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RESUMO 

 

A juventude constrói a sua identidade quando interage com as pessoas que 

estão ao seu redor, como a família ou amigos, e a música em muitos casos 

ajuda os jovens nesse processo de auto conhecimento. O rock, surgido na 

década de 50 com o propósito de rebeldia, permitiu que os jovens mostrassem 

a sociedade o que sabiam, queriam e podiam decidir para suas vidas, 

propagando seus ideais. Um gênero musical que com o passar dos anos só 

atrai mais adeptos não é forte somente musicalmente. O rock é estilo de vida, é 

comportamento, é moda. Em muitos casos os jovens definem a sua identidade 

inspirados em bandas ou artistas do rock. A cidade de Mossoró nos últimos 

anos vem desenvolvendo-se economicamente e culturalmente. O processo de 

globalização permitiu que os jovens mossoroenses passassem a conhecer 

novas culturas, e a cidade se tornou cosmopolita. Consequentemente, a 

hibridização que mescla a cultura global com a local, se fez presente na vida 

dos habitantes de Mossoró, incluindo os jovens roqueiros que frequentam os 

ambientes que promovem eventos de rock na cidade. A partir de leituras de 

teóricos como Hall (2006), Prysthon (2004), Chacon (1985) e Janotti (2003), 

todo esse contexto será abordado no Baião do Rock, uma página na internet 

que abordará como a música e a moda rock contribuem na construção da 

identidade dos jovens mossoroenses. 

 

Palavras – chave: jovens; rock; identidade; cosmopolitismo; hibridismo; moda;                     

música 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The youth builds its identity when it interacts with people around it, like family or 

friends, and the music, in most of the cases, helps the young in this process of 

self-discovery. Rock, which emerged during the 50’s with a rebellious purpose, 

allowed the young to show society what they knew, wanted and could decide for 

their lives, spreading their ideals. A musical genre that attracts even more 

followers over the years isn’t strong only in a musical sense. Rock is a lifestyle, 

a behavior, it’s fashion. In many cases, the young define their identity inspired 

by rock bands or artists. Mossoró city has developed economically and 

culturally in the past few years. The globalization process allowed Mossoró’s 

young to discover new cultures, and the city became cosmopolitan. 

Consequentially, the hybridization that mixes the global culture with the local 

one made itself present in the lives of Mossoró’s inhabitants, including the 

young rockers that attend to the places that promote rock events in the city. 

From readings of theorists such as Hall (2006), Prysthon (2004), Chacon (1985) 

and Janotti (2003), all this context will be discussed in Baião do Rock, an 

internet page that will address how rock music and fashion contribute to the 

construction of the identity of Mossoro’s youth. 

Keywords: youth; rock; identity; cosmopolitism; hybridism; fashion; music 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os jovens vivem uma constante busca pela sua identidade. Ninguém 

nasce com uma identidade definida, mas vai construindo ao decorrer dos anos. 

E os jovens, principalmente, que estão no período de descobertas, vão 

construindo a sua identidade à medida que começam a se relacionar com 

alguns grupos e modos de comportamento. Em alguns casos, a música é o 

caminho que eles escolhem para definir as suas escolhas. E junto com a moda 

podemos perceber que existe uma relação que ajuda na definição dessa 

identidade. O rock, por exemplo, é um dos gêneros musicais que assim como 

todos os outros, pode interferir no modo como os jovens se comportam e se 

vestem, de acordo com a música que curtem. A relação moda e música acaba 

expressando uma identidade, o modo como eles se representam através das 

vestimentas mostra quem eles são e o seu papel na sociedade. 

Por ser um gênero que é subdividido em outros, o rock não tem somente 

um estilo de roupa que o define, tudo depende da tribo roqueira1 a qual se 

pertence. Cada subgênero tem sua marca, uma vestimenta que o representa, 

cada tribo tem um estilo, uma maneira de se comportar e uma identidade 

definida.  

Essa subdivisão é uma das características do mundo pós-moderno, o 

processo de globalização tem entre suas características a formação de 

identidades multiculturalistas, onde não há uma identidade única, mas 

fragmentada, e onde as pessoas podem ser de diversos grupos sociais ao 

mesmo tempo. Para Stuart Hall (2006), o multiculturalismo tem como ponto de 

partida o interculturalismo das vivências culturais que acabam por definir o 

modo de interação entre as pessoas. 

E assim é o rock, multiculturalista. Ao invés de ter um único estilo que o 

represente de forma generalizada acabou se fragmentando e formando 

subgrupos, devido ao comportamento das tribos e com isso houve também a 

diferenciação entre as vestimentas. Aspectos históricos foram um dos motivos 

                                                             
1 Os punks se vestem de um jeito, os emos escolheram outra forma de se representar 
visualmente, assim como os que curtem heavy metal,pop rock, hard rock, gótico, alternativo, 
entre outros. 



 

para que houvesse essa variedade de subgêneros. Uma das tribos, a dos 

punks, surgida em meados da década de 70, pregam uma crítica social e 

política e a roupa que representa os integrantes desse grupo, é contestadora, 

às vezes ofensiva para a sociedade conservadora, por não ser comum, pois 

eles usam piercings, cortes de cabelos diferenciados e muitas vezes tem um 

visual desleixado. 

O trabalho apresentado vai abordar como essa influência acontece na 

vida desses jovens, como as roupas que eles usam demonstram os seus 

gostos e suas preferências, através de uma reportagem fotográfica que será 

apresentada em uma página na internet, a rede social Flickr2. Será mostrado 

também como os jovens, especificamente os da cidade de Mossoró, curtem o 

rock, nos lugares que realizam eventos dedicados a esse gênero musical e 

como esse ritmo define a sua identidade a partir das convenções ditadas entre 

moda e música, mostrando que a música ouvida por eles tem influência na 

escolha de suas vestimentas, pois a roupa escolhida acaba sendo um definidor 

de quem eles são e do que gostam. Vale salientar que pelo fato da cidade estar 

em desenvolvimento cultural, ainda não há como identificar um único estilo na 

vestimenta. Ainda prevalece a hibridização na indumentária dos jovens 

mossoroenses, poucos são os jovens roqueiros que tem um estilo definido. 

Esses indivíduos são vistos em eventos realizados para esse público na cidade 

e em shoppings, onde encontramos lojas que abriram espaço para as 

tendências rock, popularizando e dando uma maior acessibilidade a esse estilo. 

Abordaremos também o cosmopolitismo periférico, que está ligado ao 

mundo pós-moderno e mostra como as cidades vêm se desenvolvendo devido 

ao maior acesso a tecnologia e urbanização. O cosmopolitismo está ligado ao 

crescimento não somente das cidades, mas das formas de comunicação e 

difusão da cultura. As pessoas não estão ligadas a uma só, não há mais 

distanciamento entre uma cultura e outra. A partir desse conceito vamos ver 

como se deu o crescimento da tribo roqueira na cidade de Mossoró, como o 

desenvolvimento da cidade que tem predominância de outros estilos musicais, 

motivou os jovens a aderirem ao rock. 

                                                             
2 O Flickr é um serviço de armazenamento de imagens e vídeos, que é também utilizado como 

rede social. Com esse serviço podemos divulgar as fotografias capturadas na pesquisa, para 
que as pessoas que tenham interesse no trabalho possam ter acesso. 



 

A página no Flickr poderá demonstrar essa influência, a partir das fotos 

que apresentarão os lugares que os jovens mossoroenses frequentam, a tribo 

a qual eles pertencem, a roupa que eles vestem e como se dá a relação moda 

e música na construção e definição do comportamento deles. O trabalho 

proporcionará ao público uma nova maneira de conhecer essas influências, 

pois nos permitirá adentrar nos ambientes frequentados pelos jovens de 

Mossoró, levando o leitor a conhecer os jovens através de suas vestimentas, e 

conhecendo a relação música e moda na construção e definição da identidade 

dos mesmos. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

No contemporâneo, as identidades estão em constante construção e 

modificação. Num mundo repleto de referências, o ser humano tem a 

possibilidade de receber muitas influências para sua formação cultural, que se 

torna fragmentada. 

No caso de Mossoró, percebemos que há impactos movidos por 

tendências globalizantes, permitindo aos jovens de Mossoró um maior acesso 

à tecnologia. Com a internet, através dos programas de rádio virtuais, e com a 

divulgação de bandas de vários gêneros musicais, passamos a conhecer novos 

ritmos que não fossem somente aqueles veiculados pelas estações de rádio da 

cidade, como por exemplo, forró, sertanejo e pagode.  

O rock não chegou com a internet, pois é um gênero musical que existe 

há décadas, mas ganhou força depois desse maior acesso, inclusive nas 

cidades em que esse tipo de música não é muito divulgado pelas rádios3, 

incluindo Mossoró.  

                                                             
3
 As rádios da cidade não têm programas que dediquem seu conteúdo exclusivamente ao rock. 

Quando alguma música do gênero é executada, geralmente aparece em programas 
direcionados totalmente ao público jovem, como é o caso do programa “Modulando”, que é 
apresentado aos domingos na rádio 93 FM, e que além de rock, veicula músicas pop, dance e 
hip hop, ou em programas que tocam músicas da década de 80 e 90, período que o rock 
nacional teve grande força, como por exemplo, o Flash 105, na Santa Clara FM. Mesmo com o 
crescimento do gênero, não há uma programação dedicada somente ao rock and roll. 



 

O acesso à internet facilitou a divulgação do estilo, as rádios on line 

dedicam programas exclusivos ao rock e dão às pessoas a oportunidade de 

poder criar a sua própria programação. Existe também uma maior facilidade em 

adquirir produtos, álbuns, fazer downloads e ver vídeos dos artistas do gênero.  

O cosmopolitismo periférico (PRYSTHON, 2004) é um dos fatores 

responsáveis pela disseminação do estilo, pois com a cultura global inserindo 

na cultura local acontece uma maior diversidade e os gêneros musicais que até 

então não tinham muito destaque na cidade, agora são mais acessíveis devido 

ao desenvolvimento tecnológico aliado ao desenvolvimento econômico.  

Era bem mais difícil conseguir algum objeto, camiseta, ou material de 

bandas de rock. Os jovens roqueiros dos anos 80 e 90, por exemplo, não 

tinham a facilidade que o acesso à Internet traz atualmente. Para conseguir 

algum produto que algum artista de rock lançava, era necessário se deslocar 

da cidade e visitar lojas nas capitais, ou pedir a algum parente ou amigo que 

trouxesse algo se viajasse para essas cidades ou até outros países. A 

instalação de lojas que vendem produtos do estilo, como as que comercializam 

vestuário totalmente dedicado a esse público, ou as que vendem CD´s ou 

DVD´s do gênero, incentiva os jovens que estão começando a aderir ao rock, 

por facilitar um maior acesso, que já não encontra mais obstáculos. As letras 

de suas músicas, em sua maioria abordam temáticas sociais, que não são 

necessariamente características do gênero, mas que motivam uma 

identificação.  

 

 

... mesmo que o ouvinte não se prenda à letra (seu conteúdo e seu 
sentido), a performance utilizada em sua execução determina uma 
identificação com a música que está sendo executada. Se o ouvinte 
de rock também não presta atenção muitas vezes ao conteúdo lírico, 
então por que ele se torna importante no processo de identificação de 
sua audiência? Basta que lembremos que executar uma música com 
letras de conteúdos diferentes, requer performances diferentes para 
expressá-los. A postura dos músicos, a entonação da voz as 
expressões corporais utilizados pelo vocalista inextricavelmente 
associadas ao conteúdo lírico. (KEMP, 1993; p.26) 

 

 

A característica rebelde do rock chama a atenção dos jovens que estão 

em um período de descobertas, de procurar saber quem ele é. E agir 



 

diferentemente dos seus pais, é uma maneira que eles encontram de mostrar 

que são diferentes, e que podem revolucionar a sociedade com suas idéias e 

até mesmo com as suas vestimentas, pois através da moda, os jovens se 

identificam com o grupo social a que pertencem e se diferenciam de outras 

tribos4, informando à sociedade o seu papel. 

 

 

Observando como uma pessoa está vestida, é possível saber seu 
sexo, idade, classe social, e obter informações em relação ao seu 
trabalho, personalidade, opiniões, estilo de vida, etc. o modo de vestir 
possui uma linguagem própria: a moda. (GARCEZ; RODRIGUES; 
2008 p.2). 

 

 

Esses jovens passeiam pelo shopping, pelo centro da cidade, por todos 

os lugares usando vestimentas que identificam a que grupo pertence, já que 

não definem sozinhos a sua identidade, por serem sujeitos que constroem sua 

identidade em função da sociabilidade. Podemos perceber que os jovens 

definem a sua identidade ao se relacionar com as pessoas, fazendo parte de 

um grupo. A interação entre as pessoas desse universo plural comumente 

chamado de underground5 faz com que surjam várias tendências das 

vestimentas, dentro das características de cada estilo de rock, e das influências 

musicais, que trabalham letras e assuntos diferentes dentro de cada um, seja 

esse estilo, indie, punk, metal rock, ou qual cada um aprecia, dentro de um 

ambiente, em um centro urbano ainda em crescimento e desenvolvimento de 

uma cultura rock. O crescimento de ambientes undergrounds na cidade, que 

apresentam bandas de rock, estimula também a expansão do estilo. 

 

 

“Underground é uma referência aos porões e becos que abrigam 
parte das pequenas casas de shows, lojas pontos de encontro dos 
grupos rockeiros e que seriam invisíveis para aqueles que estão 
atrelados somente ao que é divulgado pelos grandes conglomerados 
multimidiáticos.” (JANOTTI, 2003; p.48). 

 

                                                             
4
  Tribos são grupos de pessoas que se reúnem com algum interesse em comum. E Maffesoli 

(1998) afirma que as tribos são formadas por emoções coletivas, pois procuramos pessoas 
com quem nos identificamos e que possamos trocar experiências, opiniões e emoções, 
pessoas com que possamos expressar nossos sentimentos. 
5 O underground não é de interesse da massa, as bandas não são atrativas para o grande 

público e não são populares. 



 

 

Através da observação participante, com a análise dos ambientes 

frequentados pelos roqueiros, suas roupas, e estilos musicais, no que se refere 

aos variados tipos de música rock, é possível encontrar fatos que venham 

somar as afirmações de Stuart Hall (2006), de que o sujeito contemporâneo 

deve encontrar um grupo a qual pertencer, e que as experiências coletivas 

permitem a construção da identidade de um indivíduo. 

Em seu próprio ambiente a decoração dos lugares onde acontecem 

eventos para o público roqueiro, agrega os valores do rock, uns com aparência 

mais agressiva, outros com ambientes diferenciados em relação à iluminação, 

mas tudo com os propósitos e identidade do estilo. A divulgação desses 

ambientes, e dos eventos que são realizados neles, tem crescido também. 

Rádios e televisão local abriram um espaço maior para o rock e as pessoas 

acabam ficando com mais opções de lugares para frequentar, que não sejam 

somente os shows de forró, predominantes em Mossoró.  

A nossa pesquisa fará um registro do crescimento da cena rock atual na 

cidade de Mossoró, na busca do conhecimento e compreensão do que 

acontece na sociedade jovem underground e cosmopolita da cidade. Com isso, 

o trabalho servirá de contribuição para entender outras questões sociais que 

surgem a partir desses pontos, tendo em vista que o próprio município passa 

por uma época de grande desenvolvimento no campo civil, econômico e 

cultural com as variadas áreas que passam a se instalar, fatores que esses que 

ajudarão a entender a cultura da sociedade daqui a alguns anos. 

O trabalho será realizado através de fotografias que documentarão a 

noite na cidade e que serão publicadas em uma rede social que compartilha 

imagens, o Flickr, a qual apresentará a influência do gênero musical rock’n’roll 

na construção da identidade dos jovens de Mossoró, através das roupas que 

eles usam.  

A página na internet abordará a construção da identidade através de 

fotos como foco principal, dedicando o seu conteúdo à foto documentos, de 

caráter ilustrativo da realidade, reforçando a informação através de imagens, e 

que será uma contribuição ao campo acadêmico, e ao público em geral, tanto 

da região mossoroense, quanto das demais, pois a Baião do Rock, falará de 

questões sociais como: identidade cultural, influência musical regional e 



 

nacional no comportamento das pessoas, e construção da identidade dessas, 

no que se refere aos estilos da moda adotados pelas mesmas com base 

nesses fatores. 

O tema é inovador por apresentar através das fotos, como a moda e a 

música atuam na identidade dos jovens de Mossoró que curtem rock, e como 

se dá a construção da cultura e do comportamento destes, o modo como eles 

se vestem e os lugares que frequentam. O trabalho de campo proporcionará 

juntamente ao referencial teórico, o enriquecimento da pesquisa, pois 

acompanharemos os hábitos dos jovens nos dois ambientes escolhidos, Centro 

Cultural DoSol e Sélect Nouveau, espaços que dedicam programação ao rock. 

 Os ambientes que promovem eventos dentro do estilo na cidade, a fim 

de mostrar características que estejam ligadas ao gosto do público que os 

frequentam possuem decoração que transmitem informações coerentes ao 

mundo pop, rock e underground. Pretendemos registrar a decoração dos 

locais, como mesas, pinturas, iluminação, cores, e encontrar nesses lugares 

referências ao rock. E mostraremos também os jovens nesses ambientes e 

como eles se comportam. Vamos registrar o significado das roupas, se elas 

definiram um estilo rock, ou se são híbridas, misturando diversos estilos na 

mesma vestimenta, pois a cidade ainda está passando pelo processo de 

desenvolvimento e cosmopolitismo, que acontece quando os habitantes 

adotam características de outras cidades, regiões e países, mesclando todas 

elas com a sua cultura local. A partir desse processo poderemos encontrar uma 

forte hibridização nesses lugares. 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Identidades juvenis 

 

3.1.1. De que forma o comportamento reflete nas identidades culturais 

 

 



 

Identidade é o que nos permite deixar uma marca de nossa existência 

na sociedade. É o que nos caracteriza e nos diferencia dos outros indivíduos e 

mostra o papel que exercemos no meio social. Nossas características, gostos, 

e forma como nos comportamos perante as pessoas, é a nossa identidade. 

Enfim, é o que nos torna únicos perante os outros indivíduos que compõem a 

sociedade.  

Mas de acordo com Stuart Hall (2006), está ocorrendo uma “crise de 

identidade”, e as velhas identidades estão em declínio. Os sujeitos modernos 

estão se tornando fragmentados, deslocados, e dessa forma surgem novas 

identidades. 

O conceito de identidade é baseado em três concepções: sujeito do 

Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. O sujeito do Iluminismo 

não considerava a pluralidade, as diferenças de identidade. Era “um indivíduo 

totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação.” (HALL, 2006, p.11). Um sujeito com idéias fixas, 

centralizadas. 

A noção de sujeito pós-moderno refletia a crescente complexidade do 

mundo contemporâneo, sujeito fragmentado que não mais apostava em utopias 

históricas, mas afirmava a sua diferença num processo de descentramento. 

Surgiam grupos que afirmavam a sua subjetividade em função de valores 

éticos e estéticos, culturais, de pertencimento a uma classe, raça ou gênero – 

questões relacionadas à cultura dos mundos que ele/ela habitava. 

E é a partir dessa concepção que podemos perceber de que modo as 

identidades dos jovens6 se articulam na contemporaneidade, eles a definem ao 

se relacionar com outras pessoas, fazendo parte de um grupo, e trocando 

experiências com outros jovens. E esses grupos geralmente são formados com 

colegas de escola, amigos, vizinhos, ou pessoas que frequentam os mesmos 

eventos e lugares e acabam se identificando. De acordo com essa concepção 

é necessário haver uma interação entre o indivíduo e a sociedade. O sujeito 

pós-moderno tem as suas próprias idéias, mas ao entrar em contato com as 

                                                             
6 O conceito de jovem não está relacionado somente com a idade biológica, que compreende o 

período entre infância e fase adulta, mas também com o modo como as pessoas agem perante 
a sociedade, o seu estado de espírito. De acordo Minayo (1999) ser jovem é um processo 
sociológico. E Janotti (2003) afirma que esse conceito de ser jovem surgiu junto com o rock. No 
período após a Segunda Guerra, quando o mercado da música viu nos adolescentes um 
grande potencial para alavancar as vendas.  



 

outras pessoas e ao conhecer o pensamento e as idéias delas, procura se 

adaptar a outros mundos, formando a sua identidade nos deslocamentos entre 

as identidades periféricas e as identidades hegemônicas. 

Para Hall, “... a identidade é formada na ‘interação’ entre o eu e a 

sociedade.” (2006, p.11), ou seja, tem que haver um contato para que essa 

identidade seja definida. Ainda de acordo com Hall, o sujeito na nossa cultura e 

nossos hábitos vive diante da adaptação a mudanças que reconfiguram suas 

experiências de vida e seus códigos e expressões de identidade. Com o 

desenvolvimento das cidades e dos centros urbanos, e em meio à tecnologia e 

maior acessibilidade para diversas classes sociais, as pessoas passam a ter 

envolvimento com novas experiências sociais e culturais.  

É ai que podemos perceber como acontece a concepção de sujeito pós-

moderno. As transformações advindas da modernidade acabaram trazendo 

para as pessoas novas formas de expressão da identidade. Para Hall, o 

indivíduo do mundo moderno está passando por uma possível crise de 

identidade, por ser deslocado e fragmentado, e não sabendo definir 

exatamente quem ele é e o que quer. 

A globalização não foi responsável somente pelo crescimento e 

desenvolvimento das cidades, mas permitiu que as pessoas acabassem 

também descobrindo novas formas de expressão, conhecendo novas culturas, 

assumindo diversas identidades, escolhendo um modo de ser, a depender do 

contexto histórico e cultural. E com os jovens não é diferente, essa diversidade 

ocorre de forma bastante evidente com eles, que estão em um período de 

descobertas, de buscar entender quem eles são, o que eles querem e o que 

representam no meio social. Os jovens participam e acabam trocando 

experiências em diversos grupos, com diferentes pessoas. 

As identidades pós-modernas, em contexto de globalização e 

transformação cultural, podem se tornar híbridas. Hall afirma que “as nações 

modernas são, todos, híbrido culturais.” (2006, p.63). E Canclini (1997) reforça 

quando diz que as identidades deixam de ser puras, se combinam com outras 

e geram novas identidades. 

 

 



 

O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 
resolvidas. (HALL, 2006; p.12). 

 

 

Reforçando as afirmações de Hall, as pessoas tinham identidades fixas, 

universais. No contemporâneo, as mudanças sociais evidenciaram a 

constituição de identidades marcadas pela diferença, não pela unidade. Deste 

modo, passou-se a discutir tendências de representação de grupos sociais. 

Nesse processo, muitos sujeitos, ao tentar se impor numa identidade inserida 

no universo midiático, adotam posturas que mesclam a diferença, que está na 

margem, e perspectivas globais de representação. No caso do rock nas 

cidades em situação de urbanização, percebemos que os grupos que se 

formam em função das referências globais têm como um dos fatores mais 

fortes a abrangência da internet, que a partir do século XXI se tornou cada vez 

mais popular nas sociedades do país.  

Em Mossoró, mais um fator que contribuiu para a expansão de culturas 

de outras regiões, foi a abertura do shopping em 2007. Foi possível perceber 

que as coleções das lojas, em especial da Riachuelo, proporciona à população 

mossoroense a moda com inspirações em músicas e artistas, além de trazer 

roupas características de regiões frias. O ambiente do West Shopping permite 

que as pessoas desfrutem de serviços de lojas das metrópoles de outros 

países. Marcas famosas como a Lacoste, Calvin Klein, e McDonalds, que a 

sociedade local conferia pela televisão, agora são apreendidas mais fortemente 

na cultura da nossa cidade, adotando uma nova configuração comportamental, 

a qual inicialmente causou estranhamento dentro da cultura conservadora.  

Aos poucos, as pessoas começaram a ousar no estilo, sentindo-se mais 

à vontade, e atualmente transparecem na estética, a mistura das culturas e 

estilos, embora ainda permaneçam as adversidades e preconceitos com a 

moda rock. 

 

3.1.2. Cosmopolitismos periféricos e hibridismo 

 

 



 

Outro fator que contribui para que ocorram essas fragmentações na 

identidade, além da globalização, é o cosmopolitismo, que pode ser definido 

como um lugar universal, ou seja, que tem características diversas. As pessoas 

que moram em cidades cosmopolitas, convivem com diferentes culturas, 

diversas identidades, e acabam por aderir um pouco a cada uma. Deste modo, 

assumem vínculos que tem por princípio a identidade cultural, que no cenário 

contemporâneo apresenta-se múltipla. Hall reforça essa afirmação, dizendo 

que “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos.” (2006; 

p.13). 

O termo cosmopolitismo significa “cidade universal”, ou seja, as cidades 

e os seus habitantes adotam a cultura, os hábitos e costumes de outros 

lugares, e acabam por se tornar ambientes e indivíduos com uma diversidade 

cultural, assumindo diferentes identidades e formas de expressão. Um lugar 

cosmopolita pode ser definido como vários lugares em um só, ou seja, uma 

cidade que tem um pouco de cada lugar, mas que estão inseridos no mesmo 

ambiente. Cosmopolitismo “pode também indicar um lugar que pressuporia 

todos os outros lugares: uma cidade ‘universal’, uma metrópole ideal.” 

(PRYSTON, 2004, p.4). Os indivíduos esquecem ou deixam as suas tradições 

em segundo plano para adotar outras características, deixando o nacionalismo 

para trás, ou então elas mesclam as suas tradições com a de outros, 

aumentando as suas tendências multiculturalistas. 

No mundo pós-moderno, houve um maior acesso à tecnologia, e com a 

facilidade de acesso ao meio virtual, pudemos conhecer novas culturas e novos 

modos de comportamento, conhecendo outros lugares e o estilo de vida de 

seus habitantes, sem precisar sair de nossas casas, pois vemos tudo isso 

através da televisão e da internet. Essa acessibilidade proporcionou uma maior 

familiaridade com outras culturas, e então as pessoas começavam a aderir ao 

estilo e modo de ser de outros lugares, diferentes do seu lugar de origem. Para 

Prysthon, 

 

 

A vivência dessas conquistas da modernidade altera profundamente 
não só o cotidiano das pessoas (pessoas abastadas, vale ressaltar), 
como também instiga novas maneiras de pensar e intervir sobre a 
realidade, em termos artísticos, inclusive. As linguagens adquirem um 
repertório inédito, renovam-se, rompem com o passado. (1999. p.8). 



 

 
 

O crescimento econômico foi outro fator que permitiu uma diversidade, já 

que empresas saíam de seus locais de origem, abriram filiais e passaram a se 

instalar em outras regiões, levando junto com elas a sua cultura local, pois 

geralmente com essas empresas vinham os seus proprietários e empregados. 

E os indivíduos que migraram de suas pequenas cidades para essas 

regiões modernizadas, muitas delas em busca de uma melhoria de vida, 

aderiram à outra maneira de se comportar na sociedade, assumindo hábitos 

culturais diferentes, ou então mesclando a sua cultura de origem com o novo 

estilo de vida, tornando-se um indivíduo pós-moderno, com identidades 

fragmentadas e diversificadas. 

 

 

... as maiores cidades, consequentemente com uma maior gama de 
estilos de vida, essas com maior número de habitantes, com uma 
confluência de novidades e melhorias inéditas, seriam o território por 
excelência do cosmopolitismo. (PRYSTON, 2004; p.4). 

 

 

São Paulo pode ser citado como exemplo de um dos “territórios por 

excelência” do cosmopolitismo. A cidade mais povoada do país tem como 

habitantes pessoas que vieram de todos os cantos do mundo, que trazem com 

elas o seu estilo de vida, cada um com características próprias, é um lugar 

localista e ao mesmo tempo universalista. Através da internet e da TV, 

principalmente, as outras regiões do país conhecem, se familiarizam e alguns 

até acabam se adaptando com o modo de ser dos paulistas. Passamos a nos 

vestir como os personagens de novela ou do cinema7, e vivenciamos o dia a 

dia na cidade como se estivéssemos morando lá. O mesmo acontece quando 

passamos a estudar novas línguas, adquirimos estilos de vida dos outros 

países, tão diferentes do nosso, e assumimos novas identidades. Acontece 

então o que chamamos de hibridismo, quando mesclamos diversas 

identidades, absorvendo uma característica de cada lugar, fazendo uma fusão 

                                                             
7 Grande parte dos enredos de telenovelas e filmes nacionais tem São Paulo como plano de 

fundo. A cidade é referência em cultura, por abrigar diversas e diferentes etnias, logo, é o 
cenário ideal para apresentar várias faces do Brasil. 



 

dessas identidades e formando uma nova maneira de se expressar. Prysthon 

afirma que, 

 

 
A cultura cosmopolita no Brasil é muitas vezes tomada como 
oposição à “realidade” nacional, a essa identidade. Numa visão mais 
“positiva”, ela vai também sendo considerada um antídoto contra o 
nacionalismo e a tradição. O cosmopolitismo muitas vezes é 
precisamente o contrário de uma mera reação de oposição a posturas 
nacionalistas e tradicionalistas. (2006, p.2). 

 

 

Pode-se afirmar que o mundo está repleto de indivíduos híbridos, pois 

mesclamos a nossa cultura com a de outros. No Brasil, por exemplo, isto 

acontece desde os tempos da colonização, quando os portugueses dominaram 

as terras que eram dos índios, e instalaram sua cultura e modos no país. 

Depois vieram os imigrantes e o país foi diversificando a sua cultura. 

Percebemos o hibridismo acontecer de forma mais clara quando uma cultura 

totalmente diferente de outra entra em contato. A globalização facilita esse 

processo de hibridização, pois tudo circula com mais facilidade, as pessoas 

tem acesso a outras culturas mais rapidamente e se tornam pluralistas, pois 

adotam diversas e diferentes culturas ao mesmo tempo, reforçando mais uma 

vez a concepção do sujeito pós-moderno de Hall. Somos híbridos por gostar de 

uma música que não é típica do país, por aderir à moda que vimos em algum 

filme estrangeiro, por frequentarmos ambientes com culturas diferentes da 

nossa, por morarmos em outra região, outro país.  

De acordo com Canclini (1997), a expansão urbana foi um dos principais 

fatores da hibridização, principalmente a cultural, pois através das mídias 

eletrônicas, como a televisão e o rádio, os habitantes do meio rural passaram a 

ter acesso à cultura das pessoas que vivem nas cidades, e acabaram adotando 

as características do meio urbano. A cultura tornou-se massificada e a 

televisão serve como mediadora das interações coletivas, e por meio dela nos 

relacionamos, ao comentar a notícia de um jornal, ao comprar um acessório 

que foi visto na novela, ao descobrir a nossa tribo quando nos identificamos 

com algum artista e seu jeito de ser. A internet é outro meio que permite uma 

maior interação entre os jovens. Com as redes sociais encontramos pessoas 



 

que tem interesses em comum, e até mesmo com culturas totalmente diferente 

da nossa. 

Os meios de comunicação apresentam papel fundamental na 

disseminação de diferentes culturas e no processo de hibridização. Através da 

TV, do rádio, do cinema, dos jornais e da internet, principalmente, o mundo 

passa a conhecer e se conectar com os hábitos e costumes de qualquer lugar 

do país e do mundo. As novelas e filmes nos apresentam novos estilos, na 

internet conhecemos e nos relacionamos com pessoas de diferentes lugares, 

nos jornais acompanhamos as notícias de todo o mundo. Então tudo que 

parecia diferente, se torna acessível, passamos a fazer parte de culturas que 

eram estranhas, que até então não conhecíamos. Acontece também uma 

homogeneização, já que os habitantes de todos os lugares do mundo passam 

a ter algo em comum. Pessoas que moram na região nordeste do Brasil 

adotam costumes da região sudeste, que aderem a um estilo do sul do país, e 

esses se caracterizam com o modo de ser dos americanos, que por sua vez 

adotam comportamentos dos europeus, e assim acontece essa troca de 

experiências entre os diferentes lugares, e a concepção de sujeito pós-

moderno se fortalece mais ainda, pela fragmentação e diversidade das 

identidades. 

 

3.1.3. Formação da identidade nos jovens de Mossoró e o cosmopolitismo 

periférico na cidade 

 

 

A modernidade trouxe para as cidades pequenas ou de periferia, uma 

necessidade de adotar a cultura de cidades grandes, rompendo com o 

tradicionalismo e buscando um modelo de metrópole a seguir e então, adotar 

as suas características. Para Prysthon, “... presenciamos a emergência de um 

cosmopolitismo dialético na periferia, que atua justamente na tensão entre a 

realidade e a tradição nacionais e as aspirações a uma cultura metropolitana 

internacional e moderna.” (1999, p.64).  

Com o crescente desenvolvimento da cidade de Mossoró nos últimos 

anos, o cosmopolitismo já se torna visível. Novos empreendimentos se 

instalaram, empresas de outras regiões do país migraram para a cidade, e 



 

consequentemente novas culturas adentraram o lugar. A difusão de novos 

pensamentos, hábitos e forma de se comportar permitiram que os jovens 

mossoroenses, acabassem aderindo e se adaptando a todas essas mudanças 

culturais e se transformasse no sujeito pós-moderno citado por Stuart Hall 

(2006). 

Um grande exemplo de cosmopolitismo em Mossoró acontece quando 

as pessoas frequentam as lojas que vendem roupas, e encontram acessórios 

de inverno, que não combinam com o clima de verão da cidade, mostrando a 

influência de lugares aonde o clima frio é predominante. Encontramos na 

cidade estabelecimentos com nomes estrangeiros, como por exemplo, o 

Mossoró West Shopping. Eventos que não priorizam somente a cultura local 

mossoroense são realizados e pessoas de outras regiões passaram a morar na 

cidade trazendo consigo sua cultura e hábitos. Então podemos afirmar que 

Mossoró, apesar de estar em desenvolvimento, já é uma cidade cosmopolita, 

por estar se adaptando a diferentes culturas, e seus habitantes estarem 

diversificando a sua identidade. 

Os meios de comunicação também ganharam força na cidade. 

Atualmente existem dois canais de televisão com conteúdos direcionados 

totalmente aos mossoroenses: o canal aberto TV Mossoró, e o canal a cabo 

TCM (TV Cabo Mossoró). Hoje podemos ver Mossoró nas mídias, conferir o 

que acontece nos estabelecimentos comerciais, nos eventos, e conhecer o que 

está na moda através da telinha. Vemos a cidade e nos vemos pela televisão e 

passamos a aceitar e em alguns casos, a apreciar o novo.  Hall reforça que, 

 

 

Assim a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 
‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre 
incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’. 
(2006; p.38) 
 
 

É dessa forma que as pessoas apreendem novas culturas para seus 

estilos de vida, através de novas experiências que proporcionem diversos 

repertórios capazes de se identificarem ou que preencha o sujeito, naquele 

momento de sua vida. Não se gosta do que não conhece, para isso é preciso 



 

que se abram novas possibilidades e oportunidades de conhecimento, para 

que as pessoas recebam a mensagem e se possível até reflitam sobre ela, até 

tomarem para si como significante ou não. 

E a formação da identidade dos jovens da cidade não difere muito dos 

jovens de outros lugares, o processo é semelhante. Eles fazem parte de tribos, 

seja na escola, no bairro e até mesmo virtualmente, já que o acesso à 

tecnologia ficou mais acessível. Esses jovens buscam se relacionar com 

pessoas que tenham algo em comum com eles e a partir dessa relação com 

outros indivíduos, definem o seu modo de ser, e que papéis querem exercer na 

sociedade. Eles sempre buscam alguma maneira de se expressar e mostrar 

quem ele é e de que gosta. 

Essa é a relação estabelecida entre o sujeito pós-moderno e as 

influências do meio externo na construção do seu self8. O cotidiano oferece 

ocasiões diversas e inovadoras, que podem influenciar no dia a dia das 

pessoas, e essas situações podem ser incorporadas pelos hábitos desses, 

possibilitando a formação de novos horizontes para a sociedade. Segundo Hall, 

projetamos a nós próprios nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em 

que internalizamos seus significados e valores, tornando-os parte de nós. Isso 

contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos 

que ocupamos no mundo social e cultural. Ainda com base nessa afirmação, 

vale relembrar o que diz o filósofo Marshall McLuhan (1964), que os homens 

criam as ferramentas, e as ferramentas, por sua vez, recriam os homens. No 

mundo atual, a globalização e o desenvolvimento tecnológico contribuem com 

maior força na expansão das mensagens ampliando as mais diversas culturas.  

A citação de McLuhan reforça a trajetória e desenvolvimento cultural na 

cidade de Mossoró, pois com o crescente desenvolvimento da cidade, foi 

possível a maior acessibilidade a novas informações, tanto em relação à moda, 

a música, livros, filmes e outros produtos culturais, influenciando na construção 

de novas identidades que estão em constante mudança. Hall afirma que, “as 

práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das 

informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando assim, 

constitutivamente seu caráter”. (2006; p.15). 

                                                             
8
 Self é aquilo que define quem a pessoa é, a sua essência, o seu “eu”. Self define as pessoas 

em sua individualidade e subjetividade. 



 

Uma das maneiras que os jovens encontram para expressar a sua 

identidade é por meio da música, que tem influência na vida deles e de outras 

pessoas. A música fala com os jovens, e nela eles encontram palavras que 

expressam seus sentimentos. Grande parte dos jovens tem algum aparelho 

portátil que reproduz música, como celulares ou Mp3, logo, ele encontra mais 

tempo para poder ouvir aquilo que lhe agrada.  

Na opinião de Janotti (2003), em Aumenta que isso aí é rock and roll, 

“esses dispositivos reforçam os aspectos sensíveis do consumo musical, já que 

parte deles é produzida para ser acoplada ao corpo.” (p.55) Sabendo que a 

composição melódica e a escrita possuem conteúdo a ser transmitido e por 

vezes incorporado no ouvinte, é através das canções que com frequência as 

pessoas conseguem se divertir, refletir, relaxar, entre outras coisas. 

“A música afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um 

oceano de sons.” (FARIA; p.4, 2009). Em qualquer lugar e qualquer hora 

respira-se a música, sem se dar conta disso. A música é ouvida porque faz 

com que as pessoas sintam algo diferente, se ela proporciona sentimentos, 

pode-se dizer que tais sentimentos de alegria, melancolia, violência, calma e 

assim por diante, são experiências da vida que constituem um fator 

importantíssimo na formação do caráter do indivíduo. As experiências musicais 

também permitem uma sociabilidade, e essa forma de interagir, contribui na 

formação da identidade, já que acontece também uma troca de experiências 

entre os indivíduos. Essa semelhança no gosto musical com outras pessoas 

abre um mundo novo para os jovens. 

Na formação dessa identidade através da música, os jovens buscam ouvir 

aquilo que não somente os agrada, mas o que permite a eles perceberem 

quem são e o que buscam na sociedade. E o rock é um dos gêneros musicais 

que permite a esses jovens uma forma de se expressar, de apresentar suas 

opiniões e comportamento perante a sociedade. 

Esse gênero tem crescido em Mossoró, uma cidade nordestina, onde 

prevalece a expressão da cultura regional9 nas artes, mas que recentemente 

                                                             
9
 Mossoró é uma cidade aonde, em semelhança a outros municípios de médio porte do 

nordeste, predominam as manifestações artísticas e culturais de origem regional. As festas 
juninas da cidade são consideradas uma das maiores do país. Logo, encontramos quadrilhas, 
violeiros, poetas, cordelistas. A cidade possui diversos patrimônios que valorizam a cultura 
local e a história do lugar. Musicalmente, a cidade tem como gênero predominante, o forró, que 



 

abre as portas para outras culturas, ritmos, e, consequentemente a novas 

formas de identidade. 

Os jovens de Mossoró, pertencentes à tribo do rock, são exemplos da 

influência de comportamento sofrida diante da abertura do mundo moderno e 

pós-moderno.   

 

 

As referências locais são embaralhadas em meio ao processo de 
mundialização, criando tanto euforia em relação ao acesso, quanto 
uma certa melancolia em relação aos excessos e à perda das 
referências locais, processos que tensionam as condições de 
produção e de reconhecimento das mensagens midiáticas. 
(JANOTTI, 2003; p.16)  

 

 

A cidade tem passado por crescente desenvolvimento, com o aumento 

de acesso a internet e TV a cabo, a instalação de shoppings, novos bares e 

casas de shows, as quais abrem espaço para novos estilos como o rock e 

underground, fatores estes, que tem contribuído para o crescimento do estilo 

rock na cidade e para a difusão de novas culturas, pensamentos e hábitos. 

 

3.2. Rock: A Música Como Espaço de Representação Identitária 

 

3.2.1. Contexto histórico do rock´n´roll 

 

 

Os jovens de Mossoró atualmente têm sido influenciados por diferentes 

gêneros musicais, mais especificamente pelo rock and roll 10. Esse gênero 

musical tem ganhado força na cidade, onde predomina o forró, sertanejo e 

pagode. O rock é caracterizado de várias formas de expressão, e por ter vários 

subgêneros: punk, gótico, heavy metal, grunge, pop, emocore, hard rock, trash 

metal, indie, classic rock, alternativo, entre outros.  

 

                                                                                                                                                                                   
toca frequentemente nas rádios, sem falar nos eventos que são quase sempre dedicados a 
esse ritmo. 
10

 O rock é a junção do rhythm and blues com o country, e era conhecida como ‘música para 
negros’, até a explosão do ‘branco com voz negra’, Elvis Presley. 



 

 

Rock and roll não é caracterizado somente pela heterogeneidade 
musical e estilística: seus fãs diferem radicalmente entre si apesar de 
ouvirem o mesmo tipo de música. Diferentes fãs parecem usar a 
música com diferentes propósitos e de diferentes modos, eles 
possuem fronteiras diferenciados para definir não só o que ouvem, 
mas também o que é incluído dentro da categoria rock and roll. 
(GROSSBERG, 1997; p.29 apud JANOTTI, 2003; p.17). 

 

 

O rock, que “deriva diretamente de uma gíria de ‘blueseiros’ para se 

referir ao ato sexual” (JANOTTI, 2003; p.34), surgiu na década de 50, em um 

período conturbado, pois o mundo estava vivendo o pós-guerra. Surgiu a partir 

das transformações tecnológicas, sociais e econômicas. Os jovens foram os 

principais atingidos nessa revolução sonora, que teve início nos Estados 

Unidos, mas que logo se espalhou pelo mundo todo, e que envolveu não 

somente a música, mas também a televisão, o cinema e a moda. Os jovens se 

identificavam com as bandas e cantores e buscaram nesse gênero, uma forma 

de revolucionar, de expor as suas opiniões e mostrar que eles queriam ser 

livres, queriam ter o seu espaço, não somente na música, mas também na 

cultura em geral e na sociedade. Logo, “... o rock não é somente música. O 

rock and roll foi uma das maiores, senão a maior, revolução cultural de todo o 

século XX.” (SALDANHA, 2005; p.13).  

O rock era pura rebeldia. A cada década, desde seu surgimento, foram 

aparecendo novos gêneros, novas maneiras de se expressar, de se vestir e de 

se comportar através da música. De hippies a punks, de metaleiros a grunges, 

o rock, apesar das diferenças entre as tribos tinha um único propósito: 

revolucionar. Inicialmente o conteúdo das letras das músicas não trazia 

protestos ou críticas explícitas, era somente um ritmo que divertia a juventude, 

dançante e que em alguns momentos retratava o amor. Elvis Presley surgia 

para romper a tradicionalidade familiar com suas performances sensuais e 

ficou conhecido como Elvis, the Pelvis. Ele deixava os pais preocupados, a 

ponto de censurar suas apresentações na TV, quando filmavam o cantor 

apenas da cintura para cima, para que não pudessem ver seu rebolado. Para 

Janotti, “a afirmação do rock como expressão juvenil está ligada ao sucesso de 

Presley” (2003, p.36). 



 

Mas o rock foi amadurecendo, logo começaram a retratar problemas 

sociais, fazer críticas, mostrar nas letras a insatisfação de uma geração com o 

mundo. Com o passar das décadas, passa a ter um caráter político e pacifista. 

Na década de 60, o movimento hippie teve grande força, aliado ao Festival 

Woodstock que pregava a paz e o amor, era a favor da liberdade sexual e 

criticava a Guerra do Vietnã. Os jovens queriam que as guerras acabassem e 

que o mundo vivesse em paz, com muita diversão e rock and roll. 

 

 

... O rock, seja ele hippie, punk, dark, etc., pode ser considerado a 
forma cultural pós-moderna mais representativa, na medida em que 
personifica o paradoxo central da cultura de massas contemporânea: 
o fato de que possui um alcance e influência global unificadora, de 
um lado, e a tolerância e criação de pluralidades de estilos, de mídia, 
de identidades, do outro. Tal característica aparece no rock desde o 
seu nascimento, pois desde então sempre foi capaz de se conectar 
com a cultura juvenil como todo; com a cultura das ruas, com a 
performance e o espetáculo, com o estilo, com a moda... (CIDREIRA, 
2008; p.38) 

 

 

No Brasil, o rock não teve o mesmo tom rebelde e agressivo dos 

americanos ou ingleses. Inicialmente a sua importância no país era somente o 

sucesso comercial, sem músicas que destacassem o contexto histórico da 

época. Somente com o passar dos anos, obteve uma maior importância, pois 

as suas letras passaram a retratar os problemas no Brasil, de forma implícita 

ou explícita. 

O rock brasileiro teve grande influência da banda de Liverpool, The 

Beatles. Roberto Carlos, um dos artistas mais influentes do país e líder do 

movimento Jovem Guarda, conquistou o seu espaço e teve sua carreira 

consolidada no Brasil, vendendo mais discos que os próprios músicos ingleses. 

As letras das músicas de ambos retratavam conflitos adolescentes e casos 

amorosos. A Jovem Guarda conectou o Brasil com a cultura juvenil do mundo. 

Na década de 70, com a crise do petróleo, surge o punk, que foi um dos 

subgêneros mais revolucionários do rock. Chocou não somente pela música, 

mas também pelo visual, que era pesado, com muito preto nas roupas e 

acessórios de metal. As bandas faziam críticas explícitas e a sociedade 

conservadora achava todo esse movimento uma coisa fora do normal. Na 



 

década de 70, além do punk, obtiveram destaque o rock progressivo, o heavy 

metal e o glam rock. Foi nessa época que o rock passou a ter lado mais 

underground, e bandas como Sex Pistols e Ramones foram os principais 

representantes do punk.  

 

 

... o punk era um apanhado das desilusões sociais exacerbadas 
durante a crise do petróleo em 1973 e pela formação musicista de 
parte dos músicos de rock que parecia desdenhar toda a tradição do 
rock de garagem. (JANOTTI, 2003; p.48). 

 

 

Na década de 70, o rock brasileiro ganhou voz e muitas vezes foi calado 

pela censura, por criticar explicitamente a política do país. Aliado ao movimento 

tropicalismo, algumas canções tentavam criticar de forma implícita, mas 

acabavam sendo descobertas. Artistas foram exilados, tentaram acabar com a 

liberdade de expressão dos jovens. Mas com o fim da censura, o rock retomou 

sua força e as bandas e cantores têm mais liberdade para expressar o que 

sentem e os jovens tem mais liberdade para apreciar a música que preferem. 

 

 

Levou muito tempo para que o rock fosse aceito no Brasil como um 
ritmo musical a mais. Como já contou Rita Lee ‘roqueiro brasileiro 
sempre teve cara de bandido’. Adepto do metal, então, era o próprio 
demo. A garotada que hoje anda rasgada, com seu cabelão e brinco 
no nariz nem imagina como era barra pesada ser rocker por aqui. 
(LEÃO, 1997; p.199 apud JANOTTI, 2004; p.37). 

 

 

 Nos anos 80, o rock se estabeleceu no Brasil, com o BRock11, que foi 

um fenômeno de mercado e lançou inúmeras bandas que eram influenciadas 

pelo rock inglês. Dapieve (1995) contextualiza um pouco mais sobre esse 

movimento. 

 

 

                                                             
11 BRock foi o nome dado pelo jornalista e compositor Nelson Motta para definir o 

ressurgimento do rock brasileiro na década de 80. Nessa época, esse gênero fora influenciado 
pelo rock inglês e pelo movimento punk.  



 

O que era então esse tal de BRock? Era o reflexo retardado no Brasil 
menos da música do que da atitude do movimento punk anglo-
americano: do-it-yourself, ainda que não saiba tocar, ainda que não 
saiba cantar, pois o rock brasileiro, (...) falando em português claro de 
coisas comuns ao pessoal de sua própria geração: amor, ética, sexo, 
política, polaroides urbanos, dores de crescimento e maturação – 
mensagens transmitidas pelas brechas do processo de 
redemocratização. (p.23) 

 

 

Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião Urbana, Barão Vermelho e RPM 

foram alguns dos grandes nomes do rock Brasil. Com a realização do Rock in 

Rio, que trouxe ao país bandas internacionais, o rock ganhou mais força e 

enfim se consolidou no gosto dos brasileiros.  

 

 

... o boom do rock brasileiro nos anos 1980 se deu a revelia do que 
se passava em outras partes do mundo. Ele foi um fenômeno local, 
mas extremamente conectado à cultura global, na mesma época, 
houve estouro do rock inglês, da new wave e da consolidação do 
heavy metal. Não por acaso, muitas bandas nacionais estouravam 
após o Rock In Rio em 1985, evento que despertou a curiosidade de 
muitos jovens a partir da divulgação massiva do rock pelos grandes 
conglomerados multimidiáticos. (JANOTTI, 2003; p.62). 
 
 

Quando o rock parecia estar sem novidade, surge o grunge na década de 

90, trazendo mais adeptos. Kurt Cobain e seu grupo Nirvana foram as maiores 

referências para os jovens dessa época, e junto com Pearl Jam, Soundgarden, 

entre outras bandas, tinham em seu conteúdo pitadas de sarcasmo e angústia 

nas letras das músicas e um visual bem mais desleixado, que chegava a ser 

considerado por muitos, sujo. Além do movimento grunge, surgiu também o 

britpop, representado por Oasis, Blur e Radiohead. E assim por diante, esses 

subgêneros foram se renovando e conquistando os jovens de todo o mundo, 

seja pela sua estética, pela sua música, ou pela atitude dos rockstars. 

O rock influenciou a moda e o comportamento e é também conhecido por 

ser um gênero musical que incorpora em sua essência, letras de teor social, as 

quais discutem conflitos e inquietações da sociedade, de modo rebelde, e até 

mesmo agressivo, assim como também é visto socialmente esse estilo musical.  

Nesse contexto, surgem os elementos indumentários de cores fortes e de 

formas grotescas, que transmitem a energia e mensagens dos mais diversos 

estilos do rock. 



 

 

 

O rock é muito mais do que um tipo de música: ele se tornou uma 
maneira de ser, uma ótica de realidade, uma forma de 
comportamento. O rock é e se define pelo seu público. Que, por não 
ser uniforme, por variar individual e coletivamente, exige do rock a 
mesma polimorfia (...) Mais polimorfo ainda porque seu mercado 
básico, o jovem, é dominado pelo sentimento da busca que dificulta o 
alcance ao porto da definição (e da estagnação...). (CHACON, 1985, 
p.18-19) 

 

 

3.2.2. O rock em Mossoró 

 

 

A globalização permitiu aos jovens mossoroenses que eles conhecessem 

novos ritmos além daqueles que as rádios da cidade costumam divulgar, como 

forró, sertanejo e pagode. O rock ganhou força na cidade e tem um público 

considerável. Apesar de ser um gênero musical que existe há décadas, o rock 

passou a ter mais destaque com o maior acesso à internet, inclusive nas 

cidades em que esse tipo de música não é muito divulgado pelas rádios, 

incluindo Mossoró. O acesso à internet facilitou a divulgação do estilo, os 

jovens ouvem rádios exclusivas para o gênero e até criam a sua própria rádio, 

organizando playlists12 com suas músicas preferidas, sem ter que ficar se 

submetendo às rádios e esperar que toque alguma música que lhes agrade.  

Mais opções de diversão noturna surgiram para atender as necessidades 

dos adeptos do rock. Os jovens da cidade têm oportunidades de encontrar 

pessoas que apreciam algo em comum, e bandas que até então eles não 

conheciam. Atualmente encontramos em Mossoró lugares que têm 

programação dedicada totalmente ao público roqueiro, como é o caso do 

Centro Cultural DoSol13, que foi recentemente inaugurado na cidade. Outros 

lugares não têm uma programação exclusiva, mas sempre dedica um espaço 

                                                             
12

 Playlist é uma lista de músicas que as pessoas selecionam para que fique tocando sempre 
que desejar. Elas são criadas de acordo com o gosto musical de quem a faz, então se algum fã 
de rock vai ouvir uma playlist, significa que ele vai somente ouvir as canções de rock que te 
agrada, já que ele mesmo as selecionou para tocar. 
13

 O DoSol é um espaço reservado para a cultura rock, underground e alternativa. Foi 
inaugurado em 19 de julho de 2012, pensando na carência de um lugar para que o público 
desse gênero pudesse frequentar, pois como se sabe Mossoró não é uma cidade roqueira, 
logo não existem muitos estabelecimentos dedicados ao público do gênero. 



 

na sua programação para que os jovens que curtem rock tenham um evento 

para frequentar, como por exemplo, o Sélect Nouveau14.  

Os bares da cidade de Mossoró apresentam uma mistura de 

frequentadores de estilos diferentes e não de um determinado subgênero de 

rock, não em sua maioria. Desta forma, podem-se encontrar diversos estilos 

nesses ambientes, mas em boa parte com o rock em comum.  

O espaço que o rock ocupa na programação cultural da cidade tem 

aumentado. Há algum tempo15 vem surgindo bandas na cidade, encorajadas 

pelo aumento do público e pelo maior destaque que o rock vem mantendo nas 

casas de shows, e até mesmo nas rádios. A cidade de Mossoró atualmente 

conta com bandas de rock de todos os gêneros, e são elas que divertem o 

público nos eventos, como por exemplo, Trinta de Outubro (indie), Arcanjos, 

Alfredo & Os Caras (pop rock), Monster Coyote (metal) Leões de Minerva 

(punk), DKR (emocore), Evilrazor (trash metal), Moquiva (metal), e Pró-Caos 

(grunge). 

A cidade também promove alguns festivais não somente com bandas 

locais, mas de toda a região nordeste. Festivais como o DoSol e o Rock 

Grande do Norte, promovem o trabalho autoral das bandas da região e 

principalmente do estado,mas também enaltecem as bandas que fizeram a 

história do rock nacional e internacional. Com a chegada da tecnologia digital, 

essas bandas tem mais facilidade em gravar discos e divulgam seu trabalho 

através de redes sociais, como twitter e facebook, blogs, e sites que dedicam 

espaço para a música de artistas independentes, como o Palco Mp3 e 

MySpace. Assim, eles conseguem alguns adeptos, pessoas que ficam 

interessadas em sua música. 

No que diz respeito ao consumo de produtos relacionados ao rock, 

houve também um crescimento de lojas que dediquem espaço ao gênero. Até 

então, o público roqueiro mossoroense só frequentava a loja Looping, que fica 

                                                             
14 Diferentemente do DoSol, o Sélect não é um lugar exclusivo para os fã de rock, pois promove 
também eventos ligados ao axé, pagode, forró e MPB. Um lugar com programação mais 
eclética, mas que sempre procura agradar a todos os gêneros, inclusive comprovando que o 
rock tem crescido na cidade. 
15

 Para delimitação do tempo em que o rock passou a ter maior visibilidade na cidade, foi 

levado em consideração o surgimento de três bandas que abordaremos no produto (revista) e 
durante o relatório: Arcanjos, Trintadeoutubro e Monster Coyote. Surgidas em 2006, 2009 e 
2010, respectivamente, essas bandas são umas das responsáveis pelo crescimento do rock na 
cidade de Mossoró. 



 

localizado no Shopping Liberdade, e comercializa camisetas de bandas de rock 

e acessórios para os fãs do gênero. 

Antes das Lojas Americanas chegarem a Mossoró, por exemplo, o 

público só tinha acesso às músicas através da internet ou de outros amigos 

que repassavam o que tinham. Havia poucas lojas na cidade que vendiam 

CD’s ou DVD’s, principalmente os de rock ou outros estilos independentes. 

Atualmente compramos CD´s por preços mais baratos, antes era bem mais 

difícil ter acesso a algum produto do gênero, por ter um preço alto. As lojas de 

roupas e calçados também reservaram mais espaço à moda rock, assim como 

lojas que vendem acessórios e maquiagens. 

É notório o crescimento do movimento rock na cidade. Seja pop, ou 

punk, a juventude mossoroense tem se rendido à cena rock com novos 

ambientes para esse público específico, além da facilidade em adquirir 

produtos, há um espaço a mais para expor sua identidade, e provar que o rock 

também tem espaço em Mossoró.  

Atualmente acontece mensalmente o Barulho no Beco, que é realizado 

no Beco das Frutas e é organizado por músicos e apreciadores do rock na 

cidade. Um evento underground, que reúne bandas de outras regiões e que 

proporciona aos jovens de Mossoró, uma nova opção de diversão. O Barulho 

no Beco é um fato que evidencia a realização de eventos independentes com 

iniciativa da comunidade, além da presença de desenhistas e tatuadores 

expondo seus trabalhos. 

 

3.2.3. A música como influência na moda 

 

 

Com o surgimento de bares, cinema, e lojas direcionadas ao público 

rock e underground em Mossoró, e com base na abertura do shopping e do 

crescimento dos bares pesquisados para o trabalho, entre o período de 2008 

até esse ano de 2012, foi possível observar novos costumes, que variam de 

penteados e cores de cabelo, até tatuagens e roupas, além da expansão do 

gosto pela música e cultura rock na cidade, fatores que acabaram influenciando 

também no modo de vestir. Existiam somente centros comerciais, como o 

Shopping Boulevard e Liberdade Shopping, mas que eram bem menos 



 

frequentados pelo público em geral, e suas lojas e mercadorias eram mais 

direcionadas à elite. Mas com a chegada de novas lojas de outras regiões e 

principalmente com a inauguração do Mossoró West Shopping, passamos a 

observar algumas mudanças nas vestimentas dos jovens,  

 

 

Entretanto, essas tendências, populares particularmente entre os 
jovens, mostram mais uma vez que a moda é antes de tudo uma 
maneira de elaborar a identidade. Pela aparência que assume, um 
indivíduo se situa em relação a si mesmo. Nessas condições, a moda 
é um dos meios que ele utiliza para se tornar ele mesmo. (ERNER, 
2005, p.220). 

 

 

Em 2007, a maior loja de roupas que a cidade possuía era a Riachuelo, 

mas em 2008, com a abertura do primeiro estabelecimento considerado 

shopping no município, chegaram mais lojas, incluindo a Marisa, que mesmo 

sendo uma loja de segmento popular, oferece também moda rock a valores 

acessíveis. Sendo assim a moda e música se expandem cada vez mais, 

passando a informação de pessoa por pessoa e através da mídia. Contudo, 

com todas essas mudanças, os jovens passaram a se sentir mais à vontade 

para expressar a sua identidade, podendo se vestir como querem e da maneira 

que se sentem bem. 

A moda também está aliada ao rock, cada época desde seu surgimento 

foi marcada por alguma vestimenta, algum visual que caracterize um 

movimento. Desde os topetes e jaquetas de couro de Elvis ao xadrez e calças 

rasgadas do Nirvana. Hippies, punks, grunges, góticos, metaleiros, todos eles 

tem alguma vestimenta que dialoga a sua identidade, “os grupos sociais, que 

geram os movimentos musicais, obtêm adeptos e estes utilizam de seus corpos 

para expressar-se, assim produzindo novas vestimentas e acessórios.” 

(POSSEL, 2009; p.18).  

Alguns visuais roqueiros são bem chocantes para a sociedade 

tradicional, mas para os grupos são a transmissão de seus ideais, o que eles 

querem e o que eles gostam. Após a década de 90, os diversos estilos do rock 

foram voltando aos poucos e se diversificando, se misturando, sem ter um 



 

estilo definido. Alguns roqueiros16 não deixam explícito em suas roupas de que 

grupos fazem parte, é onde percebemos o hibridismo. 

 

 

3.3. Moda e Música na Formação da Identidade 

 

3.3.1. Falando de moda 

 

 

A moda é um meio utilizado pelas pessoas para apresentar a sua 

identidade para a sociedade e diz respeito aos interesses psicológicos, 

sociológicos e econômicos da mesma. Quando queremos saber algo sobre 

algumas pessoas, acabamos descobrindo o que elas gostam, o que fazem e o 

que elas representam ao vermos o modo como elas se vestem. 

 As pessoas se vestem com o propósito de informar um pouco sobre 

elas, e obtemos muitas informações sobre uma pessoa através das roupas e 

acessórios que ela usa. E assim como a música, a moda busca nos jovens o 

público ideal para que suas idéias sejam espalhadas e aderidas, pois os jovens 

sempre buscam uma maneira de se diferenciar na sociedade, sobretudo com 

vestimentas diferentes das que seus pais usavam. Por exemplo, eles buscam 

mostrar a sua ideologia por meio de roupas e acessórios. Por meio da moda, 

os jovens estabelecem elos de proximidades com os grupos aos quais 

pertencem ou desejam pertencer. 

 

 

...a moda é antes de tudo uma maneira de elaborar a identidade. Pela 
aparência que assume, um indivíduo se situa em relação aos outros, 
como também em relação a si mesmo. Nessas condições, a moda é 
um dos meios que ele utiliza para se tornar ele mesmo. (ERNER, 
2005; p.220). 
 
 

A moda era feita exclusivamente para a classe alta, mas isso mudou 

após a Segunda Guerra Mundial, e ela passou a ser parte do mercado de 

                                                             
16 Ser roqueiro é ter atitude, contestar os problemas sociais, expressar seus ideais através do 

som. Apesar de não ter um propósito social inicialmente, o rock surgiu com a intenção de 
revolucionar. 



 

massa, deixando de lado a formalidade, adotando o jeans e a camiseta como 

essenciais no guarda roupa e se tornando uma extensão do corpo. Os jovens 

foram influentes nessa mudança, associados aos ídolos de rock e do cinema. A 

partir da década de 50, coincidentemente quando surgiu o rock, a moda passou 

a ser criada para os jovens, pois o jovem “exalta valores de expressão 

individual, de descontração, de humor e de espontaneidade livre.” 

(LIPOVETSKY, 1989; p.120). O surgimento dos ídolos do rock fez com que a 

moda pudesse ser mais expressiva, com a valorização da juventude, buscando 

romper com a tradição. Os jovens perderam a vontade de se vestir como seus 

pais e passaram a criar o seu próprio estilo. A juventude é tão influente que até 

mesmo alguns pais querem parecer com os filhos, e se vestem de maneira 

mais jovial. 

 

 

A juventude – vista pela primeira vez como um grande filão comercial 
– é até hoje uma faixa etária disputadíssima no mercado. A conduta 
consumidora inerente ao ser humano é mais acentuada no jovem, 
pois nesta fase ele busca preencher os buracos abertos pelos 
conflitos da adolescência. Uma das principais características dessa 
idade é que a figura dos pais deixa de ser idealizada, enfraquece e se 
inicia a busca por figuras que os substituam. (SOUZA; CORDEIRO, 
2005; p.236). 
 
 

Quando as pessoas se relacionam entre elas, em seus grupos, acontece 

a troca de informações, e exposições de suas opiniões e seus gostos. Não 

acontece diferente no mundo da moda, que tem a sua própria linguagem e 

define as pessoas. 

 

 
Moda, hoje, não é só roupa, mas também os lugares que são 
frequentados, o que se lê e se escuta, o modo como se vive... Ao 
mesmo tempo, todas essas esferas do comportamento humano 
enviam mensagens sobre quem somos, frequentemente sobre quem 
não somos, às vezes sobre quem gostaríamos de ser... Desse ponto 
de vista, a roupa – como qualquer outro ato de consumo- é um fato 
de comunicação. (CALDAS, 1999; p.19). 
 

A moda é uma forma usada pela sociedade para se comunicar, ela tem 

sua própria linguagem, e “constitui-se como uma extensão do corpo para 

expressar linhas de liberdade, contestação e novos imaginários como o 

espacial, revelando crescente integração com o mundo devido ao 



 

desenvolvimento da comunicação em geral.” (VILLAÇA, 2009; p.297). Em cada 

época vemos novas tendências que identificam as pessoas, seus grupos, o que 

acontece na sociedade e como as pessoas que fazem parte dela se 

comportam. A moda deixou de ser feita somente com a intenção de vestir bem 

as pessoas, deixá-las elegantes. Agora ela é feita para que as pessoas se 

sintam bem, e confortáveis, e para que possam se expressar melhor. 

 

3.3.2. A moda usa o rock como mensagem 

 

Cada um dos subgêneros do rock apresenta características que as 

identificam, as roupas geralmente são camisetas das bandas preferidas, calça 

jeans, acessórios de metal, tênis All Star. Esses elementos caracterizam, de 

forma geral, visualmente o estilo, mas não o define, pois alguns grupos 

possuem características que os diferenciam uns dos outros, por isso a 

existência dos subgêneros.  

Por exemplo, os que apreciam heavy metal, preferem roupas de cor preta, 

com logotipos das bandas e identificando o som mais pesado do gênero. Os 

góticos já preferem um visual bem mais pesado, com coturnos e maquiagem 

pesada. Os que preferem o grunge são mais largados, não se preocupam com 

o visual, adotam camisetas velhas e calças rasgadas. Os punks abusam de 

acessórios de metal, correntes e braceletes. E assim, cada subgênero define 

seu modo de se vestir. 

 

 

Pode-se afirmar que a música que se ouve influencia de forma 
consciente e inconsciente no vestir. Pelo fato de gostar de uma 
música ou estilo musical, tende-s expressar ao mundo este gosto, 
este estado emocional. (POSSEL, 2009; p.21). 

 

 

A moda é uma maneira de expressar o comportamento, e os diferentes 

estilos de rock procuram mostrar seu ideal através das roupas que os 

caracterizam. É o modo de se vestir que apresenta a identidade dos jovens, a 

roupa define o seu estilo de vida e mostra algo sobre quem a usa, sua forma de 

ser e se comportar.  



 

 

 

“A socialização dos corpos dos indivíduos se dá pelas roupas, e é no 
jogo das aparências que o ser social manifesta seu eu em relação ao 
seu meio ambiente. Por meio dessa encenação discursiva que a 
moda propicia, o individuo age e reage socialmente.” (SANTAELLA, 
p.121, 2004 apud ROCHA, p.4, 2008).  

 

 

Mais do que um acessório, a roupa diz muito sobre a identidade dos 

indivíduos, e cada grupo social tem uma vestimenta que o caracteriza.  

Os jovens buscam nos ídolos musicais uma maneira de ser diferente, 

pois a inspiração que grandes nomes do rock trazem para eles, por exemplo, 

faz com que eles descubram e definam a sua identidade. Na década de 50, a 

moda era sofisticada e romântica, as sapatilhas e saias rodadas eram 

frequentemente utilizadas pelas jovens. Ao mesmo tempo em que apresentava 

um lado meigo, era “rebelde sem causa” 17, e com a influência de Elvis Presley, 

James Dean e Marlon Brando, as roupas que faziam parte do guarda roupa 

dos jovens da época era despojado, com o jeans, o couro, calças cigarretes18 e 

óculos escuros como principais acessórios, além dos cortes de cabelo e 

penteado diferenciados. 

A partir dos anos 60, o rock passou a ter um propósito social, e a moda 

não ficou de fora dessas mudanças na sociedade. O estilo estava totalmente 

ligado ao comportamento. As minissaias surgiram para mostrar a força da 

mulher, que podia ousaram e passaram a vestir roupas consideradas 

masculinas, como ternos, calças jeans e camisas sem gola. A moda nessa 

época a moda teve grande influência dos Beatles, e no Brasil, da Jovem 

Guarda. A década de 60 foi revolucionária e finalizada com um estilo 

underground que utilizava roupas coloridas, estampas psicodélicas e florais, 

aliadas ao movimento hippie, que atravessou a década. 

 

                                                             
17 Diferentemente das décadas posteriores, os jovens da década de 50 não abraçavam 

nenhuma causa social e as canções de rock não faziam críticas a nenhum problema da 
sociedade. O único propósito nessa época era ter um comportamento diferente dos pais. Era 
somente o crescimento de uma cultura nova que rapidamente se espalhou pelo mundo. 
18 Conhecida também como “calça de pescador”, é assim chamada por ter um comprimento até 

os tornozelos. Era popular entre os homens até a década de 50 e a partir dos anos 60 passou 
a ser acessório do guarda roupa feminino. 



 

 

É a época dos tubinhos que substituem as saias rodadas do new 
look. Era o duas peças e a calça saint tropez na corrida pela 
liberdade de movimentos.A indústria nacional desencadeia uma 
ofensiva das fibras sintéticas: banlin,tergal, nylon, acrílico, rayon e 
poliéster. Em 65, as saias tornam-se mais curtas, os temas gráficos 
substituem as estampas, os Beatles influenciam a moda jovem. Mary 
Quant lança a minissaia. Londres é a grande influência. A moda 
unissex insinua-se. (VILLAÇA, 2009; p.297) 
 
 

Os anos 70 já começaram com tudo, pois já trouxe o movimento hippie 

da década passada. As roupas continuaram coloridas e as mulheres tinham 

mais opções de vestimentas: saias longas, batas, calças boca-de-sino. O glam 

rock trouxe a moda futurista e andrógina19 inspirada por David Bowie. O punk 

se opunha a todos os outros subgêneros do rock e apresentava um visual 

agressivo, com roupas de couro, camisetas rasgadas, cintos e pulseiras de 

tachinha, cabelos coloridos e piercing. Podemos notar que foi uma década 

riquíssima para a moda rock, com várias tendências e estilos. 

 

 

Longe do perfil comportado dos jovens adeptos da Jovem Guarda da 
década anterior, o visual do roqueiro setentista parecia bem mais 
próximo dos hippies da contracultura internacional. De cabelos 
longos, jeans surrados e comportamento anti-social, anunciavam uma 
rebeldia que não poderia encaixar-se no caráter ‘sem causa’, Ao 
contrário disso, as causas saltavam aos olhos da população de um 
país em crise, sob a égide de uma ditadura militar que tentava calar 
os sujeitos sociais a qualquer custo. Pelo menos o visual não poderia 
ser ‘calado’ e, assim, se sobressaía como uma forma de contestação. 
(RAMOS, 2009; p.18) 

 

 

A moda dos anos 80 trouxe um pouco de tudo, e foi também uma 

década mais pop. Mas o rock não deixou de ter seu estilo próprio numa época 

dominada por Michael Jackson e Madonna. A androginia da década passada 

permanecia em artistas como Boy George e Annie Lennox. O movimento new 

wave apresentou bandas mais arrumadinhas, com artistas usando paletós e gel 

no cabelo. O punk e o metal permaneciam com força na música e na moda, e o 

trash metal trazia um estilo bem brega, com calças que colavam no corpo e 

com estampas de oncinha. 
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 O andrógino tem um visual que mescla o masculino com o feminino, dificultando a definição 
do seu real gênero pelo público, que à primeira vista fica confuso com o que vê, e não sabe 
dizer se está vendo um homem ou uma mulher. 



 

 

 

Ao contrário das décadas anteriores, os anos 80 não criaram 
movimentos culturais juvenis, como acontecera antes com os hippies, 
os punks e a própria disco. A regra foi a de ser um pouco de tudo. 
Pular de tribo em tribo em um ecletismo jamais imaginado 
anteriormente. (AMARAL, 2002; p.41) 
 
 

O grunge tomou conta da década de 90 tanto no rock quanto na moda. 

Camisas xadrez, calça jeans rasgadas e de preferência de cor clara. Os 

homens gostavam de usar cabelos compridos, inspirados por Kurt Cobain, e as 

mulheres viram em Shirley Manson, do Garbage a inspiração para usar as 

meias arrastão, roupas pretas e coturno. Do outro lado, tinham a opção de se 

vestir com roupas coloridas e esportivas, inspiradas em Gwen Stefani, do No 

Doubt. Apesar de apresentar visuais totalmente diferentes, as duas cantoras 

tinham um visual sexy, sem ser vulgar. Mas também poderiam ter um visual 

mais leve, inspiradas em Alanis Morrissete. O visual gótico também fez parte 

do guarda roupa dos anos 90. Coturnos, maquiagem pesada e muitas roupas 

pretas faziam parte do visual dos jovens. 

A moda passou por muitas releituras e passou a ser híbrida. Os indies 

são a tribo rock de mais força surgida no ano 2000, junto com os emos. Com 

uma moda que utiliza calças skinny20, camisetas de bandas das décadas 

passadas e até mesmo das atuais, e o preto sempre presente assim como o 

xadrez. O tênis All Star é um dos acessórios que é símbolo dos roqueiros, 

presente em todas as décadas, desde o surgimento do rock. 

A partir desse resumo histórico sobre o rock aliado à moda, pudemos 

perceber a forte influência que um causa no outro. O rock se aproveitou da 

moda para transmitir sua mensagem e a moda também utilizou o rock como 

vitrine, para que os jovens pudessem se expressar visualmente. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Observação Participante e Fotografia 

 

                                                             
20 Uma calça muito justa e ao mesmo tempo muito longa, podendo chegar ao calcanhar, além 

de ter uma boca estreita. É um jeans que fica justo no corpo.  



 

 

Nossa pesquisa utilizará o método de observação participante e 

fotografia. Iremos observar os jovens nos ambientes e registrar o seu 

comportamento durante os eventos de rock. O fator de escolha dos ambientes 

para nossa pesquisa foi a programação de ambos dedicada ao público rock.  

A fotografia é o principal elemento desta pesquisa. O objetivo é registrar 

os eventos frequentados pelas pessoas que gostam de rock, documentando a 

performance dos jovens e sua relação com o consumo de música. A cidade de 

Mossoró tem crescido musicalmente. Existem bandas que tocam não somente 

em nossa cidade, mas em outras regiões e até mesmo em outros países, 

bandas de importância para a construção da cena rock e underground na 

cultura da nossa sociedade. A partir desse fator, as pessoas passam a 

conhecer melhor a sua própria cultura frequentando os ambientes da cidade 

onde podem encontrar com outras pessoas algo em comum e acrescentar 

valores e gostos aos seus. É importante para as pessoas estarem inseridas em 

ambientes em que não serão vistas como estranhos. Esse público será 

fotografado, na busca de compreender/mapear a sua performance e relação 

com esses lugares frequentados, através da tendência de cada vestimenta.  

O registro fotográfico será um dos principais meios pelo qual 

apreenderemos algumas características da identidade cultural dos jovens, ao 

mostrar a relação ambiente e sujeito. A fotografia irá registrar parte da 

realidade desses jovens e seus hábitos, dentro de um contexto cultural, e irá 

captar o modo como esses indivíduos interagem, se divertem e se relacionam 

entre si. A pesquisa também vai utilizar a fotografia para mapear suas 

vestimentas. Logo, a Baião do Rock vai apresentar fotos com textos que 

complementem a sua informação, pois, 

 

 

...as linguagens escrita e fotográfica devem ser utilizadas de forma 
independente e complementar. Independente, pois cada uma deve 
construir seu discurso utilizando recursos próprios, imagens ou 
palavras, sem que uma seja subordinada à outra. Complementar, 
porque as duas formas de apresentação oferecem margem para 
interpretações subjetivas errôneas, o que pode ser minimizado 
quando ambas as linguagens são utilizadas em conjunto. (BONI; 
MORESCHI; 2007 p.141) 

 



 

 

A fotografia tem um grande valor de representação, ela não irá 

comprovar algumas situações, mas ilustrará a presença de elementos globais 

na cultura local, que, de tão acessível, provoca excessos. Os indivíduos entram 

em conflito e já não sabem se adotam o novo ou se permanecem com suas 

referências locais.  

Barthes (1984) afirma que a fotografia é a representação de um 

momento, é o certificado de existência de algum acontecimento. Ele conclui 

dizendo que “o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela 

repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. 

(1984, p.13)”, e que “toda fotografia é um certificado de presença” (1984, 

p.129). Essa teoria é reforçada por Sontag (2004) quando afirma que as “fotos 

fornecem um testemunho. Algo de que ouvimos falar ou duvidamos parece 

comprovado quando nos mostram uma fotografia. (2004, p.16)”. 

Através das fotos, apresentaremos elementos da construção da 

identidade dos jovens a partir da presença da música e do seu consumo. 

Tendo nela um modo de registrar para a sociedade e transmitir a notícia 

através de imagens, pois as fotos documentarão os fatos acontecidos em cada 

noite de pesquisa de campo, de modo a representarem a realidade. Pereira 

Júnior (2006) afirma que ao coletar dados, não devemos expor fatos sem 

apurá-los, não devemos divulgar se não for real. 

 

 

A informação que as fotos podem dar começa a parecer muito 
importante naquele momento da história cultural em que todos se 
supõem com direito a algo chamado notícia. As fotos foram vistas 
como um modo de dar informações a pessoas que não têm facilidade 
para ler. (SONTAG, 2004, p.32). 

 

 

Trabalharemos a antropologia visual, que é fazer uma observação 

participante, dos ambientes e do comportamento dos jovens. A observação 

participante é realizada de forma direta, ou seja, o pesquisador fica em contato 

direto com o objeto de estudo, no caso, estaremos em contato com os 

ambientes e com os indivíduos que apreciam o rock na cidade. De acordo com 

TRAVANCAS (2006), ao fazer uma observação participante, o pesquisador tem 



 

que sair da descrição superficial dos fatos, e contar em detalhes toda a sua 

experiência em campo. É o “encontro do pesquisador com a sociedade do 

‘outro’, do diferente”. (2006, p.100). Com a observação participante, “deve 

observar e saber que também está sendo observado e que o simples fato de 

estar presente pode alterar a rotina do grupo ou o desenrolar de um ritual.” 

(2006, p.104). A observação participante não pode se tornar uma participação 

observante, ou seja, o pesquisador tem que assumir um papel subjetivo e não 

se tornar parte dos grupos estudados.  

A partir dessa observação, passaremos a coletar as informações, que 

serão descritas no relatório e que enriquecerão o produto final, no caso, a 

página no Flickr. Não coletaremos dados somente da observação em si, mas 

das fotografias e até mesmo de entrevistas, que apresentarão as informações e 

opiniões dos roqueiros mossoroenses. E relatar a nossa visão sobre como se 

dá a construção da identidade através da moda e da música. “Interpretar o que 

está sendo dito, observado e sentido.” (TRAVANCAS, 2006, p.105).  

O método etnográfico estará presente na nossa pesquisa também, pois 

iremos descrever a cultura e os aspectos culturais dos jovens frequentadores 

das festas de rock na cidade. A análise etnográfica refere-se à análise 

descritiva das sociedades, principalmente as tradicionais e de pequena escala. 

Nossa intenção em fazer essa pesquisa de campo e fotografar os 

acontecimentos é com o objetivo de mostrar as situações da forma mais real 

possível. 

 

4.2. Relatório Descritivo  

 

 

Nossa pesquisa de campo foi feita em dois ambientes os quais realizam 

eventos para o público que aprecia rock, seja qual for o seu subgênero. 

Seguimos o cronograma (APÊNDICE A) que elaboramos ao iniciar o projeto e 

dedicamos um período de um mês para conhecer os ambientes, fotografar e 

observar como a música rock influencia na moda dos jovens mossoroenses. Ao 

todo, foram quatro visitas ao DoSol no período de dois de agosto a dezessete 

de agosto. Ele realiza eventos dedicados ao rock de quinta a sábado, além de 

shows agendados em alguns domingos. Visitamos o Sélect Nouveau, entre 



 

quatro de agosto a primeiro de setembro. O Sélect funciona de quinta feira aos 

sábados, sendo este último dia dedicado especialmente ao rock. 

A cada dia que frequentamos, procuramos estar nos ambientes antes 

dos shows iniciarem, por volta das 20h30min para que pudéssemos observar o 

público chegando e como as tribos se formavam ao longo da noite. E 

ficávamos presentes nos ambientes até 2h da manhã.  

Em nossa primeira visita ao Centro Cultural DoSol, no dia 02/08/2012, 

dedicamos nossa atenção especialmente a conhecer e perceber o clima do 

ambiente, no qual pretendíamos até então registrar em fotografias a presença 

dos jovens que foram desfrutar a noite rock e underground no lugar, para que 

pudéssemos posteriormente realizar uma analise da vestimenta desses, a fim 

de conhecermos melhor sobre as influências da música, em especial o rock, 

sobre os jovens nesse quesito. 

De início já usamos o fotodocumento21 como instrumento de trabalho, 

que é base na nossa pesquisa e que depois será divulgado no produto final do 

trabalho, na internet, com uma página no Flickr, chamada Baião do Rock. A 

fotografia terá o intuito de documentar os fatos, apresentá-los e registrá-los. 

Através do fotodocumento é possível ter acesso a diversas informações sobre 

determinado acontecimento.  Registramos nossas primeiras impressões do 

local, e inicialmente encontramos elementos típicos conceituais advindos do 

rock.  

O CCDoSol é quente no que diz respeito à ambientação rock, a própria 

característica do ambiente passa a sensação do lugar underground. Suas 

paredes pintadas de vermelho por todo espaço físico, nos faz tomar a cor, 

como mais um elemento de grande significação para nossa pesquisa. Tanto a 

cor como a iluminação nos faz sentir à vontade no lugar proporcionando 

discrição, um ambiente aconchegante nos faz sentir em casa, como se 

tivéssemos em uma reunião de amigos. Ao chegarmos à recepção, logo nos 

informou que a entrada era gratuita, nos deixou a vontade para entrarmos no 

interior do ambiente onde fica o salão de show. Nos acomodamos nas mesas 

de plástico disponíveis especialmente nesse dia para a noite de exibição de 

documentário e posteriormente discotecagem rock com os clássicos. 
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 A imagem vai comprovar os fatos testemunhados pelos pesquisadores, que também vão 
interpretar a cena assistida e expressar a sua opinião sobre determinado acontecimento. 



 

Aos poucos, os detalhes do ambiente chamavam a nossa atenção, 

desde os quadros de artistas nas paredes até a aproximação com o palco de 

baixa estatura num ambiente pequeno que proporciona a interação com as 

pessoas, e a aproximação das bandas com as mesmas. Logo elas chegaram e 

nos cumprimentavam e sorriam ao decorrer da noite. Muitos grupos de amigos 

compareceram nesse dia. A acústica do som é protegida com esponjas por 

todo o ambiente, proporcionando qualidade. 

Embora em termos conceituais não afetem o público, as cores do 

ambiente abrem espaço para o campo dos sentidos, causando sensações, ou 

seja, embora os frequentadores, não tenham uma consciência do significado 

das cores eles não deixam de senti-las, atingem o inconsciente, fazendo com 

que se identifiquem com o ambiente, sintam-se confortáveis ou não. De acordo 

com Aumont, “a imagem ‘contém’ o inconsciente, o primário, que se pode 

analisar, inversamente, o inconsciente ‘contém’ a imagem, as representações.” 

(2002, p.117). 

No caso do centro cultural, o tipo de decoração casa muito bem com o 

estilo de bandas visitantes, que são inspiradas em grandes nomes da música 

rock. Podem ser encaixados, todos os estilos desse gênero musical: o punk, o 

metal, heavy metal, hardcore, e estilos que tenham uma temática rock, no 

sentido da expressão dos problemas sociais, e mais underground da 

sociedade. Além da cor do ambiente, encontramos outros detalhes típicos de 

lugares independentes, como os quadros distribuídos pelas paredes de artistas 

do rock, como Foo Fighters, Johnny Cash, AC/DC, entre outros.  A decoração e 

ambientação são extremamente importantes na mensagem e a sensação que 

se deseja passar para o público se torna condizente nas informações que 

circundam o local.  As artes dos quadros transmitem a simbologia do rock, as 

cores do rock, principalmente preto e vermelho. 

 

 

Imagens não são conjuntos de símbolos com significados 
inequívocos, como o são as cifras: não são “denotativas”. Imagens 
oferecem aos seus receptores um espaço interpretativo: Símbolos 
“conotativos”. (FLUSSER, 1985, p.7) 

 

 



 

A predominância do vermelho e preto pelo espaço, seja nas paredes, 

portas, e palco, causam sensações diversas nos variados públicos, e mesmo 

que fora do campo interpretativo, essas cores22 condizem com as 

características do rock, que carrega consigo uma aura sombria e de angústia, 

sendo assim, transmitem uma mensagem rock para quem frequenta. 

O CCDoSol, além de atrações musicais, oferece também uma 

programação alternativa que acontece nas quintas feiras, com apresentação de 

documentários, produzidos por pessoas da cidade ou de qualquer lugar, que 

tenha interesse em mostrar à comunidade. Isso faz parte da programação 

atual, do recente centro cultural, o primeiro instalado na cidade de Mossoró no 

dia 21/07/2012. O documentário nas quintas é mais uma produção direcionada 

ao público roqueiro, e embora não seja show, é frequentado pelas mesmas 

pessoas que frequentam os shows no DoSol. 

Na quinta dia 02/08/2012 foi o primeiro dia de exibições de 

documentários no DoSol. Foi exibido no espaço de show, com mesinhas e 

banquinhos de bar dispostos pelo lugar, proporcionando um ambiente 

descontraído e de interação no bate papo ao final da amostra. Enquanto era 

exibido o documentário e aconteciam os comentários, o público circulava pelo 

ambiente, até o bar, ao caixa, e ao espaço de conversa na entrada. O bar 

inclusive, não estava totalmente pronto, de acordo com os funcionários do 

lugar. 

Após as apresentações em dias de documentários, ou seja, nas quintas, 

o DoSol segue com a discotecagem, onde uma variedade de músicas rock são 

selecionadas pelos proprietários do local, e ficam tocando durante o resto da 

noite. Enquanto o som rola, o bar fica disponível para que os frequentadores 

possam consumir alguma bebida. 

Pudemos observar uma forte interação entre as pessoas que se 

encontravam no lugar, muitas se conheciam e compartilhavam experiências e 

informações. Era perceptível observar que o universo cultural entre o público 

era bem próximo. O ambiente informal, com seus banquinhos de bar, 

proporciona uma maior aproximação entre as pessoas. 

                                                             
22 As cores preto e vermelho são as mais características do rock, não sendo regra dos 

roqueiros usarem somente essas cores, mas elas são fortes e reforçam a idéia de que o rock 
também é forte, assim como as cores escolhidas para representá-lo. 



 

O rock também é outro fator chave na questão da interação, em termos 

de discussões sociais e problemáticas do mundo. Isso faz com que as pessoas 

que seguem esse padrão de vida, tenham alguma necessidade de se 

expressar mediante o outro, compartilhar da mesma insatisfação, das mesmas 

experiências, conhecimentos e questionamentos. Um dos nossos 

entrevistados, Thiago Romero, guitarrista da banda Trintadeoutubro, afirmou 

que as letras se sobressaem as músicas. Apesar de muita gente ter o 

preconceito com rock, por ser pesado, acabam não percebendo o quão forte 

ela é pelo que expressa nas letras. Isso demonstra que o rock tem a 

preocupação em trabalhar questões sociais em suas letras, de instigar a 

sociedade. 

 

 

O que o Rock busca é esse imprevisto, esse grito, essa lágrima. 
Fazendo o jovem refletir sobre seus valores (a família, o sexo, a 
droga, o amor, o irreal) ele contribui para a formação de um homem 
mais livre, mais conhecedor de si próprio e, portanto mais consistente 
ao encarar as questões políticas stricto sensu, que atingem a 
sociedade como um todo. (CHACON, 1985, p.23) 

 

Na segunda visita ao DoSol, em 10/08/2012, o evento a ser realizado 

era um tributo aos Ramones. Pudemos fotografar mais o ambiente, e pela 

primeira vez capturamos imagens do público que compareceu para o show ou 

simplesmente para estar com sua galera num ambiente rock. 

Lá encontramos o público e a música que de fato caracteriza o rock, no 

caso desse dia, o punk rock. Aos poucos chegavam as pessoas vestidas com 

suas camisetas pretas e jeans, quase sempre presentes nas roupas dos fãs do 

gênero, que gostam de expressar através delas as cores e estampas fortes, 

adotando assim, o estilo do rock na vestimenta, que embora pertença ao 

campo da moda, a qual obedece tendências, a cor preta é usada sempre, 

independente das estações do ano ou coleções, por ser considerada uma cor 

básica, além de ser uma cor expressiva desse estilo musical mais pesado. 

 

 

Assim, a adoção do preto se contrapõe ao mundo multicolorido o 
universo pop. Vale lembrar que, além dos aspectos sombrios, a cor 



 

preta é considerada básica, ou seja, não obedece às mudanças 
sazonais efetuadas pela indústria da moda. (2004, p.121) 

 

 

Chegamos antes que show começasse, para que pudéssemos registrar 

as pessoas no lugar, interagindo entre elas. Ficamos em um dos bancos em 

um canto mais reservado, para observarmos o ambiente de modo natural a fim 

de não chamar muita atenção com a pesquisa de campo, enquanto 

analisávamos como acontece a formação e reunião das tribos. Muitas delas 

formaram-se no decorrer da noite. Tinham muitos fãs de punk, mas era 

possível encontrar também pessoas que tinham um estilo mais “leve”, se 

levarmos em conta que o visual dos punks é bem mais pesado em relação aos 

outros subgêneros, como por exemplo, o indie rock. Deparamos com alguns 

casos de hibridismo no que diz respeito às vestimentas dos jovens, embora por 

toda a noite a cor predominante tenha sido o preto das camisetas, inclusive, 

muitas delas sendo com artes de bandas famosas, e da banda homenageada 

do dia.  

De acordo com Canclini, o hibridismo é um processo em que “estruturas 

ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas” (1997, p.14) Ou seja, apesar de não 

estarem adotando o preto como visual, os jovens podem estar criando uma 

nova maneira de se vestir sem perder totalmente a identidade rock, eles não 

precisam mostrar necessariamente nas roupas que curtem o som. 

Curiosamente, vimos que nossas idéias sobre o forte hibridismo na 

cidade eram um fato. Presenciamos e fotografamos alguns dos frequentadores 

do evento que não tinham nada característico do rock. Alguns usavam 

chinelos, outros bonés, as moças vinham com salto alto ou vestidas com short 

e blusas que não tinham a cara do rock, mas isso não significava que essas 

pessoas não eram apreciadoras do som pesado. Identificamos aos poucos o 

público que chegava. Essa mistura de gêneros, de estilos, de gostos, é bem 

característico dos brasileiros, então não é de se estranhar que o hibridismo 

também acontece nos lugares frequentados pelos roqueiros. 



 

E para quem acha que tênis All Star23, xadrez, tatuagem e roupa preta é 

um fator estereotipado24 para identificar rockers, fica o questionamento aberto.  

Nessa noite encontramos o público vestido bem a rigor, de acordo com o 

evento, mas sem deixar de fora pouquíssimas pessoas com vestimenta fora 

desse contexto rock. E sim, se encaixando ao hibridismo, afinal a roupa em si, 

não pode por completo denominar tal pessoa, como sendo roqueiro, pagodeiro, 

ou pertencente a qualquer outro gênero. O que temos de concreto para nossa 

pesquisa nesse dia, foi o registro de que a maioria compareceu com seu tênis 

All Star, botinhas Sneakers25, camisas xadrez, chapéu, coletes, camisas pretas, 

suas tatuagens e com seus grupinhos de amigos. Logo, grande parte do 

público comprovou visualmente que a música influencia na escolha das 

vestimentas. 

O rock tem isso muito forte, em juntar pessoas afins do estilo, discutir 

sobre o cenário musical, abordagens em geral da sociedade, e até muito do 

próprio mundo e mercado das bandas locais. Inclusive enquanto o show não 

começava, escutamos um repertório bem rock no ambiente, colocaram 

músicas da banda Ramones, para deixarem o público no clima, entre canções 

de outras artistas. Os jovens mantinham a interação naquele lugar tão 

inspirador, totalmente característico do underground. A banda afinava os 

instrumentos, alguns papeavam acompanhados por uma bebida, outros só 

curtiam o som que rolava.  Encontramos diversas pessoas de bandas da 

cidade que foram prestigiar o som do grupo local o qual fez o tributo a banda 

internacional. Desde cedo formaram-se rodinhas de amigos dos grupos 

musicais, os quais por toda a noite cantaram juntos, enturmados, entre 

conversas, abraços e risadas.  

Como os jovens dizem “a galera se jogou”, ou seja, aproveitaram ao 

máximo o som, e a platéia animada jogava as mãos para o alto, ao som da 

banda punk White Grease, permitindo-se à liberdade corporal em sintonia com 
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 O tênis All Star, apesar de ser confeccionado para todos os públicos, e que inicialmente foi 
criado para jogadores de basquete, virou tendência entre os roqueiros e é um dos acessórios 
presente em sua vestimenta. 
24

 O estereótipo é uma imagem que é atribuída aos grupos sociais, impondo quem ele é por 
causa de seus cabelos, roupas, comportamento. São classificações que nem sempre condiz 
com a realidade, ou seja, nem todo roqueiro veste preto e usa All Star, isso é uma imagem que 
criaram para classificar os adeptos do gênero. 
25

 Sneakers são botinhas com cano alto, feito pra quem gosta de conforto nos pés. É inspirado 
no estilo grunge, e apresenta visual bem largado. 



 

o som à medida que a banda agitava a noite. Como registramos em uma de 

nossas fotos, em que um rapaz com as mãos para o alto, mesmo com sua 

garrafa de cerveja, faz o típico gesto rock, conhecido como “mão-chifrada” 26.  

 “Dançar é fundamental. Se não houver reação corpórea ‘quente’, não há 

rock”. (CHACON, 1985, p. 5) De fato esse estilo musical, tem um som pesado, 

tem letras de peso também, que valorizam os aspectos sociais, e fazem com 

que as pessoas que escutam, reflitam sobre os assuntos tratados nela, e por 

isso sintam-se instigadas a soltar a voz e expressar-se com seu corpo, 

passando uma mensagem. O DoSol, com seu espaço pequeno e visualmente 

rock, promove uma sensação de liberdade tanto corporal como mental, fazendo 

com que o público ficasse agitado, facilitando assim a aproximação dos que 

estavam presentes, pois conforme as horas passavam, o salão tornava-se 

cheio, tornando possível sentir a pele e suor das pessoas, seus cheiros e 

mistura deles. 

 

 

O rock precisa de liberdade física, o que ficou claro de Elvis (The 
Pelvis, lembram-se?) a Fred Mercury, assim como das pinturas multi-
coloridas dos hippies dos 60 às cores agressivas do punk dos 70. 
(CHACON, 1985, p.5). 

 

 

Nosso terceiro dia de pesquisa ao CCDoSol foi em 11/08/2012. 

Pudemos encontrar novamente aspectos característicos do rock e do 

hibridismo, o estilo punk, metal, grunge e até mesmo o regional se fez 

presente. Pessoas diferentes do dia anterior, que além do preto, apareceram 

com camisa xadrez, acessórios e cabelos expressivos, e também com chinelos 

e sandália rasteira, tipicamente regional. 

Mais uma vez, os grupos de amigos e tribos se formaram dentro do 

mesmo ambiente underground. Continuamos seguindo um dos nossos critérios 

da pesquisa, que foi a escolha de um lugar diferente para sentarmos, desta 

vez, entre o caixa e bar, assim tínhamos a visão da disposição do público no 
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 De acordo com Prado (2011), a “mão-chifrada” era usada em algumas religiões para afastar 

mau olhado. Na música, esse gesto foi adotado pelos roqueiros após o lançamento de Yellow 
Submarine (1968), dos Beatles, onde percebemos John Lennon fazendo o gesto na capa do 
álbum, que a partir de então, virou marca registrada dos fãs de rock. Para alguns, o gesto é 
uma exaltação ao diabo.  



 

local em que estávamos na visita anterior, possibilitando um olhar a mais sobre 

elas, e seus hábitos e atitudes. Vimos então que as tribos se formavam 

também nos outros lados do local, e próximo ao palco, era algo recorrente por 

toda a parte e em todos os dias. Como os banquinhos não eram suficientes em 

nenhum dos dias, sendo em torno de três deles ao redor da mesa de pernas 

longas, o restante dos amigos restavam em pé ao redor dos que conseguiam 

sentar. 

A banda Arcanjos que apresenta um som pop rock, interagiu com o 

público, mostrou sua expressão corporal e animou o público rock presente, que 

se aproximaram do palco ao começar o show. O vocalista ousou e tirou a 

camisa xadrez que vestia, levantando o público e fazendo a turma toda entrar 

na “onda”. “O rock pressupõe a troca, ou melhor, a integração do conjunto ou 

do vocalista com o público, procurando estimulá-lo a sair de sua convencional 

passividade perante os fatos.” (CHACON, 1985; p. 5). 

Uma “legião de preto” compareceu ao DoSol no sábado em que a banda 

local  Arcanjos se apresentou. Encontramos também mais pessoas vestindo 

camisetas de banda, uma delas era uma moça próxima ao caixa, com uma 

blusa regata preta com a língua, símbolo dos Rolling Stones, estampada nela, 

e um rapaz com a camiseta do Guns ‘n’ Roses, próximo ao bar.  

Comprovamos nessa terceira visita, que quase sempre as mesmas 

pessoas frequentavam o CCDoSol, e formavam grupos de amigos e 

conhecidos em rodas.  

As tribos eram visíveis, um dos quesitos para este acontecimento, é 

devido o ambiente favorecer o contato físico, interação, pelo fato de oferecer ao 

público uma sala de show pequena, isso torna inevitável alguém atravessar o 

espaço até o bar ou caixa sem encontrar ou ter que cumprimentar sequer uma 

pessoa conhecida. 

Assim como também, pudemos nos certificar de que a hibridização se 

fez presente nas três vezes que fomos ao local, ou seja, o chinelo, a sandália 

rasteira, e sapato de salto, estiveram presentes no público desses dias. É 

realmente fator recorrente no ambiente, alguns jovens não sentem a 

“obrigação” de estar totalmente caracterizado como um rocker, para frequentar 

ambientes como esse. 



 

Inusitado para nós nesse encontro do sábado foi encontrar entre o 

público, dois rapazes vestindo roupas bem “anormais” para o ambiente: um 

deles vestido de camisa social e jeans, um estilo mais “formal”, o outro com 

camisa pólo, estilo de roupa frequentemente encontrado em festas de forró ou 

MPB. A roupa não poderá definir por completo a identidade de alguém ou fazer 

com que denominemos pessoas como qualquer coisa que presumamos, e de 

acordo com Possel, “cada indivíduo se veste com o intuito de informar algo à 

sociedade, de quem é ou pretende ser, sua cultura, objetivos e aspectos de 

vida.” (2009; p.15). Isto significa que os jovens podem se vestir da maneira que 

quiser, sejam eles roqueiros ou não. 

Nesse mesmo dia, ao nos acomodar nos banquinhos típicos de bar, 

fotografamos melhor o ambiente do lado que sentamos, encontramos uma 

parede preta entre o bar e caixa com as oito regras do DoSol Mossoró, 

expostas em um cartaz. Começamos a ler, e ficamos em estado de êxtase 

quando iniciamos a leitura da regra seis que diz exatamente assim: “NÃO 

aceitaremos, de jeito maneira, o pedido, sugestão, insinuação ou indicação 

para tocarmos FORRÓ ENLATADO, AXÉ, BETO BARBOSA, TANGO, 

CÚMBIA, FUNK CARIOCA, ARROXA, SWINGUEIRA, SERTANEJO ( COM 

DIPLOMA OU UNIVERSITÁRIO) CALYPSO, RESTART, ou qualquer outro 

“ritmo” musical que agrida sonoramente o psíquico do individuo.” A regra seis 

comprova que o ambiente e sua programação são dedicados especialmente ao 

público fiel do rock, e que a probabilidade de os frequentadores serem 

roqueiros é grande.  

Ao final da noite de pesquisa, enquanto nos direcionávamos a grande 

porta preta de saída, nos deparamos com grupos de amigos conversando, 

desde o salão de show, até a sala de entrada e o beco ao lado, destinado a 

fumantes. E como de costume obedecemos a mais uma regra do DoSol, 

devolvemos os cartões brancos em que o recepcionista escreveu nossos 

nomes na entrada, nos entregando e informando que seria nossa “comanda”, 

caso quiséssemos consumir algo no lugar. Então após consumirmos nossa 

Coca-Cola de cada noite, para nos manter acordadas, íamos ao caixa pagar, e 

devolver a comanda ao rapaz que nos entregou na entrada. Feito isso, o 

segurança abria a porta para sairmos.  



 

No dia 17/08/2012 fizemos nossa quarta e última visita ao DoSol, 

conseguimos acompanhar algumas pessoas nesse período, tanto em relação à 

roupa, quanto ao comportamento, em cada um desses dias de pesquisa. Como 

ressaltamos anteriormente, procuramos sentar em lugares diferentes para 

captar os mais variados aspectos e sentir o ambiente, compreender melhor a 

interação que o lugar proporciona em relação ao palco e shows nos diversos 

lugares do centro cultural. 

Mais uma vez chegamos bem cedo, por volta das 21h30min. Nesse dia 

chegamos mais ansiosas, pois de acordo com o cronograma, deveríamos fazer 

as entrevistas (APÊNDICE B), com base na observação participante dos dias 

anteriores. Ao chegar ao lugar decidimos que de preferência, entrevistaríamos 

na sequencia David Costa, funcionário do DoSol; Thiago Romero, guitarrista da 

banda Trintadeoutubro; e Marcos Júnior, jovem estudante, adepto ao estilo 

rock. Ambos estiveram presentes no DoSol em todas as nossas visitas. 

Sentamos dessa vez na mesa mais próxima do palco, de onde poderíamos 

tanto ter uma ótima visão da banda que iria se apresentar, como do público, na 

parte de trás, e no bar.  

Quando descobrimos que a banda Trintadeoutubro iria se apresentar no 

nosso último dia de trabalho, ao conferir a programação no site do DoSol, logo 

enviamos uma mensagem para Thiago, a fim de fazer algumas fotos da 

apresentação do grupo, e para entrevistá-lo.  

Decidimos partir da nossa pesquisa só de observação e fotografia, para 

um diálogo com três pessoas, que estiveram presentes em nossas visitas ao 

local e que pudemos acompanhar melhor durante a pesquisa, critério essencial 

para nosso trabalho. Correia (2009, p.31) afirma que, “a observação 

participante é realizada em contato direto, frequente e prolongado do 

investigador, com os atores sociais, nos seus contextos culturais...” Com as 

entrevistas, reforçamos algumas de nossas idéias sobre identidade, influências 

do rock, hibridismo e o crescimento do gênero na cidade, que até então só 

tínhamos documentado através da fotografia.  Obtivemos conteúdo riquíssimo 

com nossos entrevistados, para somar a nossa pesquisa.  

Antes que o local ficasse lotado, buscamos cedo dialogar com David 

Costa, 25, barman do DoSol, sobre alguns dos aspectos que nosso trabalho 

aborda. Ele nos contou sorrindo que tomou gosto pelo rock desde criança, na 



 

barriga da mãe, e que seu pai escutava rock nacional assim como ela, pois 

tanto seu pai tocava violão, como os tios tocavam bateria e violão. Ressaltou 

ainda, que a música e rock é uma questão de família. Não foi algo que ele 

descobriu sozinho, foi algo que ele tomou gosto desde pequeno, por essas 

influências. David costuma ir ao DoSol com roupa básica, bermuda, camiseta e 

tênis. Apesar de ser um rocker desde sua infância, não sente a necessidade de 

estereotipar-se como tal, pois afirmou que essa coisa de roqueiro ter 

necessariamente que usar preto não existe, é uma questão de gosto, 

geralmente uma pessoa que gosta de rock não tem uma imagem de pessoa 

muito alegre. Na adolescência, ele se inspirava em artistas do rock, do trash 

metal, com calças coladas e coturnos típicos da época dos anos oitenta, se 

espelhando nesse estilo para se vestir, assim como alguns de seus amigos 

também gostavam, em meio a alguns que não usavam inspiração nenhuma de 

artistas ou bandas. O funcionário do DoSol ainda disse que “a música é a 

identidade de uma pessoa, principalmente sendo do rock, pois ele tem uma 

letra, tem uma mensagem, o rock é como se fosse o mundo.” 

Em seguida, conversamos com o estudante Marcos Ferreira Júnior, 

jovem apreciador do metal melódico, de 19 anos. Ele esteve presente nos 

eventos do DoSol conosco, acompanhando a nossa pesquisa. Marcos nos 

disse que a roupa preta não é algo necessário para um roqueiro, mas que é 

algo pelo qual a sociedade identifica como sendo um.  Afirmou ainda que usa 

preto por ser básico e compra camisetas pretas de bandas por gostar da arte 

delas e por achar que são superiores a outros estilos, camisas do Metallica, 

Lamb of God, Avantasia, Helloween e Avenged Sevenfold, e mesmo quando a 

arte de suas roupas mudam para o estilo nerd, com arte de personagem de 

games, como a do game Warcraft, e do personagem de Star Wars, Darth 

Vader, continuam sendo pretas. Ele inspira-se no vocalista do Metallica para 

compor seu estilo, gosta de usar o cabelo comprido com barba grande. Vestiu-

se no dia da entrevista, com calça jeans básica e camiseta preta com estampa 

da banda Lamb of God. Marcos nos contou que descobriu o rock por volta dos 

12 anos, e por influências de dois amigos, que ouviam Slipknot, System of a 

Down e Linkin Park. Hoje escuta trash metal, metalcore, melodic death metal, 

gêneros que também conheceu através de amigos.  



 

Quando terminamos nossa conversa, nos deparamos com grupos de 

amigos chegando no local, e com Thiago, o guitarrista da banda que se 

apresentou no dia. O convidei rapidamente para que ele se aproximasse da 

nossa mesa, e logo perguntamos se realmente poderíamos fazer algumas 

perguntas a ele, com alguns pontos relacionados ao nosso trabalho. Por um 

instante ele hesitou, mas ao insistirmos em conversar com ele, em uma 

linguagem simples, como de conversa entre amigos, acabou aceitando. 

Na conversa com Tiago Romero, 24, estudante de Ciências Sociais e 

guitarrista da banda Trintadeoutubro, que também frequentou o local nesses 

dias, afirmou que ficou ultrapassada a questão de roqueiros usarem preto, 

porque talvez seja somente mais uma questão de revolta, expressão e de 

diferenciação. Ele acredita que não só o preto seja predominante. Thiago, 

assim como David, descobriu o rock desde pequeno por influência dos pais, 

que gostam de Raul Seixas entre outros artistas do rock, e um tempo depois 

descobriu gostos e afinidades musicais com amigos, pois na troca de 

informações, ele conheceu mais coisas do gênero, afirmando que atualmente 

recebe influências de bandas do indie rock, como Kings Of Leon, além de se 

inspirar também na banda Coldplay. Nosso entrevistado estava vestido com 

calça jeans, All Star vermelho, e com uma camisa azul de lã, de manga longa 

com algumas partes xadrez.  

O jovem guitarrista afirmou que o rock influenciou em partes na vida 

dele, principalmente em partes boas, de saber o que tem que fazer ou não. 

Ressaltou que as letras do rock se sobressaem às músicas, geralmente as 

letras de rock tem uma questão ideológica, que “apesar do preconceito das 

pessoas, pelo fato de o rock ser pesado, ter distorção e bateria forte, não 

percebem o que ele expressa em suas letras, e que a predominância do rock 

seriam justamente as letras.”  

Nossas três entrevistas foram feitas ao alto som de músicas de clássicos 

do rock, como da banda Queen, nos mantendo no clima quente da música 

enquanto nos empolgávamos discretamente com tudo que ouvíamos dos 

nossos entrevistados. 

No decorrer desses dias de pesquisa observante no DoSol, 

evidenciamos que o estilo de bandas de rock influenciam no estilo da 

vestimenta das pessoas que frequentam, principalmente pelo fato de a maioria 



 

vestir-se de preto, pois na noite de tributo a Ramones, e no dia de 

apresentação da banda Arcanjos, as cores que mais estampavam as 

camisetas eram o preto, e entre elas as camisetas de bandas favoritas desse 

público, entre correntes penduradas as suas roupas e acessórios como 

colares, e vestimentas que exibiam suas tatuagens. Apesar de nossas 

conversas com os nossos entrevistados mostrarem o contrário, em relação a 

roqueiros obrigatoriamente não usarem preto, foi um fato, a presença desse 

público “Black” nos shows do Centro Cultural. 

 
 
Acho que o preto não define nada não, é mais coisa de antigamente. 
É mais uma questão de gosto. Algumas pessoas gostam de usar 
preto, mas usar preto não é coisa de roqueiro, é porque geralmente 
quem curte rock, não é uma pessoa alegre e extrovertida, é uma 
pessoa mais tranquila, mas não acho que seja uma questão de rock. 
(David Costa) 
 
 

            Idéias divergentes aos fatos, atitudes das pessoas que frequentam o 

DoSol, e ao que conseguimos capturar na maioria dos registros fotográficos. 

Desde a composição do ambiente, com suas cores fortes, aos quadros 

dispostos nas paredes, incluindo o cartaz das oito regras do Centro Cultural, o 

qual define bastante o perfil dos seus fregueses. Essas questões de 

contradição de opiniões e fatos permaneceram em nossas mentes após as 

entrevistas, pois escutamos algo enquanto víamos o contrário do que era dito. 

Ficamos por alguns instantes na mesma mesa debatendo esses quesitos, 

enquanto acompanhávamos a chegada das pessoas ao lugar, por volta das 

22h30min. 

A platéia demorou bastante a chegar, e nesse dia o lugar não ficou 

lotado como das outras vezes. Percebíamos a chegada de pessoas amigas 

dos integrantes das bandas que iriam se apresentar, e algumas amigas dos 

funcionários do ambiente. Registramos algumas imagens do público ao 

começar o show. Na parte à frente do palco ficou vago, embora o ambiente 

fosse pequeno, formaram-se grupinhos, que conversavam e curtiam o som do 

grupo. Cada grupo reunia em torno de três ou quatro pessoas, em diferentes 

lugares, os mesmos apreciavam o show e cantavam as composições da banda 

local, enquanto a mesma se apresentava. Eles tocaram algumas músicas de 

outras bandas, mas grande parte do repertório era de canções autorais. 



 

 A Trintadeoutubro fez uma breve apresentação, e em seguida anunciou 

a data de um show deles no mês de setembro, que iria acontecer no evento da 

abertura do Rock Grande do Norte, um dos festivais anuais de rock da cidade, 

que seria realizado no outro ambiente que faz parte da nossa pesquisa, o 

Sélect Nouveau. Em seguida desmontaram os instrumentos, para que entrasse 

em cena dessa vez, a banda goiana Gloom, do gênero indie rock, que recebe 

influências da banda Móveis Coloniais do Acaju. Com repertório autoral, a 

banda agitou bastante o público com a movimentação em palco e batida de 

som envolvente. A vocalista se vestia de um psicodelismo misturado com um 

jeans e All Star, ela estava de modo um tanto hibrido, somado ao corte ousado 

de cabelo, óculos de armação preta e um jeito de ser meio sisudo. 

O público se vestia casualmente. Muitos de short, camiseta, camisas 

xadrez, nos pés, alguns com All Star, outros de botinhas, e alguns de chinelos. 

Aquela galera black, sombria do rock ficou nas raras exceções nesse dia. 

Ambas as banda se vestiam com características do indie, principalmente a 

Trintadeoutubro, e camisas com xadrez não faltaram.  

Depois de quatro visitas ao CCDoSol pudemos perceber o quanto o rock 

tem crescido em Mossoró e que apesar da negativa dos entrevistados, era 

visível a influência do rock nas vestimentas dos jovens que frequentaram o 

lugar nesses dias, pois seus cabelos, roupas, gestos, entre outras atitudes, 

estavam lá, presentes todos os dias. 

Mas não fomos somente ao DoSol nesse período. Procuramos intercalar 

as visitas para cumprir o cronograma e até mesmo para fazer uma comparação 

entre os ambientes.  

No dia 04/08/2012, fomos ao Sélect Nouveau, quando seria realizado 

um tributo à banda Mamonas Assassinas. Já percebemos diferenças logo que 

chegamos ao lugar, pois o Sélect não é um ambiente underground, o seu 

público alvo durante as noites de sábado, são os jovens que curtem rock mais 

popular. 

O ambiente é amplo, dispõe de um salão com muitas mesas, e a 

iluminação é bem mais forte. Parece uma grande casa, com enorme espaço ao 

ar livre com banquinhos para aqueles que vão ao lugar somente para encontrar 

os amigos e ouvir uma boa música sem necessariamente ver os shows. E 

dentro do ambiente, tem algumas mesas distribuídas por todo o lugar, 



 

proporcionando aos frequentadores que se sintam mais a vontade para curtir a 

noite e se reunir com suas tribos. Assim como no CCDoSol, o palco também é 

baixo, permite aproximação entre as bandas e o público e é decorado com as 

imagens dos ídolos pop Madonna e Michael Jackson. O Sélect também tem 

uma boa acústica.  

Dedicamos essa primeira visita para observar, conhecer e sentir o clima 

do lugar, e como o público iria se comportar e interagir. Fotografamos um 

pouco o ambiente, que tem um visual bem mais leve, pois apesar de dedicar as 

noites de sábado ao rock, outros eventos para atrair públicos que gostam de 

outros gêneros musicais, também são realizadas no Sélect, logo, o ambiente 

não é totalmente rock. 

Em sua decoração, encontramos quadros de bandas como Queen, 

KISS, Legião Urbana, The Cure e até mesmo uma guitarra decorativa em uma 

parede preta, que deixam o lugar com características que permitem aos 

roqueiros se sentir a vontade. O bar no Sélect também é amplo, e oferece além 

de bebidas, petiscos para que os fregueses possam desfrutar durante toda a 

noite. Enquanto os shows não começam, são reproduzidos alguns vídeos ou 

shows em DVD em duas TV´s: uma do lado de fora do local e outra próxima ao 

palco. 

As bandas que se apresentam no Sélect geralmente são as do estilo pop 

rock, indie rock e até bandas de reggae. Chegamos por volta das 21h30min e 

resolvemos, assim como fizemos no DoSol, que a cada visita ficaríamos em 

uma localidade diferente no ambiente, para que pudéssemos pegar todos os 

ângulos do lugar e para observar como as tribos se movimentavam nos 

diferentes lados do lugar. 

Apesar de ter sido um tributo a uma banda popular até entre aqueles 

que não são roqueiros, não foi uma noite de casa cheia, mas pudemos 

perceber a interação entre as pessoas, com um estilo mais híbrido, pois não 

traziam em suas vestimentas algo que caracterizasse de fato o seu gosto por 

rock.  

Nossa segunda visita estava prevista para o dia 11/08/2012, mas o 

Sélect não realizou nenhum evento para fazer alguns ajustes técnicos, 

segundo o blog oficial. Então, esperamos mais uma semana e para não perder 

muito tempo, fomos ao DoSol.  



 

Somente no dia 18/08/2012 fomos mais uma vez ao Sélect para conferir 

uma noite de rock, dessa vez um tributo a Nando Reis. A partir dessa noite 

começamos a registrar os jovens e suas vestimentas. Chegamos um pouco 

mais tarde, por volta das 22h e ficamos próximas ao bar. 

A cada pessoa que ia chegando só íamos comprovando o que vimos na 

primeira visita: o público do Sélect é híbrido, raramente encontramos alguém 

que estivesse totalmente caracterizado como roqueiro. Mas justamente nessa 

noite, uma moça que se acomodou perto do bar, vinha caracterizada com uma 

blusa, um short e um All Star . Por enquanto, ela foi a única que aparentemente 

curtia rock, o restante do público mesclava as vestimentas entre shorts, saias, 

vestidos, camisas pólo, xadrez, sandálias, salto alto, bermudas. 

Como o lugar apresenta bandas de pop rock, acontece de pessoas irem 

aos eventos sem propriamente gostar de rock, mas que apreciam o pop, que 

segundo Janotti, “seguem formatos já testados e que obtiveram sucesso” 

(2003, p.28). Logo, músicas de Mamonas Assassinas e Nando Reis tocam nas 

rádios, em programas que não são exclusivos do gênero, e consequentemente 

se tornam populares. O pop rock pode ser classificado como rock popular, as 

bandas e artistas desse gênero geralmente fazem mais sucesso e são mais 

conhecidos até entre o público que não é adepto do rock. 

Mas ressaltamos aqui que, só pelo motivo de não estar vestindo algo 

característico, não significa que determinada pessoas não seja roqueira. Não 

existe regra para ser roqueiro, ninguém tem a obrigatoriedade de usar preto ou 

acessórios de tachinha, mas a influência existe, por isso acontece a 

hibridização. O público presente no Sélect apesar de não se vestir com um 

visual totalmente rock, sempre trazia algum acessório ou roupa que remetia a 

algum período ou subgênero. 

Tivemos uma dificuldade para registrar os jovens nessa noite, pois como 

até às 23h os universitários entrariam gratuitamente no local, 

consequentemente a casa ficou cheia. E como na observação participante 

temos que tentar ser discretos, estava bem difícil fotografar com os olhares 

curiosos ao nosso redor.   

Foi durante esse evento que conseguimos falar rapidamente com Assis, 

proprietário do Sélect, e conversamos com ele sobre o nosso trabalho, pedindo 

formalmente que ele nos autorizasse a fotografar o ambiente. Ele autorizou e 



 

retornamos a nossa mesa para continuar nossa observação. Ficamos mais um 

pouco e na metade do show vimos que não dava para continuar fotografando e 

resolvemos ir embora. 

No dia 25/08/2012 não houve evento dedicado ao rock no Sélect, e 

como estávamos seguindo fielmente o cronograma, ao invés de quatro, 

fizemos apenas três visitas ao lugar, sendo a última delas, no dia 01/09/2012, 

quando seria realizada a abertura do Rock Grande do Norte. Já que seria a 

nossa última noite de observação, decidimos ficar um pouco mais e ter mais 

tempo para registrar os jovens e até mesmo as bandas, já que muitas se 

apresentariam nesse dia.  

Chegamos por volta das 22h e o lugar já estava cheio. As bandas que 

iriam se apresentar no Sélect, como Trintadeoutubro, Alfredo & os Caras, 

Arcanjos, T3, Fino Reciclado e a atração principal Retrato Ventura, cover de 

Los Hermanos, já estavam por lá com amigos. 

Ficamos um pouco perdidas, já que as mesas estavam todas ocupadas 

e não sabíamos aonde iríamos nos acomodar para continuar nosso trabalho. 

Mas apesar de não ter um lugar definido para fotografar os jovens presentes 

nesta noite, começamos a perceber que o Sélect tem um público híbrido. 

Um dos garçons do lugar nos providenciou uma mesa e ficamos bem 

próximas do palco, que estava com uma estrutura diferente, já que seriam 

captadas imagens dos shows para um DVD. Enquanto a primeira banda se 

preparava, começamos a registrar o público presente no Sélect. As 

vestimentas predominantes eram saias, saltos, vestidos, jeans, camisetas. 

Encontramos entre a multidão, algumas moças com visual punk, com roupas 

pretas, jeans rasgado e meias calças pretas. Vimos também um rapaz que 

usava uma camiseta com o logotipo da banda indie The Strokes, e as bandas 

que iriam se apresentar usavam em grande parte jeans, All Star, camisetas 

xadrez. Mas esse era um detalhe que iríamos prestar mais atenção somente 

quando cada uma delas subisse ao palco. 

Os shows iniciaram com uma banda de MPB. Achamos estranha essa 

apresentação, já que se tratava de um evento de rock, então nem reparamos 

muito na banda e ficamos observando o público. Logo após, mais algumas 

bandas que mesclavam o rock com o reggae fizeram suas performances. 



 

Percebemos que a cada banda, surgia um público diferente próximo ao palco, 

formado por amigos e fãs de cada uma delas. 

Dentre tantos shorts, vestidos e saltos, uma menina que usava saia 

longa, sandália rasteira e uma bolsa, nos fez lembrar o visual hippie dos anos 

60/70. 

Estávamos aguardando as apresentações das bandas Trintadeoutubro e 

Arcanjos, que de todos os presentes eram bandas que tocavam rock, sem 

mesclar com outro gênero musical. E também por terem sido duas das bandas 

que se apresentaram no DoSol nos dias que fizemos nossas observações. Mas 

houve alguns problemas técnicos e de horário que não permitiu a apresentação 

de ambas. Teria sido interessante ver e comparar o público entre o Sélect e o 

DoSol na apresentação das duas bandas, para saber se o público era o mesmo 

ou se mesclava devido a diferença de ambientes. 

Infelizmente não fizemos entrevistas no Sélect, pois ao contrário do 

CCDoSol, não encontramos as mesmas pessoas a cada visita, não dava para 

acompanhar um jovem especificamente, o público do lugar é muito rotativo, 

sempre víamos caras novas a cada dia. Tentamos conversar mais uma vez 

com Assis, proprietário do Nouveau, mas ele estava bastante envolvido nas 

apresentações das bandas e não teria tempo para falar conosco. Então 

continuamos a fotografar a observar os jovens desfrutando os shows, vimos um 

pouco da Retrato Ventura e fomos ao lado externo do ambiente, para tirar mais 

algumas fotos. Por volta das 2h da manhã retornamos para casa como muitas 

fotos na bagagem. Nossa próxima missão seria selecionar as melhores 

imagens captadas durante todo o mês para darmos início a criação da página 

no Flickr. 

 

 

4.3. Processo do Registro Fotográfico 

 

 

Durante os dias que frequentamos o DoSol e o Sélect, escolhemos fazer 

as fotos sem o uso do flash, a fim de evidenciar mais fielmente, as cores, luzes 

e o ambiente geral. Desde o inicio tínhamos a certeza de que o flash iria 

descaracterizar o ambiente e a mensagem real. Mesmo assim tentamos fazer 



 

algumas fotos para teste, então comprovamos que as fotos para o trabalho a 

nível de documento, seriam sem o uso dele.  

Na nossa primeira visita ao DoSol, portamos uma câmera compacta, 

para captar as primeiras impressões do lugar para discutirmos depois os 

elementos do ambiente. Percebemos então que seria imprescindível fotografar 

com uma câmera profissional que tivesse ajuste manual das funções. Então a 

partir do segundo dia de pesquisa levamos a câmera DSLR da Nikon D5000. 

As fotos foram feitas em baixa velocidade que variaram de f/1.3 até f/30 no 

máximo. A abertura máxima do diafragma foi de 3.5. que a nossa Nikon 

oferece, na maioria das fotos e usamos o ISO de alta sensibilidade de 2000, 

2500 e 3200. Com o ambiente sendo muito escuro foi praticamente inviável 

fotografar em alta velocidade e abertura menor. Outro motivo nosso ao usar a 

velocidade baixa, foi a de registrar o movimento das pessoas, para enfatizar os 

diálogos, danças e apresentações das bandas. Devido a esses quesitos 

obtivemos algumas fotos bem granuladas e desfocadas, embora os elementos 

manuais da câmera que usamos na fotografia dificultasse o momento do 

registro a fim de pegar os momentos certos de cada personagem, exigindo de 

nós agilidade, concentração excessiva e a tentativa de pegar o momento de 

algumas atitudes mais de uma vez, fazendo com que saíssem fotos 

embaçadas e com movimento das pessoas, foram mantidas a essência do 

clima geral no ambiente nelas.  

Fotografamos em plano geral, plano médio e closes, de acordo com 

cada necessidade. No DoSol foram feitos muitos planos gerais a fim de 

registrar as tribos e roupas em geral, visto que havia todos os dias uma legião 

de roupas da cor preta. Alguns closes para mostrar cabelos e detalhes nas 

roupas. Não conseguimos fazer muito bem closes dos calçados, justificando 

mais uma vez que o ambiente era muito escuro. 

No Sélect Nouveau, conseguimos fotografar em uma velocidade de 30, 

40 e 50, o ambiente mais iluminado que o DoSol nos proporcionou fazer 

algumas imagens em close e plano médio, principalmente dos calçados. O 

Sélect apresenta um público mais diversificado e híbrido, e fotografamos as 

pessoas individualmente, por muitas vezes. 

Em cada dia de reportagem, escolhemos um lugar diferente para 

fotografarmos, de modo que ficássemos nos ambientes de modo discreto e 



 

para captar diversos ângulos dos ambientes. Tivemos muita dificuldade em 

focar as fotos, devido a pouca iluminação dos lugares. Em algumas fotos 

tivemos a necessidade de sermos rápidas para registrar ações e momentos, 

como afirmado anteriormente, comprometendo a escolha do melhor 

enquadramento e estética da fotografia, contudo, nossa prioridade sempre foi a 

de manter a informação e foco principal, a vestimenta e atitude das pessoas 

nos dois ambientes. 

 

4.4. Processo de Criação da Página no Flickr 

 

 

A construção da nossa página no Flickr, que é o objetivo principal do 

trabalho começou a ser elaborada desde as leituras de teóricos como Hall 

(2006), Prysthon (2004), Chacon (1985) e Janotti (2003), para entendermos o 

universo que íamos conhecer na pesquisa de campo, além de Barthes (1984) e 

Sontag (2004) para termos referências ao fazer as fotografias e ter noção da 

mensagem que transmitiríamos através delas.  

Tentamos desde as leituras, descobrir um nome que pudéssemos dar a 

nossa página, chegamos à conclusão de que seria impossível escolher antes 

que frequentássemos o DoSol e Sélect com um olhar crítico. Foi então que ao 

terminar o estudo teórico, sentimos forte a necessidade de obedecer ao 

cronograma e fazermos nossa primeira visita, então escolhemos primeiro o 

Centro Cultural DoSol Mossoró, por já conhecermos o Sélect. E pelo fato do 

CCDoSol abrir a partir da quinta feira, enquanto somente no sábado abriria o 

Sélect para noites de pop rock.  

Como a primeira visita foi para conhecermos, não tínhamos nos 

preparado adequadamente, levamos apenas uma câmera simples, para 

lembrarmos alguns detalhes ao chegar em casa e tentar mentalizar como 

começaríamos a fotografar e que fotos divulgaríamos na nossa página. 

Continuamos as nossas visitas nas semanas seguintes. A cada vez que 

íamos, tentávamos a todo custo encontrar um nome para identificar a página 

no Flickr, tentando pegar ideias através das características do ambiente e de 

quem frequentava. Contudo, chegamos a mais uma conclusão, não 

poderíamos denominá-la sem que antes, analisássemos o nosso próximo local 



 

de pesquisa de campo. Ao concluirmos todas as visitas com as entrevistas, nos 

sentimos aliviadas por ter concluído a metade do conteúdo do nosso projeto.  

A partir disso enviamos um e-mail ao dono do Sélect Nouveau, pedindo 

a sua autorização para fazermos nossa pesquisa. Com a sua permissão, 

marcamos a data da primeira visita. Tivemos a dificuldade em colher material, 

nesse dia, pois o tributo aos Mamonas Assassinas, não atraiu um público 

considerável até o momento que ficamos presentes, 1h da manhã.  

Na semana que seria nossa segunda ida ao local, não ocorreu nenhum 

evento, reduzindo a coleta de dados do Sélect. Para não fugirmos do 

cronograma fomos ao DoSol. Na segunda visita ao Nouveau, tivemos a 

oportunidade de fotografarmos um grande público, muitas pessoas vestidas de 

variados estilos, logo, conseguimos uma boa quantidade de registros. Ficamos 

mais aliviadas com isso, pois enquanto tínhamos um vasto material do DoSol, 

não tínhamos até então quase nada desse bar. Foi então que começamos a 

separar algumas fotos que seriam utilizadas para o Flickr, já que somente no 

sábado seguinte poderíamos finalizar o cronograma de pesquisa.  

No último dia aconteceu um evento importante no Sélect, a abertura do 

Rock Grande Do Norte, em que sete bandas de variados estilos, incluindo pop 

rock, MPB e inclusive o reggae de acordo com a programação. Já 

imaginávamos então, que o público seria variado, e assim foi de fato, ficamos 

felizes em ter encontrado essa diversidade de público no local, foi uma marca 

do hibridismo, pois encontramos pessoas vestidas com roupas de acordo com 

as bandas que tocariam, obtendo assim um material relevante. 

Ao terminarmos todo o cronograma da pesquisa de campo, começamos 

a fazer nossa página. Foi apresentado um prazo muito curto para a realização 

e entrega, então tentamos ser rápidas em selecionar as fotos das visitas ao 

Sélect, para que a página fosse organizada, de modo a apresentar de forma 

clara ao público que tivesse acesso, como foram as visitas e mostrar através 

das imagens capturadas, a influência que o rock tem na identidade e 

vestimenta dos jovens.  

Primeiro inserimos as fotos do DoSol, já que foi o ponto inicial da 

pesquisa, em seguida inserimos as imagens do Sélect. Cada dia de visita foi 

organizado em álbuns, para que as pessoas pudessem acompanhar os dias 



 

em visitamos os lugares e conhecer os ambientes, vendo como os jovens se 

comportam nesses lugares e como eles se expressam. 

Nossa proposta foi a de encaixar os conteúdos de modo a serem 

coerentes e explicativos, facilitando a leitura e compreensão. O ambiente é 

muito importante para entendermos a influência do lugar sobre o individuo, pois 

assim como a música, ele também atua numa espécie de agendamento da 

atitude dos clientes.  

As fotos apresentam legendas que informam alguns detalhes das 

imagens.  Como as pessoas estão se vestindo, explicando sua postura dentro 

de cada situação e ambiente, e de suas influências, em que tendências do rock 

ela está inserida, dentro de determinada década e que é incorporado por 

alguns artistas do rock, mostrando em que contextos encontramos nossos 

personagens.  

Mas ainda não tínhamos escolhido o nome para a nossa página. 

Chamamos de Tribo Teen, depois passou a se chamar Tribo do Rock, nos 

baseando na idéia de que encontramos tribos em ambos os lugares. Contudo, 

chegamos a conclusão de que o tema principal da pesquisa não era  as tribos 

em si, mas sim a influência da música rock, na vestimenta dos jovens de 

Mossoró, sendo assim, voltamos as fotografias, mentalizando tudo o que 

vimos. Foi então que escolhemos batizá-la como Baião Do Rock, uma 

sugestão dada anteriormente pela nossa antiga orientadora, mas que não 

tínhamos visto sentido previamente, mas que na revisão e olhar geral, com os 

elementos dos dois ambientes Sélect e DoSol. Associamos Rock e Moda a 

Feijão com Arroz, além de termos também, dois ambientes de pesquisa, o 

Sélect e DoSol, tendo assim um sentido para nós de Baião Do Rock, o qual 

representa muito bem o conteúdo da nossa pesquisa. 

Os álbuns foram organizados, as fotos legendadas, de forma a deixar 

tudo muito bem explicado para o público tivesse acesso ao Baião do Rock 

pudesse compreender como se deu a pesquisa e a observação.  

Enfim, nossa página estava pronta no endereço 

http://www.flickr.com/baiao_do_rock, e pode ser acessível ao público que tenha 

interesse em conhecer os ambientes e como a influência da moda e da música 

acontece nos jovens que frequentam esses lugares. Foi uma sensação de 

dever cumprido. 

http://www.flickr.com/baiao_do_rock


 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Concluímos a nossa pesquisa comprovando o fato de que Mossoró é 

uma cidade em desenvolvimento que se tornou cosmopolita e o processo de 

hibridização está presente na identidade dos indivíduos, inclusive na cultura e 

consequentemente no comportamento e nas vestimentas dos jovens roqueiros 

mossoroenses. 

O nosso produto final, de interesse tanto para a sociedade em geral 

quanto para a acadêmica, expressa essa questão da hibridização com as 

imagens que foram expostas reforçadas pelo texto, mostrando que os jovens 

mesclam a cultura global (já que o rock não é um gênero musical típico de 

nossa cidade) sem deixar de lado a cultura local, sempre trazendo em suas 

vestimentas algum acessório característico da nossa região. O público poderá 

entender como acontece o processo de cosmopolitismo e hibridização na 

cidade de Mossoró.  

A Baião do Rock procurou apresentar os fatos de forma fiel para que o 

público se sentisse familiarizado com os ambientes, com o rock, podendo 

conhecer não somente o seu público, mas como esses lugares funcionam, que 

música tocam e que o rock viu nos jovens um público promissor, que iria 

propagar os seus ideais através da música. 

Comprovamos que a influência existe, os jovens roqueiros de Mossoró 

se vestem de acordo com a música que ouvem, mas essa influência não é 

unanimidade, devido aos casos de hibridismo que encontramos nos eventos 

que fotografamos. 

Poder adentrar no mundo do rock em Mossoró e observar de perto como 

os jovens interagem, como expõem sua identidade e se vestem, e ainda ter 

que fotografar todo esse processo foi um desafio, e a construção da nossa 

página foi algo novo para nós, que decidimos enfrentar e torná-la uma 

realidade. Foi um processo longo, cansativo, mas prazeroso. 
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7. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Cronograma montado para realização do trabalho 

 

Etapa Atividade Período 

Primeira Pesquisa bibliográfica Primeira quinzena de 
julho 

Segunda Fichamento das obras Segunda quinzena de 
julho 

Terceira Trabalho de campo e 
coleta de dados 

agosto 

Quarta Filtragem dos dados 
obtidos 

agosto 

Quinta Diagramação e 
finalização da revista 

setembro 

Sexta Entrega do trabalho e 
publicação da revista 

Primeira quinzena de 
outubro 

 

 

APÊNDICE B – Questionário para realização das entrevistas 

1 – nome 

2 – idade 

3 – profissão 

4 – Quando você descobriu o rock na sua vida? 

5 – Que influências você teve? 

6 – Você acha que roqueiro é obrigado a vestir preto? O preto é a cor da roupa 

de roqueiro? 

7 – Algumas pessoas, até mesmo artistas, se inspiram em uma moda rock ou 

em algum ídolo quando sai para curtir um som. Você já teve algum momento 

assim, já se inspirou em alguém? 

8 – O que você mais ouve do rock? 

9 – Você acredita que a música influencia na personalidade e na identidade de 

uma pessoa? Porque as letras do rock são muito bem trabalhadas, com 

questões sociais, de indignação, que te fazem pensar, ter um olhar crítico. 

10 – Você acredita que o rock vai ter mais espaço em Mossoró ou 

permanecerá do jeito que está? 



 

11 – Você acha que o rock ajudou na definição de sua identidade? Te 

influencia no modo de ser, de pensar ou de se vestir? 

12 – Você faz parte de uma única tribo rock, ou gosta de diversos estilos? 

 

 

 


