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Resumo 
 
Estudo e registro da comunicação existente entre a música punk e os jovens da cidade 
de São Paulo que se autodenominam punks, a partir do conteúdo político verificado nas 
letras de músicas das principais bandas de punk rock das décadas de 1970-80 (data de 
surgimento do movimento na Inglaterra), ainda ouvidas por esses jovens. A partir desse 
material,  e definida a relação existente entre essas músicas e a juventude daquela época, 
analisaremos a manutenção ou extinção do elo comunicacional de outrora. 
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Problema de Pesquisa 

 

 Existe, na atualidade, entre os jovens punks da cidade de São Paulo, um elo 

político como o que havia entre a música punk em seu início, essencialmente politizada, 

e a população punk da década de 1970, na mesma cidade?  

 Partimos do princípio de que a música punk, politizada por natureza, não é, 

entretanto, politizadora. Sendo assim, atribuímos o engajamento político dos jovens que 

a escutavam no início da década de 1980, na cidade de São Paulo, a um caráter 

politizado geral da sociedade no momento histórico pelo qual passavam. Portanto, a 

música atuaria, nesse caso, como um reflexo de pensamentos e ideologias políticas 

particulares desse grupo, ainda que esse caráter seja negado por seus próprios 

integrantes. 

 Sendo outra a expressão política da atualidade, faz-se necessário um estudo que 

identifique a permanência – mesmo que adaptada ao novo contexto social em que 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao Intercom Júnior. 
2 Ana Maria dos Santos Latgé (anamariazinha@yahoo.com); Andréia Nunes Pedrozo Moriz 
(andreia.moriz@gmail.com); Carla Almeida Freire (carla_2603@hotmail.com); Carla Bitelli da Cunha 
(carlabitelli@yahoo.com.br); Rafael Vianna Leal (rvleal@gmail.com); Victor Borges Malta (victor.edit@gmail.com). 
Os referidos autores cursam no presente momento o terceiro semestre de Comunicação Social com Habilitação em 
Editoração na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Na data no Congresso, estarão 
cursando o quarto semestre do mesmo curso. 
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estamos inseridos – ou a perda do elo político de outrora, neste caso avaliando-se 

também (e principalmente) as causas de seu desaparecimento. É essa investigação que 

nos propomos a executar. 

 O estudo do comportamento de jovens punks visa, através do estudo da parte 

pelo todo, a criar uma conceituação sobre a despolitização de grupos que têm um 

passado político recente e forte, refletindo um quadro da sociedade como um todo (punk 

ou não). De certo modo, estamos tratando da despolitização do jovem, que, analisada 

num campo bem delimitado, permite uma observação mais precisa e conclusões mais 

assertivas. 

  Por fim, o trabalho necessitará ainda de conceituação de dados que orientarão o 

processo: o que é o próprio movimento punk, o que ele simboliza/simbolizou e como se 

manifesta no conjunto social. Essas são informações fundamentais para o 

esclarecimento de idéias e jargões tão comumente utilizados. 

 

Quadro Teórico de Referência 

 

 As pesquisas mais comuns a respeito dos punks (ou do movimento punk como 

um todo), voltam-se, na maior parte dos casos, para a definição do que é o punk: como 

se veste, como age e o porquê de todas essas atitudes que o definem aos olhos da 

sociedade. 

  Neste trabalho adotaremos uma perspectiva distinta, a não ser quando aquela  

adotada nas demais pesquisas for necessária para o embasamento desta ou para a análise 

de algum dado coletado. Nosso intuito é estudar o caráter político deste grupo social 

para descobrir se ele ainda está presente entre os punks da atualidade. Deste modo, 

abordaremos também um viés comportamental, mas este se direcionará ao quadro 

político da juventude contemporânea, confirmando ou negando a teoria de que a 

“apolitização” do jovem de hoje acaba prevalecendo inclusive sobre conjuntos em 

princípio politizados. No caso do punk, especificamente, isso o teria tornado apenas 

uma forma de estilo e de comportamento, não uma “bandeira”. Nossa idéia é a de que 

não há mais um “movimento punk”, mas apenas uma atitude comportamental que 

caracteriza os punks dos dias de hoje, com respaldo nas palavras de Paulo Sérgio do 

Carmo: 
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“O chamado sistema absorveu e incorporou os que queriam transformar e 
destruir, ou os transformou em produto e dinheiro para ficar ainda mais forte e 
poderoso. A criação contestadora foi absorvida e expandida para fora dos 
grupos de onde primeiramente se originou e assim desagregou-se ou diluiu-se. 
(...) Mesmo os grupos mais radicais enfrentam o problema. Os punks criaram 
sinais repugnantes, como a suástica nazista e o lixo do consumo como seus 
símbolos de identidade, na crença de escapar à incorporação pelo mercado. 
Mas, passado o primeiro impacto, a indústria e a mídia começaram a perceber a 
possibilidade de tirar proveito do espaço aberto por eles.” 3 

 

Para que essa avaliação seja possível, utilizaremos métodos qualitativos de 

pesquisa, por acreditarmos que a nossa resposta só virá mediante uma investigação 

profunda. 

 

Hipóteses 

 

Nossa hipótese principal é que o elo comunicacional entre a música punk da 

década de 1970, quando o movimento surgiu, e a atitude política que, na época, os 

jovens punks de São Paulo tinham, foi perdido no decorrer dos anos, sendo ausente da 

juventude punk de hoje que, na mesma cidade e escutando as mesmas músicas, não teria 

um caráter político equivalente ao de então.  

A partir dessa levantam-se outras questões: teria esse elo existido alguma vez? 

Se existiu e foi rompido, há, nos dias de hoje, um conjunto punk bem delimitado e forte 

a ponto de carregar o título de “movimento”?  

Além dessas, há uma outra hipótese crucial: a que contradiz o nosso 

fundamento. Partimos do pressuposto que o jovem punk de hoje não é politizado, 

contudo, essa premissa, não sendo um dogma, pode ser anulada se as pesquisas 

caminharem no sentido de sua negação. 

 

Amostragem 

 

Nossa problemática volta-se para o jovem punk, de modo que por ele iniciamos 

a delimitação do nosso campo de pesquisa: a faixa etária estudada será de 14 a 25 anos, 

sendo critério fundamental na escolha do entrevistado a sua auto-acepção como punk. 

Após esse crivo, selecionaremos aqueles que se adequarem às características 

punks que predeterminarmos, sendo parte dessas uma lista musical limitada, que deverá 
                                                 
3 CARMO, Paulo Sérgio do. Culturas da Rebeldia: A Juventude em Questão. São Paulo: Ed. Senac, 2001. 
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fazer parte do que o entrevistado escuta. A limitação musical é proposta pela 

importância que a comparação tem no projeto: é necessário que entre as músicas que 

esses jovens escutam, e com as quais se identificam, estejam aquelas que a juventude 

punk das décadas de 1970 e 1980 escutava. Essas músicas também serão avaliadas, já 

que é preciso estabelecer seu caráter político. 

Finalizando, voltamos à questão da comparação. Nosso trabalho baseia-se na 

teoria de uma perda de caracterização do movimento punk. Para estabelecer essa perda é 

essencial saber como era no princípio, quando tal caracterização foi criada. Assim, faz 

parte da nossa amostra pessoas que eram punks e jovens nas décadas de 1970 e 1980, ou 

aquelas que estão engajadas no estudo do movimento nessa época, criando, a partir 

disso, o elemento comparativo necessário para a análise do nosso grupo principal, 

referido acima. 

 

Técnicas de Coleta de Dados 

 
 Inicialmente faremos entrevistas prévias com o objetivo de analisar por quem é 

formado o movimento punk. As perguntas serão direcionadas à obtenção de respostas 

que demonstrem qual é o perfil do jovem punk de hoje. Isso possibilita que haja uma 

triagem de quem será entrevistado (dividiremos as pessoas em grupos diferentes, que 

serão detalhados mais adiante) e que tais entrevistas contribuam efetivamente para a 

pesquisa. 

 As entrevistas individuais serão realizadas com membros de três grupos 

diferentes. O primeiro será composto por jovens que se considerem punks (delimitados 

de acordo com as qualidades descritas na amostragem), com o intuito de descobrir o 

quanto a música ouvida por eles está ligada às suas ideologias políticas. O segundo será 

composto por pessoas que ouviam música punk durante a década de 1970, com o 

mesmo objetivo da entrevista com o primeiro grupo, porém os questionaremos para 

saber quais mudanças de ideologia eles sofreram com o passar dos anos, e como eles 

vêem a cultura punk atualmente. O terceiro e último grupo diz respeito àqueles que 

trabalham/trabalharam com punks, como pessoas relacionadas ao mercado fonográfico 

que lancem as discografias punks, e/ou teóricos do movimento, aqueles que o estudam 

ou o descrevem. Para essa terceira parcela de entrevistados as perguntas terão 

praticamente o mesmo caráter das abordadas com o segundo grupo. 
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 Por último, entraremos em contato com símbolos da cultura punk nacionais, 

como membros de bandas, para analisarmos a visão de pessoas que participaram de 

maneira direta do movimento ou foram fortemente influenciados por ele. As questões 

elaboradas para esse “grupo” serão determinadas após uma breve pesquisa sobre cada 

indivíduo que será entrevistado, para direcionarmos as perguntas de maneira mais 

efetiva tendo em mãos algumas informações prévias.  

 Segue abaixo algumas das perguntas que serão feitas aos dois primeiros grupos 

de entrevistados: 

 

1. Desde quando você é punk? 

2. Por que decidiu seguir essa ideologia? 

3. O que mais te interessa na cultura punk? 

4. Que bandas você ouve? 

5. Você se identifica com as letras dessas bandas? Por quê? 

6. Você se considera engajado politicamente? 

7. Pra você, o que mudou desde o surgimento do punk até hoje? 

8. Na sua opinião, a visão da sociedade sobre os punks corresponde com o que vocês 

realmente são? 

  
As perguntas a seguir dizem respeito apenas aos punks que participam do 

movimento desde os anos 1970, ou ao terceiro grupo: 

 

1. Como você vê os punks atuais? 

2. Como você se envolveu e se envolve com o movimento? 

 

 Uma segunda maneira de coletar dados será pesquisar publicações direcionadas 

para esse público. O método utilizado há muito tempo por punks é a veiculação de 

fanzines, sempre feitos com poucos recursos, mas justamente por isso bastante livres 

para transmitirem seus ideais sem censuras. Faremos um levantamento dos fanzines 

mais influentes que estão circulando atualmente e analisaremos algumas de suas 

edições. 

 

A Descrição dos Dados 
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Através das entrevistas, considerando também a ajuda do material teórico 

acumulado, acreditamos já estarmos aptos a descrever vários cenários e momentos do 

movimento punk, bem como o perfil de seus participantes, desde as suas manifestações 

nos anos 1970 (pela perspectiva dos próprios membros entrevistados) até as suas 

organizações mais recentes. 

Para isso as entrevistas serão transcritas em formas de textos, nos quais serão 

expostos os pontos de vista comuns dos entrevistados e as suas principais diferenças. 

Buscaremos nessas entrevistas não dados quantitativos, mas sim impressões pessoais 

que, de acordo com nossa perspectiva, levantarão pontos importantes para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Com os fanzines faremos uma avaliação do conteúdo em comum e o que os 

caracterizam como um fanzine punk. Nesta avaliação serão levantados tanto o conteúdo 

político tratado pelos textos como também as ideologias políticas envolvidas. Estas 

características serão expostas textualmente, contendo considerações e observações dos 

membros do grupo de pesquisa. 

 

A Interpretação dos Dados 

 

Inicialmente, faz-se de suma importância definir quais são os objetivos que 

pretendemos a partir dos dados colhidos, para conseguirmos uma interpretação eficaz e 

centrada no objeto de nossa pesquisa. 

Tendo isso em vista, nossos principais objetivos são: 

• Descobrir se a juventude da década de 1970 relacionada ao movimento punk era 

realmente politizada e o porquê disso, além da relação desta politização com a 

música; 

• Descobrir se os jovens que atualmente se autodenominam punks (além das 

características definidas no item “Amostragem”) são politizados, e qual é a 

relação deste fato com a mesma música citada no objetivo anterior. 

Estes dois objetivos foram expostos simplificadamente, porém não se pode ignorar 

que há outras questões a se responder. 

Em relação às entrevistas, pretendemos atingir com profundidade algumas 

particularidades do movimento punk, tanto o da década de 1970 quanto o atual, tendo 

em vista que o método qualitativo nos permite observar características mais específicas. 

Entre estas características, o nível de politização de ambos os grupos citados e as formas 
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de atuação política do entrevistado dent ro e fora do movimento seriam altamente 

significativos para nosso desenvolvimento de projeto. Consideramos também que 

apenas através de entrevistas poderíamos analisar com detalhamento qual foi e qual é a 

relação comunicacional entre a música punk e a politização do entrevistado. 

Já a análise das publicações do grupo, especialmente os fanzines, nos permitiria 

depreender a intenção de comunicação política dos punks, e qual seu grau de 

interferência na conscientização também política nessas pessoas. É importante salientar 

que não nos proporemos a analisar a importância dos fanzines e outras questões afins, 

pois estas não são relativas ao nosso objeto de pesquisa. Desta forma, a análise seria 

feita em torno do conteúdo das publicações, procurando perceber qual é o público-alvo 

da mesma (pois para nossa investigação torna-se necessário que este seja o jovem) e se 

seu discurso é político. 

 

Conclusões 

 

Feitas as interpretações possíveis dos dados obtidos, a partir do material 

previamente selecionado e lido, poderemos então discutir se a comunicação entre a 

mídia pela qual se expressa todo um movimento apresenta, na atualidade, apenas alguns 

de seus traços, sendo toda a contracultura revolucionária que ele pregava substituída por 

sua iconização como elemento oposicionista: não mais um movimento punk 

determinado por uma ideologia/atitude política, mas punks pela posição contrária ao 

comportamento social vigente, mesmo quando este não é político.  

É importante ressaltar, contudo, que a nossa suposição inicial pode ser negada na 

medida em que a investigação se aprofunde. Desse modo, a única certeza que temos é 

que através da pesquisa estaremos aptos a obter uma resposta para a nossa problemática, 

a questão da comunicação entre a simbologia que a cultura punk tem, exposta em suas 

letras de música, e a atitude que têm aqueles que as escutam, determinando a 

existência/ausência dessa sincronia comunicacional que acreditamos ter existido, entre 

as duas, num passado não muito remoto. 

 

A pesquisa não está completa por estar sendo desenvolvida durante a disciplina 

Teoria e Métodos de Pesquisa em Comunicação, lecionada pela Profa. Dra. Maria 

Immacolata Vassalo de Lopes, e é referente ao terceiro semestre do curso de Editoração. 
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Contudo, a pesquisa será finalizada até 3 de julho, data máxima para a entrega do 

relatório final em mesma aula. 
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