo. Ainda mais, no dia nove de setembro deste mesmo ano, Elvis foi 

convidado para participar de um dos maiores programas da TV norte-americana o Ed Sullivan 

Show. Neste dia ele cantou várias canções de sucesso como Hound Dog, Love Me Tender 

dentre outras. “A plateia foi ao delírio com os rebolados do cantor e o programa atingiu a 

marca de 82, 6% de audiência na TV norte-americana” (VINIL, 2008, p. 30) Porém, Ed 

Sullivan, o principal apresentador do programa, por pressão social, da igreja, dos políticos e 

também dos educadores foi forçado a editar as imagens e mostrar o cantor somente da cintura 

para cima, sendo que para a maioria destes setores a sua dança era agressiva e promíscua.  

                                                 
24 A Radio Corporation of America é uma das mais antigas corporações que investem em comunicações e mídia 
do mundo. No ano de 1929 esta empresa comprou a Victor Talking Machine Company (uma fusão da empresa 
do criador do gramofone, Berliner com a Consolidated Talking Machine). Esta junção das empresas resultou na 
RCA Victor, o primeiro selo fonográfico da América.  Este selo possui a famosa imagem do cachorro com a 
cabeça levemente inclinada, atento ao fonógrafo, através do qual escuta a voz do seu dono.  
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Figura 03: Primeira aparição de Elvis no Programa Ed Sullivan Show. Detalhe que a 
câmera o foca da Cintura para cima. (Disponível em: http:// 
<http://www.monstersandcritics.com/dvd/reviews/article_1230802.php> 
Acesso em 10 de novembro de 2012 
 
 
 

 Ainda na década de 1950, o seu empresário, Tom Parker, impulsionou sua 

carreira no cinema, fechando contratos com Hollywood. Elvis era o maior ídolo juvenil da 

época. Seus discos estavam entre os mais vendidos do mundo. Do seu primeiro disco da RCA 

duas músicas foram para o primeiro lugar da parada.  Além do mais, nos quatro anos 

seguintes, Elvis conquistou mais dez primeiros lugares, e mais de vinte músicas do cantor 

estavam entre as quarenta mais ouvidas.   

 Através da história de Elvis seria possível escrever páginas e mais páginas, 

porém, ele se torna um elemento importante ao nosso trabalho devido à força da sua trajetória 

no rock. Sendo ele branco, a música rock, a partir do seu sucesso, passou a ser mais 

consumida por brancos de modo geral. Ele foi, podemos dizer o intermédio entre a música 

negra e os receosos ouvintes jovens brancos. O seu estilo “tornou-se um imã musical para 

jovens rebeldes brancos do Sul querendo combinar a emocionalidade áspera da música negra 

com suas raízes country” (FRIEDLANDER, 2008, p. 70) 

 A música popular norte-americana foi amplamente divulgada através das 

músicas Country and Western, e também através do Rhythm and Blues. O mundo nas décadas 

de 1940 e 1950 passou por transformações estéticas e tecnológicas no campo fonográfico, o 

que possibilitou a criação de um novo tipo de música, uma nova forma de compor, e expor e 

até mesmo receber a cultura musical.  

Ao explorarmos as “raízes” do rock em sua gênese popular, a frase clássica 
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dos estudiosos de música faz todo sentido: “o rock and roll nasceu praticamente da fusão do 

rhythm & Blues com o country & western.” (MUGGIATI, 1973, p. 10). Para Groppo (1996), 

é impressionante como dois estilos musicais que surgiram na região “menos modernizada dos 

Estados Unidos”, se referindo ao Sul, se uniram e deram forma ao “gênero musical de maior 

importância da indústria cultural mundializante, o rock”. (GROPPO, 1996, p. 28) Portanto, 

compreendemos que estas raízes do rock dão sentido e identidade singulares à sua estrutura. E 

somente a partir do estudo das origens fica explícito que o rock não poderia ser criado em 

outro lugar do mundo a não ser os Estados Unidos, apesar da sua enorme difusão para outros 

países, o que exploraremos em outro momento. 

Entendemos o rock enquanto uma teia, que une artista, música e público, na 

qual todos são importantes para a concretização da comunicação entre as partes. Não há como 

entender o público, receptor (comprador como é entendido por diversos autores) sem a 

viabilidade da música no seu ambiente, no caso do rock é o ambiente urbano. Assim como 

não dá para compreender a música sem a participação ativa do artista e a participação do 

público, que exerce uma função primordial que é a de reconhecer e reafirmar a cultura juvenil.   

 Portanto, nossa análise acerca do surgimento da música rock se tornaria 

excludente se não considerássemos os atores envolvidos no processo de criação, produção, 

divulgação e recepção dessa música. Uma rede cultural que foi dominada pelos jovens desde 

seu início.  Mas quem foram esses jovens? Os mesmos conseguiram se destacar diante de uma 

sociedade (e cultura) adulta? Ou buscaram criar a suas próprias formas de lidar com a 

realidade? São questionamentos que nortearam nossa discussão a seguir.  

 

 

A juventude e a construção de uma categoria social e (contra) cultural.  

   Segundo Friedlander (2008), a história do rock and roll não se limita à 

fusão de estilos musicais e artísticos ao empreendedorismo do mercado de bens culturais. Há 

por trás desta mistura a iniciativa dos atores, daqueles que optaram pelo rádio, pelo cinema e 

pela música popular como uma forma alternativa de expressão.  Segundo o autor supracitado, 

o rock também foi “(…) a história de como alguns jovens, embalados pela crescente 

expectativa do sucesso da economia e da política americanas, procuraram e encontraram um 

estilo de vida diferente daquele retratado nos programas de TV como a série Papai sabe 

tudo.” (FRIEDLANDER, 2008, p. 37, grifo nosso). 

A cultura juvenil se espalhou em grandes dimensões e de maneiras 

diferenciadas pelo mundo em meados do século XX, fazendo com que o sujeito (o jovem) se 
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vinculasse a algo maior e estrutural, que viria a ser chamado de juventude. Portanto a ideia de 

juventude que pesquisamos é uma criação que foi delimitada com o passar das décadas a 

partir da experiência individual e coletiva daqueles se enquadravam nas diversas definições de 

jovem. Segundo Groppo (1996), 

 

(…) os grupos juvenis espontâneos foram ligados desde o seu surgimento, 
no início do século XX, à esfera do lazer, onde o consumo cultural de massa 
é realizado. Juventude e lazer são criações modernas correlatas, uma sendo 
importante causa da outra. A partir destas atuações dentro dos lazeres dos 
grupos juvenis, a juventude desenvolveu outras linhas de atuação sobre 
outras esferas da sociedade, como a Política e a Arte-Cultura. (Groppo, 
1996, p. 18.) 

 

 Para melhor entendermos a ligação entre o jovem e a música rock, devemos 

primeiramente entender o conceito, a ideia de juventude e suas peculiaridades. O conceito de 

juventude que mais se aproxima da ideia central da nossa pesquisa foi criado por Groppo 

(2000), em seu livro intitulado “Juventude: ensaios sobre sociologia e história das juventudes 

modernas”. Segundo o autor não podemos definir a juventude somente através dos aspectos 

biológicos, como mudanças físicas/corpóreas que são estreitamente ligadas às definições que 

relevam, acima de tudo, a faixa etária.  

 É importante entender a juventude a partir dos seus comportamentos sociais, 

e acima de tudo, devemos considerar a relevância dela para a construção das sociedades 

modernas. E só a partir dessas definições de juventude que é possível situá-la histórica e 

socialmente. Assim sendo, a juventude se tornou uma categoria social, um conceito criado e 

definido a partir das ações destes indivíduos em sociedade. Para Groppo (2000), 

 

(…) a juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, 
fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como 
jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 
atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum por certos 
indivíduos. (GROPPO, 2000, p. 8) 

 
O jovem a partir de meados da década de 1950 pretendia se tornar 

autônomo, buscando a sua independência do mundo adulto. O jovem passou a trabalhar e a 

ser responsável por uma quantia de capital para gastar com suas vontades e necessidades.25 

Segundo Hobsbawm  (1995), além da crise das relações entre sexos devido à “aceitação” do 

                                                 
25 Quando nos referimos ao “jovem” não fazemos nenhuma predefinição de gênero. Tanto os homens quanto as 
mulheres jovens buscavam sua autonomia em detrimento ao adulto. Para Hobsbawm, 1995, esta revolução 
cultural do século XX inicia-se com a revolução sexual (que não deixa de ser de gênero) das mulheres no pós-
guerra. Vide capítulo Revolução Cultural em A Era dos Extremos, 1995, p. 314.  
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divórcio e aos nascimentos ilegítimos – e o respectivo aumento de famílias com um só dos 

pais – no momento pós-guerra, a juventude, um grupo até então esquecido e negado pelas 

sociedades cria sua própria cultura e torna-se um agente social independente, o que causou 

uma profunda mudança entre as gerações. Interessante salientar que no filme Sementes da 

Violência, do ano de 1955, traz a tona esta ideia de Hobsbawm (1995) em uma fala do oficial 

de justiça que vai até a escola e ao conversar com o professor que é agredido por um aluno 

rebelde, diz o seguinte:  

 

Sr. Dadier, já lidei com muitos rapazes rebeldes. Rapazes ricos e pobres. 
Tinham cinco ou seis anos na última guerra. O pai deles estava no Exécito. 
A mãe trabalhava em uma fábrica. Não tinham lar nem religião. Sem um 
lugar aonde ir, formaram gangues de rua (…) talvez os meninos de hoje 
sejam como os do resto do mundo, confusos, desconfiados e assustados. 
(SEMENTES, 1995, cap. 10) 
 

Os jovens tentavam então ganhar seu espaço de forma “atrapalhada”, porém 

consistente. Esforço este que se tornou coletivo. Já sabemos parte das origens desta formação 

da juventude. O que devemos então é tentar entender as maneiras pelas quais os jovens 

conseguiram estabelecer conseguiram se dissociar do mundo adulto, ou pelo menos criar o 

seu próprio mundo. Nesta tarefa, mantemo-nos adeptos à ideia de Hobsbawm (1995) para 

sanar tal questionamento. Este autor nos intrigou ao dizer que “a novidade da nova cultura 

juvenil era tripla.” (HOBSBAWM, 1995, p. 319). E em que consiste esse caráter “triplo” da 

cultura juvenil?  

Primeiramente, a juventude deixou de ser entendida somente a partir de uma 

definição etária, ou seja, “(…) a juventude era vista não como um estágio preparatório para a 

vida adulta, mas, em certo sentido, como o estágio final do pleno desenvolvimento humano.” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 319). Este é para nós um dos motivos pelos quais a juventude se 

uniu ao rock. Devido ao fato de não possuir uma definição etária, existem vários tipos de 

jovens dentre faixas de idade distintas que escutavam rock e influenciavam outros a gostarem 

do mesmo estilo. Além do mais alguns tipos de músicas não possuem um público bem 

delimitado, como é o caso da música pop romântica. Grande parte dos artistas solo que 

fizeram sucesso no rock da década de 1950, possuíam também diversas canções pop 

românticas, o que facilitava o acesso aos seus disco e também ao rock de um modo geral. 

Podemos citar como exemplo o caso de Elvis Presley citado anteriormente.   

A segunda novidade da “cultura juvenil” foi a sua predominância 

econômica, nas chamadas economias de mercado – principalmente no que tange ao consumo 
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de bens culturais. Os jovens foram os grandes alvos mercadológicos a partir da metade do 

século passado, devido a vários fatores, dentre eles a sua grande concentração nas cidades (o 

que facilitava o acesso a produtos industrializados e facilitava a criação de novos produtos 

destinados a eles) e ao aumento do poder de compra do jovem, que advém da sua inserção no 

mercado de trabalho. O jovem, segundo Hobsbawm passou a ser mais “percebido” (ou 

mesmo, tornou-se mais visível para a sociedade adulta) a partir do momento que influenciava 

diretamente na esfera econômica. Os jovens passaram portanto, a investir no lazer, a comprar 

discos, frequentar os cinemas. Segundo Friedlander (2008),  

 

Reconhecendo a existência de um novo grupo de consumo, empresários 
americanos correram para preencher este filão, provendo-o de itens 
“essenciais” como roupas, cosméticos, fast food, carros – e música. Os 
adolescentes demonstraram ser um grupo de consumo extremamente 
maleável, gastando seu dinheiro de forma previsível. A indústria 
fonográfica, entretanto, produziu uma “Parada de Sucessos” que era banal e 
leve, carente de qualquer referência identificável com o dia-a-dia deste novo 
grupo consumidor. (FRIEDLANDER, 2008, p. 38) 
 

A partir desta fórmula a indústria fonográfica foi capaz de perceber as 

carências da juventude, unindo, portanto, o rock com este grupo. Além do mais, através do 

ritmo dançante que agradava aos jovens, as letras tratavam de temas do dia-a-dia, coisas sobre 

o primeiro amor, o primeiro carro, a namorada da escola, etc. Assim, o jovem brasileiro, ou 

inglês ao consumir a música norte-americana, comprava no pacote, um pouco da linguagem e 

do comportamento dos jovens dos Estados Unidos. Esta característica mundializante é a 

terceira novidade apresentada por Hobsbawm (1995) 

Por fim, a terceira novidade dessa cultura juvenil ascendente foi o seu 

caráter internacionalista. Segundo Hobsbawm (1995), “o blue jeans e o rock se tornaram 

marcas da juventude ‘moderna’, das minorias destinadas a tornar-se maiorias, em todo país 

onde eram oficialmente tolerados e em alguns onde não eram, como na URSS a partir da 

década de 1960 (…).” (HOBSBAWM, 1995, p. 320).26  Este caráter internacional 

exploraremos mais de perto no segundo capítulo, pois faz ligação com a perspectiva 

mundializante do rock. Aspecto este que faz com que o rock chegue ao Brasil.  

Para Roszak (1972) são dois os principais motivos que proporcionaram o 

advento de uma juventude autônoma e autêntica. “Em primeiro lugar, a sociedade está-se 

                                                 
26 Esse caráter internacional da juventude pode ser entendido mais claramente ao estudarmos as culturas juvenis 
(de mercado ou não) em outros países do mundo. O que faremos no capítulo II ao dissertarmos acerca da 
internacionalização do rock e da sua apropriação pelos jovens no Brasil. 



50 

 

tornando mais jovem (…), além disso, os jovens parecem sentir, mais do que nunca, a 

potencialidade de seus números.” (ROSZAK, 1972, p. 32) Portanto, este autor ressalta a ideia 

de que o próprio indivíduo jovem passou a entender o seu “sentido social”, ou seja, a entender 

o seu papel na sociedade e, portanto conseguiu criar a sua própria identidade. A definição de 

juventude para Roszak (1972) é tão forte quanto o seu agrupamento social heterogêneo, e 

segundo o mesmo autor o grupo social existe, inegavelmente com uma “solidariedade 

consciente”. Solidariedade esta que está além do indivíduo, porém não negando o mesmo. Ou, 

seja o indivíduo compõe a solidariedade grupal, mas mantendo a sua individualidade e sua 

consciência como algo inerente a ele mesmo. 

Para Groppo (2010) os modelos clássicos de análise sociológica da 

juventude são,  

 

O primeiro, o funcionalista, assentava-se no paradigma da integração social 
e em categorias explicativas como função e disfunção social. Neste, as 
rebeldias juvenis eram (e são) tidas como ‘disfunções’, sendo a rebeldia mais 
característica a ‘delinqüência’. O segundo, o modelo da moratória social, 
assentava-se em paradigmas reformistas e desenvolvimentistas de 
transformação social, com forte tendência de considerar as rebeldias juvenis 
como um impulso à transformação social e tomando como rebeldia mais 
marcante o ‘radicalismo’. (GROPPO, 2010, p.13) 
 
 

O discurso inicial do filme Sementes da violência, enquadra-se claramente 

no primeiro modelo clássico de análise sociológica da juventude apresentado por Groppo 

(2010), através do qual se entende a juventude e seus atos como um mal para o sociedade que 

deve ser sanado através da disciplina. Porém no próprio filme, o diálogo e o entendimento 

mútuo entre o professor (que representa a geração dos adultos) e os alunos (jovens) é que traz 

um maior resultado na busca por interação entre as gerações e também o sucesso nas 

mensagens acerca da democracia das raças. As primeiras palavras do filme são: 

 

Nos EUA somos afortunados por termos um sistema de educação que é um 
tributo a nossas comunidades e a nossa fé na juventude americana. Hoje 
estamos preocupados com a delinqüência juvenil, suas causas e seus efeitos. 
Estamos preocupados especialmente quando esta delinqüência chega as 
nossas escolas. As cenas e incidentes aqui mostrados são fictícios. 
Entretanto, acreditamos que a conscientização pública é o primeiro passo 
para remediar qualquer problema. Foi com este espírito e com esta fé que se 
realizou SEMENTES DA VIOLÊNCIA. (SEMENTES, 1955, cap. 01) 

    
 

Para Groppo (2010) tanto a tese de Hobsbawm (1995) quanto a de Roszak 
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(1972) fazem parte de uma nova forma de analisar e interpretar a juventude enquanto uma 

categoria social, que colocam à prova tanto o modelo funcionalista, quanto o modelo da 

moratória social. Esta nova forma de categorizar a juventude (assim como outras categorias 

etárias) enfatiza, dentre vários outros fatores (incluindo a “juvenilização” da vida), que ela é 

um “estilo de vida”.  

Devemos, porém, salientar que os grupos de jovens não se formaram de 

forma homogênea no curso da história, assim como enfatiza Roszak (1972) e Groppo (2000). 

Os jovens (assim como os adultos, crianças e velhos) fazem escolhas que determinam a sua 

personalidade, os seus gostos, enfim, o seu estilo de vida. A (s) juventude (s), portanto é 

plural e na própria cultura juvenil contemporânea foram criadas (pelos jovens) diversas 

“subculturas”, determinadas a partir de vários fatores como camada social, etnia, religião, 

mundo urbano e mundo rural, gosto musical, gênero, etc.  

Portanto, não há entre as subculturas um consenso do que é ser jovem, do 

que é juventude, pois cada um desses grupos criou sua identidade a partir das suas 

experiências socioculturais cotidianas, portanto, históricas. Desta forma entendemos que 

houve (e há) na história da juventude um conflito desta com as outras gerações, mas também 

o conflito se deu com outras “juventudes”. Infelizmente não há como explorar as diversas 

representações de juventude na sociedade moderna ocidental, portanto analisamos somente 

a(s) juventude(s) diretamente ligada(s) ao surgimento e difusão do rock.   

Esta luta geracional sincronizada com o aumento da autonomia da juventude 

culminou no advento de atos de rebeldia contra o sistema (social, econômico, cultural) 

estabelecido, ou stablishment. Estes atos de rebeldia contra um modo de vida imposto pelas 

grandes corporações e pela mídia de grande circulação (mainstream) fez com que os jovens 

obtivessem um modo de viver, de perceber o mundo ao seu redor, diferenciado. Foi na busca 

desta alternativa que surgiu nos Estados Unidos a contracultura.  

O momento após a Segunda Guerra Mundial foi marcado pela exploração de 

novas tecnologias de produção e também armamentista, racionalização de processos que até 

então eram quase artesanais. Além do mais, com o advento da Guerra Fria foi exposto o poder 

de controle tecnológico do homem, através da disputa por “conquista” espacial – chegada do 

homem a lua marca esta disputa –, e também através do desenvolvimento e aprimoramento da 

tecnologia nuclear. 27 

                                                 
27

 A Guerra Fria foi uma disputa por hegemonia mundial entre dois sistemas de organização social e, econômica 
e política: o capitalismo e o dito socialismo. Foi uma disputa sem confronto armado direto, por isso o seu nome. 
Ao leste a extinta União Soviética tentava expor ao mundo seu modelo de sociedade através de feitos 
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 Os Estados Unidos mostraram para o mundo nas décadas de 1950 e 1960 a 

sua hegemonia, a sua maneira de lidar com os seus conflitos internos e externos e a sua 

superioridade econômica. Além do grande poderio armamentista, 28 explícito na guerra do 

Vietnã, considerada um dos conflitos mais violentos do século XX, foi televisionado para 

milhões de civis, os Estados Unidos exportavam cultura para todo o mundo de forma massiva 

através do cinema, do rádio, discos e também, através das empresas multinacionais.  

 Boa parte da sociedade adulta estadunidense apoiava as ações do governo, 

ações pacíficas e não pacíficas, pois era intensa a propaganda com intuito de enaltecer o 

sentimento de patriotismo nacionalista. As guerras eram mascaradas de missões civilizatórias 

e a expansão do capitalismo travestida de missão desenvolvimentista e anticomunista. É neste 

terreno, de padronização resumindo-o em números, que surgem os primeiros indícios de uma 

contracultura nos Estados Unidos, também chamada inicialmente de movimento 

underground.  O Movimento pelos Direitos Civis, luta pela expansão dos direitos para as 

minorias, foi o ponto de encontro de todos os seguimentos culturais, reivindicatórios, que 

acabou dando origem à contracultura. Não havia outras esperanças de luta contra o sistema 

para o jovem estadunidense, a esquerda socialista tradicional provara que era tão 

burocratizada e repressora quanto a direita capitalista. Portanto, segundo Paes (1997) 

 

(…) para milhões de jovens naquela década, a saída vislumbrada foi a busca 
de um mundo alternativo. Da recusa da cultura dominante e da crítica ao 
establishment ou “sistema” (como então se dizia), nasceram novos 
significados: um novo modo de pensar, de encarar o mundo, de se relacionar 
com as outras pessoas. Da recusa surgia, na verdade, uma revolta cultural 
que contestou a cultura ocidental em seu âmago: a racionalidade. (PAES, 
1997, p. 22.) 
 

Entendemos contracultura enquanto um conceito utilizado para designar 

uma série de práticas e movimentos culturais juvenis nas décadas de 1950 e 1960 nos Estados 

Unidos e que foi paralelamente adotada em outros lugares do mundo. A contracultura é fruto 

de uma sociedade opressora, sendo praticada, reivindicada por jovens que fugiram da 

padronização da cultura social do ocidente após a segunda guerra mundial. Esse termo 

difundiu, durante muito tempo, no senso comum a ideia de juventude transgressiva, porém o 
                                                                                                                                                         
tecnológicos, ou até mesmo através de imposição armada, divisões territoriais autoritárias. Ao Oeste os Estados 
Unidos estavam combatendo o “comunismo” a qualquer custo, até mesmo apoiando ditaduras militares na 
América Latina, rompendo acordos comerciais, declarando guerras.  
28 Desde o final da Segunda Guerra o poderio nuclear dos Estados Unidos intimidava demais nações. Nos dias 
seis e nove de agosto de 1945, sob ordem do Presidente Truman, as cidades de Hiroshima e Nagasaki, 
respectivamente, foram alvos de bombardeio nuclear. Estima-se que foram mortos nestes dois ataques mais de 
duzentas e vinte mil pessoas tenham morrido diretamente com este ataque e milhares mais após o ataque devido 
à radiação.  
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entendemos aqui sob a ótica da produção e da ação cultural. Compreendemos que os jovens 

responderam a esta sociedade estandardizada não somente através de ideias, mas também de 

ações, mostrando ao mundo o que almejavam (ou o mundo que almejavam). Para tentarmos 

entender melhor esse conceito, dialogaremos a seguir com alguns autores acerca do mesmo.  

Segundo Cortés (2008) a contracultura é um conceito essencial para 

entendermos toda uma geração que viveu entre as décadas de 1950 e 1970 que era 

descontente com a sociedade e suas imposições. Portanto, entendemos que, através da 

contracultura os jovens tiveram a oportunidade de se expressarem de forma livre. Esta cultura 

juvenil foi importante para que a juventude obtivesse visibilidade em uma sociedade adulta e 

desta forma, tentar criar um modelo novo de sociedade. Para Cortés (2008), “el término 

counterculture, de acuerdo com Bennet (2001), es um término que ayuda a entender la 

desilusión de los jóvenes de esa época acerca del control de la cultura parental y de la falta de 

deseo de no querer formar parte de la máquina de La sociedad.”  (CORTÉS, 2008, p. 263)  

Já para Roszak (1972), mais que uma forma de entender a “desilusão da 

juventude”, a contracultura se transformou em um instrumento a favor da construção de uma 

nova sociedade, projeto real levado ao seu extremo.  Contra uma sociedade imposta, a 

contracultura é a ação dos jovens.  Na sociedade contemporânea o poder do jovem extrapolou 

(e extrapola até os dias atuais) os limites etários, criando novas formas de viver e atuar na 

sociedade da qual faz parte. Segundo Roszak (1972), os jovens colocaram em prática aquilo 

que os adultos criaram em teoria nas grandes universidades, pois “(…) arrancaram-nas [as 

teorias] de livros e revistas escritos por uma geração mais velha de rebeldes, e as 

transformaram em um estilo de vida. Transformaram as hipóteses de adultos descontentes em 

experiências (…)”. (ROSZAK, 1972, p. 37) Portanto, não há como desvincular a categoria 

contracultura das categorias de juventude e de rebeldia. 

 Seguindo o mesmo pensamento de Roszak (1972), Carmo (2001) explicita 

que a contracultura foi uma revolução nos costumes ocidentais. O autor expõe a ideia de ação 

da juventude frente à imposição material, simbólica, política etc. nos direcionando a tal 

pensamento: 

Diferentemente da prática política dos partidos tradicionais, deu-se início a 
uma nova forma de contestação e mobilização social (…) A recusa radical 
da juventude aos valores convencionais entrava em cena com grande alarde. 
Cabelos longos, roupas coloridas, misticismo oriental, muita música e 
drogas. Uma série de manifestações culturais novas refletiam e provocavam 
novas maneiras de pensar, modos diferentes de compreender e de se 
relacionar com o mundo e com as pessoas (CARMO, 2001, p. 51) 
 

O conceito – contracultura – se tornou autoexplicativo ao entendermos 
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“cultura” no seu sentido ocidental, ou seja, tudo aquilo que é produzido e/ou modificado pelo 

ser humano, criando-se assim símbolos e valores que obrigam o indivíduo a se sentir “dentro” 

ou “fora” da mesma (estabelecendo uma identidade cultura própria). Em resposta aos jovens 

rebeldes, houve um aumento da repressão estatal, social e até mesmo da própria mídia (ver 

imagem 03) contra os que se posicionavam as margens da mesma. Esta reação do Estado 

contra os jovens “rebeldes”, com o apoio da sociedade civil, foi mais visível nos países que 

foram afligidos por ditaduras militares, principalmente na América Latina, pois os jovens 

rebeldes foram associados (pelos governos) ao comunismo e às esquerdas.    

Em oposição a isto, o jovem underground (aquele que estava abaixo, no 

subsolo, às margens da sociedade) buscava uma posição marginal como forma de protesto, 

pois não desejava estar no centro e assim o fazia por livre vontade e não porque era deixado 

de lado.  

Esta vontade do jovem de não pertencer ao mundo tecnocrata adulto 

edificado ao seu redor, assimila-se à ideia da fuga de uma jaula, isto fica perceptível se 

consideramos o fator econômico que permeia tal situação. 29 Muitos dos jovens que deixavam 

suas casas em busca de um novo ideal de vida, fugindo do alistamento militar, das obrigações 

escolares, do trabalho formal, pertenciam às camadas sociais médias, e possuíam acesso aos 

meios de comunicação, lazer, informação, e até mesmo cultura disponíveis. Ou seja, “a fuga 

do centro” a qual nos referimos anteriormente, é a própria fuga da condição social/econômica 

da sua família, suas práticas de consumo, práticas sociais, que buscava a manutenção do seu 

status quo, através do discurso do falso progresso, do falso desenvolvimento da nação.  Desta 

forma o jovem se rebelou através daquilo que ele tinha o máximo de controle possível: do seu 

próprio corpo, do seu pensamento, da sua forma de estar e se comportar perante o mundo.   

 Segundo Groppo (1996), no momento em que os movimentos 

contraculturais estavam em seu ápice, foram veiculados pelos meios de comunicação em 

massa, a indústria cultural usou de seus ideais, reivindicações, estilos de vestir, para vender 

uma imagem específica do jovem, acabando assim por dar um valor comercial para a própria 

contracultura.   

 Porém, confluímos com a ideia de contracultura expressa por Paes (1997) de 

que além do consumismo outras duas categorias definem muito bem a década de 1960, em se 

                                                 
29 A expressão tecnocracia é utilizada por Roszak (1972) ao referir-se “(…) àquela forma social na qual uma 
sociedade industrial atinge o ápice de sua integração organizacional. É o ideal que geralmente as pessoas têm em 
mente quando falam de modernização, atualização, racionalização, planejamento” (ROSZAK, 1972, p. 19) Ou 
seja, a tecnocracia age de maneira a padronizar as ações humanas meramente cotidianas. Ou seja, o domínio 
técnico da emoção, dos sentimentos pela razão. 125 
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tratando de juventude: contestação e rebelião. “Os inconformados com o mundo em que 

viviam estiveram em todos os segmentos sociais e em todos os cantos do planeta, não só na 

Ásia e na África ou na América Latina. Mas, talvez, nenhuma contestação tenha sido tão 

extraordinária quanto aquela realizada pela juventude” (PAES, 1997, p. 20) 

 Além da música, os jovens comandavam através de diversos segmentos 

universitários e culturais as informações importantes para a consolidação de um movimento 

contracultural. Portanto, essas informações eram passadas dos mais velhos para os mais 

novos. O movimento beat (no inglês significa bater ou mesmo batida, ritmo), foi um 

movimento literário que deu origem aos principais ideais da geração posterior da 

contracultura. A ideia da liberdade de expressão, da liberdade individual, dos direitos iguais 

para todos, foram temas principais dos livros de Jack Kerouack, Allen Ginsberg e William 

Burroughs. Acima de tudo, a arte literária destes autores deu início à vida nômade, ao uso de 

drogas ilícitas e ao sexo livre como sinônimo de liberdade corporal e social. 

 Em meio ás diversas manifestações artístico-culturais da contracultura surge 

um novo artista que revolucionou o conceito de rebeldia: Robert Zimmerman, comumente 

conhecido como Bob Dylan. Este foi o compositor que deu origem junto com outros artistas 

da música folk às chamadas músicas de protesto. Este tipo de canção apelava para a retratação 

da realidade como algo que é imposto, e através desta exposição incitava aos jovens ouvintes 

a participarem mais na luta por seus direitos. Segundo Muggiati (1973) Dylan escrevia para 

protestar, contra a guerra do Vietnã, contra as bombas e os preconceitos raciais, contra o 

conformismo da sociedade frente a tais situações.  

 Dylan se tornou o principal porta voz da juventude contracultural norte-

americana, contestando os mesmo valores que os beats contestavam alguns anos atrás. 

Portanto, a arte se transformou em uma arma inserida no contexto da contracultura. O cantor 

foi casado com uma das grandes cantoras de folck rock dos Estados Unidos, Joan Baez. Juntos 

lutaram pelos direitos civis, e participaram de diversas marchas contra o governo americano. 

Um dos símbolos desta luta – e da luta individual ou coletiva de vários jovens – foi a música 

composta por Dylan, Blowin´In The Wind. A seguir analisaremos a canção e a sua ligação 

com o seu contexto social. 

 

Blowin' In The Wind (Bod Dylan)
30

 
 
                                                 
30 Optamos por manter a música no idioma original para que não houvesse nenhuma alteração na análise, uma 
possível tradução está anexada no final do texto.  
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How many roads must a man walk down 
Before you can call him a man? 
How many seas must a white dove sail 
Before she can sleep in the sand? 
Yes and how many times must cannonballs fly 
Before they're forever banned? 
 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind 
 
Yes and how many years can a mountain exist 
Before it's washed to the seas (sea) 
Yes and how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free? 
Yes and how many times must a man turn his head 
Pretend that he just don't see? 
 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind 
 
Yeah and how many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes and how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes and how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind?31 
 
 Esta canção de Bob Dylan tornou-se um hino da contracultura, sendo 

regravada nos anos 1960 e 1970 por diversos artistas, inclusive no Brasil. A letra faz uma 

crítica forte a favor dos direitos civis, direito à liberdade, direito à vida, direito de ir e vir, isto 

fica claro no trecho: “Yes and how many years/can some people exist/Before they're allowed 

to be free?/”. Estão são questões presentes na realidade de vários países do mundo, portanto, 

não houve dificuldade da aceitação da mesma em outros locais do mundo.  

 A primeira versão brasileira da canção foi escrita, interpretada e gravada por 

Diana Pequeno no ano de 1978. Seu primeiro disco, homônimo, foi gravado pela RCA Victor 

e teve como a música principal de sucesso a canção do Dylan. É interessante salientar que a 

versão possui o mesmo padrão rítmico e melódico da música original, a diferença é que nas 

estrofes a letra é cantada em português, porém não mudando o sentido da letra original, quase 

                                                 
31 BOB DYLAN. Blowin´In The Wind, 1963, The Freewheelin. 
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que uma tradução. O refrão e o título são mantidos como no original. No ano de 2008 o 

famoso cantor Zé Ramalho faz outra versão da música, porém com diversas modificações, até 

mesmo no título, que passa a ser “O vento vai responder” (mantendo porém, o mesmo 

sentido). A letra da versão de Zé Ramalho é toda em português, não é uma tradução literal, 

porém as estrofes e o refrão possuem o mesmo sentido da música original.  

 Na letra da canção original o compositor também critica o ato da guerra em 

dois momentos específicos, no início e no final da letra: “Yes and how many times/must 

cannonballs fly/Before they're forever banned?/”; “Yes and how many deaths/will it take till 

he knows/That too many people have died?/”. 

 Enfim, a maior crítica do compositor nesta letra não se refere às guerras, ou 

mesmo à ampliação dos direito civis, mas sim à apatia dos homens, que vivem em um mundo 

de guerras e restrição de direitos e quase nada fazem para mudar a situação. Esta crítica está 

presente no discurso de muitos pensadores do século XX, como Herbert Marcuse, Adorno e 

Roszak. Porém foi contra esta apatia que os jovens se uniram com a intenção de mudar o 

mundo, mesmo que não houve revoluções extremas na sociedade, houve uma mudança de 

pensamento em busca de melhorias. A crítica fica evidente nestas duas partes da letra:  “Yes 

and how many times/must a man turn his head/Pretend that he just don't see?/”; “Yes and 

how many ears/must one man have/Before he can hear people cry?/”. 

 A autonomia da juventude e o advento da contracultura se estabeleceram em 

total sincronia com o surgimento do rock, portanto a necessidade existente de estudar estes 

fenômenos de maneira interligada. 32A juventude como o ator, o rock enquanto cultura e 

música popular e a contracultura enquanto a força de movimentos que uniram o ator e a 

criação. Por fim, não devemos esquecer da forte presença do mercado de consumo, da força 

hegemônica do capitalismo que através de setores como a Indústria Cultural e a sua 

racionalização dos bens culturais conseguiram difundir o rock, a juventude e a suas 

características mais marcantes para o mundo todo. Segundo Groppo (1996), 

 

No centro desta aproximação entre a música popular e a indústria cultural e 
da superação do localismo e tradicionalismo da primeira, está a música rock, 
continuação do rock and roll – produto inicialmente filho da fusão de 
músicas populares, folclóricas e tradicionais dos Estados Unidos. Portanto, 
policultural e poliétnica, com tendências à internacionalização por sua 
capacidade de amálgamas com ritmos nativos e diversos. A história do rock 
inicia-se, justamente, quando outros fenômenos sócio-culturais, a juventude 

                                                 
32 Por mais que existam outras juventudes e formas de manifestações culturais e sociais atribuídas a tais atores 
sociais,  analisamos neste trabalho a culminância entre o rock e a juventude como algo não natural, mas sim 
como forças que se encontraram devido às situações sociais e culturais expostas anteriormente.  



58 

 

e a indústria da música, se encontram. (GROPPO, 1996, p. 13) 
 

 Neste sentido percebemos que nem só os produtos materiais (discos, livros, 

aparelhos de som) foram difundidos com a música rock. Além destes, foram importados os 

comportamentos e o modo de pensar. Para que a música de Bob Dylan se tornasse uma versão 

brasileira, a sua letra e a sua melodia têm que possuir um sentido inteligível e audível para o 

público brasileiro.  

 É este caráter internacionalista do rock e consequentemente da juventude 

que nos interessa. Por mais que este estilo tenha suas origens culturais nos Estados Unidos, a 

ideia de juventude, suas linguagens, moda e estilo de vida, já estavam difundidos pelo mundo. 

Portanto ao chegar ao Brasil, que é o nosso foco de estudo, o rock encontrou uma juventude 

disposta a escutá-lo, vesti-lo, tocá-lo, tornando uma das diversas trilhas sonoras juvenis no 

país. Portanto, a partir dessa hipótese exploraremos no capítulo seguinte a expansão do rock e 

dos ideais da juventude, destacando o caso do Brasil.  
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CAPÍTULO II – A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ROCK E DAS SUAS 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: A APROPRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ROCK 
PELOS JOVENS E PELA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA NO BRASIL.  
 
 
 

O rock and roll só poderia ter surgido em meados dos anos 
50, porque neste momento conjugaram-se o processo de 
consolidação da indústria cultural, o surgimento da cultura 
juvenil e o desenvolvimento da tecnologia de produção e 
reprodução das canções. Por isto o rock and roll surgiu nos 
Estados Unidos, que, além de reunir primeiro todas estas 
características, também possuía a música popular mais 
apropriada para este uso mercantil, tecnológico e juvenil 
(o blues e o country). Mas, nos anos 60, assim como a 
juventude e a indústria musical, o rock and roll torna-se 
francamente internacional e abrevia seu nome apenas para 
rock, assumindo e até radicalizando algumas 
características que o definiram nos anos 50.  
 
Groppo, O rock e a formação do mercado de consumo 
cultural juvenil, 1996. 
 
 

 Dissertaremos neste segundo capítulo sobre o processo que Groppo (1996) 

denomina de a internacionalização do rock. Pois, na década de 1960 o rock, sob a influência 

de um mercado consumidor juvenil e de uma indústria correspondente, espalhou-se pelo 

mundo. Em vários países o rock se transformou em uma mania juvenil. Na França temos o 

ídolo do rockn´n´roll Johnny Hallyday; na Austrália surgem com sucessos imediatos do grupo 

Bee Gees; na Itália surgiram também artistas como Rita Pavone, The Rokes e uma série de 

intérpretes que mais tarde influenciariam diretamente na formação da Jovem Guarda no 

Brasil. Portanto com um leque tão grande de bandas de países diferentes, decidimos focar 

nosso trabalho no caso brasileiro. E para tanto, analisaremos parte da formação do rock inglês, 

pois este influenciou diretamente na construção de uma imagem e sonoridade do rock no 

Brasil.  

 Da Inglaterra surgiu uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, os 

Beatles, que influenciaram diretamente na maneira de cantar e compor rock no Brasil. Ao 

dissertarmos sobre o Brasil, focaremos na adaptação e a apropriação simultâneas do rock 

(enquanto uma música ímpar, que para se consolidar foram necessários os aparatos da 

indústria cultural, a juventude e a própria música popular) relacionando-o com formação da 

juventude brasileira frente aos processos socioeconômicos pelos quais o país transitava.  

 Neste capítulo procuramos, também, saber quais foram os primeiros 
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cantores de rock no Brasil, além das suas influências musicais. Para tanto analisaremos 

algumas adaptações de músicas de rock feitas no país, procurando obter informações destas 

fontes, como foram feitas, por quem, qual o contexto social que as envolve, até mesmo o nível 

de divulgação destes versos e quais os seus impactos na cultura nacional. Além do mais, 

analisamos o impacto da indústria e do mercado de consumo cultural no país, enfatizado o 

caso do cinema e da indústria fonográfica.  

 

 

A “invasão inglesa”: ainda na década de 1950 o rock atravessou o Atlântico.  

 Na década de 1950, na Inglaterra surgiu um número muito grande de bandas 

de jazz, blues e as chamadas big bands. Porém, o rock em si somente foi atravessar o oceano 

Atlântico através do já citado filme, Sementes da Violência. Causando impacto por onde 

passava a sua trilha sonora, além de criar fãs, começava a influenciar na criação de novos 

ídolos. Não é à toa que o  primeiro grupo que gravou rock na Inglaterra chamava-se Tony 

Crombie and his Rockets, pois, seu estilo musical e estético era similar ao grupo de Bill 

Haley.  

 Porém, os ingleses, já apaixonados pela música de Elvis, queriam ter um 

ídolo que fosse capaz de competir com o “Rei”. Surgiu assim, um “ex-marinheiro chamado 

Tommy Steele, que costumava viajar para os Estados Unidos e via as apresentações do Rei 

para aprender seu Estilo”. (VINIL, 2008, p. 21) Desta forma, após deixar a Marinha, Tommy 

começou a apresentar-se nos cafés e pubs ingleses e devido ao seu relativo sucesso, foi 

contratado pela gravadora Decca. Sua primeira gravação foi Rock with the Caveman, que 

chegou às paradas de sucesso no Reino Unido no ano de 1956. No final deste mesmo ano, o 

cantor gravou outra música Singing the Blues que atingiu o número um das paradas.  

 Mas Tommy não agradava àqueles que eram fãs de Elvis, devido ao seu 

visual e até mesmo pelo seu vocal. Sua carreira como roqueiro não durou muito, porém 

enquanto músico pop entertainer foi bastante duradoura. 

 Na Inglaterra, ao mesmo tempo em que o rock and roll era criado nos 

Estados Unidos, surgia o skiffle.  Um estilo de música que unia características marcantes do 

jazz, do blues e também do country. Este estilo segundo Vinil (2008) foi divulgado pelo 

cantor e guitarrista Lonni Donnegan. Apesar de não fazer muito sucesso nos Estados Unidos, 

Donnegan tinha diversas influências norte-americanas, principalmente advindas do folk rock, 

de Woody Guthrie.  

 A principal influência do skiffle para o rock inglês foi a formação das 
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bandas de jovens que geralmente usavam de instrumentos tradicionais (washboard – tábua de 

lavar roupa, que era usada na percussão, e ao mesmo tempo instrumentos elétricos (como as 

guitarras elétricas).  Foi através desta formação, que geralmente unia somente quatro 

integrantes, que os primeiros quartetos ingleses surgiram. E, acima de tudo, os guitarristas 

amadores de skiffle  influenciaram no início da década de 1960 a geração de guitarristas que 

tem como principais nomes Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck. Interessante notar que os 

três guitarristas em questão foram guitarristas da banda The Yardbirds, famosa banda de 

blues/rock inglesa que além de lançar estes músicos para carreiras avassaladoras, influenciou 

a maior parte das bandas de rock inglês. Podemos citar como sucessos da banda The 

Yardbirds músicas como For your Love, Heart full of soul e Dased and Confuzed. 

 Boa parte das bandas que iniciaram a invasão inglesa começaram como 

bandas de skiffle. “Os Beatles (quando ainda eram The Quarry Men), os Rolling Stones, The 

kinks e The Animals tiveram suas raízes nessa onda.” (VINIL, 2008, p. 21) O nome do estilo 

musical produzida na invasão inglesa ficou conhecido como Merseybeat uma mistura de 

Mersey que é o nome de um rio de Liverpool e beat, que em inglês significa “batida” se 

tratando de música. A batida crescia tão rapidamente que “em 1961, na cidade de Liverpool, 

além dos iniciantes Beatles, havia pelo menos mais 400 conjuntos do que foi chamado de 

música ‘beat’ ou de ‘Liverpool sound’. (GROPPO, 1996, p. 48) Esses grupos se apresentavam 

em diversos clubes e bares, dentre eles o famoso Cavern Club, onde os Beatles começaram 

sua carreira.  

 Além de estilo musical, o Meseybeat tornou-se nome de bandas, revistas e 

jornais em todo o Reino Unido. Da mesma forma que aconteceu com o rock norte-americano, 

logo quando surgiram os primeiros grupos e bares de rock, surgiram também os primeiros 

produtores ainda não famosos que investiam nas bandas, definindo assim uma sonoridade 

características das bandas. Além de auxiliar na produção de músicas e do figurino dos 

integrantes. Um dos maiores produtores, devido a sua visão vanguardista da música inglesa e 

também por ter impulsionado a carreira dos Beatles foi Brian Epstein. Epstein era um 

visionário em relação a música do Merseybeat. Ele assinou contrato com diversas bandas 

locais como é o exemplo de Gerry & The Pacemakers, que tiveram três compactos nas 

paradas de sucesso em 1963.   

 Uma das principais bandas de Merseybeat (e que posteriormente adotou um 

estilo de rock bastante singular, além de se tornar uma das maiores bandas do estilo de todos 

os tempo) foi The Beatles.  Segundo alguns autores, como é o caso de Vinil (2008), 

Friedlander (2008) e Groppo (1996) apontam os Beatles como uma das bandas que mais 
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influenciou a música e os jovens do ocidente. Segundo Friedlander (2008), 

 

Enquanto os últimos acordes do rock clássico ecoavam na cena musical 
americana, a juventude inglesa do outro lado do Atlântico começava a se 
apropriar de uma nova batida.  Nas casas e nos salões de dança, a música 
florescia. Mais tarde, a nova música – uma fusão de rock clássico, 
rockabilly, blues e pop – acabaria retornando aos Estados Unidos. Ela se 
tornou o gênero de maior sucesso comercial e de crítica da história da 
música popular. Tanto a música quanto sua travessia pelo Atlântico foram 
chamada de invasão inglesa; e os Beatles, a banda que liderou o ataque. 
(FRIEDLANDER, 2008, p. 119) 

 
 A formação inicial dos Beatles (ainda chamados de The Quarrymen) que 

contava com John Lennon, Paul MacCartney, George Harrison e Sutcliffe, se estabeleceu no 

ano de 1959.33 Porém antes mesmo desta época a banda era somente uma reunião de amigos 

que se juntavam para tocar músicas conhecidas e se divertir. Apresentavam-se em festas de 

amigos, nas escolas e em alguns bares de Liverpool, porém sem muito destaque aparente. No 

ano de 1960, os Quarrymen deixaram de ser uma banda amadora e informal, passaram então a 

se chamar The Beatles, e tornaram-se músicos profissionais. 

 Até tornarem-se os Beatles uma série de nomes foram experimentados. “De 

Moondogs (batizado após programa de rádio “Moondog Rock and Roll House Party” de Alan 

Freed) para Long John and the Silver Beatles, para Silver Beatles, e finalmente para Beatles.” 

(FRIEDLANDER, 2008, p. 120). Este sofreu influência da paixão dos garotos pelos grupo de 

Buddy Holly, os Crickets (que significa em inglês, grilos). Desta forma, os nomes Beetles 

(besouros) foram combinados com o nome da música beat (batida, em termos musicais) que 

tinha como símbolo principal o rock.  

 
Figura 04: The Quarrymen em pose para revista Merseybet. Ainda não contavam 
com a presença de baterista. Disponível 
em<http://www.lastfm.com.br/music/The+Quarrymen/+images/93835
09> Acesso em janeiro de 2013.  

                                                 
33 Nesta época os Beatles não tinham baterista e Ringo Star só entrou na banda no ano de 1962. 
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 No ano de 1960 os Beatles conseguiram um contrato com o empresário 

Allan Williams para tocarem durante uma temporada em Hamburgo na Alemanha. Para esta 

incursão fora convidado o baterista Pete Best.  Durante mais de quatro meses se apresentaram 

diariamente entre clubes e boates localizados na zona Reeperbahn (uma região que concentra 

boates em Hamburgo). Neste período eles tocavam entre seis e oito horas por noite, com um 

repertório variado de músicas clássicas de rock que iam desde Chuck Berry e Little Richard  à 

Carls Perkins. Foi através desta experiência que o grupo, principalmente os três integrantes 

que continuaram na formação – John, Paul e George – começaram a se entrosar como uma 

banda de rock.  

 Já na Inglaterra no ano de 1961 começaram a se firmar enquanto uma banda 

e apresentavam-se com regularidade em um clube chamado Cavern club. Porém, Sutcliffe 

deixa a banda para se dedicar a escola de Artes e juntar-se à sua namorada alemã, Astrid 

Kirchherr. Ela foi responsável por definir o penteado da banda além de tirar o retrato dos 

garotos nos telhados de Hamburgo.  

 
Figura 05: Ainda muito jovnes, Paul, Lennon e George nos telhados de Hamburgo, 
com um estilo mais agressivo com jaquetas de couro, botas de cano longo e cabelos 
penteados para cima. Disponível em < 
http://www.sunrisemusics.com/discografia87c4.htm> Acesso em janeiro 
de 2013.  
 

 Segundo Friedlander (2008) a popularidade dos Beatles cresceu de forma 

absurda localmente quando começaram a se apresentar no Cavern Club. Segundo autor,  
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Este local, inicialmente um depósito de frutas e vegetais, tornou-se o foco da 
beat music em Liverpool, e os Beatles tornaram-se a mais famosa banda, lá 
se apresentaram 292 vezes entre março de 1962 e agosto de 1963. Por toda a 
sua notoriedade, este clube de porão deixava muito a desejar. Dezessete 
degraus abaixo do nível da rua, três sala com tetos abobadados e serragem 
no chão recebiam pessoas na hora do almoço e à noite. Quando o público 
dançava, a umidade condensava no teto e chovia.  (FRIEDLANDER, 2008, 
p. 121.) 

  

 Em dezembro de 1961 a banda iniciou o seu trajeto à profissionalização 

fechando contrato com Brian Epstein, Ringo Star se juntou à banda no ano de 1962, 

substituindo Pete Best, e no ano seguinte os Beatles lançaram seu primeiro disco oficial. 

Please Please Me é o nome do disco que reuniu diversas canções, originais e também, 

versões. Estas estão presentes na história inicial do rock como uma forma simples de 

disseminar músicas de sucesso, mas também como uma forma de se apropriar de algo já 

pronto, tentado ao máximo enquadrá-lo em outras perspectivas e em outras formas – desta 

forma, podemos entender que a versão não é somente a reprodução da arte com o intuito de 

que esta não desapareça com o tempo, mas sim uma tentativa de eternizar a obra como algo 

que está próximo de quem o faz. 

 Portanto, não diferente da maioria das bandas de rock na história da música, 

os Beatles tiveram o auxílio das versões já mesmo no seu primeiro álbum. Das quatorze 

músicas que compõem o disco Please Please Me, seis delas são versões. Isto não implica que 

a capacidade criativa da banda não era suficiente para que compusessem um disco inteiro. 

Nesta época os produtores “caçavam” músicas que pudessem fazer com que o disco num todo 

fosse um sucesso. Se na rádio músicas como Twist and Shout  eram um sucesso, por que não 

enquadrá-las no repertório para que o grupo ficasse mais conhecido. Esta música, ficou muito 

conhecida pela regravação dos Beatles.  

 Cantada com uma voz intensa e gritada de Lennon, a canção ocupa o último 

lugar do lado B do disco, porém é de longe uma das mais importantes. O disco foi gravado em 

uma única e cansativa sessão de treze horas dentro do estúdio e Twist and Shout foi a última 

música a ser gravada. A voz de Lennon demonstra este processo. O disco como um todo 

alcançou o número um das paradas britânicas e ficou por lá durante trinta semanas.  

 O sucesso dos Beatles estava evidente em meados da década de 1960, 

quando já haviam lançado o segundo disco With the Beatles. Neste álbum os garotos de 

Liverpool fizeram versão até mesmo da música Roll Over Beethoven de Chuck Berry. Desta 

forma, a banda começou a ficar famosa no mundo todo. E novamente o rock cruza o Oceano 
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Atlântico retornando para os Estados Unidos e depois “abrigando-se” no Brasil.34 Segundo 

Friedlander (2008) o mundo estava agora gente a 

 

(…) quatro jovens ingleses no começo dos seus vinte anos, que vestiam 
ternos Pierre Cardin sem gola e pulavam alegremente com a música, 
enquanto ocasionalmente cumprimentavam acenando com a cabeça ou 
piscando os olhos para a platéia. Para causar boa impressão, os rapazes 
pontuavam suas apresentações com oohs em falsete e esbaforidos yeah, 
yeah, yeahs.  Epstein tinham transformado com sucesso os quatro roqueiros 
de costeletas e jeans em uma equipe profissional de rock and roll, 
requintados, elegantemente vestidos e cheios de uma rebeldia inocente. 
(FRIEDLANDER, 2008, p. 128.) 

 
 
 Outras bandas também obtiveram destaque junto com o sucesso dos Beatles. 

Porém, dentre vários grupos o que obteve um sucesso similar ao dos “besouros batedores” foi 

a banda de rock londrina The Rolling Stones.  Enquanto os Beatles gravavam seu primeiro 

disco, no subúrbio de Londres acontecia o encontro entre o estudante de economia Mick 

Jagger e o estudante de arte Keith Richards. A música de Chuck Berry seria o elo e a paixão 

que os uniria. Formaram uma banda em 1961 que foi batizada de Little Boy Blue na The Blue 

Boys. No ano seguinte encontraram Brian Jones, outro amigo que gostava do som bues  e 

mudaram o nome da banda para The Rolling Stones. Só lançaram seu primeiro álbum em 

1964. “Beatles e Rolling Stones iriam dividir o trono de maior banda de rock de todos os 

tempos, mas ainda não sabiam disso”. (VINIL, 2008, p. 39) 

 No Brasil a recepção do som destes novos grupos não podia ser diferente, 

muita euforia, muita gritaria e dança, versões e rock´n roll. Sob a influência das músicas dos 

Beatles e de diversos artistas norte-americanos é que o rock chega ao Brasil e se fixa aqui. 

Desde uma primeira onda de artistas que seguiram os modismos e faziam versões ou mesmo 

compunham músicas baseadas nos sucessos estrangeiros até a geração da Jovem Guarda e do 

iê-iê-iê (como o som rock ficou conhecido no Brasil, devido às vocalizações marcantes dos 

Beatles)  o rock no Brasil começou a sua trajetória durante a mesma época em que este estilo 

musical explodia no exterior.  

 Portanto, a seguir analisaremos as primeiras gerações de roqueiros no 

                                                 
34 Não exploraremos de forma mais profunda a história dos Beatles  devido ao fato de que este não é o objetivo 
do trabalho, além de  que se assim o fizéssemos fugiríamos do recorte temporal do trabalho. Para saber mais 
sobre os Beatles  e toda a trajetória musical e pessoal do quarteto, indicamos a leitura do livro The Beatles - A 
Biografia escrito pelo jornalista e escritos Bob Spitz. Para saber mais sobre o autor e esta obra, veja a entrevista 
cedida do jornal Estadão disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,bob-spitz-fala-com-
exclusividade-ao-estadaocombr,98598,0.htm> .  
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Brasil, e a consolidação de uma turma jovem roqueira do país entre as décadas de 1950 e 

1960. Analisaremos previamente os contextos sociais e econômicos que envolvem as décadas 

em questão, para que assim possamos entender as singularidades da sociedade brasileira em 

que o rock foi apropriado.   

 

 

Preparando o terreno: aspectos econômicos e sociais que precedem a chegada do rock no 
Brasil 
 Antes mesmo de analisarmos os meios pelos quais o rock chegou e se 

estabeleceu no Brasil como parte até da nascente juventude brasileira, necessitamos de o 

ambiente no qual esta vivia nas décadas de 1950 e 1960. Ambiente este que possibilitou à 

juventude a “adoção” do rock como parte do seu cotidiano.  

 A população urbana do Brasil cresceu de forma significativa, ainda mesmo 

na década de 1950, em consequência, principalmente, da industrialização do país. Se por um 

lado houve o inchaço populacional das cidades, por outro, os meios de comunicação e a 

indústria do entretenimento (rádio, TV e cinema) se beneficiaram deste fato para gerar mais 

produtos e mais consumidores. Houve no Brasil entre as décadas de 1940 e 1950 uma 

promessa no ar, de que o então presidente Gaspar Dutra – que tomou posse no ano de 1946 e 

ficou no poder até 1951 – iria, através das suas políticas de Estado, impulsionar o 

“desenvolvimento nacional”. E este só viria através do incentivo ao surgimento de indústrias 

estatais como a Petrobrás, Eletrobrás, Banco nacional de Desenvolvimento Econômico. 

Portanto um desenvolvimento nacional, mas ao mesmo tempo aos moldes da industrialização 

dos países desenvolvidos, o que, deixou a entender que possibilitaria a liberação do país do 

tão sofrido “subdesenvolvimento”. A ideia de desenvolvimento que era empregada (mas que 

não vigorou, pois, foi criada a partir de outros padrões) no Brasil era homogênea, e 

privilegiava os modelos externos de países que se desenvolveram através deste esquema de 

industrialização a qualquer custo.  

 Segundo Ortiz (2008) a chamada “modernidade ocidental”, possuía uma 

forte característica eurocêntrica, pois era irradiada de um centro para o resto do planeta. Um 

padrão de excelência a ser seguido, através do qual seria possível medir o grau de 

“desenvolvimento” dos países e segregá-los em “mais” ou “menos” modernos. Ainda para 

este autor, “o raciocínio pressupõe um tempo linear e homogêneo, ele avança de maneira 

contínua em relação ao futuro, e uma visão teleológica, o centro europeu (norte-americano) 

projetaria para os outros o caminho a ser seguido” (ORTIZ, 2008, p. 125. Grifo nosso) 
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 As metrópoles brasileiras do Rio de Janeiro e São Paulo experimentaram 

esse processo de urbanização, tardio, porém rápido, de uma forma bem intensa. A migração 

teve um importante papel no sentido de urbanização do país. A população rural e pobre do 

nordeste e da região centro-sul do país migrava para estas cidades na esperança de encontrar 

melhores condições de vida e de emprego nas nascentes indústrias. Portanto, segundo Vianna 

(1990) 

A crescente importância do setor industrial ocorria em paralelo ao 
crescimento da população urbana (que inicia a década [1950] com uma taxa 
de crescimento que era o dobro daquela da população rural). Apesar de ser 
só na virada da década de 1970 que a população brasileira passa a ser 
majoritariamente urbana (em 1970 a população urbana representa 55, 98% 
da população total, enquanto que em 1950 esse número era bem menor: 31, 
16%), já era possível dizer que nos anos 50 o Brasil vivia um processo de 
acelerada urbanização. (VIANNA, 1990, s/p) 

 

 Além do mais, no Brasil da década de 1950 passou-se a conhecer e a 

estabelecer parâmetros de produção da chamada “segunda revolução industrial”, inserindo-se 

num processo de internacionalização do capital.35 Portanto a produção industrial do país se 

inseriu em uma nova perspectiva de modernidade e ao mesmo tempo de desenvolvimento. Ao 

molde de países como os Estados Unidos, o Brasil impulsionava o seu desenvolvimento. Mas 

ao lado deste tão desejado desenvolvimento, as desigualdades sociais, a pobreza, a 

manutenção de uma mentalidade e de uma economia estagnadas no rural, eram visíveis e 

presentes na sociedade brasileira.  

 Segundo Groppo (2009), a juventude foi convidada, nos países 

subdesenvolvidos, a aderir aos modelos de desenvolvimento. Porém através dos planos de 

governo, ficou explícito que “a reforma nos países subdesenvolvidos era muito mais 

econômica do que moral e cultural”. Assim, era mais importante a mudança estrutural (neste 

caso, leia-se material, infraestrutural), optando, apesar de tudo, pela manutenção da 

mentalidade “atrasada” para garantia de uma hegemonia ideológica. Ressalta Ortiz (1990) que 

                                                 
35 A chamada Segunda Revolução Industrial (não possui data específica de início ou término, mas os primeiros 
indícios aparecem a partir de meados do século XIX) caracterizou-se pela revolução técnica dos meios de 
produção, influenciando na mudança dos próprios produtos disponíveis no mercado. Pois, através de inovações 
nas indústrias nos ramos da eletricidade, do petróleo, da química e também do aço vários produtos passaram a 
ser produzidos de forma massiva. Outras mudanças tecnológicas da indústria foram essenciais no processo de 
massificação e padronização da produção e futuramente (como era de se esperar) do consumo, como por 
exemplo: os navios a vapor, o desenvolvimento do avião, a produção de comidas como conservantes 
industrializados, ou comidas enlatadas, a refrigeração mecânica e também o telefone. Para saber mais acerca da 
primeira e da segunda revolução industrial e suas consequências até os dias atuais ver - HOBSBAWM , E. J. 
(1999). Industry and Empire: from 1750 to the Present Day. rev. and updated with Chris Wrigley, 2nd ed., New 
York: New Press. ISBN 1-56584-561-7. 
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havia um hiato no Brasil, num primeiro momento, entre os planos desenvolvimentistas e a 

própria sociedade que os sustentava. Portanto não aconteceu no país uma transformação 

social, conscientemente ou não.  

 Em relação à produção industrial da cultura, esse modelo americano e 

europeu de desenvolvimento não foi suficiente para adaptar-se à cultura nacional. Este fato 

desencadeou o surgimento de uma indústria cultural brasileira dependente e favorável ao que 

era importado, principalmente no que tange à cultura norte-americana. Não somente a música, 

mas os costumes, a culinária, a moda, eram importadas principalmente por uma classe média 

que aspirava e lutava por uma posição social mais “interessante”. Segundo Ortiz (1990), 

 

Os índices de crescimento da indústria televisiva, publicitária, fonográfica, 
editorial, mostram não somente o fortalecimento desses setores, mas também 
a reorganização da própria vida cultural brasileira. Desenvolvimento que é 
sintoma de uma nova estrutura, que se estende da organização da cultura à 
sociabilidade das pessoas. (ORTIZ, 1990, p. 21) 
 

 Este processo de produção foi trazido para o Brasil e se fixou entre as 

décadas de 1950 e 1960, porém seu início no pais data do início do século XX. Assim, houve 

um grande número de importações de produtos estrangeiros. Pois, se antes da década de 1950 

o processo ainda era quase que manufaturado, mesmo que existente. Após a década de 1950 

outro tipo de produto era trazido para o Brasil, produtos que eram produzidos em grande 

escala, impulsionando aqui a curiosidade e o conseqüente desenvolvimento da um indústria 

capaz de fabricar produtos similares.  

 De um lado, a infra-estrutura das cidades não estava preparada 

adequadamente para receber a grande demanda de pessoas vindas do campo e até mesmo de 

outros países. Porém, do outro a indústria do entretenimento se adaptou ao modelo urbano 

crescente no país. Como exemplo, citamos a indústria radiofônica. Já na década de 1930-1940 

o rádio se tornara um meio de comunicação de grande abrangência no país. O amontoamento 

de pessoas nas cidades e a pouca esperança em torno da TV – devido ao preço dos aparelhos e 

a não existência de emissoras no país – fez com que o rádio alavancasse a sua difusão. O 

pensamento de Napolitano (2001) ressalta a nossa colocação, pois, segundo o autor, o rádio se 

tornou tão popular e indispensável no Brasil cinquentista que era uma peça quase que 

obrigatória nos lares, dos mais ricos aos mais pobres. Foi um fenômeno massificado desde a 

década de 1930, mas que depois da Segunda Guerra Mundial tomou proporções gigantescas. 

Portanto, “na segunda metade dos anos 1940, o rádio se consolidou como fenômeno 

cotidiano, ligado à cultura popular urbana, veiculando principalmente melodramas (novelas) e 
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canções.” (NAPOLITANO, 2001, p.13) 

 Um dos meios de se dominar uma nação é através da cultura, da estrutura 

que está além (e acima) do material, pertencente ao mundo simbólico. Este universo é a 

fundação da mentalidade de países e suas sociedades e comunidades. Segundo Ortiz (1990), 

no plano simbólico e representativo a modernidade foi encarada aqui, num primeiro 

momento, como a solucionadora dos problemas econômicos do Brasil. Porém as diferenças e 

desigualdades sociais não foram extintas e o país não deixou de ser estereotipado como 

“subdesenvolvido”. Além do mais, não houve uma separação nítida entre o tradicional e o 

moderno, o que caracterizou a singularidade o nosso desenvolvimento. Portanto, o país 

afundou nas teias do ideal desenvolvimentista, pois não foi criada aqui uma identidade 

desenvolvimentista ocidental aos moldes dos Estados Unidos – por mais que este fosse um 

plano das nações desenvolvidas.  

 No processo de consolidação da indústria do lazer e do entretenimento 

brasileira, o cinema não perdeu lugar para o rádio, foi muito consumido no país. Na época o 

cinema popular exibia filme de artistas como Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves. O 

cinema nacional contrastava com o cinema-americano, por mais que houvesse aqui adeptos 

dos filmes hollywoodianos. As temáticas dos filmes nacionais estavam próximas às do teatro 

de revista brasileiro, debochando com os tipos sociais do vagabundo, do caipira, etc. Portanto, 

segundo Napolitano (2001) 

(…) o carnaval, o rádio e o cinema, a partir da segunda metade dos anos 
1940, eram os meios culturais pelos quais se consolidava uma nova 
audiência popular, ao mesmo tempo em que, em torno do rádio e do cinema, 
surgiam as primeiras formas de indústria cultura no Brasil, representando 
conteúdos culturais vivenciados pelas classes populares, em meio a um 
processo de urbanização crescente.   (NAPOLITANO, 2001, p. 14-15) 

  

 Para Vianna (1990) “(…) é nesse contexto industrializante 

(multinacionalizante), urbanizante e desenvolvimentista que o rock chega ao Brasil. Um 

contexto sem dúvida nenhuma propício para a boa recepção do novo estilo musical: o rock era 

uma música essencialmente urbana e industrializada” (VIANNA, 1990, s/p)  

 

 

Da formação da indústria fonográfica do Brasil à primeira geração de roqueiros brasileiros.   

 A chegada do rock no Brasil na década de 1950 não representou um 

fenômeno nem novo, nem genuíno. Durante as primeiras décadas do século XX muitos outros 

estilos entraram pela via expressa da indústria fonográfica no Brasil, como é o caso do Fox-
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trots, one-steps, ragtime, entre outros estilos. O que representou uma novidade foi a rápida 

adaptação do rock no país. Pensamos que este fato se deve a dois fatores fundamentais, sendo 

o primeiro de ordem técnica/tecnológica e o segundo de ordem musical/cultural e até mesmo 

social. 

 Da parte técnica e tecnológica podemos dizer que a produção fonográfica no 

Brasil já era uma realidade desde as primeiras décadas do século XX, quando Frederico 

Figner realizou as primeiras gravações em cilindro do país, após adquirir experiência 

comercializando os fonógrafos e fonogramas de Thomas Edson. Para tanto, Figner criou a 

Casa Edison, através da qual ele pretendia popularizar o consumo de música no Rio. O samba 

que era renegado aos becos, passou a ser gravado e comercializado nos diversos bairros do 

Rio de Janeiro. Os gêneros musicais foram deixando os seus lugares de origem e foram se 

espalhando pela cidade, sendo portando apropriados por outros meios e pessoas, e através da 

técnica pelo capitalismo.  

 Os cilindros tiveram concorrência no Brasil desde 1904, com a introdução 

do disco de resina, esta é a tecnologia criada por Berliner. Os discos eram mais leves, mais 

baratos e mais duradouros que os cilindros, o que permitia uma melhor adaptação por parte 

das gravadoras e dos músicos. O primeiro disco foi gravado no Brasil no ano de 1902, na 

Casa Edison, pelo cantor Manuel Pedro dos Santos. A partir deste registro a procura por 

gravações e pelos discos crescera tanto na Casa Edison quanto na filial que Berliner abrira em 

São Paulo, então em 1913 Berliner criou a primeira indústria fonográfica no Brasil de grande 

porte, dando origem ao primeiro selo de música Brasileiro, se trata da Odeon.  

 Porém, segundo Zan (2001) até início da década de 1950 não havia uma 

consolidação de um mercado de consumo cultural no país. Isto se deve a diversos fatores, 

principalmente o lento processo de urbanização e industrialização do país. Porém, o 

crescimento da indústria fonográfica no Brasil era inevitável, e mesmo que de forma lenta, as 

novas tecnologias estrangeiras, entravam no país. Em 1927 a gravação elétrica chegou ao 

Brasil, que permitia melhor audição e gravação da música. Assim surgiam novos artistas 

surgiam, transformando a música popular brasileira.  As vitrolas começaram a ser 

comercializadas e popularizadas no país.  

 Outro fato importante para a comercialização e divulgação da música 

popular no Brasil, foi a expansão do rádio comercial no país. Segundo Zan (2001) “em poucos 

anos, as emissoras ampliaram suas instalações, construindo palcos e amplos auditórios para 

realizar programas musicais e receber o público cada vez mais numeroso.” (ZAN, 2001, p. 

110) Estes fatores contribuíram para a construção de uma indústria fonográfica brasileira, a 
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mesma que receberia o rock vinte, trinta anos depois, já com um aparato tecnológico, que não 

se equiparava ao norte-americano, mas que foi capaz de produzir aqui aquela música.  

 Neste sentido, empresas estrangeiras começaram a se interessar pelo 

incipiente mercado consumidor cultural do Brasil. De 1933 até o final da Segunda Guerra, a 

produção fonográfica era controlada no país principalmente por três empresas: a Odeon, a 

RCA Victor e a Columbia. Na década de 1950 outras empresas como é o caso da Continental, 

entraram na concorrência, abrangendo assim o número de registros gravados no país.  

 O Disco de vinil (e a tecnologia empregada para sua produção – o micro-

sulco) era uma técnica ainda em crescimento e em fase de teste, o seu domínio nos países 

“subdesenvolvidos” como o Brasil não foi tão grande quanto nos EUA. Este fato nos leva a 

dois outros: o consumo de discos de vinil no Brasil (na década de 1950, principalmente) era 

restrito às camadas mais abastadas da sociedade. Além do mais, como a produção era também 

cara, a indústria fonográfica brasileira não competia igualitariamente com a norte-americana, 

o que permitia a entrada de muito material internacional no (o Jazz, o blues, o country, a 

lambada, o rock são alguns dos mais famosos), sem mencionar que muitas produtoras que 

valorizavam os músicos nacionais e populares ficaram de lado na concorrência, pois ainda 

trabalhavam com o disco de resina de 78rpm. 

 Segundo Vinil (2008) no ano de 1957 a indústria do disco no Brasil tentou 

introduzir um tipo de disco compacto de 45 rotações, tentando assim aproximar-se do que 

estava sendo produzido nos Estados Unidos, porém “a estratégia falou, pois o de 78 rotações 

ainda dominava o mercado e era necessário comprar o toca-discos especial para poder tocar o 

de 45.” (VINIL, 2008, p. 28) 

  Houve uma queda drástica na venda de discos no Brasil. Segundo Vianna 

(1990)  “(…) a quantidade de discos vendida nos anos 50 foi 50% menor do que aquela da 

década de 40. Um bom ano para discos de 78rpm no Brasil significava vendas em torno de 18 

milhões de discos. Em 1961, o mercado fonográfico brasileiro pós-vinil vendeu a quantia bem 

inferior de 10 milhões de discos.” (VIANNA, 1990, s/p.) 

 Em decorrência desta elitização dos discos de vinil, houve no Brasil, assim 

como nos Estados Unidos, o crescimento do número de disk-jockeys (Dj´s), que reproduziam 

discos nos seus programas. Discos estes que em suas maioria eram de bandas e conjuntos 

norte-americanos.  Mas, o mais importante acerca desta expansão da indústria fonográfica 

norte-americana para o Brasil foi que já havia aqui uma demanda social, em busca de 

novidades, ligada à cultura do mundo. Segundo Vianna (1990) esta demanda consistia em 
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(…) jovens brasileiros que vivem numa sociedade cada vez mais urbana e 
industrial (…) e que, não se identificando com a música tradicional 
brasileira, procuram uma nova linguagem artística para exprimir seus 
sentimentos e visões de mundo. No final dos anos 50 alguns desses jovens 
inventara a bossa nova. Outros Adotaram o rock´n´roll. (VIANNA, 1990, 
s/p) 

 

 Além das rádios e do disco, no Brasil já havia um público jovem que 

frequentava os cinemas e compravam revistas semanais que faziam menção aos discos de 

rock e aos filmes juvenis norte-americanos. Este estilo de vida de consumir tal cultura levou 

ao jovem da década de 1950 a se preparar para a chegada do estilo. Esta enquanto uma música 

diferente do que já havia entrado no país, e também diferente no ritmo e na melodia.  

 Portanto, ao chegar ao país, os jovens se identificavam com aquela música 

dançante, pois para eles a novidade (apesar de não ser tão nova, pois no cinema já haviam 

ouvido rock, as capas das revistas eram ilustradas com ídolos, e as rádios já tocavam alguns 

dos sucessos de rock). E o novo é uma das principais marcas da juventude, sempre 

dependendo da vanguarda e das suas mudanças, da moda.  

 O rock enquanto música em si foi rapidamente incorporado primeiramente 

pelos meios de comunicação como é o caso do rádio, da indústria fonográfica e 

principalmente do cinema. A intenção – dos controladores – destas mídias era que o produto 

cultural se adequasse ao maior número de pessoas possível, fazendo com que cada pessoa 

consumisse uma grande quantidade de um mesmo produto – ou uma grande quantidade de 

produto do mesmo tipo. Através dos sucessos do cinema e da indústria fonográfica o rock se 

estabeleceu no nosso país fazendo com que a juventude nacional logo se interessasse pelo seu 

estilo e estética.  

 No que tange à rápida adaptação do rock no Brasil a parte musical é a que 

mais nos interessa, pois além do empenho da indústria, dos produtores, tem-se o empenho dos 

artistas em criar e recriar o rock no país. Então É interessante mostrar quem foram esses 

jovens artistas que primeiro cantaram rock no Brasil e quais as suas influências para as 

gerações jovens que estavam por vir.  

 Muitos os pesquisadores de rock no Brasil concordam que o rock foi 

introduzido no Brasil, também, através do filme Sementes da Violência (Blackboard 

Jungle).Como é o exemplo de Alves (2002), Vinil (2008) e também Vianna (1990). Segundo 

os autores, esse foi o filme que fez com que as gravadoras dessem o ponta pé inicial ao rock 

no país.  A trilha sonora do filme conta com a música Rock Around The Clock, eternizada pelo 

grupo Bill Haley e seus Cometas. Gravada em 1953 pelo grupo a música se tornou um 
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sucesso mundial, tanto através do filme, quanto pelas rádios e discos. No ano de 1955 entrou 

para o número um das paradas de maiores sucessos, tanto nos Estados Unidos quanto na 

Inglaterra. 36  

 Em 24 de outubro de 1955 a cantora Nora Ney gravou Rock Around the 

Clock mantendo a letra na sua versão original. Pouco tempo depois, o nome da canção foi 

modificado, procurando assim atingir o público nacional. Ronda das Horas (como foi 

chamada) foi a primeira versão de rock brasileira. É interessante notar que nada da letra foi 

modificado, porém a melodia e a instrumentação foram levemente mudadas com o intuito de 

agradar mais aos ouvidos dos brasileiros, incluindo sonoridades diferenciadas na mesma, 

como o acordeom. A cantora foi convidada para gravar esta música devido ao fato de que a 

versão da letra brasileira não foi aprovada, por não fazer diálogo com o filme – sendo este o 

motivo principal de o rock entrar no país – e também porque ela era a única cantora no Brasil 

que sabia cantar em inglês. Esta é a língua universal do rock e no Brasil não podia ser 

diferentes. Muitos dos primeiros grupos de rock no país, adotavam nomes em inglês para 

agradar tanto o público, quanto os produtores, além de cantarem diversas músicas (mesmo 

que compostas no Brasil) em inglês. 37 

 

Rock Around The Clock (Max C. Freedman &James E. Myers, 1952) 
 

One, two, three o'clock, four o'clock rock, 
Five, six, seven o'clock, eight o'clock rock. 
Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock rock, 
We're gonna rock around the clock tonight. 
Put your glad rags on and join me hon', 
We'll have some fun when the clock strikes one. 

We're gonna rock around the clock tonight, 
We're gonna rock, rock, rock, 'till broad daylight, 
We're gonna rock we're gonna rock around the clock tonight. 

When the clock strikes two, three and four, 
If the band slows down we'll yell for more. 

                                                 
36 A música foi escrita e composta por  Max C. Freedman e James E. Myers em 1952. Porém só foi fazer sucesso 
na voz de Halley, principalmente com a estrondosa divulgação da mesma pelo filme.  

37 Podemos citar grupos e artistas que adotavam nomes em inglês como Os Golden Boys, Ronnie Cord, Billy 
Fontana, Johnny Johnson, Dixon Savanah, Ronald Red, Jet Willians, entre vários outros.  
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When the chimes ring five, six, and seven, 
We'll be right in seventh heaven. 

When it's eight, nine, ten, eleven too, 
I'll be goin' strong and so will you. 

When the clock strikes twelve we'll cool off then, 
Start rockin' 'round the clock again.38 

 

 Na música original, o ritmo é menos acelerado que na versão brasileira, 

porém a parte rítmica é mais acentuada. A bateria e os instrumentos de sopro marcam as 

interseções entre os versos e estrofes e são percebidos de forma mais clara. Na versão 

brasileira a bateria e os instrumentos de sopro ficam em segundo plano, a voz é acentuada, e 

as interseções são marcadas pelos solos de acordeom. Este fato reflete na ideia de que o rock é 

feito por um grupo, ou banda, e a composição musical se dá de forma total. Assim na 

produção da música original é possível perceber o baixo, a bateria, a guitarra, o piano e os 

instrumentos de sopro, pois o destaque é da banda como um todo. Já na versão de Nora Ney, a 

voz da cantora é destacada, talvez devido ao fato de que a imagem da cantora deveria se 

destacar em detrimento à imagem da banda. Nas rádios, assim como no próprio disco não era 

anunciado “Nora Ney e Banda”, somente Nora Ney.  

 Outra diferença que fica explícita é o timbre vocal. Halley tem um tom de 

voz mais rouco e mais grave, acentuando a ideia do grito no rock herdado do blues negro, há 

muitos que duvidem que a voz de Halley pertença a um branco. Na versão brasileira o timbre 

se assemelha mais às cantoras de Jazz e de Pop norte-americano, nas partes acentuadas a 

entonação de voz aproxima-se da canção original, porém, não há a intenção de imitá-la. Neste 

sentido é interessante salientar que a versão são perceptíveis as modificações, portanto, as 

mesmas são intencionais. Até mesmo o solo de guitarra, que desde o início é o elemento mais 

marcante das canções de rock, foi modificado. Porém, mesmo com as suas diferenças a 

intenção dos produtores em transformar o rock dando para o mesmo características mais 

próximas do ouvinte nacional teve resultado imediato. 

 Desta forma, Sementes da Violência ganhou público no país trazendo 

consigo questões acerca da democracia racial, da rebeldia e também da moda juvenil daquela 

época. Portanto, um veículo visual que é o cinema deu base para a formação e consolidação 

do rock em outros países, daí a sua importância. 

                                                 
38 Uma possível tradução desta letra encontra-se nos Anexos. 
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 Nora Ney não era cantora de rock, porém após a gravação da música pela 

gravadora Continental, ela recebeu o “título” de pioneira do rock no Brasil. E acima de tudo, 

foi gravado em 78rpm o primeiro disco de rock no país, fato que deve ser levado em 

consideração, pois o disco de vinil ainda não era popular. A geração seguinte, composta por 

artistas como Celly Campelo, Roberto e Erasmo Carlos, Cauby Peixoto, além de serem 

aficionados pelo filme em questão, começaram a escutar rock, através da voz de Nora Ney.  

 Se há consenso dos pesquisadores em relação à entrada do rock no Brasil 

por intermédio do filme Sementes da Violência, não o há em relação à primeira canção de 

rock originalmente brasileira gravada no Brasil. Segundo Vinil (2008),  

 

O primeiro registro na história do rock and roll brasileiro pode ser a 
gravação de ‘Enrolando o rock’ de Betinho & Seu Conjunto, tema do filme 
Absolutamente Certo, de Anselmo Duarte, lançado em 1957. O cantor era 
um verdadeiro rocker, pois, naquela época, já tinha as melhores guitarras e 
era apaixonado pelo rock and roll de Bill Haley. (VINIL, 2008, p. 27) 

 
 Betinho e Seu Conjunto foi uma das maiores bandas de boate do Brasil, foi 

eleito em 1957 o melhor grupo de salão de São Paulo. Formado por vários artistas como m; 

Renatinho (acordeão), Salinas (piano), Navajas (contrabaixo), Bolão (sax) e Pirituba e Rafael 

(percussões/baterias). O conjunto além de dominar uma técnica musical invejável, era 

bastante eclético, variando de estilos entre jazz, calypso, baião, choro, rock, fox, dentre outros. 

Foi esta característica que levou o grupo a ser chamado de a primeira banda (ou conjunto) de 

rock do Brasil. Além do mais Betinho foi considerado o responsável por eletrificar o violão 

em apresentações musicais, uma novidade para a época, pois a guitarra elétrica, já famosa nos 

Estados Unidos, ainda era uma raridade no Brasil.  

 A música Enrolando o Rock é uma “leitura” brasileira daquilo que era 

gravado no exterior, principalmente do rock clássico norte-americano. A música possui um 

traço muito característico do rock que é simplicidade e repetição rítmica, instrumental e até 

mesmo nas letras. Consideramos esta uma das características responsáveis pela 

internacionalização da música rock. Para Hobsbawm, um dos motivos pelos quais o rock 

obteve destaque e o respectivo sucesso foi pelo fato de seu ritmo ser “insistente e palpitante”. 

Podemos perceber nas músicas de rock clássico, até mesmo Enrolando o Rock, o quanto uma 

mesma linha de bateria é repetida, uma mesma frase e solo na guitarra é tocada várias vezes 

na mesma canção. Portanto, o rock se tornou uma música de “fácil audição”. Neste caso, uma 

música de fácil entendimento, que atrai quase todas as faixas etárias. Ainda mais quando 

aliada a uma letra que retrata questões do cotidiano, do homem simples.  
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O Rock herdou do Blues e do Country a ideia de letras que falam de coisas 

do dia-a-dia do homem comum, apaixonado, sem dinheiro, trabalhador, com problemas 

comuns. Na letra da música Enrolando o Rock percebemos estas características. A música em 

si é composta por instrumentos de corda (baixo, violão, guitarra), percussão (bateria), sopro 

(trompetes), e também traz os sons marcantes do acordeom e do piano. Seguindo uma linha 

rítmica e melódica muito similar à música supracitada de Bill Haley e seus cometas, a música 

Enrolando o Rock, é animada e induz à dança. Em sua curta extensão, apenas três minutos, a 

letra simples é cantada quatro vezes, sendo que o refrão (a última frase da única estrofe) é 

repetido várias vezes. Acima de tudo é interessante notar que na música, os solos são 

divididos em duas etapas Na primeira os solos são de guitarra, introduzidos por 

instrumentações de piano e sopro, marcando uma melodia rápida e dançante com marcante 

presença da bateria. Na segunda etapa, o solo é dos instrumentos de sopro, seguidos dos 

outros instrumentos e o desfecho deste mesmo solo é feito pelo acordeom. Esta característica 

de músicas com muitos solos de instrumentos diversos só se tornou algo comum no rock na 

década de 1970, e demonstra a habilidade instrumental e rítmica dos músicos. Abaixo segue a 

curta letra da canção.  

 

Enrolando o Rock (Betinho e seu Conjunto, 1957) 

Quando a gente esquenta e o calor aumenta 
Rock and Roll avança, a gente entra na dança 
quando o Rock enrola eu pulo feito bola 
e fico que não posso parar. 
 
 

A própria letra da canção induz à dança, fazendo referências aos 

movimentos utilizados ao se dançar rock. Existe nas letras de rock deste período uma 

proximidade com o cotidiano dos jovens. Este caráter aliado à música de fácil audição é outro 

motivo que fez com que os jovens brasileiros se adaptassem rapidamente ao rock. 

Porém, como havíamos dito, nem todos os pesquisadores de rock no Brasil 

concordam que a música supracitada foi a primeira música de rock composta e gravada no 

país. Segundo Vianna (1990), Zan (2001), a música Rock and Roll Copacabana, de Miguel 

Gustavo, interpretada e conhecida na voz de Cauby Peixoto, foi o primeiro rock gravado 

composto por um brasileiro. Lançada pela RCA Victor, no mesmo ano da música de Betinho 

e seu Conjunto, 1957. Cauby antes mesmo de gravar esta música, já havia gravado outros 

discos nos Estados Unidos, e de lá trouxe a influência de grandes artistas para o Brasil. No 

exterior usava outros nomes artísticos, como Ron Coby e Coby Dijon. Ao lançar esta música, 
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em março de 1957, Cauby ganha um título de “a versão brasileira do amado e odiado Elvis 

Presley”. Diferente da música de Betinho e seu Conjunto, a música interpretada por Cauby 

possui uma letra maior.  

 

Rock And Roll em Copacabana (Miguel Gustavo, 1957) 
Sol, sol, sol, sol, sol, Rock´n´Roll, roll, roll, roll (bis) 
Foi lá na porta do cinema, começou dançando Rock'n Roll  
Era de dia, ninguém via, mas fazia um sinal do sol  
Foi lá na porta do cinema, começou dançando Rock'n Roll  
 
Revira o corpo, estica o braço, encolhe a perna e joga para o ar  
Eu quero ver, qual é o primeiro que essa dança vai alucinar  
E continua a garotada, na calçada a se desabafar  
Eu vou cantando até agora não parei nem para respirar  
 
Eu quero ver, quero saber onde essa dança doida vai chegar  
Revira o corpo, aperta a mão, estica o pé, agente vai dobrar  
Até eu mesmo nessa dança não parei sem me recordar  
E todo mundo, nesse mundo, nesse rock vão desencanar  
 
Revira o corpo, aperta a mão, estica o pé, agente vai dobrar  
Até eu mesmo nessa dança não parei sem me recordar  
E todo mundo, nesse mundo, nesse rock vão desencanar  
 
Rock'n Roll, vou dançar, Rock N' Roll vou vibrar  
 

 É possível perceber que em ambas as letras há uma ligação direta entre o 

rock e a dança. Além do mais o ritmo das duas músicas induz ao movimento corporal com o 

incentivo da letra. Em Rock´n´roll em Copacabana a letra faz um trocadilho entre a palavra 

Sol e Rock´n´Roll. Esta característica se torna interessante se pensarmos que já estava se 

formando, nos trópicos, na terra do sol, uma “garotada”. E esta já estava à espera do ritmo 

dançante. 

 A melodia é fortemente marcada por instrumentos de sopro e pela 

percussão. Os instrumentos de corda são pouco evidentes, sendo que os solos intermediários 

entre os intervalos da letra são feitos por meio de vocalizações. A voz é uma característica 

muito marcante da música, e do seu intérprete, pois, Caby possuía uma voz grave, dando a 

impressão de se sobrepor aos instrumentos, mesmo que não o faça.  

  A música faz menção ao ritual da juventude de se reunir em locais 

agregadores, como é o caso da porta do cinema. Isto nos remete a rituais comuns, do 

cotidiano, talvez já fixos para uma juventude dos crescentes centros urbanos do Brasil. O 

cinema era, portanto, o lugar aonde todos iam ao final de semana para paquerar, dançar, 



78 

 

descobrir as novidades. Cinema este que quase na mesma época exibia filmes como Sementes 

da Violência e Juventude Transviada.  

 Percebemos, assim, que a internacionalização da juventude e do rock foi 

quase simultânea, transformando o mundo no seu palco principal. Não que estas juventudes se 

tornaram uma só, longe disso, podemos perceber que no Brasil, mesmo na década de 1950 os 

jovens estavam interessados (além de versões) em criar uma música com influências 

estrangeiras mas com algo de nacional também.  

 Esta ideia de internacionalização da juventude vem de encontro com a 

perspectiva de Groppo (1996) ao falar que a ligação desta com o rock faz parte da mais 

conhecida cultura juvenil do mundo. Segundo o autor,  

 
Assim, da cultura juvenil do século XX, a mais forte característica, mais até 
que os movimentos estudantis, foi a ligação desta cultura com a música rock. 
O rock será fonte de uma ampla série de rebeldias, estilos e subculturas 
desde meados dos anos 50. Desde seu surgimento, quando chamava-se rock 
and roll, o rock teve como principal mercado consumidor o filão adolescente 
e juvenil da população. E repetiu em todo o mundo e através das décadas 
este fenômeno de ser a mais universal youth culture dos Estados Unidos ao 
Japão, da Inglaterra ao Brasil. Fenômeno que ainda desenrola-se no mundo 
contemporâneo. Tanto  os jovens quanto o rock estão sendo ao mesmo 
tempo fonte, veículo e conteúdo da mundialização cultural nos setores 
artístico e comunicacional. (GROPPO, 1996, p. 19) 

 

 Portanto, entendemos que o rock foi criado, ou mesmo, só poderia ser criado 

nos Estados Unidos devido aos fatores culturais, econômicos e tecnológicos presentes na 

sociedade norte-americana na década de 1950. Advém da união do rhythm & blues/Jazz e do 

country & western com uma indústria fonográfica forte e uma juventude crescente que estava 

disposta a adotar todos estes aparatos como uma singularidade da sua geração.  

 Porém, no Brasil e em outros lugares do mundo a juventude se tornou um 

grupo social visível para tal indústria, possibilitando a entrada da música rock com mais 

facilidade.  Não demorou muito, após os sucessos de Nora Ney, Betinho e seu Conjunto e 

Cauby Peixoto, para que no Brasil começasse a surgir os primeiros playboys, rebeldes, 

transviados. Nas grandes cidades, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo 

Horizonte, estes jovens promoviam festas, corridas de carro, andavam de lambretas, bebiam 

nas ruas, trazendo para o Brasil a maior parte dos preconceitos sociais já firmados nos Estados 

Unidos em relação aos jovens e ao rock. Mas, além dos preconceitos, começava-se a formar a 

juventude brasileira, específica, porém contendo características mundiais. 
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A Segunda Geração de roqueiros do Brasil: da formação da juventude brasileira aos 
cantores versionistas.  
 
 Começaram a surgir, na sombra dos artistas anteriormente citados, uma 

gama de grupos e bandas de rock no Brasil. Na maioria destes o inglês era uma língua 

comum, a jaqueta de couro era um acessório cotidiano e a música fazia parte da trilha sonora 

da sua galera. Estamos falando da segunda geração de roqueiros no país, uma geração de 

jovens que fizeram sucesso e ficaram conhecidos nacionalmente através do rock. A formação 

da juventude brasileira reflete e é refletida diretamente na formação da segunda geração de 

roqueiros no país, pois os mesmo faziam parte da turma jovem.  

 No Brasil entre os anos de 1955 e 1960 houve um incremento do mercado 

de consumo de produtos culturais, atendendo assim à demanda da crescente indústria. Além 

do mais, entre esses anos temos uma nova proposta nacional-desenvolvimentista de Juscelino 

Kubtischek. Com a intenção de modernizar e industrializar o país, JK se apoiava no lema “50 

anos em 5”.  

 Ao mesmo tempo em que a ideia da modernidade entrava no país de forma 

livre, formava-se aqui o tipo do jovem que era esperado enquanto consumidor. Este jovem, 

independente da sua classe social, estava entrando no mercado de trabalho mais cedo, isto 

devido à maior abrangência do sistema educacional e o respectivo aumento do período escolar 

obrigatório, que antes finalizava no equivalente ao Ensino Fundamental. Nas famílias pobres, 

os jovens egressos da escola tiveram mais oportunidades de emprego, auxiliando assim no 

aumento da renda familiar. Porém, mesmo que houvesse este aumento na escolaridade e no 

mercado de trabalho, o jovem e a jovem pobres ocupavam cargos subalternos, nos quais 

haviam uma oferta abundante de emprego. Porém, mesmo que de forma precária, foram 

incorporados no consumo destes jovens, alguns itens que antes não eram possíveis, como 

discos, livros e revistas, etc.  

 A partir deste processo é que se formou um setor da economia voltado 

especificamente para a juventude, e neste o lazer e o entretenimento tem papel principal. O 

lazer que em sua definição mais genérica está associado inversamente ao trabalho. Ou seja, 

trabalhar só é necessário para o jovem, para que o mesmo possa desfrutar dos benefícios que o 

seu salário proporciona. Então, de imediato, para a crescente juventude, o lazer está associado 

diretamente ao consumo. Segundo Alves (2002), é empreendido nesta época, todo um 

discurso onde 

(…) o lazer e o consumo assumem um lugar oposto ao do trabalho. 
Enquanto este traz consigo a imagem do cansaço, da rotina, da dificuldade, 
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consumo e lazer remetem ao prazer, em diferentes aspectos, numa separação 
entre o mundo do trabalho e o mundo do lazer/consumo, sendo este o 
objetivo da vida. O papel do consumidor sobrepuja o do trabalhador sem 
que, no entanto, o trabalho seja desvalorizado, pois é o meio pelo qual se 
pode atender os desejos e obter prazer, seja ele o bem estar da família ou a 
aquisição de um automóvel ou mesmo o disco do cantor predileto (ALVES, 
2002, p. 42) 

 
 Assim, foi projetado no Brasil um ideal de juventude que é acima de tudo 

consumista e otimista. Mas nem todos os jovens enquadram-se neste ideal, onde o jovem é 

aquele indivíduo que procura a sua “independência”, do mundo adulto através do trabalho, do 

namoro, do consumo, etc. Este sinônimo de juventude também foi de alguma forma agradável 

para que a indústria do cinema, da moda e a indústria fonográfica produzissem materiais 

específicos para este filão social. Esta positividade diretamente, atrai o consumismo. Então 

neste ciclo vicioso, parte da juventude brasileira formou a segunda geração de roqueiros do 

Brasil, que conta com nomes como Celly e Tony Campello e toda Jovem Guarda.  

 Esta segunda geração de roqueiros do Brasil insurge, na década de 1960, 

nesta lógica do consumo/lazer, namoros, carros, cinema, etc. Este “estilo de vida” reflete e é 

refletido diretamente nas letras das canções dos artistas de rock desta época. Em sua maioria 

versões de músicas norte-americanas e inglesas, estas canções foram criadas por versionistas e 

diversas vezes gravadas por artistas juvenis que se destacavam no cenário do rock no Brasil. 

Apesar de, na maioria das vezes, as letras originais serem modificadas para enquadrar-se nos 

padrões nacionais (problemas e questões do cotidiano da juventude brasileira, letras em 

português), as versões auxiliaram fortemente para a apropriação do rock pela indústria 

fonográfica e pela juventude no Brasil.  

 Nota-se, portanto, que as versões fazem parte da trajetória do rock. Músicas 

que eram compostas por encomenda, músicas de grande sucesso, canções que traziam letras 

que falavam do cotidiano “universal” dos jovens, são canções que abrem precedentes para as 

versões. Ainda mais nesta época (década de 1950-1960) em que os direitos autorais eram 

novidades, trazendo muitos lucros para os produtores que vendiam de forma desenfreada as 

músicas de sucessos dos seus principais artistas, e disseminava o hábito das versões e dos 

versionistas pelo mundo. Além do mais, no Brasil a forma de apropriação do rock se deu 

inicialmente através destas versões, mas em outros lugares do mundo as versões eram 

comuns, e, transparecem a mesma ansiedade por apropriação. Segundo Napolitano (2002), 

 

(…) o sentido das obras musicais é o produto de convenções socioculturais, 
portanto, não são “efeitos naturais” e intrínsecos à obra musical. Mas estas 
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convenções são tão enraizadas socialmente que tendem a informar a 
apropriação dos diversos grupos sociais que formam a estrutura de audiência 
musical em sociedade complexas. Geralmente, o processo de apropriação e 
construção de sentido para os textos culturais (incluindo a música) está 
ligado a certas composições e alianças ideológicas e culturais entre os vários 
grupos e classes sociais, que são continuamente refeitas. Entre nós, a idéia de 
MPB, por exemplo, expressou um momento de aliança social e política entre 
diversas classes sociais em torno de um ideal de nação, defendida, 
primordialmente, por setores nacionalistas de esquerda. (NAPOLITANO, 
2002, p. 32) 

 

 Neste sentido, no Brasil a apropriação da música norte-americana demonstra 

diversos aspectos, dentre eles a tentativa norte-americana de programar um modelo 

desenvolvimentista no Brasil. E até mesmo, esta apropriação demonstra que a juventude 

brasileira já era uma juventude capaz de se unir a uma estrutura mundial.  

 Assim, no final da década de 1950 surgem dois dos maiores ídolos juvenis 

do Brasil, os irmãos Celly e Tony Campello. Naturais da cidade de Taubaté, interior de São 

Paulo, gravaram no ano de 1958 seu primeiro compacto, no qual as músicas Forgive-Me e 

Handsome Boy, eram cantadas respectivamente por Tony e Celly. Estas duas músicas, faziam 

parte de uma nova forma de composição brasileira de canções que eram compostas no país, 

porém com letras em inglês.39 Estas duas músicas foram escritas por Mário Gennri e Celeste 

Novaes. Celly se tornou localmente famosa após apresentar um programa de rádio local. No 

ano de 1959 foram convidados para fazer um programa na TV Record, inicialmente chamado 

Celly e Tony em Hi-fi e depois ficou conhecido como Crush em Hi-Fi – com Celly e Tony 

Campello.  Este programa atinge seu ápice no ano de 1961 e no ano seguinte é cancelado.  

 Através das músicas dos dois é possível perceber as suas influências, da 

parte de Tony seu principais ídolos eram Johnni Boy, Pat Boonie e Elvis. Celly era fã da 

cantora norte-americana Conni Francis, não é a toa que a música Estúpido Cupido, uma 

versão de uma música cantada pela artista estadunidense, foi um dos seus principais sucessos.  

 Portanto, a nossa análise acerca do rock  de Celly e Tony Campello ficará a 

cargo da música Estúpido Cupido, que em inglês é Stupid Cupid, composta originalmente por 

Howard Greenfield e Neil Sedaka no ano de 1958, tornou-se um hit de sucesso no mesmo ano 

sendo interpretada por Connie Francis. Primeiramente exporemos a versão original em inglês 

e em seguida a versão brasileira, Estúpido Cupido, versão feita por Fred Jorge, e se tornou 

                                                 
39 Na década de 1970, a banda os Mutantes na qual Rita Lee era a vocalista compunha canções em inglês, mas 
também em português. Na década de 1980 a banda de HEavy Metal brasileira Sepultura compôs na sua 
totalidade canções em inglês e fez e ainda faz muito sucesso fora do país. Nas décadas de 1990 e 2000 bandas 
como Angra e Diesel também seguiram o exemplo da banda Sepultura compondo todo o seu repertório à língua 
inglesa.  
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uma música muito famosa na voz de Celly Campello nos anos de 1959 e 1960. A maior parte 

das canções cantadas por Celly e Tony eram compostas por Fred Jorge, um versionista que 

compôs e transformou mais de cem canções em versões nacionais.  

 Esta música que escolhemos foi tão famosa que tornou-se título e tema 

musical de novela nacional que foi exibida entre os anos de 1976 e 1977. A telenovela, suas 

músicas e o figurino foram ambientados nos anos 60. Foi a última novela brasileira a ser 

transmitida em preto e branco, o seu último episódio foi feito a cores.  

 

Stupid Cupid (Howard Greenfield/Neil Sedaka, 1958) 
 
My fine feathered friend with your cute little pranks, 
I would like to express my thanks, 
I trusted you implicitly, 
But what a double-crosser you turned out to be. 
 
Stupid Cupid you're a real mean guy, 
I'd like to clip your wings so you can't fly, 
I'm in love and it's a crying shame, 
And I know that you're the one to blame. 
Hey hey, set me free. 
Stupid Cupid stop picking on me. 
 
I can't do my homework and I can't think straight, 
I meet her every morning 'bout half past eight, 
I'm acting like a lovesick fool, 
You've even got me carrying your books to school. 
Hey hey, set me free. 
Stupid Cupid stop picking on me. 
 
You messed me up for good right from the very start, 
hey now, go play Robin Hood with somebody else's heart. 
 
You got me jumping like a crazy clown, 
And I don't feature what you're putting down, 
Well since I kissed her loving lips of wine, 
The thing that bothers me is that I like it fine. 
Hey hey, set me free. 
Stupid Cupid stop picking on me.40 

Estúpido Cupido (Fred Jorge, 1959) 

 
Oh! oh! Cupido vê se deixa em paz 
(Oh! oh! Cupido!) 
Meu coração que já não pode amar 
                                                 
40 Em anexo, tradução da música Stupid Cupid.  
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(Oh! oh! Cupido!) 
Eu amei há muito tempo atrás 
(Oh! oh! Cupido!) 
Já cansei de tanto soluçar 
(Oh! oh! Cupido!) 
Hei, hei, é o fim 
Oh! oh!, cupido! 
Pra longe de mim 
(Oh! oh! Cupido!) 
Eu dei meu coração a um belo rapaz 
(Oh! oh! Cupido!) 
Que prometeu me amar e me fazer feliz 
(Oh! oh! Cupido!) 
Porém, ele me passou prá trás 
(Oh! oh! Cupido!) 
Meu beijo recusou e meu amor não quis 
(Oh! oh! Cupido!) 
Hei, hei, é o fim 
Oh! oh! cupido! 
Pra longe de mim 
(Oh! oh! Cupido!) 
Eu vi um coração cansado de chorar 
A flecha do amor só trás angústia e a dor 
(Oh! oh! Cupido!) 
Mas, seu cupido o meu coração 
(Oh! oh! Cupido!) 
Não quer saber de mais uma paixão 
(Oh! oh! Cupido!) 
Por favor vê se me deixa em paz 
(Oh! oh! Cupido!) 
Meu pobre coração já não aguenta mais 
(Oh! oh! Cupido!) 
Hei, hei, é o fim 
Oh! oh!  cupido 
Pra longe de mim... 
(Oh! oh! Cupido!) 
 
Mas, seu cupido o meu coração 
(Oh! oh! Cupido!) 
Não quer saber de mais uma paixão 
(Oh! oh! Cupido!) 
Por favor, vê se me deixa em paz 
(Oh! oh! Cupido!) 
Meu pobre coração já não aguenta mais 
(Oh! oh! Cupido!) 
Hei, hei, é o fim 
Oh! oh!  cupido 
Pra longe de mim.. 
(Oh! oh! Cupido!) 
Hei, hei, é o fim 
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Oh! oh!  cupido 
Pra longe de mim... 
Oh, oh, cupido!Oh! oh! Cupido! 
Oh! oh! Cupido! 
Oh! oh! Cupido! 
 

 Antes da análise das fontes, é interessante salientar que não há grande 

diferença, em relação à data de publicação, entre o sucesso original e a versão brasileira, um 

ano somente. Este fato demonstra a força da indústria cultural como aparato difusor de cultura 

e também de informações. Através deste fato também é possível perceber que o rock não foi e 

não é uma cultura localizada. Vários países adotaram esta música que foi absorvida por sua 

juventude de maneira peculiar e ímpar em cada um deles. Este é um dos fatores que 

contribuíram para o processo de mundialização da cultura no mundo contemporâneo. Não há 

barreiras nacionais nem locais neste processo e o que mais nos interessa é que, a partir de 

então, passou a existir uma rede de transmissão e de partilha da cultura.   

 Em relação às fontes acima expostas, podemos perceber, primeiramente, 

através da estética das duas que a versão brasileira é mais compacta. Este aspecto se deve ao 

fato de que, muitas versões “abrasileiradas” de músicas estrangeiras não privilegiavam a letra 

original, mas sim a canção, a melodia. Portanto, as versões não são traduções das músicas 

originais, na verdade, estão longe disso. Por mais que as duas letras retratam uma temática 

similar, ou seja, o amor, a primeira fala sobre o impacto do amor na vida da pessoa, (no caso 

uma jovem), é possível perceber isto nos versos: “I can't do my homework and I can't think 

straight” e “You got me jumping like a crazy clown”. A segunda expõe as desilusões que o 

amor proporciona, a decepção de ser deixada: “Eu dei meu coração a um belo rapaz / Que 

prometeu me amar e me fazer feliz / Porém, ele me passou prá trás/ Meu beijo recusou e meu 

amor não quis.” 

 Outra questão que se torna pertinente ao analisarmos as letras acima é a 

independência sexual feminina. Segundo Hobsbawm (1995) a formação social da família 

estava em crise após a Segunda Guerra Mundial. Muitas mulheres criaram seus filhos 

sozinhas devido ao fato de seus maridos terem ido à guerra e não retornado. Segundo o autor 

supracitado, o número de pessoas vivendo sós, sem família (nuclear patriarcal ou mesmo sem 

um único companheiro sexual) aumentou consideravelmente. Sendo que “em muitas grandes 

cidades ocidentais, elas somavam cerca de metade de todas as casas.” (HOBSBAWM, 1995, 

316.) Estes fatos são para o autor, um reflexo das mudanças nas condutas sexuais, em relação 

à parceria e à procriação. As mulheres, mesmo não gozando de tanta liberdade quanto os 
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homens, protagonizaram a liberalização sexual de maneira extraordinária, podemos dizer, 

massiva. Portanto, não podemos negar que estas mudanças na estrutura social contemporânea 

influenciaram diretamente na maneira de perceber e de representar o mundo. Uma dessas 

maneiras é através de canções como Stupid Cupid e também, Estúpido Cupido.  

 Por mais que a letra da canção mude, o que nos importa é salientar o fato de 

que o rock chegou ao Brasil e causou um impacto. Impacto este que foi sentido mais 

nitidamente pelos jovens e bem aproveitado pela indústria fonográfica cada vez mais 

crescente. Outras versões de rock surgem no Brasil na década de 1960, a grande maioria delas 

carregando características da juventude brasileira para dentro da letra. Porém, se tratando de 

um versão temos que entender que parte da música original sempre é mantida. E nesta 

manutenção é que se dá o intermédio entre símbolos, entre as juventudes, entre as linguagens, 

etc.  

 Em meados da década de 1960 o Brasil passou por inúmeras 

transformações, culturais, sociais, econômicas e também políticas. No ano de 1964 o Governo 

Militar fora instituído através de um golpe para derrubar o então presidente João Goulart. Este 

pressionado pelas esquerdas radicais, propunha reformas de cunho nacionalista no país. Além 

do mais, contava com um razoável apoio popular. Porém, apoiados pelas classes médias 

nacionais – devido ao medo do comunismo instaurado pela Guerra Fria –  os militares 

assumiram o poder instaurando uma Ditadura.  

 Durante os quatro primeiros anos de governo ditatorial militar no país, o 

objetivo dos militares era de eliminar com a oposição política de esquerda. Durante este 

tempo boa parte dos artistas detinham uma liberdade relativa. Podendo compor as músicas 

que queriam sem a censura interferir. 41 

 Foi neste contexto que surgiu o primeiro movimento de rock no Brasil, a 

Jovem Guarda. Esta agregou diversos artistas e meios de comunicação.  Enquanto de um lado, 

artistas estavam indo para as ruas como forma de protestar contra a Ditadura Militar, como é o 

caso da MPB e dos Centros Populares de Cultura, por outro lado alguns artistas invadiam 

semanalmente a casa de milhares de pessoas, cantando músicas paras jovens, vestidos como 

jovens falando como Jovens.  

                                                 
41  A censura somente vai acontecer de forma marcante a partir do ano de 1968 com a imposição do Ato 
Institucional número 5, ou AI-5. Este ato teve como principal objetivo reestruturar as forças a favor da 
“revolução” e destituir de força de expressão a população em geral. AI-5 revigorou o poder do Executivo no 
país, tornando ilegítimas as manifestações públicas ou privadas de cunho crítico ou mesmo político contra o 
governo.  
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 No ano de 1965 surge um programa, que inicialmente serviu para tampar o 

buraco deixado pela transmissão do Campeonato Paulista de Futebol, na TV Record, onde 

três jovens: Roberto Carlos (o “Rei), Erasmo Carlos (o “Tremendão” ) e Wanderléia (a 

“Ternurinha) comandavam a festa nos domingos pela tarde. Segundo Vianna (1990) estes 

foram os primeiros grande ídolos juvenis brasileiros, ídolos que atingiram um público gigante 

através da TV, dos discos e do cinema. Segundo o autor, o ritmo dançante, os cabelos longos, 

as roupas coloridas fizeram uma grande diferença e causaram impacto na sociedade brasileira.  

 

Em 1975, Erasmo Carlos  avaliou assim seu tempo de Jovem Guarda: “Foi a 
época de quebrar tabus, de usar cabelo grande, roupas louquíssimas... eu me 
orgulho de ter sido um dos primeiros a ser chamado de bicha por essas 
coisas. Aguentei muitas barras pesadas. Mas a moçada se ouriçou e a Jovem 
Guarda foi, aqui, guardadas as proporções, o mesmo que os Beatles foram 
para o mundo”. (…) Jerry Adriani respondeu assim à minha pergunta de se 
ele se achava rebelde no tempo da Jovem Guarda (pergunta feita durante a 
série de debates As Tribos do Rock Tropical na Tava Funarte): “Uma vez, eu 
e RobertoCarlos fomos de carro para São Paulo e uns caminhoneiros nos 
pararam na estrada e queriam brigar conosco  só porque éramos cabeludos. 
Nós usávamos roupas que eram consideradas de bicha. Na Bahia, eu e o 
Wanderley Cardoso fomos apedrejados durante nosso primeiro show em 
Salvador. Mas no ano seguinte, lotamos um ginásio baiano duas vezes numa 
só noite. Foi uma loucura” (VIANNA, 1990, s/p.) 

  
 Roberto, Erasmo e Wanderléia surgiram em uma época em que os primeiros 

artistas de rock do país estavam perdendo a sua popularidade. No ano de 1961 Celly 

Campello se afasta dos palcos. Nesta época ainda, haviam poucos sucessos de rock nas 

paradas, como a música Dianna  e Marcianita. No Rio alguns artistas esperavam uma 

oportunidade para se destacar, como é o caso de Ed Wilson e do grupo Renato e seus Blue 

Caps. 

 Desta forma, além de produtos, como roupas, acessórios, maquiagens, 

brinquedos, e etc. foram vendidos associados à Jovem Guarda, mas também ao mesmo tempo 

eram vendidos ideais de juventude e de comportamento. O programa televisivo logo se tornou 

um sucesso nacional e comercial. Passou a ser feito também no Rio de Janeiro e, 

posteriormente, enviado em fitas para outros lugares do país.  

 As canções dos grupos e dos artistas da Jovem Guarda eram na sua maioria 

versões de sucessos norte-americanos, ingleses e até mesmo italianos. Possuíam o amor como 

tema principal. Além do mais, destacavam o comportamento juvenil como sinônimo de 

cotidiano, de coisas corriqueiras, ir ao cinema, beijar uma garota, corridas de carro, etc. 

Segundo Alves (2002) esta postura da Jovem Guarda foi duramente criticada pelos engajados 
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politicamente no Brasil. Era um embate quase que físico entre aqueles que defendiam a 

música nacional engajada da MPB e os cantores de rock que eram chamados de alienados por 

aqueles e que transmitiam o imperialismo norte-americano no país. Assim, segundo Alves 

(2002),  

Este embate era também o de dois segmentos distintos da juventude. 
Enquanto os defensores da MPb eram filhos dos setores médios e abastados, 
os adeptos da Jovem Guarda eram basicamente suburbanos. Para estes, a 
música era a porta de entrada para o mundo dos carros, viagens e aventuras 
daqueles, ao mundo do prazer. (ALVES, 2002, p. 47) 

  
 Mesmo com alguns pensando o contrário, a Jovem Guarda ajudou a 

transformar o comportamento dos jovens brasileiros. Auxiliando assim na formação da 

segunda geração de roqueiros do país, geração esta que influenciou inúmeras outras e até os 

dias atuais está presente nos repertórios de muitas bandas de rock. O programa televisivo foi 

cancelado em 1968, e neste curto tempo de três anos a Jovem Guarda deixou marcas 

profundas na música brasileira.  

 Para podermos analisar alguns dos aspectos da juventude da Jovem Guarda, 

assim como alguns dos seus comportamentos, analisaremos a seguir uma versão de uma 

música norte-americana famosa tanto no Brasil quanto no exterior: Splish Splash. Esta música 

foi originalmente composta por Bob Darin em co-autoria com o Dj Murray THe K (Murray 

Kaufman). O cantor Bob Darin ficou muito famoso após gravar esta música no ano de 1958 

nos estúdios da Atlantic em Nova York, porém esta canção somente ficou famosa na década 

de 1960, despertando o interesse em vários compositores versionistas pelo mundo.  

 O Dj Murray The K  fez uma aposta com o Darin dizendo que este não era 

capaz de escrever uma canção que começasse com as palavras Splish Splah. Então, E assim a 

música foi criada com a influência da mãe do cantor, que o indicou a ideia de unir a 

sonoridade (do splash) com a temática da água, pois na letra original o protagonista estava 

tomando um banho e quando sai da banheira e entra na sala da sua casa há uma festa rolando, 

num sábado a noite. Não diferente das canções famosas de rock desta época, a música 

enquanto sonoridade induz diretamente à dança e a letra faz diversas vezes referências a 

jovens dançando com passes de dança, como insetos rolando ao chão.  

 

Splish Splash (Bob Darin/Murray Kaufman, 1958) 

 
Splish, splash 
I was takin' a bath 
Long about a Saturday night … yeah! 
Rub-a-dub 
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Just relaxin' in the tub 
Thinkin' everything was all right. 

Well … I stepped out the tub 
Put my feet on the floor 
I wrapped the towel around me 
And I opened the door. 

And … then-a … splish, splash 
I jumped back in the bath 
Well … how was I to know 
There was a party going on. 

They was a splishin' and a splashin' 
Reelin' with the feelin' 
Moving and a groovin' 
Rockin' and a rollin' … yeah! 

Bing, bang 
I saw the whole gang 
Dancin' on my living room rug … yeah … 
Flip flop 
They was doin' the bop 
All the teens had the dancin' bug. 

There was Lollipop with-a Peggy Sue 
Good Golly, Miss Molly was-a even there, too! 
A-well-a. … splish, splash 
I forgot about the bath 
I went and put my dancin' shoes on … yea! 

I was a rollin' and a strollin' 
Reelin' with the feelin' 
Movin' and a groovin' 
Splishin' and a splashin' … yeah! 

Yes … I was a splishin' and a splashin' 
I was a rollin' and a strollin' 
Yeah … I was a movin' and a groovin' ... woo! 
We was a reelin' with the feelin' … ha! 
We was a rollin' and a strollin' 
Movin' with the groovin' 
Splish, splash … yeah! 

I was a splishin' and a splashin' … one time … 
I was a splishin' and a splashin' … woo-woo! 
I was a movin' and a-groovin' … 

 

  Percebemos que a letra é carregadas de gírias da época, uma linguagem 

específica dos jovens que não são passíveis de tradução literal. Termos tal com splishin' and a 

splashin', Rockin' and a rollin', rollin' and a strollin', Reelin' with the feelin',flip flop, são 
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expressões que além de não se traduzirem, criam uma linguagem comum entre os jovens, algo 

que ficou como característica para das gerações futuras. O uso em demasia dos apóstrofos 

demonstra a redução fonética das palavras como nos exemplos acima, e não são mudanças 

oficiais da língua inglesa, mas sim uma criação. E esta gera novos tipos de palavras, que 

somente quem as usa consegue entender o seu sentido. No Brasil, expressões como Brasa, 

Mora, Gatinha, dar uma volta, eram algumas dessas gírias comuns durante a Jovem Guarda 

no país. 

 Na parte melódica da música, além do ritmo marcante, percebemos que a 

entonação de voz, um pouco rouca e pausada dá a música uma característica de improviso, 

talvez herdada do Jazz pop. Darin fez muito sucesso como cantor de pop sofrendo assim 

influências do Jazz e da música branca americana.  Além do mais, a parte rítmica é marcada 

por uma bateria dançante e rápida, acentuando as pausas da voz, juntamente aos solos de 

instrumentos de sopro, porém, as guitarras pouco aparecem e o contrabaixo tem pouco 

destaque. Splish Splash é uma canção que também faz referências ao modo como as pessoas 

se reuniam em casa para festas, dançantes, reuniões de amigos num sábado a noite. 

Características estas presentes na juventude na juventude até os dias atuais.  

 A versão que ficou no Brasil nacionalmente conhecida é cantada pelo cantor 

Roberto Carlos e foi versionada por Erasmo Carlos, seu companheiro. Além de ser somente 

mais uma música no repertório desses artistas, Splish Splash foi (também no caso brasileiro) a 

música que deu visibilidade aos dois cantores. Além do mais, a música é ao mesmo tempo o 

nome do segundo disco de Roberto Carlos, que conta com outras versões e com músicas 

originais de sucesso como Parei na Contramão, considerada um dos maiores sucessos de rock 

do Brasil.  

 Este disco foi gravado em novembro 1963, cinco anos após a gravação da 

música original,mas as características rítmicas e melódicas da músicas são bastantes similares. 

Porém, a letra é totalmente modificada, para se enquadrar nos cultura brasileira, ressaltando 

coisas comuns do cotidiano do jovem brasileiro, como a paquera, o cinema do final de 

semana. 

Splish Splash (Roberto Carlos/Erasmo Carlos, 1963) 
 

Splish Splash! 
Fez o beijo que eu dei 
Nela dentro do cinema 
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Todo mundo olhou-me condenando 
Só porque eu estava amando... 

Agora lá em casa 
Todo mundo vai saber 
Que o beijo que eu dei nela 
Fez barulho sem querer 
Yeah!.. 

Splish Splash! 
Todo mundo olhou 
Mas com água na boca 
Muita gente ficou 
Hiê! Hiê! 
Splish Splash! 
Hiê! Hiê! 
Splish Splash! Splish Splash! 
Splish Splash! Splish Splash! 
Ahran! Ahran! Ahran! Ahran!... 

Splish Splash! 
Fez o tapa que eu levei 
Dela dentro do cinema 
Todo mundo olhou-me condenando 
Só porque eu estava apanhando... 

Agora lá em casa 
Todo mundo vai saber 
Que tapa que eu levei 
Fez barulho e fez doer 
Yeah!.. 

Splish Splash! 
Todo mundo olhou 
Mas com água na boca 
Ninguém mais ficou 
Hiê! Hiê! 
Splish Splash! Splish Splash! 
Splish Splash! 
Hiê! Hiê! Hiê! Hiê! Au! 
Splish! Splish! 
Splish Splash!... 

Splish Splash! 
Fez o beijo que eu dei 
Nela dentro do cinema 
Todo mundo olhou-me condenando 
Aha! Aha! 
Só porque eu estava amando... 

Agora lá em casa 
Todo mundo vai saber 
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Que o beijo que eu dei nela 
Fez barulho sem querer 
Yeah!.. 

Splish Splash! 
Todo mundo olhou 
Mas com água na boca 
Muita gente ficou 
 

  Na música original, a canção é introduzida por barulho de água, de banho 

(fazendo referência à letra da canção), e na versão brasileira a  música é introduzida com um 

barulho de um beijo – também fazendo referência à letra da música. É interessante notar que 

na original a letra entra em consonância com o ritmo e faz diversas referências à dança, na 

versão brasileira a letra não faz alguma referência à dança, o ritmo marcante por si só já o 

induz. A melodia, ao contrário da canção original, é marcada pela guitarra rítmica no lugar de 

instrumentos de sopro. Além do mais, as pausas da letra são marcadas por vocalizações e 

solos de guitarra.  

 Percebe-se que toda a letra foi modificada, porém para manter a estrutura 

rítmica e melódica, o refrão Splish Splash hiê, hiê é repetido várias vezes. A letra faz 

referências também ao cotidiano dos jovens brasileiros, entre a paquera e o beijo roubado, até 

mesmo a prática de freqüentar os cinemas – prática esta que levou ao conhecimento da música 

rock no país.  

 Através da análise desta música enfatizamos nossa hipótese de que ao rock 

enquanto uma música estrangeira, foi incorporada pelos próprios hábitos da juventude 

brasileira. Apropriada através das versões, este estilo musical ainda não perdeu a sua força na 

país. Muitos festivais de rock foram realizados no Brasil desde meados da década de 1960, 

culminando na realização do Rock in Rio no ano de 1985, onde vários artistas internacionais e 

nacionais tocaram durante uma semana de muito rock. O Brasil só foi ter o seu rock genuíno, 

porém com várias influências perceptíveis, na década de 1980, porém este processo das 

décadas anteriores foi de extrema importância, devido ao fato de que a história não é 

construída do dia para a noite, mas sim através de processos, que na maioria das vezes são 

demorados e dolorosos. Não podia ser diferente com o rock.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde a elaboração inicial desta dissertação entendemos que não é a nossa 

finalidade esgotar as discussões que aqui propusemos. Longe disto, tentamos entender os 

processos que levaram à criação do rock como um estilo musical e os meios pelos quais 

obteve um alto índice de propagação e aceitação pelo mundo – enfatizando o caso do Brasil 

nas décadas de 1950 e 1960. Processos estes que demandam muito tempo, fontes, esforços 

para alcançar limites definidos acerca do tema. 

 Porém, ao iniciarmos nossas discussões propomos questões e hipóteses que 

merecem aqui ser esclarecidas. Ao tentarmos responder nossos questionamentos principais, 

chegamos a pontos convergentes e divergentes daqueles que pensávamos atingir. E 

consideramos esta uma característica positiva da elaboração do trabalho. Positiva não no 

sentido de fazer juízo de valor, mas sim no que tange à elaboração de um trabalho científico. 

Passamos por todo um processo de criação, recriação, e neste foi possível chegar a uma 

versão, que mesmo não sendo final (pelo mesmo motivo exposto no parágrafo anterior) se 

configura a mais próxima de um modelo que planejávamos. 

 O rock surgiu nos Estados Unidos através de misturas inéditas até então na 

música popular. Nesse país havia uma segregação perceptível na música popular que deu 

origem ao rock. Segregação esta que é uma conseqüência das relações de raça, do mundo 

rural e urbano, e até mesmo regional. Mas no Brasil a produção musical até meados da década 

de 1950 era concentrada, devido ao pouco alcance dos meios de comunicação, por serem 

pouco acessíveis ou caros. Essas músicas eram produzidas, criadas e divulgadas quase que em 

um processo manufaturado. Podemos citar o exemplo do samba carioca, da música caipira 

paulista e mineira (com elementos nordestinos e sertanejos, mas não legítimos, pois, foram 

incorporados por migrantes), das marchinhas, de festivais como o Carnaval.  Na década de 

1960, a Bossa Nova manteve a produção da música no eixo Rio - São Paulo, porém, rompeu 

com aspectos das raízes populares do samba e das marchinhas, sendo estes renegados e 

segregados nos morros e favelas. O mundo na década de 1960 passou a ser ligado através das 

indústrias de bens culturais, principalmente da fonográfica e da cinematográfica. 

 Portanto, não haveria momento mais propício para a apropriação do rock no 

Brasil se não este intermédio entre 1950 e 1960. No Brasil, como em outros países do mundo, 

o rock para se firmar dependeu diretamente de uma expressão cultural estrangeira, porém, ao 

mesmo tempo houve a agregação de elementos nacionais. Este fato ampara a nossa hipótese 

de que o rock é um produto estadunidense e não poderia ter sido criado em outro lugar. Por 

mais que alguns dos seus elementos (como a rebeldia, a identidade juvenil, a música rock, 
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suas ideias e letras) foram aceitos de forma abrangedora em outros países do mundo, se 

tornando assim parte de uma cultura mundializante, não há como falar em um rock 

genuinamente brasileiro na década de 1950. Somente na década de 1960 alguns elementos da 

cultura nacional foram incorporados no rock, processo este que não foi restrito ao Brasil, pois 

aconteceu em todo o mundo. Segundo Chacon (1982),  

 

Golpismos à parte, nós entramos no Rock pela porta da frente… Mas 
demoramos demais no hall. Através de Ronnie Cord, Demétrius e 
Cely Campello, que cantavam as brilhantes e antológicas Rua Augusta 
e Estúpido Cupido, entramos no rock´n´roll tardiamente, mas ainda a 
tempo de tirar a diferença. (CHACON, 1982, p. 15) 

 

 Porém, não entendemos esta apropriação do rock somente a partir de uma 

ótica linear de imposição cultural norte-americana, ou mesmo da formação de um mercado de 

consumo cultural em processo de aculturação nos países “subdesenvolvidos”, nos quais a 

modernização aconteceu de forma tardia. Estas são teorias que de uma forma ou de outra 

excluem o caráter sociocultural ao enfatizarem em demasia fatores econômicos da expansão 

do modelo neoliberal. Pensamos que por mais que o rock tenha sido criado nos Estados 

Unidos, devido aos fatores expostos anteriormente, no Brasil a revolução social da juventude 

já estava acontecendo, simultaneamente. Segundo Groppo (1996),  

 

Ambos [a juventude e o rock] estão nas origens ou vanguarda deste 
processo – o que erradamente valeu, principalmente ao rock, o rótulo 
de “influência cultural norte-americana”, mesmo quando claramente 
suas fontes de criação e produção já se encontravam disseminadas 
pelo mundo modernizado. Falar de rock e juventude é falar de um dos 
aspectos nucleares da história da cultura mundializante, aquela cultura 
que vem dissipando barreiras e valores nacionais e substituindo-os por 
padrões culturais cujas referências locais não mais se definem. 
(GROPPO, 1996, p. 07) 

 

 Para Groppo (1996) a cultura juvenil de meados do século XX também era 

um produto da cultura mundial, portanto a juventude brasileira não estava distante dos ideais e 

padrões estéticos e materiais das outras juventudes mundo a fora. Além do mais, os elementos 

culturais (rock) e os elementos sociais (identidade juvenil) presentes na cultura rock foram 

fundamentais para o processo de mundialização da cultura.  

 A incorporação do rock, por parte dos jovens mesmo que através da lógica 

do mercado de consumo, no Brasil aconteceu de maneira específica, pois a música enquanto 
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uma arte singular adaptou-se ao gosto e às vontades da juventude, pois esta já estava 

preparada para recebê-lo. 

  Concordamos, portanto, com Chacon (1982) ao ressaltar que por mais que 

o rock tenha surgido nos Estados Unidos, possuindo lá o maior manancial de bandas, ele é um 

produto da sociedade internacional. Porém, se em relação à adaptação da juventude brasileira 

o rock foi um sucesso, em relação à cultura nacional, a adaptação não tão foi fácil. Pois, o 

rock rompeu as barreiras do nacional e trouxe consigo elementos até então novos para a 

música brasileira, como a guitarra elétrica, as formações das bandas, o modo de cantar e 

compor, de agir no palco, sem mencionar as gírias e expressões, a rebeldia, a moda, etc. Além 

do mais, novos tipos de configurações econômicas, políticas e sociais estavam sendo criadas 

no país (como é o caso da Ditadura Militar) na década de 1960, e estas necessitavam de uma 

arte engajada para se contrapor a tais modelos. O rock no Brasil desses anos iniciais, não foi 

uma música politicamente engajada, pelo contrário, pregava outro tipo de rebeldia, considera 

por muitos como consumista, infantil e conservadora.  

 Mas em algum sentido, esta rebeldia foi algo que não explodiu na 

sociedade, mas sim implodiu, foi de dentro para fora. O rock conseguiu causar uma 

revolução, mesmo que não atingindo grandes dimensões, na juventude brasileira. Tanto que 

este estilo musical está presente até os dias atuais na vida do jovem brasileiro. E esta 

revolução só foi possível através das apropriações dos artistas e até mesmo da indústria 

fonográfica e do cinema da música rock. Apropriação esta que começou através das versões 

dos sucessos estrangeiros, mas que com o tempo passou a transformar-se e um produto com 

características mais “abrasileiradas”, o ápice desta apropriação se dá na década de 1980, na 

qual o rock produzido no país passa a ser chamado de brasileiro. Porém, este não é o recorte 

temporal desta pesquisa. Talvez em pesquisas futuras possamos desenvolver a temática da 

apropriação nas décadas de 1970 e 1980 no Brasil. 
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ANEXOS 

 

Letra da canção Contry Farm Blues, (Son House, Paramount, 1930.) 

  

Down South, when you do anything, that's wrong  
Down South, when you do anything, that's wrong  
Down South, when you do anything, that's wrong  
They'll sure put you down on the country farm  
Put you down under a man they call "  
Captain  
Jack"  
Put you under a man called "Captain Jack"  
Put you under a man they call "Captain Jack"  
He'' sure write his name up and down your back  
Put you down in a ditch with a great long spade  
Put you down in a ditch with a great long spade  
Put you down in a ditch with a great long spade  
Wish to God that you hadn't never been made  
On a Sunday the boys be lookin' sad  
On a Sunday the boys'll be lookin' sad  
On a Sunday the boys be lookin' sad  
Just wonderin' about how much time they had 

 

 

Letra da música No Money Down (Chuck Berry, Chess Records, 1957) 

As I was motorvatin' back in town 
I saw a Cadillac sign, said 'no money down' 
Eased on my brakes, I pulled in the drive 
Gunned my motor twice, then I walked inside 
Dealer came to me, said trade in your Ford 
I'll put you in a car that'll eat up the road 
Tell me what you want, just sign that line 
I'm gonna have it brought down to you 
In a hour's time 

 

[Chorus] 
Now I'm gonna buy a car 
I'm gonna be headin' on down that road 
'No money down' 
I won't have to worry baby 
About my broken and ragged Ford 
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Yes, I want a yellow convertible, two door DeVille 
With a continental spare, white chrome wheels 
I want power steering, Lord, I want power brakes 
I want a powerfull motor with a jet off-take 
Air conditioned, automatic heat 
A full Murphey bed in my back seat 
Short wave radio, TV and a phone 
I gotta talk with my baby when I'm ridin' alone 

[Chorus] 

I want four carburetors, two straight exhausts 
Burnin' aviation fuel, no matter what it costs 
Railroad airhorns, I want a military spot 
I want a five year guarantee on everything I got 
Ten dollar deductibles, twenty dolar notes 
Thirty dollar liability, that's all she wrote 

[Chorus] 

 

 

 

Tradução da letra da música Blowin´ In the Wind do cantor e compositor Bob Dylan: 
 
 
Soprada no Vento (Bod Dylan) 
 
Quantas estradas precisará um homem andar 
Antes que possam chamá-lo de um homem? 
Quantos mares precisará uma pomba branca sobrevoar 
Antes que ela possa dormir na areia? 
Sim e quantas vezes precisará balas de canhão voar 
Até serem para sempre banidas? 
 
A resposta, meu amigo, está soprada no vento 
A resposta está soprada no vento 
 
Sim e quantos anos pode existir uma montanha 
Antes que ela seja dissolvida pelo mar? 
Sim e quantos anos podem algumas pessoas existir 
Até que sejam permitidas a serem livres? 
Sim e quantas vezes pode um homem virar sua cabeça 
E fingir que ele simplesmente não vê? 
 
A resposta, meu amigo, está soprada no vento 
A resposta está soprada no vento 
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Sim e quantas vezes precisará um homem olhar para cima 
Antes que ele possa ver o céu? 
Sim e quantas orelhas precisará ter um homem 
Antes que ele possa ouvir as pessoas chorar? 
Sim e quantas mortes ele causará até ele saber 
Que muitas pessoas morreram? 
 
A resposta, meu amigo, está soprada no vento 
A resposta está soprada no vento 
 

 

Tradução da música Rock Around The Clock 
Uma, duas, três, quatro horas de rock, 
Cinco, seis, sete horas, oito horas de rock. 
Nove, dez, onze horas, doze horas de rock, 
Nós vamos dançar rock pelas horas hoje à noite. 
Ponha seus trapos alegres e aproveite comigo, 
Teremos diversão quando o relógio bater uma. 
 
Nós vamos dançar rock pelas horas hoje à noite, 
Nós vamos dançar rock, rock, rock, até amanhecer, 
Nós vamos dançar rock, nós vamos dançar rock pelas horas hoje à noite. 
 
Quando o relógio bater duas, três e quatro, 
Se a banda diminuir vamos gritar por mais. 
 
Quando o alarme tocar cinco, seis e sete, 
Nós estaremos no sétimo céu. 
 
Quando for oito, nove, dez, onze também, 
Estarei forte e você também. 
 
Quando o relógio bater doze nós nos acalmaremos então, 
Começaremos a dançar o rock pelas horas de novo. 
 
 

Tradução da letra da música Stupid Cupid.  

 

Cupido Estúpido  
 
Meu amigo, 
Eu gostaria de expressar meu agradecimento, 
Acreditei em você implicitamente, 
mas que vira folha você se tornou... 
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Cupido estúpido, você é um cara muito mau 
Eu queria prender suas asas para você não poder voar 
Eu estou apaixonado e é uma grande vergonha 
E eu sei que você é o culpado 
Hey Hey, liberte-me 
Cupido Estúpido, para de me flechar 
 
Não posso fazer meu dever de casa e não consigo pensar direito 
Eu o encontro todas as manhãs às 8 e meia 
Estou agindo como uma boba apaixonada 
Você até me fez carregar os livros dele para a escola 
Hey Hey, liberte-me 
Cupido Estúpido, para de me flechar 
 
Você me confundiu demais desde o começo 
Hey, vai brincar de Robin Hood 
Com o coração de outra pessoa 
 
Você me fez pular que nem um palhaço maluco 
E eu não entendo o que você está tramando 
Desde que eu beijei seus lábios de vinho 
O que me incomoda é que eu gostei 
Hey Hey, liberte-me 
Cupido Estúpido, pára de me flechar.  
 
 
 
 
 


