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Resumo: Em meados dos anos 80, no chamado 'boom' do rock nacional, uma 

subcultura importada da Inglaterra seduziu roqueiros da cidade de São Paulo. Não, 

não era o punk, e sim, o mod. A cultura, que havia surgido no fim dos anos 50 e 

começo dos anos 60, nasceu como respiro da juventude do pós-guerra, inaugurando 

uma postura de liberdade que viria a transformar o modo como os jovens enxergam 

o mundo. Vestidos com terninhos alinhados, montados em scooters e cantando odes 

à metrópole, os mods brasileiros se tornaram referência dentro do rock nacional, 

principalmente do underground. Em São Paulo, surgiram bandas como Ira!, Faces e 

Fases e The Charts, Laboratório SP e Efedrinas. E também DJ’s, pesquisadores 

musicais e entusiastas da cultura mod em terras paulistanas. 

 
Palavras-Chave: Mod. Rock. São Paulo. 

 

Abstract: By the 80’s, in the beggining of brazilian rock scene, a british subculture 

seduced a group of teenage rockers in São Paulo. No, it ain’t the punk movement, 

but the mod one. The culture, born in late 50’s, marked the post-war London youth, 

lauching a posture of life based on freedom. This lifestyle would change the way 

young people live their lives.  Wearing Italy designed suits and riding scooters, 

besides singing odes to the big city, the Brazilian mods became reference inside the 

national rock scene, mainly underground. Came to life bands such Ira!, Faces e 

Fases, The Charts, Laboratório SP e Efedrinas. And also Dj’s, music researches and 

mod culture enthusiasts. 
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1 Introdução 

Na virada da metade do século XX, não era apenas a segunda guerra mundial que via 

próximo seu fim: a juventude também deixava o ostracismo de lado e passava a figurar como 

protagonista, rompendo antigos padrões estéticos, culturais e comportamentais. Um 

verdadeiro sonho de liberdade. Onirismo que funcionou como pano de fundo para 

movimentos na literatura, como a geração beatknik, e na música, com o nascimento do bom e 

velho rock’n’roll. 

No epicentro dessas mudanças, na década de 60, um tipo social dava o que falar, 

principalmente na Inglaterra: os mods. Seguindo as novas tendências da moda e da música, 

jovens urbanóides vestidos com ternos italianos justos, movendo-se de um lado para o outro 

com suas lambrettas, encontravam diversão em festas e drogas. De acordo com o jornalista 

inglês Paolo Hewitt (2012, p. 12), configurava-se “o maior movimento jovem da história”. E 

estes garotos e garotas ingleses eram representados por bandas que se tornariam sinônimo de 

sucesso em um futuro próximo: The Who, The Small Faces, The Kinks. O rock’n’roll e a 

juventude nunca mais seriam os mesmos. Tinha início uma verdadeira febre que logo tomaria 

conta do imaginário de gente do mundo todo. 

E foi nos anos 80 que a cultura mod chegou ao Brasil, mais especificamente à cidade de 

São Paulo. São Paulo que reverbera doses homeopáticas de frio, o concreto, distante do sonho 

de um Brasil tropical; terra do samba, de calor, sol e mar. Perto demais da fumaça e da 

poluição. “Ninguém entende um mod!”, clamou a banda paulistana Ira! em seu primeiro LP, 

de 1985. De fato, como entender a possibilidade de um movimento subcultural tão datado, 

um fenômeno tipicamente inglês, conquistar jovens de uma terra tão longínqua e, não às 

vezes, cálida? A resposta não é fácil, porém imaginável. Para alguns jovens roqueiros de São 

Paulo, a garoa e a solidão são combustíveis para fazer música e viver sob uma estética, que se 

reinventou nesta capital durante três décadas. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 
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Compreender a cena e o fenômeno de evocação da subcultura mod, popular nos anos 

60 e 70 na Inglaterra, dentro do rock underground da cidade de São Paulo a partir da década 

de 80 até meados dos anos 2000. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Antes de me aproximar do objeto de pesquisa em si - entender a identificação de grupos 

adeptos do mod dentro da cena rock em São Paulo -, é preciso esclarecer alguns conceitos 

prévios, a fim de dar base de sustentação ao estudo; 

b) Por se tratar de um fenômeno cultural, em um primeiro momento, se fará necessário 

transitar por meio de definições relevantes que permitam uma contextualização do tema: 

cultura; cultura de massa; indústria cultural; multiculturalismo e pós-modernidade; cultura 

pop e contracultura serão abordados no projeto; 

c) Depois de pincelar os meandros culturais, o estudo passa a focar no fenômeno mod inglês, 

considerado como a “maior expressão subcultural da juventude inglesa no século 20” 

(HEWITT; BAXTER, 2012, p. 11). Além dos elementos históricos, cabe uma análise 

específica sobre as transformações que se decorreram por meio do mod em específicos 

aspectos da vida juvenil moderna, em especial suas manifestações através da música, 

moda e comportamento; 

d) Após definir mod, o trabalho se concentra na tentativa de compreender o surgimento e a 

adoção do estilo no Brasil, principalmente dentro das cenas do rock alternativo de São 

Paulo e Curitiba. A ideia é trazer um histórico das bandas, dos primeiros lançamentos, as 

primeiras referências ao estilo e um contexto geral do momento em que a vocação do mod 

se deu e por quais caminhos. Entender o poder de transnacionalização do mod em todo o 

mundo é primordial para reconstruir as primeiras agrupações na cidade; 

e) É intrigante também como o aparecimento da cultura mod se dá de maneira tão 

geograficamente marcada. Compreender as características da vida em São Paulo, como 

solo fértil para a evocação do fenômeno, poderá criar um diálogo que possibilite 

compreendê-lo melhor; 

f) Além da pesquisa acadêmica, o projeto pretende, através da utilização de referências 

jornalísticas, se estender a um produto: um livro-reportagem que retrate a cena de São 
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Paulo, bem como possibilite resgatar um diálogo entre a cultura mod e as peculiaridades 

da experiência na cidade, através das memórias e perfis de quem vivenciou e vivencia até 

hoje o fenômeno. Para tal, serão realizadas entrevistas com integrantes de bandas e 

agitadores culturais que promovem a subcultura mod em na maior metrópole do 

hemisfério sul. 

1.2 Justificativa 

É curioso como um fenômeno que perdura por 30 anos, e segue se reinventando em 

novos espaços, grupos e interesses, pode ser tão pouco estudado pelos meios acadêmicos e 

jornalísticos. Em pesquisa rápida, por exemplo, no site Scielo, uma biblioteca científica que 

abrange a nível mundial, a palavra “mod”, ao menos quando restringimos a busca ao idioma 

português, não é encontrada. Em razão das restritas informações sobre uma cena tão 

duradoura e persistente – com certo teor ineditista e de vanguarda -, foi-me aflorada uma 

curiosidade jornalística intensa. Uma vontade de mergulhar dentro do fenômeno e da história 

do movimento.  

Através da prática do jornalismo cultural, embasada por teóricos como Cremilda 

Medina e Daniel Piza, é possível criar uma narrativa para reconstruir as fundações da cena e 

tentar entender as motivações e o enraizamento da cultura mod no rock alternativo brasileiro 

- mais especificamente em São Paulo. 

Piza (2003), em seu livro “Jornalismo Cultural”, aponta para um tipo de reportagem 

cultural, destinada ao esquecimento na imprensa brasileira pelo fato de ser interpretativa e 

difícil de fazer: a que aborda uma tendência, um comportamento. E é justamente essa a minha 

motivação para investigar a cultura mod em terras tupiniquins. Para Daniel Piza (2003, p. 

83), “esse jornalismo ainda é pouco praticado, e o que tende a ser feito é apenas a exaltação 

de uma nova moda, a qual em geral não passa de um modismo, com duração de alguns meses 

e desprezível herança cultural”. Lanço-me, portanto, e não há outra maneira de fazê-lo, ao 

desafio do jornalismo cultural. 

Quebrar a narrativa padronizada e mecânica das redações, por exemplo, trazendo um 

olhar humano, principalmente ao jornalismo que se diz cultural, é tema de estudo também da 

pesquisadora Cremilda Medina. 
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O exercício das narrativas, na trajetória humana, carrega consigo as dificuldades 

racionais (o aprendizado dos esquemas narrativos), intuitivas (o enriquecimento contínuo da 

sensibilidade, uma espécie de radar profundo para sentir o mundo) e operacionais (a ação do 

escrever-se e a dialogia numa escrita coletiva) (MEDINA, 2003, p. 48).  

No livro “A Arte de Tecer o Presente: Narrativa e Cotidiano”, ela intui, grosso modo, 

que, para quebrar este processo monocromático da apuração e escrita jornalística, o 

profissional tende de desprender-se e lançar-se na experimentação; entender “complexidade, 

afeição e poética” (2003, p. 49). Extrapolar as limitações impostas pela “incapacidade 

estética para produzir novos sentidos do acontecimento humano” (MEDINA, 2003, p. 49). 

1.3 Problema e hipóteses 

Por que a cultura mod foi adotada e difundida tão fortemente como uma importante 

vertente do rock underground de São Paulo? 

Nos anos 80, aparecem os primeiros registros fonográficos - usados por bandas de rock 

- identificados com o mod. Isso é perceptível em títulos de canções e nas temáticas das letras, 

bem como na estética e no comportamento. Com destaque inicial para o Ira!, de São Paulo. 

Desde então, durante três décadas, a estética mod passou a figurar como uma importante 

vertente do rock underground da capital paulista, sendo evocada por bandas, agitadores 

culturais, festas e eventos que a tenham como escopo. Um verdadeiro estilo de vida. 

No entanto, apesar da relevância e recorrência do tema, nunca se tentou compreender o 

porquê de a subcultura mod ser evocada por aqui, mesmo sendo conhecida globalmente como 

um fenômeno tipicamente britânico. Intriga observar a razão de a cena ter se espalhado pouco 

por outras regiões do país, mantendo-se quase que restrita a algumas regiões metropolitanas, 

incluindo São Paulo. 

Entre as hipóteses para a vocação da cultura mod em São Paulo está, certamente, o 

processo histórico, marcado pelo protagonismo tardio, pela industrialização e transformações 

urbanas e sociais a partir da chegada dos imigrantes, na virada do século 19 para o século 20.  

O clima cinzento, frio e chuvoso de São Paulo foge com alguma peculiaridade ao 

padrão Brasil tropical, dando características particulares à cidade. Sem contar a ausência do 

mar e uma noção difusa de expressões culturais tradicionais, que permitem diferentes 
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experiências e idiossincrasias. O tema é tratado, por exemplo, em um livro do músico e poeta 

gaúcho Vitor Ramil (2004), “A Estética do Frio”, e destilado mais adiante, em momento mais 

oportuno, neste projeto. 

1.4 Metodologia 

Decifrar o fenômeno mod brasileiro como uma importante vertente da produção 

musical e subcultural de São Paulo, por meio da atividade jornalística, requer, antes de tudo, 

metodologia e organização de trabalho. Se o jornalismo começa com a escolha da pauta e 

apuração precisa, para apresentar o assunto, se faz necessário conhecer os personagens que 

construíram essa história, revelar os segredos mais obscuros do tema, atribuir informações e 

significados e conectar relatos por vezes desencontrados, utilizando entrevistas, registros 

fotográficos e muita pesquisa de materiais publicados em revistas, jornais e também na 

internet. Além, claro, de interpretação. Mas recolher estes fragmentos históricos e resignificá-

los, atrelar situações e experiências em um texto que denote amplitude e estética, enfim, 

contar a história da melhor maneira possível desses heróis urbanos e anônimos que compõem 

o tecido cultural contemporâneo da maior urbe brasileira, e por isso despertar interesse, 

universalidade e curiosidade em uma determinada fatia de público, exige um cadinho mais do 

que o bom, mas desgastado, jornalismo norte-americano. Refiro-me ao lead, à receita clássica 

advinda das perguntas quem, o quê, como, quando, onde, por que. Para conseguir um 

aprofundamento livre de amarras e poder explorar os limites da linguagem, adentrar as 

múltiplas camadas que o tema, personagens e discussões podem abrigar, recorrerei ao livro-

reportagem. E é impossível falar de livro-reportagem sem citar Edvaldo Pereira Lima. 

Para o pesquisador, em sua obra mais aclamada, “Páginas Ampliadas: O Livro-

reportagem Como Extensão do Jornalismo e da Literatura” (2009), grosso modo, livro-

reportagem é um produto jornalístico, que pode ser uma compilação de reportagens ou uma 

reportagem ampla sobre um tema, cuja intenção é aprofundar ao limite o assunto tratado, 

construindo uma narrativa que crie um paralelismo entre as técnicas jornalísticas e literárias a 

fim de jogar luz sobre uma determinada perspectiva, um tema, uma pessoa. É reportar não 

apenas factuais, mas concepções complementares de mundo. Aspirações e situações, a 

tradução de uma ou mais realidades, com uma visão objetiva (princípio orientador do 
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jornalismo), mas ao mesmo tempo enriquecendo as angulações e possibilidades temáticas a 

partir de uma narrativa autoral e criativa, horizontal, interpretativa e de longo fôlego.  

Mas para entender o conceito de livro-reportagem, com a urgência holística que lhe é 

devida, é preciso ir além. Torna-se crucial compreender o campo de atuação da atividade 

jornalística, seu desenvolvimento no mundo moderno e pós-moderno e além de sua função, a 

razão de sua existência. 

Edvaldo Pereira Lima (2009) abre sua obra buscando uma maneira, um método, de 

conceituar livro-reportagem, relacionando-o com a prática do jornalismo. E para tal, utiliza a 

Teoria Geral dos Sistemas, a qual define como: 

Uma proposição que concebe a realidade constituída por diferentes entidades 

organizadas, numa superposição de muitos níveis. Cada nível é dotado de um 

princípio organizador e o conjunto das diferentes entidades organizadas forma um 

todo único, com interligações entre elas. (LIMA, 2009, p. 9). 

 

Neste sistema, que pode ser aplicado a qualquer fenômeno, como lembra o próprio 

Edvaldo Pereira Lima (2009, p. 8), a construção do conceito se origina de três questões 

norteadoras: a contextualização do fenômeno analisado, o mapeamento do fenômeno na linha 

do tempo da história, a fim de provocar discussões sobre o que passou e o que poderá se 

desdobrar a partir de tais acontecimentos. E, por fim, a identificação da função do fenômeno. 

Seu papel mais essencial. 

Tomando isso como base, o autor destaca que o livro-reportagem pode ser considerado 

um subsistema do jornalismo, já que, levando em consideração uma ordem hierárquica de 

informação e organização, lhe toma algumas de suas principais funções e características, que 

são informar e orientar (p. 11). Em menor grau, também, pode ser classificado como um 

subsistema da editoração, pois o próprio formato, em livro, é parte deste universo. Mas o 

jornalismo vem em primeiro plano como prática orientadora, tanto por meio dos recursos 

técnicos como dos princípios éticos e metodológicos dos quais os livros-reportagem lançam 

mão. Algumas das premissas básicas residem na atualidade, na periodicidade, na 

universalidade e no modo coletivo de divulgação. Todas elas, com exceção da periodicidade 

– atributo do jornalismo, mas ausente no livro-reportagem -, estão presentes em ambos os 

sistemas. 
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Com uma lente de aumento, no entanto, as peculiaridades do livro-reportagem afloram. 

Se o jornalismo se vale da atualidade, do factual (majoritariamente) e, portanto, do noticioso 

– a demanda em larga escala acabou por desenvolver a fórmula jornalística do lead, 

mencionada no começo deste tópico, em detrimento da profundidade -, a reportagem e o 

livro-reportagem se aproveitam das lacunas deixadas pela compressão da abordagem nos 

periódicos comuns. A tão comum “falta de espaço”. Por outro lado, entender um contexto, 

amarrar situações sem conexões aparentes e abrir discussões multidisciplinares demanda 

mais do que as fórmulas uníssonas dos leads jornalísticos proporcionam; requisita, na 

contramão, outra linguagem, novas perspectivas de se enxergar e reportar uma realidade; 

nasceu, então, a reportagem, uma prática surgida da deficiência de jornais e revistas em 

traduzir o mundo, que girava cada vez mais rápido nas primeiras décadas do século XX e 

sugeria uma compreensão mais abrangente do que ocorria.  

Edvaldo Pereira Lima (2009, p. 18 e 19), citando um trabalho de Cremilda Medina na 

USP, nos anos 70, lembra que, no início da década de 10, os Estados Unidos já possuíam uma 

gama importante de periódicos, com abundante fluxo de notícias, e, mesmo assim, a notícia 

da eclosão da Primeira Guerra Mundial pegou todos de surpresa. Faltava contexto, o factual 

estava isolado. 

É a partir dessa deficiência que o público passa a esperar um tratamento informativo 

de maior qualidade. E exatamente vindo favorecer o atendimento a esta necessidade 

é que surge a revista ‘Time’, voltada para o relato dos bastidores, para busca de 

conexões entre os acontecimentos, de modo a oferecer uma compreensão 

aprofundada da realidade contemporânea. (LIMA, 2009, p. 19). 

 

A partir do desenvolvimento da reportagem, outro gênero logo vem à tona, 

aprofundando ainda mais a prática: a grande-reportagem, cujo escopo é fornecer ferramentas 

para que o leitor tenha acesso, aprofundado, ao contexto de seu tempo, às causas e aos efeitos 

dos mais complexos e variados fenômenos sociais, culturais, políticos, entre outros, através 

de um maior detalhamento da informação, uma lapidação dos fatos. Como afirma Edvaldo 

Pereira Lima (2009, p. 20), “preencher os vazios informativos”, superar a superficialidade e 

as fraturas da rotina noticiosa. Sobretudo, a grande-reportagem visa enxergar o mundo 

através de uma história com conexões além das obviedades, busca uma compreensão plena 

dos fenômenos e suas múltiplas realidades. E todas estas características, segundo o autor, 
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podem ser canalizadas em diferentes veículos. “... Nas emissoras de rádio e televisão, nos 

jornais, nas revistas e, ultrapassando todos esses canais, no livro” (LIMA, 2009, p. 25). 

Citando a explicação do “Dicionário da Comunicação”, de Carlos Alberto Rabaça e 

Gustavo Barbosa, Edvaldo Pereira Lima (2009, p. 26) ressalta que a definição de livro é: uma 

publicação não-periódica de manuscritos dispostos em cadernos ou soltos, superando 48 

páginas. Seguindo a Teoria Geral dos Sistemas, o livro-reportagem mantém suas raízes 

fincadas no jornalismo, assumindo suas premissas básicas; essa referência, segundo o autor, 

pode ser contemplada de distintas formas: no conteúdo, pois um livro-reportagem, 

obrigatoriamente, responde ao real, ao que ocorreu, sendo esta uma característica 

fundamental para distingui-lo de outros gêneros; no tratamento do texto e na edição, 

imprescindivelmente jornalísticos, como forma de organização; e em sua função 

fundamental, que é, sobretudo, informar e orientar o leitor sobre um determinado 

acontecimento. Mas parte, acima de tudo, de uma gana inerente ao próprio jornalista, que, 

cansado dos meandros maçantes das redações, opta por uma criação jornalística mais 

profunda, um recorte mais fiel da realidade contemporânea. 

Sob esse raciocínio, é fácil compreender que o livro-reportagem, agora, como no 

passado, é muitas vezes fruto da inquietude do jornalista que tem algo a dizer, com 

profundidade, e não encontra espaço para fazê-lo no seu âmbito regular de trabalho, 
na imprensa cotidiana. Ou é fruto disso e (ou) de uma outra inquietude: a de 

procurar realizar um trabalho que lhe permita utilizar todo o seu potencial de 

construtor da realidade. (LIMA, 2009, p. 33 e p. 34). 

 

Relacionando o livro-reportagem com a atividade jornalística, o autor complementa: 

A função aparente do livro-reportagem é informar e orientar em profundidade sobre 

ocorrências sociais, episódios factuais, acontecimentos duradouros, situações, ideias 

e figuras humanas, de modo que ofereça ao leitor um quadro da contemporaneidade 

capaz de situá-lo diante de suas múltiplas realidades, de lhe mostrar o sentido, o 

significado do mundo contemporâneo. (LIMA, 2009, p.39). 

 

Após conceituar livro-reportagem e intrincá-lo dentro do grande sistema jornalístico, 

Edvaldo Pereira Lima (2009) propõe uma classificação mais objetiva das “variedades de 

livros-reportagem existentes” (p. 51). Ao todo, segundo o autor, são 13 tipos diferentes. Para 

não alongar em demasia o objetivo desta pesquisa, trato somente das possibilidades que 

dizem respeito ao livro-reportagem proposto neste trabalho, sobre o desenvolvimento da 

cultura mod dentro do rock underground da cidade de São Paulo. Pensando nisso, acomodo 

meu produto, de acordo com as normas de classificação de Edvaldo Pereira Lima (2009, p. 
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51) nos seguintes grupos: livro-reportagem-perfil, livro-reportagem-depoimento e livro-

reportagem-retrato. Vale lembrar que os conceitos, reforça o autor, não são rígidos, mas 

gozam de hibridismo e flexibilidade, podendo combinar-se. 

Sobre o livro-reportagem-perfil, Lima (2009, p.51) diz que “trata-se da obra que 

procura evidenciar o lado humano de uma personalidade (...) a pessoa, geralmente, 

representa, por suas características e circunstâncias de vida, um determinado grupo social”. 

Neste subsistema, seguramente, se encaixam todos os personagens sobre os quais escreverei 

em meu livro-reportagem. As histórias pessoais, as motivações para fazer parte deste 

fenômeno, os traços de personalidade, os ambientes que habitam, as incoerências e as 

sutilezas, tudo isso está inserido no universo do perfil. 

Mesclada ao perfil, utilizarei também a teia de recursos do livro-reportagem-

depoimento. Recontar a formação das bandas, os shows míticos, os encontros e desencontros 

que lapidam a identidade mod tupiniquim exige que acontecimentos sejam reconstituídos. 

Em cada detalhe. Todos os personagens, portanto, devem ser escolhidos a dedo, sob o critério 

rígido do “privilégio do testemunho”, a posição na qual se encontravam no eclipse do 

fenômeno. Isso garante a verossimilhança com o que realmente aconteceu, caracteriza a 

essência do trabalho jornalístico no livro. 

Por conta do recorte dado à cultura mod, como um fenômeno histórico-social a ser 

reportado, classifico também a futura obra na categoria que Edvaldo Pereira Lima (2009) 

chama de livro-reportagem-retrato. Este “exerce papel parecido, em princípio, ao do livro-

perfil. Mas, ao contrário deste, não focaliza uma figura humana, mas sim uma região 

geográfica, um setor da sociedade, um segmento de atividade, procurando traçar o retrato do 

objeto em questão” (LIMA, 2009, p. 53). 

Nesta altura, já entendemos a rede de conexões entre o jornalismo e o livro-reportagem. 

Na medida em que as possibilidades editoriais na mídia tradicional se esgotam, restringindo a 

atividade jornalística à rotina, o jornalista sente-se impelido a direcionar suas inquietudes 

profissionais por outros caminhos. O livro-reportagem, então, pode assumir o papel na busca 

incessante pelo aprofundamento da cobertura rotineira, na vontade de ampliar os fatos 

publicados, com liberdade de escolha e interpretação, de modo a detalhar sobre o 

funcionamento de um fenômeno social específico. Isso, inexoravelmente, “maximiza os 
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recursos inerentes à prática jornalística” (LIMA, 2009, p. 61), adquirindo contornos próprios 

e características singulares. A este processo em que o jornalismo se funde com novas 

alternativas de criação, Edvaldo Pereira Lima chamou de “procedimentos de extensão”. Mas 

de que forma, exatamente, o livro-reportagem “estende” a prática jornalista? Para o autor, o 

fenômeno se dá em três campos distintos: a extensão pela pauta, a complementação pela 

captação e a extensão pelo desenvolvimento da narrativa textual. 

A primeira diz respeito à liberdade temática, a escolha da pauta, que não necessita estar 

ancorada na “grande agenda midiática” nem servir aos interesses massificados, mas, sim, 

construída com o propósito de destrinchar as realidades experimentadas pelo próprio autor. 

“A construção da pauta que visa ao conhecimento da realidade deve localizar os conflitos e 

transcendê-los, para identificar as causas, os efeitos, as linhas de forças que os determinam” 

(LIMA, 2009, p. 75 e 76). Outra característica da liberdade de temas, ainda segundo o autor 

(2009, p. 83), reside na libertação do “autor dos grilhões impostos pelo sensacionalismo na 

imprensa cotidiana”. O autor passa a ter compromisso apenas com a sua “cosmovisão”, 

consigo mesmo, realidade que desvincula o jornalista da massa e dos enlaces corporativos. 

Além disso, há, implicitamente, a liberdade de escolha das fontes – desmistificando a 

imparcialidade jornalística -, a liberdade atemporal de transitar entre o passado e o futuro e a 

liberdade de abordagem, revelando uma linha do tempo essencial para o entendimento do 

tema tratado. “O livro-reportagem não necessita obrigatoriamente girar em torno da 

factualidade, do acontecimento” (LIMA, 2009, p. 85). 

A segunda extensão se refere ao aprofundamento da captação da informação, algo 

atrofiada na rotina jornalística. A elaboração da pauta, considerando sua amplitude, fornece 

as diretrizes para uma captação eficiente e completa. A pesquisa de dados, publicados nos 

mais diversos veículos, a junção de fatos aparentemente isolados, ambos alinhavados com as 

entrevistas de campo e atenta observação, tornam-se fundamentais na construção do relato 

(LIMA, 2009, p.93). Em meu trabalho sobre mod, além, claro, das informações adquiridas 

com pesquisa documental, focarei muito nas entrevistas e na observação (e audição), como 

fontes de informações para embasar o relato jornalístico, visto que o caráter humano, as 

experiências pessoais de cada personagem, a memória testemunhal de cada um deles, tudo 
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exerce força ímpar sobre o tema. Mas o processo em si, detalharei um pouco mais à frente, 

neste mesmo tópico. 

Por último, Edvaldo Pereira Lima (2009, p. 134) avalia a forma com a qual se apresenta 

o texto, a fruição narrativa, como um pilar da extensão da atividade jornalística pelo livro-

reportagem. Sobre isso, ele explica que o jornalismo cotidiano, além da dificuldade com a 

elaboração de pauta e os mecanismos viciados de captação, também robotiza a linguagem, 

muito presa à informação e pobre na leitura da realidade. Dessa forma, o autor evoca as artes 

como caminho para aprimoramento do texto jornalístico. “A narrativa jornalística de melhor 

qualidade beira a arte, assume alguns dos nobres ideais de que esta pode revestir-se” (LIMA, 

2009, p. 138). Ou seja, a aglutinação de acontecimentos, em forma de texto, que leve o leitor 

a uma transformação profunda da maneira com a qual enxerga o mundo. Se essa é a função 

da literatura, das artes, o livro-reportagem pode usufruir destes recursos, desde que mantenha 

o inquebrável elo com a realidade e o factual jornalístico, conferindo maior qualidade e 

potência comunicativa. Colocando o leitor no palco onde estão ocorrendo os fenômenos e 

acontecimentos. 

O texto deve fluir com naturalidade, transitar suavemente de uma passagem a outra. 

Deve ter ritmo, cadência, um pulsar característico, que se altera de vez em quando 

exatamente para combater o ruído da dispersão. A redundância – pela inserção do 
mesmo dado, mas de modo diferente a cada vez, ao longo do texto -, a colocação 

inesperada de dados novos ou a reordenação criativa de dados conhecidos são 

recursos de que se pode utilizar para construir a narrativa fluente. (LIMA, 2009, p. 

144 e 145). 

 

Uma vez decidida a pauta, e seu cunho, claramente, cultural, para desbravar os 

meandros da evocação do mod em São Paulo, bem como entender a complexidade de seus 

personagens e símbolos, me basearei nas premissas da prática do jornalismo cultural de 

autores como Daniel Piza e Cremilda Medina, além, claro, dos referenciais de Edvaldo 

Pereira Lima sobre livro-reportagem. Isso porque os três autores acreditam que a entrevista e 

a imersão em campo fazem toda a diferença quando o assunto é reportar. Piza lembra, ainda, 

a importância de fugir do senso comum ao entrevistar um personagem. “Mesmo as 

celebridades mais articuladas se ressentem de ter de responder sempre às mesmas perguntas, 

do tipo ‘Com começou sua carreira?’, ‘Qual é seu próximo projeto?’, etc” (2003 p. 85). Para 

ele, entrevistar por entrevistar não é jornalismo. É preciso chegar mais a fundo para sulcar 
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histórias e passagens relevantes que fogem às primeiras indagações, às obviedades; o 

verdadeiro diamante está contido nas entrelinhas e, para cavar o melhor, é preciso mergulhar 

na captação. 

A construção social dos sentidos acontece na rua, no cotidiano e na oratura cujas 

marcas de estilo revelam a poesia dos cantadores anônimos. Ao relacionador de 

vozes e gestos cabe coletar esses textos, ligá-los e partilhar os sentidos da produção 

intertextual. (MEDINA, 2003, p. 74). 
 

Na esteira destas observações de Medina, norteio-me sobre como apurar e conectar as 

mais heterogêneas informações de meu futuro livro-reportagem sobre a cena mod. Fazendo 

uso da sensibilidade, da interpretação, de modo a produzir um sentido sobre um grupo social 

que em muito contribuiu para a produção musical brasileira, sem nunca de fato ter sido 

revelada com a profundidade necessária. Tentarei traçar uma narrativa contemporânea, de 

construção, compreensão, que complemente as ideias, as ações e os personagens, 

transbordando não apenas histórias, mas visões de mundo. Idiossincrasias. Pequenos detalhes 

do cotidiano e retratos da experiência humana. “O jornalismo, na comunicação social, faz da 

narrativa da atualidade a sua matéria-prima. O que não quer dizer que o cotidiano seja 

privilegiado como seria o desejável” (MEDINA, 2003, p. 92). 

Buscarei fazer o que a jornalista e pesquisadora Cremilda Medina chama de entrevista 

“humanizada” e “conceitual”. Ou seja, de forma a mostrar o entrevistado sem puxar o escopo 

da matéria pelos defeitos ou desvios de caráter, nem tampouco glamuralizá-lo em demasia. É 

tratar de dar um toque humano aos temas abordados e à trajetória pessoal da fonte.  Depois, a 

mágica se concentra em conectar e reconectar os fatos, entrecortando-os com impressões 

pessoais, observações, digressões, expressadas nas edições; recorrer a técnicas literárias de 

narrativa mescladas com o propósito jornalístico para proporcionar ao leitor uma leitura 

prazerosa, uma experiência de inserção. “O entrevistador busca bagagem informativa, põe 

sua curiosidade e de espírito aberto a serviço termina conceitos que, reconhece, a fonte a ser 

entrevistada detém” (MEDINA, 2002, p. 16). 

Utilizando os referenciais acima, pretendo, sobretudo, fazer jornalismo. Digo, bom 

jornalismo. Dedicação na apuração, busca incessante pela fuga de clichês, sem perder de 

vista a orientação e razão de ser da reportagem. Apurar, transcrever. Entrevistar de novo, se 

for preciso. Observar, tentar compreender, sem negar meus próprios pontos de vista. Contar 
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uma história. Fazer uso de uma linguagem menos aprisionada, mais livre, demonstrar as 

possibilidades de abordagem através do texto. Falar de humanos, senti-los, vestir a carapuça. 

É nessa insistente prática a fonte do melhor jornalismo. E é dessa forma que tentarei mostrar 

essas e lugares que fizeram e fazem parte do universo particular do mod paulistano. 

1.5 Descrição do produto 

“Nós Somos os Mods” é um livro-reportagem que faz um recorte histórico da 

manifestação mod dentro do rock underground da cidade de São Paulo (APÊNDICE A). 

Tradicional, o formato da publicação é A5 (21cm x 14,8 cm), retrato, em papel offset branco 

75g/m². Ao todo, possui 148 páginas, sendo 140 no miolo e oito em um encarte especial, 

dividas em seis capítulos. O livro é, majoritariamente, em preto e branco. A escolha se deveu 

com o objetivo de resgatar lembranças que há muito estavam ocultas, aproveitando, também, 

certa atmosfera retrô do tema. A capa e o encarte especial são coloridos, por uma simples 

questão de destaque, elucidada de uma maneira mais apropriada no Apêndice B. A capa é em 

papel cartão 250g/m². O trabalho inteiro é ilustrado: para isso, foram utilizadas fotos de 

bancos de imagem, arquivo pessoal dos entrevistados, além de recursos gráficos de 

diagramação. 

Todos os capítulos, exceto o primeiro, trazem entrevistados – sete, no total, em 12 

horas de gravações (APÊNDICE C) -, configurando uma série de reportagens jornalísticas, 

embora cada um deles, propositalmente, apresente uma peculiaridade quanto à linguagem; a 

intenção era diversificar o conteúdo e manter a atenção do leitor através de recursos 

narrativos variados. Ainda assim, a edição mantém uma identidade marcante, seja através das 

soluções gráficas, seja na integração entre os textos. Forma-se uma espécie de fio condutor 

que está presente em todas as histórias e guia o leitor pela linha do tempo do fenômeno. Cada 

estilo de texto no livro tem uma razão e está baseado em autores e obras conhecidas, não 

apenas livros-reportagem, mas literatura em geral. A ideia era manter a premissa de um 

jornalismo amplo, que transparecesse, por meio da narrativa sofisticada, visões de mundo, 

respeitando a complexidade de cada história, cada fonte entrevistada. 

O primeiro capítulo foi concebido de uma forma que atraísse o leitor para uma 

contextualização geral da cidade de São Paulo e da cena musical local, em um período 
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determinado: a virada dos anos 80 para os 90, justamente quando sinais “modernistas” 

começaram a aparecer. O capítulo traz uma história regada a imagens e efeitos gráficos, que 

fornecem base suficiente para o entendimento de um panorama geral do tema e para uma 

leitura prazerosa. Cada trecho da história é ilustrada, a diagramação tem destaque 

fundamental, assim como em toda a publicação. A influência para este capítulo foi tirada dos 

livros de Valêncio Xavier, em especial o “O Mez da Grippe” (Anexo A) Tanto a forma com 

que o texto se apresenta, como a sofisticação no uso de imagens – contribuindo para formar 

um ambiente 3D, que faça o leitor “mergulhar na história”. 

É importante ressaltar que dentro do primeiro capítulo há a formatação especial de um 

encarte. Seria impossível contar a história do mod paulistano para um leigo, por exemplo, 

sem pincelar de forma astuta importantes elementos da cultura mod inglesa num geral. Além 

do intuito de informar, o encarte tem diagramação especial e muitas imagens e está baseado 

nos velhos encartes de discos de rock e pôster de revistas antigas. Uma espécie de mimo para 

colecionadores. Tem, portanto, funções informativas e gráficas. 

Após um panorama geral, o segundo capítulo imerge o leitor no olho do cenário mod 

paulistano, desde a primeira manifestação da cultural por aqui. O primeiro entrevistado é o 

guitarrista Edgard Scandurra, do grupo Ira!, o precursor do movimento.  A opção da narrativa 

foi por uma reportagem tradicional, que traçasse um paralelo entre o surgimento do mod em 

São Paulo e a vida particular e as percepções do entrevistado. Outro elemento que contou 

para direcionar a história por este lado foi o fato de que Edgard foi a única fonte cuja 

entrevista não foi feita pessoalmente, por uma questão de agenda do artista. Ainda que a 

qualidade das respostas sobreponha esta “falha”, dando forma a uma reportagem bastante 

interessante sobre os primórdios do mod na cidade e no país. 

A terceira história tem uma função especial no livro. É nela que é contada a história de 

Sandro Garcia, Flavio Telles e Claudio Fontes, que, em 1986, formaram a banda Faces e 

Fases, considerada por muitos como a primeira banda realmente espontânea a aderir ao 

movimento mod. O trio é tratado com admiração por adeptos da cultura e sua importância no 

underground paulistano é inestimável. Como é a única história em que temos três 

entrevistados, o tratamento dado ao material foi com um cuidado extremo. No abre, temos 

uma apresentação geral dos rapazes da banda, mesclando histórias pessoais com a incipiente 
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formação do grupo, num estilo que lembra os textos do romance “Eles Eram Cavalos”, do 

escritor Luiz Ruffato, exemplificado no Anexo B. A partir daí, devido ao alto grau de 

conexão entre os relatos, preferi deixar que os próprios agentes protagonistas se apropriassem 

da narrativa. Assim, a história é contada através das “aspas” dos entrevistados, tendo o autor 

do livro interferido apenas na edição do material. O resultado é surpreendente, e as memórias 

se encaixam perfeitamente, dando ritmo à leitura, ao passo que mesclam momentos 

dramáticos com episódios cômicos. É uma reportagem única. O estilo de texto formado por 

aspas foi tirado da influência do livro “Gauleses Irredutíveis”, dos jornalistas Alisson Avila, 

Cristiano Barros e Eduardo Müller em que 167 testemunhas oculares do rock gaúcho contam, 

em detalhes, os causos da cena local. (ANEXO C) 

O quarto capítulo é um perfil clássico, do começo ao afim. Dessa forma é narrada a 

história da DJ, produtora musical e entusiasta da cena mod Amarilis Gibeli. Uma senhora de 

62 anos cujas memórias agregaram em muito ao livro. Pois é neste momento em que as 

histórias dos anos 80 e 90 se juntam aos anos 2.000, fazendo um meio de campo entre os 

primórdios do mod paulistano e seu revivalismo, através de canais virtuais na internet. É o 

trecho do livro com o menor número de imagens, apenas uma foto singela da personagem. O 

objetivo era simples: o texto todo cria imagens através de palavras, mesclando percepções do 

autor, com emoção e as rememorações de Amarilis, num texto clássico, inspirado em Gay 

Talese (ANEXO D), Leila Guerriero (ANEXO E) e outros heróis do jornalismo literário. 

Mantive aí uma das características mais básicas tanto do jornalismo quanto da literatura: 

contar boas histórias. E é assim que pretendo cativar o leitor. 

Após este estágio, faço um salto aos anos 2.000. No quarto capítulo, narro a trajetória 

mod de Walter Chinaski, vocalista da banda Laboratório SP. Devido ao potencial narrativo da 

entrevista, em que o protagonista tinha uma forma de se expressar bastante peculiar e 

emotiva, sem papas na línguas, e num interessante ritmo, preferi deixar que ele mesmo 

contasse a sua história. Assumi, aí, o papel de “ghost writer”, à moda das melhores biografias 

(exemplo internacional: Keith Richards; exemplo nacional: Júpiter Maçã). Todo o capítulo 

está em primeira pessoa. Foi uma importante solução para que a cosmovisão do personagem 

permanecesse fiel à sua narrativa, e seu mod de expressão continuasse autoral (ANEXOS F e 
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G). O capítulo apresenta fotos ilustrativas de Walter. E a história se conecta com o capítulo a 

seguir. 

Finalizo, então, com uma reportagem ao estilo ping-pong. O escolhido para esta 

modalidade foi Caetano Sevilla, e isso se deve a muitos motivos. Um deles é que o 

personagem continua atuante, até os dias atuais, na cena, envolvendo-se em diversos projetos 

musicais que mantêm características mod importantes. O outro é que o personagem tem uma 

relação de contemporaneidade com o penúltimo entrevistado, mostrando uma linearidade 

importante para a finalização do livro. Assim como o restante da publicação, o último 

capítulo recebe diversas imagens de Caetano e sua turma.  Está feito o recorte da cena mod 

em São Paulo através de diferentes formas de linguagem e expressão. 

2 Fundamentação teórica 

2.1 Cultura 

Definir cultura é quase como dissertar sobre a própria evolução da história humana. 

Dos nossos primeiros passos sobre a terra até as criações e inovações tecnológicas mais 

modernas. É uma espécie de carga genética que nos acompanha enquanto seres vivos. 

Enquanto moradores do planeta terra. O conceito é tão dilatado e complexo que Terry 

Eagleton (2005, p. 9), em “A Ideia de Cultura”, abre o livro dizendo ser essa uma das 

palavras de significado mais difícil na língua inglesa. Relacionada, inexoravelmente, com 

outro léxico bastante similar em complexidade: natureza. E é justamente aí onde moram as 

origens do conceito de cultura, produto direto da interação entre o homem e a natureza no 

decorrer dos milênios. 

Da mesma maneira, o professor Alfredo Bosi
3
 (2009) define cultura segundo a origem 

latina da palavra, que nasce do verbo “colo”, cujo significado, por sua vez, se apresenta como 

o ato de cultivar o solo. Sufixos “ura” ou “uro”, ainda, remetem ao tempo futuro, o que está 

por vir. Fazendo uma breve conexão com o verbo “colo”, temos, então, “aquilo que deve ser 

cultivado para o futuro”. Ou seja, a necessidade da interação humana para trabalhar ou 

                                                
3 http://prceu.usp.br/revista/wp-content/uploads/2013/12/revistausp0.pdf 

http://prceu.usp.br/revista/wp-content/uploads/2013/12/revistausp0.pdf
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produzir com aquilo que se origina de modo natural, advindo da natureza, a fim de esperar 

por algum resultado satisfatório disso.  

Ao longo do tempo, o trabalho assumiu, de fato, a função de grande catalisador das 

transformações humanas e, por conseguinte, do domínio do homem sobre a natureza. A 

noção deste domínio - sinônimo da própria noção de cultura - também foi se aprimorando até 

se tornar o processo de retroalimentação entre aprendizado e herança, característica do 

homem “culto” ou “civilizado”, que assimila o mundo levando em conta, mesmo que 

subconscientemente, as experiências de seus antepassados (BOSI, 2009). Sobre a transição 

dos conceitos, Eagleton (2005) resume:  

‘Cultura’ denotava de início um processo completamente material, que foi depois 

metaforicamente transferido para questões do espírito. A palavra, assim, mapeia em 

seu desdobramento semântico a mudança histórica da própria humanidade da 

existência rural para a urbana, da criação de porcos a Picasso, do lavrar o solo à 

divisão do átomo.  

 

Não se pode descartar, também, outra origem do termo cultura, também vinda do latim, 

que, além da relação com o trabalho e a lavoura, assume o sentido de proteger e reverenciar. 

Deste conceito, nasce o princípio do “culto”, do verbo cultuar, que na Idade Moderna, 

segundo Eagleton (2005), trouxe à ideia um sentido religioso, sacro, de divindade e proteção. 

Sentido este que se opõe ao seu significado incipiente de trabalho, ocupação e transformação. 

Entre estes dois polos conflitantes, segundo ele, localiza-se, nos dias de hoje, o conceito de 

cultura. 

Terry Eagleton é bem claro quando explicita essas justaposições que a ideia de cultura 

carrega em si. Pois se, em seu sentido menos lapidado, cultura é trabalhar o que cresce da 

natureza, “o termo sugere uma dialética entre o artificial e o natural, entre o que fazemos ao 

mundo e que o mundo nos faz” (EAGLETON, 2005, p. 11). Um processo de renovação da 

natureza através do esforço do homem. Assim, cultura seria uma desconstrução que guarda 

em si os aspectos das mutações pelas quais a humanidade passou, e vem passando, centradas 

na recusa pelo determinismo orgânico e a busca pela autonomia do espírito em nome da 

liberdade, da salvação, da sabedoria. É um fio condutor que enreda e, ao mesmo tempo, 

destrincha nossa “humanidade”, criando a diversidade e subtraindo dela a unidade para nos 
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caracterizar como humanos. Como seres de história. Uma bagagem “cultural” indelével 

encontrada em qualquer parte do globo, em qualquer idioma, em qualquer povo. 

Para trazer à discussão significados mais pragmáticos e contemporâneos do conceito de 

cultura, recorro ao antropólogo José Luiz dos Santos, que afirma existirem duas concepções 

fundamentais do tema. A primeira tem a ver com cultura como um aspecto da realidade 

social. Ou seja, que a noção de identidade - adquirida pela culturalização - está diretamente 

ligada à convivência social de um grupo e à percepção deste grupo como pertencente a um 

todo maior e superior, a exemplo da identificação dos estados nacionais. Sob esta 

perspectiva, não importam muito as diferenças sociais existentes nestes agrupamentos. Já a 

segunda refere-se “[...] mais especificamente ao conhecimento, às ideias e crenças, assim 

como eles existem na vida social.” (1983, p.24). Podemos entender, desta forma, a formação 

dos idiomas, dos hábitos e costumes, a simbologia da arquitetura, a música e os diferentes 

gêneros, os conhecimentos filosóficos, as práticas cotidianas e todas as manifestações que 

identificam um processo particular de entendimento do mundo. 

Resumindo, para Santos (1983, p.44 e 45), “cultura é uma dimensão do processo social, 

da vida de uma sociedade (...) diz respeito a todos os aspectos da vida social (...) é uma 

construção histórica (...) a cultura é um produto coletivo da vida humana”. É também dessa 

forma que o antropólogo estadounidense Clifford Geertz (2012, p.3) entende o conceito de 

cultura em seu ensaio, “A interpretação das Culturas”: 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 

demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo 
a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado.  

 

Para uma análise profunda dessas teias de significados elucidadas por Geertz, é preciso 

considerar as nuances sociais, e também econômicas, como parte essencial do mecanismo de 

criação da identidade e da cultura. Terry Eagleton já havia apontado para a dialética existente 

dentro da evolução do conceito quando se referiu, paradoxalmente, que, ao contrário da 

origem do conceito de cultura, nos dias de hoje, “são os habitantes urbanos que são ‘cultos’, e 

aqueles que realmente vivem lavrando o solo não o são. Aqueles que cultivam a terra são 

menos capazes de cultivar a si mesmos; a agricultura não deixa lazer algum para a cultura” 
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(2005, p. 10). Dessa ideia emergem conceitos como cultura popular, cuja origem é concebida 

no seio da vida do povo, e cultura erudita, do saber acadêmico e dos valores da elite. 

 Apesar da dominação histórica de matrizes culturais eurocentristas sobre outras 

culturas ao redor do globo, é imprescindível destacar que, assim como o dinamismo dá o tom 

no processo de transformações das culturas - já que a construção da natureza pelo homem é 

permanente -, as peculiaridades de cada cultura não devem ser, de maneira alguma, alvo de 

julgamento de valor, pois “não há superioridade ou inferioridade de culturas ou traços 

culturais de modo absoluto; não há nenhuma lei natural que diga que as características de 

uma cultura a façam superiores a outras” (SANTOS, 1983, p. 17). 

 

2.2 Indústria cultural 

Quando se aborda a chamada indústria cultural, outros dois conceitos parecem ser 

carregados a tiracolo: “meios de comunicação de massa” e “cultura de massa”. Apesar de, 

atualmente, essas ideias serem analisadas como sinônimos, elas, na verdade, são definições 

complementares, que, juntas, compõem o todo da produção/consumo de cultura na era da 

industrialização (COELHO, 1980). Para o autor, é justamente neste período que as 

transformações decorrentes da revolução industrial começam a irromper na sociedade, como 

desenlace de um processo que se origina antes mesmo da própria revolução. A invenção da 

prensa de Guthenberg, em meados de 1450, por exemplo, permitiu o surgimento dos 

primeiros jornais. Com os periódicos, vieram os folhetins, as revistas de novela; produtos 

estes que “destilavam em episódios, e para um amplo público, uma arte fácil que servia de 

esquemas simplificadores para traçar um quadro da vida na época” (COELHO, 1980, p. 9). 

Aspectos preponderantes, mas que não explicam, sozinhos, o cenário da indústria cultural. O 

estabelecimento de uma economia de mercado, promovida sobre o alicerce dos bens de 

consumo, a partir do fim do século XVIII, constitui o elo final entre a tríade: a criação de 

uma cultura de massa, divulgada através dos meios de comunicação de massa e produzida 

pelas possibilidades decorrentes da industrialização. 

Neste momento, segundo José Teixeira Coelho, no qual passam a vigorar a produção 

em massa, o trabalho ao ritmo da máquina e as novas divisões de trabalho, a cultura assume, 

definitivamente, uma lógica capitalista liberal, um papel de produto, um bem a ser consumido 
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e mercantilizado como qualquer outro. Diferentemente de outras épocas, quando a arte servia 

como “instrumento de livre expressão, crítica e conhecimento” (1980, p.11). Sobre o 

contexto propício para o surgimento da indústria cultural, o autor explica: 

Esse é o quadro caracterizador da indústria cultural: revolução industrial, 

capitalismo liberal, economia de mercado, sociedade de consumo. E esse, o 

momento histórico do aparecimento da cultura de massa - ou, pelo menos, o 

momento pré-histórico. É que, de um lado, surgem como grandes instantes 
históricos dessa cultura os períodos marcados pela Era da Eletricidade (fim do 

século XIX) e pela Era da Eletrônica (a partir da terceira década do século XX) - 

quando o poder de penetração dos meios de comunicação se torna praticamente 

irrefreável (1980, p.12). 

 

Para aprofundar um pouco mais a análise, trazendo à pesquisa um espectro mais 

cultural, é necessário, de acordo com José Teixeira Coelho (1980, p. 14), explicar a 

polarização de outros dois conceitos: “cultura superior” e “cultura de massa”. Em sua obra, o 

professor usou a pesquisa de Dwight MacDonald para desenhar as três formas de 

manifestações culturais mais comuns, que, segundo o filósofo americano (COELHO, 1980, p. 

14) são: a cultura superior, que resulta nos produtos atestados pela crítica erudita, como as 

composições de Beethoven e as pinturas do Renascentismo; a cultura média - em inglês 

midcult -, onde residem as versões acessíveis para estes clássicos do eruditismo, mas mais 

mastigadas, a exemplo da adaptação de “Para Elisa”, de Beethoven, para a música eletrônica; 

e a cultura de massa - pejorativamente apelidada de masscult -, onde estariam catalogados os 

demais produtos culturais, principalmente os ligados aos meios de comunicação de massa 

(TV, rádio, jornais, revistas, etc), mas também àqueles produzidos de forma espontânea por 

meio da convivência social. “Nessa perspectiva, é a midcult que surge como subproduto da 

indústria cultura” (COELHO, 1980, p. 19), pois se diferencia da masscult quando utiliza 

procedimentos da cultura superior e os rearranja de modo a serem mais palatáveis - e não de 

maneira despretensiosa, como as manifestações culturais populares, somatória dos “valores 

tradicionais de um povo, expressos em forma artística, como danças e objetos, ou nas 

crendices e costumes gerais” (COELHO, 1980, p.20). 

José Teixeira Coelho (1980, p. 25) prefere, ainda, chamar a cultura de massa, ou suas 

funções, de cultura industrializada. A principal crítica que recai sobre a cultura 

industrializada, para o autor, está na alienação provocada sobre os consumidores destes 

produtos. O efeito “narcotizante”, sugere, teria ênfase em outro conceito: o do divertimento 
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em detrimento da conscientização do ser diante da sociedade. Além disso, ele aponta: “A 

indústria cultural pratica o reforço das normas sociais, repetidas até a exaustão e sem 

discussão” (COELHO, 1980, p. 23), nutrindo certo conformismo social. Mas seria, por outro 

lado, um tanto quanto injusto incumbir toda alienação social somente a ela. 

Nem só de aparentes prejuízos vivem os produtos e os efeitos colaterais da indústria 

cultural. Há, sim, algumas razões para defendê-la, como no caso do auxílio das novas 

tecnologias no desenvolvimento humano. É sabido da influência da TV no aprimoramento da 

linguagem e na rápida absorção de conteúdo por parte das crianças, facilitando, por exemplo, 

o aprendizado (COELHO, 1980). Hoje, diante do contínuo avanço tecnológico, outras 

ferramentas estariam incrementando e articulando tais relações, como a internet, os novos 

gadgets, bem como as novas formas de interação e consumo cultural. 

No fim, o autor pondera sobre a função da indústria cultural, citando as duas principais 

correntes. Uma delas, a de Adorno e Horkheimer, da década de 1940, os dois primeiros a 

citarem a expressão, afirma que “essa indústria desempenha as mesmas funções de um estado 

fascista e que ela está, assim, na base do totalitarismo moderno ao promover a alienação do 

homem” (COELHO, 1980, p.28). E a outra, do polo oposto, trata a indústria cultural como 

um democratizador da cultura a serviço das massas. 

 

2.3 Multiculturalismo e pós-modernidade 

Cultura popular e cultura erudita. Cultura de massa e cultura industrializada. Apesar da 

tentativa de conceituar as correntes producentes e consumidoras dos produtos da indústria 

cultural, no decorrer do século XX, o panorama torna-se nebuloso. Há intensificação das 

transformações sociais catalisadas pelas novas tecnologias, resultando em uma reorganização 

social. Segundo Néstor García Canclini (1998), em sua obra “Culturas Híbridas”, é nesse 

momento em que passa a vigorar o que podemos chamar de modernidade. Mas, afinal, o que 

é ser moderno? Para o autor, “é possível condensar as interpretações atuais dizendo que 

quatro movimentos básicos constituem a modernidade: um projeto emancipador, um projeto 

expansionista, um projeto renovador e um projeto democratizador” (1998, p. 31). 

Por projeto emancipador pode-se entender a tradição secular da produção cultural 

autônoma, regulada pelo próprio agente criador. A racionalização da vida social e o 
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individualismo crescente, principalmente se considerarmos o habitat das grandes cidades, 

fazem parte do projeto. O emancipador é definido por Canclini como a tendência da 

modernidade em querer entender todas as etapas dos processos culturais, da produção, 

passando pela circulação, ao consumo, caracterizados pela “promoção das descobertas 

científicas e do desenvolvimento industrial” (1998, p. 31). Como projeto renovador, entende-

se o mecanismo de resignificação dos símbolos já deteriorados pela atuação da indústria 

cultural. E o democratizador, que enxerga na arte e na educação instrumentos fundamentais 

para a racionalização e moralização da sociedade. Ou seja, um agente de transformação 

social, não necessariamente relacionado às organizações tradicionais, mas alcançado muitas 

vezes, por exemplo, a partir da segunda metade do século XX, através dos meios de 

comunicação eletrônicos e utilizando atores alternativos, como os jovens e os setores 

populares urbanos. Canclini (1998, P. 285) aponta: 

Passamos de sociedades dispersas em milhares de comunidades rurais com culturais 

tradicionais, locais e homogêneas, com pouca comunicação com o resto de cada 

nação, a uma trama majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma oferta 

simbólica heterogênea, renovada por uma constante interação do local com redes 

nacionais e transnacionais. 

 

Por outro lado, todas essas mutações conceituais decorrentes do desenvolvimento 

moderno, segundo o autor, não acontecem de forma suavizada, sem atrito, mas permeada por 

conflitos gerados entre as forças sociais, a exemplo do mercado, da história, do Estado, da 

publicidade e da luta popular para sobreviver. Por vezes, no movimento urbano, “os 

interesses mercantis cruzam-se com os históricos, estéticos e comunicacionais” (CANCLINI, 

1998, p. 301). Há, por consequência, uma tentativa natural de dominação, de 

transformar/perturbar a mensagem do outro ou subjugá-la à própria lógica. Isso pode ser 

observado na relação entre as classes e também na relação entre as nações. Todo este vórtex 

de possibilidades e interações geram, segundo o pesquisador argentino, culturas híbridas. Da 

qual o mod, como veremos à frente, é fruto direto. 

Sobre a consequência da hibridização cultural, o autor ressalta que, nem sempre, o 

efeito é de suplantação ou deterioração, atingindo, também, a partir destas inter-relações, uma 

espécie de “força-tarefa cultural”, que engrandece e dá mais sentido a um determinado 

fenômeno. 
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O incremento de processos de hibridação torna evidente que captamos muito pouco 

do poder se só registrarmos os confrontos e as ações verticais (...) porque todas 

essas relações se entrelaçam umas com as outra, cada uma consegue uma eficácia 

que sozinha nunca alcançaria” (CANCLINI, 1998, p. 346). 

 

Podemos sintetizar, então, que a hibridização cultural, própria das transformações 

sociais pelas quais o mundo passou no século XX, gera, ao mesmo tempo, conflitos e 

possibilidades, em decorrência das muitas articulações disponíveis em uma sociedade urbana, 

capitalista e interconectada. Essa condição, em via contrária, permitiu o aparecimento de 

blocos heterogêneos, cujos elementos de identidade, se sozinhos, não seriam capazes de 

protagonizar uma quebra de paradigma importante. Mas há, porém, um aspecto que se 

mantém intacto na dialética cultural moderna: a dissolução da identidade. 

A preocupação com a identidade na pós-modernidade é uma tônica do trabalho do 

jamaicano radicado na Inglaterra Stuart Hall. Em seu livro “A identidade cultural pós-

moderna”, ele abre o texto colocando em xeque as noções mais tradicionais de identidade, ao 

notar que o processo irreversível de “globalização cultural” transformou completamente a 

ideia que tínhamos sobre o termo, algo que o autor chama de “crise de identidade” (HALL, 

1987, p. 7). Ele se refere à noção básica de pertencimento, por exemplo, a uma etnia cultural, 

racial, religiosa ou, mais além, nacional. A identidade na pós-modernidade, então, estaria 

quebrando as fronteiras do que é nacional ou internacional, subvertendo os mais diversos 

padrões. 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de 

classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que nos tinham fornecido 

sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também 

nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como 

sujeitos integrados. (HALL, 1987, p. 9). 

 

Essa espécie de desorientação identitária, descrita pelo pesquisador como descentração 

do indivíduo, é justamente a responsável por causar a crise de identidade atual. O certo passa 

a ser incerto. O que era definido e definitivo ganha conotação de dúvida. E isso “representa 

um processo de transformação tão fundamental e abrangente que somos compelidos a 

perguntar se não é a própria modernidade que está sendo transformada” (HALL, 1987, p. 9). 

A identidade, então, da maneira como conhecemos, perde o sentido clássico de definir como 

aquilo que somos em nossa essência mais interior, a nossa existência, e ganha uma amplitude 
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volátil, sem barreiras. É somente neste contexto, por exemplo, que conseguimos desenvolver 

uma linha de raciocínio para compreender o motivo de uma cultura como a mod, datada em 

um momento histórico e geográfico específico, abarcar jovens em um país totalmente 

diferente e 30 anos depois o ocorrido, como aconteceu com o Brasil. O multiculturalismo 

levou a uma ruptura dos processos de identidade. Mas o que, de fato, é a identidade? 

Stuart Hall (1987, p. 10) define, basicamente, três orientações acerca do conceito de 

identidade. A primeira responde ao sujeito do Iluminismo, fazendo referência ao momento 

em que a racionalização do homem como um ser pensante e dotado de consciência e ação 

passa a vigorar. Nele, a identidade é a própria essência da pessoa. Seu eu mais consciente de 

si. A segunda orientação, do homem social, trata as preocupações acerca do mundo moderno 

e seus reflexos sociais. Nela, o sujeito não é autônomo, mas parte de um grupo, ainda que 

heterogênio, que compõe uma identidade superior, cujas ações dependem das interações entre 

agentes nos mais diversos grupos sociais. É expandida, então, a ideia de uma identidade 

singular. Por fim, a última diz respeito ao sujeito pós-moderno. Sobre a identidade na pós-

modernidade, Stuart Hall explica que ela se torna “uma celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 1987, p. 13). 

Uma das características desta nova identidade nesta fase da sociedade moderna é a 

rapidez com que sua mudança é desenvolvida. Uma mutação disforme e permanente que se 

transforma no momento justo de um clique. 

O sociólogo britânico Anthony Giddens (1990), citado por Stuart Hall, aponta, ainda, 

que essa é uma característica sobressalente que diferencia as sociedades modernas das 

sociedades tradicionais. Enquanto a segunda enxerga as tradições e as simbologias do 

passado como uma maneira de encarar o tempo presente, uma forma de persistir existindo, as 

sociedades modernas são afeitas às mudanças, muitas vezes, catalisadas pelos próprios 

agentes daquela prática social em questão. Não existem mais barreiras para a transformação e 

a mutação, pois, segundo Giddens, “à medida em que as áreas diferentes do globo são postas 

em interconexão umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente 

toda a superfície da terra e a natureza das instituições modernas” (HALL, 1987, p. 15). 

Conceitos estes que, segundo Stuart Hall (1987, p. 57 e p. 58), colocam em dúvida as 
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identidades nacionais como uma ideia central que totaliza e homogeneíza o todo das práticas 

sociais de uma nação, como fonte única e imutável de simbologia social. 

As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado da 

homogeneização cultural e do pós-moderno global. As identidades nacionais e 
outras identidades ‘locais’ ou particularistas estão sendo reforçadas pela resistência 

à globalização. As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades - 

híbridas - estão tomando o seu lugar. (HALL, 1987, p. 69). 

 

Segundo o pesquisador, este movimento é causado pelo efeito da globalização, a qual 

define como um processo global de troca de informações e conhecimentos que acaba por 

distanciar a ideia de sociedade no sentido mais clássico, como algo com contornos muito bem 

definidos, na noção e na construção das identidades culturais (HALL, 1987, p. 67). A 

identidade, então, passa a ser supranacional, interconectada e difusa. 

 

2.4 Juventude e contracultura 

Em seu artigo científico “A Juventude dos anos dourados: o tradicionalismo pós-guerra 

e a ruptura rebelde como prenúncio de revolução e vontade de liberdade”, os historiadores 

Bruno Sobrinho e Débora Agatha Rebecchi Trindade (2009) apontam que no fim dos anos 

50, beneficiada pelo clima de estabilidade, econômica e social, do pós-guerra e a “falta de 

escassez dos bens de consumo em geral” (TRINDADE E SOBRINHO, 2009, p. 1), a 

juventude dos países vencedores consolidava seu protagonismo social, após décadas de 

ostracismo, dando início a um processo irreversível que romperia com todos os padrões 

estéticos, comportamentais e artísticos até aquele momento. Ruptura esta que levaria, 

segundo o pesquisador Carlos Alberto Messeder Pereira (1983), ao surgimento das 

subculturas jovens, vulgarmente conhecidas hoje como tribos urbanas.  

Segundo Pereira (1983), os mods, os hippies, os punks, os darks, etc, cada um em seu 

tempo e apesar das diferenças, tiveram em comum sua origem no empoderamento da 

juventude culminado neste período. A partir do confronto com as velhas premissas, 

possibilitou-se o surgimento de uma nova maneira de pensar as relações culturais e reavaliar 

o papel da juventude na sociedade. Um movimento que ganhou a pecha de contracultura.  

Uma característica importante a se ressaltar sobre a contracultura são os mecanismos de 

ação usados para propagar a mensagem, bem como a essência dialética contida neles. Ao 
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mesmo tempo em que foi viabilizada em um momento chamado por Trindade e Sobrinho 

(2009) de “anos dourados”, contexto no qual o desenvolvimento do capitalismo e da indústria 

cultural era pleno e expansivo - e de fato a contracultura utilizou-se da cultura pop -, o 

conceito mantinha uma natureza libertária, sendo esta a principal característica elencada pelo 

jornalista Luis Carlos Maciel, citado pelo professor Carlos Alberto (PEREIRA, 1987, p.13), 

da ascensão da juventude ao poder. 

A contracultura surgiu do confronto entre a cultura, reconhecida como doença, e a 
visão juvenil, cujo instinto natural é para a saúde. A audácia dessa visão não pode 

ser considerada mera precipitação ingênua, pois funda-se, antes, num desencanto 

radical - atingido por saturação, maturidade - com o mundo tal como o conhecemos. 

As vertentes que confluíram para a formação de contracultura são várias, de 

naturezas aparentemente diversas, mas sublinhadas pelo denominador comum da 

intenção libertária. E a fonte instintiva é, sem dúvida, a visão juvenil.  

 

Este espírito de libertação juvenil não é enviesado apenas através de uma corrente de ar 

tísica específica, tampouco pode ser datado com extremo rigor. Ao contrário, pode ser 

observado nas mais diversas práticas culturais, com evolução na linha do tempo, desde os 

anos 50. Na literatura, explica Pereira (1987, p. 9), a geração beat “produziu um verdadeiro 

símbolo do fenômeno com o poema ‘Howl’ (Allen Ginsberg, 1956), que, traduzido, significa 

uivo ou berro”. Na música, estava presente quando garotos dos rincões mais austrais dos 

Estados Unidos, munidos de rebeldia e atitude, misturaram o blues e o rhrythm blues - de 

matriz africana - com a country music - uma mescla entre o som dos povos originários e o 

caipira branco -, no que viria a ser fundado como rock’n’roll.  O gênero de Chuck Berry, Bill 

Halley e Elvis Presley, rápido e dançante, era a trilha sonora da “chamada juventude 

transviada, com suas gangs, motocicletas e revoltas contra os professores nas salas de aula 

(PEREIRA, 1987, p. 9)”. E “um público certo e definido: a juventude branca rebelde e com 

uma forte consciência de idade (...) ao mesmo tempo, operava uma vigorosa síntese da 

música branca e música negra” (PEREIRA, 1987, p. 43 e p. 44). 

O rock é um tipo de manifestação que está longe de ter um significado apenas 

musical. Por tudo que conseguiu expressar, por todo o envolvimento social que 

conseguiu provocar, é um fenômeno verdadeiramente cultural, no sentido mais 

amplo da palavra, constituindo-se num dos principais veículos da nova cultura que 

explodia em pleno coração das sociedades industriais avançadas. (PEREIRA, 2009, 

p. 42 e p. 43). 
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Se nasceu nos Estados Unidos, foi do outro lado do Atlântico, na Inglaterra dos anos 

60, que o rock’n’roll ganhou novos temperos. Aliás, definiu parte de seus contornos que 

perduram até hoje no imaginário popular sobre o gênero, “um tipo de música feito por jovens 

e para jovens” (PEREIRA, 1987, p. 44): guitarras estrepitosas, vocais dilacerantes, a cozinha 

- baixo e bateria - em sincronia metanfetamínica e a temática própria da puberdade, com seus 

sonhos e contradições. Nasceram as bandas The Who, The Kinks, The Animals, The Small 

Faces, The Rolling Stones, The Beatles, com seus terninhos alinhados e suas guitarras 

Rickenbacker, tocando uma mescla de rock clássico e rockabilly, ambos os gêneros dos anos 

50, mais o blues e o incipiente pop. Para a pesquisadora Aline Rochedo (2013), em seu artigo 

sobre o livro “Rock’n’Roll: Uma História Social”
4
 de Paul Friedlander, “tal fusão se tornou o 

gênero de maior sucesso comercial e de crítica da história da música popular (...) a chamada 

‘Invasão Britânica’  que projetou os artistas ingleses nas paradas americanas” (ROCHEDO, 

p. 72). E, por consequência, no mundo inteiro.  

Mas esta febre inglesa ia além dos LP’s e das canções pegajosas. Carlos Alberto 

Messeder Pereira (1987), citando os garotos de Liverpool como um dos ícones da invasão, 

afirma que “a palavra ‘Beatles’ passava a significar não apenas música, mas, especialmente, 

todo um estilo de vida que, ao lado dos novos comportamentos, incluía também o humor, 

invenção, novas roupas e até mesmo um novo corte de cabelo” (PEREIRA, 1987, p. 45). Mas 

todas essas transformações sonoras e comportamentais aconteceram, em muito, devido à 

ascensão de um tipo social que, neste mesmo período, passou a ser reconhecido nas ruas de 

Londres e de outras cidades britânicas: o mod. 

 

2.5 Mods 

No clássico longa “Quadrophenia”, baseado na ópera-rock homônima da banda The 

Who - lançada em 1973 -, Jimmy Cooper é um jovem adulto de classe média, identificado 

com a cultura mod e desfrutando das facilidades da vida do pós-guerra na Inglaterra dos anos 

60. Trabalhando em um escritório, para o qual ele não dá a mínima - é só mais um emprego, 

como qualquer outro -, Jimmy, um ser totalmente urbanóide, consegue dinheiro suficiente 

                                                
4 http://seer.ufs.br/index.php/tempo/article/viewFile/2672/2305 

http://seer.ufs.br/index.php/tempo/article/viewFile/2672/2305
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para consumir as coisas que mais gosta: ternos italianos, discos, drogas e festas, elementos 

tidos para ele como símbolos da liberdade juvenil de sua época e que o representam como 

mod. Junto com seus amigos, montado em sua lambreta, ele cruza a noite londrina em busca 

de anfetaminas, sexo, música e diversão, o que acaba por gerar conflitos com seus pais. Ser 

parecido com seus pais, aliás, é tudo o que Jimmy não quer (QUADROPHENIA, 1979). 

A história de Jimmy Cooper, um estereotipado mod sessentista, poderia resumir de 

forma simplificada o que foi esta subcultura, considerada por muitos pesquisadores, a 

exemplo do jornalista inglês Paolo Hewitt (2012, p. 7), como “o maior movimento jovem da 

história do Reino Unido”. E quando digo resumir de forma simplificada, quero dizer da 

forma mais simplificada possível. Pois até mesmos os pesquisadores que se dedicam a 

estudar este movimento têm dificuldades para descrever de forma absoluta o fenômeno.  

Em sua tese de mestrado, intitulada “Mods and The Revival of The Subculture”, Eric 

Chamberlin
5
 (1998) afirma ter duas respostas para a pergunta “O que é mod?”. Uma fácil e 

outra difícil. A fácil seria: 

Os mods originais eram jovens dos arredores de Londres que viviam um estilo de 
vida cujo ritmo era acelerado. Eles eram obcecados por r&b norte-americano, por 

scooters italianas e pela perfeição de seus trajes. O pico da cena ocorreu entre 1962 

e 1966, depois foi esmaecendo, mas nunca de fato desapareceu. A cultura foi 

revivalizada no fim dos anos 70 e daí se espalhou para o mundo todo. 

(CHAMBERLIN, 1998). 

 

A resposta difícil, ele descreveria o mod como um fenômeno social complexo, já que, 

apesar de estarem sob o imenso guarda-chuva do rótulo, seus indivíduos possuem uma 

identidade bastante heterogênea, misturando diversos estilos e tendências. Paolo Hewitt 

(2012) e Mark Baxter (2012), no livro “The A to Z of Mod”, uma das obras mais 

conceituadas e recentes sobre o assunto, começam o texto ressaltando os misteriosos 

caminhos pelos quais o mod embrenhou-se e como é difícil conceituá-lo, tanto em seu 

nascimento como sua história, e o que representa até hoje, tornando-se algo pessoal e 

interpretativo.  

Para mim, o mod começou em 1958 e terminou em 1963. Para outros, foi 

inaugurado quando da abertura do Club Eleven, na Great Windmill Street, no fim 

dos anos 40. Alguns discutirão que mod lembra a Carnaby Street6 e as jaquetas com 

                                                
5 http://webspace.webring.com/people/da/alrightverve/articles/whatismod.htm 
6 Rua boêmia de Londres, equivalente à Rua Augusta, em São Paulo. 

 

http://webspace.webring.com/people/da/alrightverve/articles/whatismod.htm
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o símbolo da Union Jack, outros apontarão para os bares e o jazz. (HEWITT, 2012, 

p. 10). 

 

Os vestígios históricos citados por Hewitt levam, de fato, a crer que a cultura mod 

começou a ser desenhada no fim dos anos 50. Segundo Richard Barnes (1979), tudo se 

iniciou na movimentação de alguns jovens judeus, de classe média, ligados ao comércio de 

tecidos, no leste de Londres, entre 1958 e 1959. Esses primeiros indivíduos tinham em 

comum a obsessão por tendências da moda, em especial pelos ternos italianos de corte justo, 

adotados, principalmente, por músicos de jazz nos Estados Unidos, a exemplo de Miles Davis 

e John Coltrane, durante as duas décadas anteriores. Na trilha sonora, como era de se esperar, 

música americana: modern jazz e R&B. Do gosto pelo modern jazz nasceu o primeiro nome 

que daria título ao grupo, cujos integrantes eram identificados inicialmente como 

“modernistas”. 

Aos poucos, continua Barnes (1979), em seu livro “Mods!”, clássico do tema, o estilo 

foi se espalhando por toda a cidade de Londres e pelo sul da Inglaterra, dando início a uma 

febre sem precedentes na história do país. Encurtado para o termo “mod”, tomou conta do 

imaginário jovem das mais variadas classes sociais, assimilando também outros elementos, 

que compõem os contornos gerais da cultura como ela é conhecida hoje, em suas mais 

diversas práticas: na moda, com a adoção, por exemplo, dos chapéus pork-pie, influência 

direta da imigração jamaicana na Inglaterra, e das parkas militares; no comportamento, as 

anfetaminas e as modernas lambrettas como um meio de transporte barato e eficiente; na 

música, surgiu também o gosto pelo soul, pelo ska e pelo incipiente rock inglês. Foi pelas 

mãos do rock, aliás, que o estilo foi consagrado e difundindo em toda a Inglaterra, e isso se 

deve, em muito, a um mod bem famoso no começo dos anos 60, segundo Paolo Hewitt e 

Mark Baxter: Peter Meaden. E o motivo, seguramente, não reside em sua frase mais célebre, 

proferida em entrevista ao jornalista Steve Turner, em meados da década de 70, quando 

definiu que mod significa “viver limpo sob difíceis circunstâncias”
7
 (HEWITT E BAXTER, 

2012, p. 166). 

De acordo com Hewitt e Baxter , algumas testemunhas vivas deste período ainda 

conseguem imaginar “Pete” andando pelas ruas de Londres, “com o estômago cheio de 

                                                
7 Tradução livre da frase: “Clean living under difficult circunstances”, que virou lema da cultura. 
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comprimidos de anfetamina, a cabeça cheia de planos, em busca de uma novidade que 

abalasse seu mundo” (2012, p. 163). Não há como negar a importância de Meaden para a 

consolidação da cena. Já que, segundo os jornalistas: 

Ele foi um dos grandes embaixadores do mod. Meaden nasceu em 1941 - o 

momento perfeito. Quando a primeira onda do mod assolou Londres no fim dos 

anos 50, Meaden estava na “pole position”. Ele acabara de deixar a escola e 

trabalhava como assessor de imprensa para muita gente da música; americanos 
famosos que visitavam a Inglaterra, como Cuck Berry, e jovens talentos locais, 

como The Rolling Stones. À noite, ele podia ser encontrado no The Scene Club em 

Ham Yard, tomando drogas e curtindo música. Dizem que suas posses consistiam 

em uma coleção de vinis do selo Sue, uma vitrola Dansette para tocá-la e uma tábua 

de passar para os ternos; um perfeito mod. (2012, p.163). 

 

Entre as façanhas de Peter Meaden para tanto reconhecimento não estão apenas seus 

contatos na música e seu estilo de vida boêmio, mas no descobrimento de uma banda até 

então pequena de Londres, mas na qual o esperto mod viu muito talento, e uma oportunidade. 

Uma tal de The Who. Hewitt e Baxter (2012) contam que Meaden descobriu os jovens Roger 

Daltrey, Pete Townshend e Keith Moon por indicação de seu barbeiro. Certa noite, ao vê-los 

tocar, Peter descobriu a banda perfeita para encarnar o espírito mod londrino. Vale lembrar 

que, até esse momento, a cultura mod tinha em sua base musical apenas gêneros estrangeiros, 

como os já citados soul, jazz, ska e R&B. Cruzavam-se, então, as histórias do rock e da 

cultura mod, ambos popularizados no mesmo momento. Primeiro, Meaden ficou amigo da 

banda. Depois, virou empresário e, de quebra, fez uma revolução que alterou o visual, as 

roupas e a atitude dos roqueiros. Além disso, “escreveu duas canções, ‘I’m The Face’ e “Zoo 

Suit’, que lhes renderam o primeiro single” (2012, p. 164), dois clássicos eternizados do mod. 

Formava-se, então, a identidade mod como um fenômeno urbano e jovem da Inglaterra 

dos anos 60; estilo próprio, música própria e com um importantíssimo dispositivo de difusão: 

a televisão. Uma cena clássica do filme Quadrophenia (1979) que traduz essa passagem é 

Jimmy, na sala da família Cooper, assistindo a uma apresentação da banda The Who na 

televisão, balançando-se de forma desengonçada, enquanto seu pai, parado atrás do sofá, o 

critica, sem entender aquilo, a juventude. É nesse momento, quando a repercussão do estilo 

realmente se consolida, segundo Barnes (1979), que o arquétipo mod toma corpo. O autor 

ainda recorda que, para os padrões da época, a subcultura inaugurou, entre outras frentes, 

uma tendência até então inédita: o fashionismo masculino. Todos os elementos principais que 
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identificam a  cultura sempre recaem sobre os rapazes em detrimento das mulheres, “que 

viviam um estilo de vida parecido, mas não possuíam, por exemplo, motocicletas. O principal 

aporte feminino do mod baseava-se no corte de cabelo dos 1920, curto, definindo 

independência” (BARNES, 1979, p. 16). 

 

2.5.1 Música 

Entre todas as subculturas jovens da história, o mod talvez seja a que mais tenha 

extrapolado barreiras e fugido do hermetismo. “Mod desafia todas as categorizações: aliás, 

essa é uma de suas grandes forças, (...) de Miles Davis a Colin MacInnes, a Bradley Wiggigs; 

de Peat Meaden ao acid jazz” (HEWIT; BAXTER, 2012, p. 10 e p. 11). Essa mutação e 

transformação, a assimilação de novas tendências e estilos, dos mais variados lugares, na 

música, chama atenção, desde a inauguração do Club Eleven, no Soho, em Londres, em 

1948, uma ideia do músico Ronnie Scott. O lugar era pequeno, acanhado, uma espécie de 

porão na rua Windmill que atraía muitos jovens interessados em jazz, do bepop ao 

“traditional”, que enxergavam na casa a possibilidade de curtir boa música até o dia raiar. 

Segundo Hewitt e Baxter (2012), no Club Eleven havia dois públicos: os tradicionais, que 

apreciavam o jazz feito em Nova Orleans na década de 20, e um certo grupo, chamado 

modernistas, do qual Scott era parte, que ia ao local aos bandos para ouvir o novo jazz: Miles 

Davis, Charlie Parker, Chet Baker, entre outros. Começava o culto do “mod” pelo jazz e, 

sobretudo, pela música americana de matriz negra. Nesta toada, vieram também o blues, o 

R&B e o gosto pelo soul. 

Vale mencionar também que, no fim dos anos 50 e começo dos anos 60, levado pelos 

imigrantes jamaicanos que buscavam melhores condições de vida e emprego na Inglaterra, o 

ska - que já fazia sucesso na ilha caribenha antes mesmo de Bob Marley aparecer para o 

mundo - também era popular entre os mods. Skatalites, por exemplo, um dos maiores 

sucessos do gênero, é trilha sonora constante no longa “Quadrophenia” (1979) e embala as 

noites frenéticas de Jimmy Cooper. “Essa nova música urbana e estilo de vida produziram um 

efeito impactante e elétrico, que encontrou muitos adeptos nas boates mod na Inglaterra” 

(HEWITT; BAXTER, 2012, p. 43). 
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No começo dos anos, 60, como já relatado acima, o rock, juntamente com o The High 

Numbers - posteriormente, The Who - e Peter Meaden, começava a tomar conta das ações 

musicais dos mods. Segundo Paolo (2012) e Max (2012), muitas bandas começaram a 

pipocar em Londres, como The Action, The Kinks, The Creation, The Yardbirds - que 

chegou a contar com Eric Clapton e Jimmy Page nas guitarras - e muitas outras. Com elas, 

muitos símbolos da cultura mod passaram a ser identificados como elementos da British 

Invasion, cujos grandes representantes eram nada menos que The Beatles e The Rolling 

Stones. Um destes elementos, seguramente, é a guitarra Rickenbacker. 

Para dois dos maiores guitarristas mod do mundo, o formato e o estilo de suas 

guitarras são tão, ou mais, importantes que suas roupas. No caso de Pete Townshed 

e Paul Weller, as guitarras Rickenbacker foram a primeira escolha em vários 

momentos. ‘Eu escolho a Rickenbacker simplesmente porque os Beatles estão 

usando ela, disse, irônico, o guitarrista do The Who durante uma entrevista em 

1964. (HEWITT; BAXTER, 2012, p. 224). 

 

The Who, Pete Meaden, The Action, Rickenbacker. Todos eles foram atores 

importantíssimos da música e do “mod rock”. Mas nenhum influenciou tanto a cena, segundo 

Hewitt e Baxter, quanto a banda The Small Faces. “Para muitos, The Small Faces foram o 

grupo mod definitivo. Isso porque, crucialmente, eles eram mods que formaram uma banda, e 

não o contrário” (2012, p. 237). 

Formada em 1965 com Steve Marriott nos vocais e na guitarra, Ronnie Lane no baixo, 

Kenney Jones na bateria e Ian ‘Mac’ McLagan nos teclados, a banda era influenciada por 

artistas já consagrados pela audiência mod, como Otis Redding, James Brown, Charlie Foxx, 

entre outros. Logo, em razão da qualidade das apresentações do grupo, The Small Faces 

ganharam a pecha de fazer música “soul de olhos claros” (HEWITT; BAXTER, 2012). “A 

voz de Marriott era uma coisa realmente maravilhosa e funcionou como fonte de inspiração 

para incontáveis artistas, incluindo Robert Plant do Led Zeppelin” (2012, p. 237). 

Para os autores de “A to Z of Mod” a banda, logo de início, apostou em composições 

próprias, e, depois de fazer shows em pequenas casas e pubs de Londres, eles se 

estabeleceram, com uma série de apresentações, no clássico The Cavern Club - um local 

muito frequentado pelos mods. Mas o que mais chama a atenção era o quanto a banda se 

dedicava em se apresentar, visualmente, de forma impecável. O empresário Don Arden, da 

Decca Records, afirma ter precisado, inclusive, abrir contas em várias lojas de roupas da rua 
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Carnaby, e que eles gastavam tanto com seus trajes que não tinham um tostão no bolso 

(HEWITT; BAXTER, 2012, p. 238). 

A banda não se preocupava com isso, de verdade. Com tanto que eles conseguissem 

adquirir as roupas, e tivessem um pouco de dinheiro nos bolsos, então o mundo 
estava bem. Eles se tornaram, além de uma ótima banda, verdadeiros líderes 

fashion, seu estilo mod nato era transmitido em qualquer take que fosse tomado da 

banda. Hoje, suas fotos ainda cintilam com as cores e inventividade. (2012, p. 238 e 

p. 239). 

 

Para Hewitt e Baxter (2012, p. 241), a banda influencia até hoje a música pop britânica. 

E um exemplo claro é Noel Gallagher, guitarrista do grupo Oasis. Sempre que questionado 

qual é a sua maior influência musical, ele responde: The Small Faces. Existe até uma 

convenção anual, em Londres, onde milhares de fãs do The Small Faces, de todas as partes 

do globo, se encontram para discutir o legado da banda. 

 

2.5.2 Moda 

De longe, a moda é um dos elementos mais importantes da cultura mod. E o visual da 

tribo foi, aos poucos, se transformando. Mas um dos grandes responsáveis pela construção da 

identidade visual mod foi a Austin’s Clothes Shop, segundo Hewitt e Baxter (2012, p.30), “a 

primeira das verdadeiras lojas modernistas de Londres”. O local era tocado por Louis Austin, 

um músico de jazz “cujos instintos já eram mods na década de 30” (2012, p. 31), e todas as 

peças vendidas eram desenhadas por Dougie Millings, que, depois, tornaria-se o estilista 

pessoal dos “Fab Four”. Mas não eram apenas os garotos de Liverpool que curtiam os ternos, 

os casacos e os sapatos vendidos na Austin’s. Mesmo depois de a loja subir, 

significativamente, os preços de seus produtos, por conta da popularidade, jovens 

continuavam a encher o pequeno estabelecimento. 

De fato, dizem que Charlie Watts, baterista da banda The Rolling Stones, gastava 

todo o seu salário lá às sextas-feiras. George Fame e um jovem chamado Eric 

Clapton, dois líderes da cultura mod de todos os tempos, também eram visitantes 

assíduos da loja, que sobreviveu aberta até meados da década de 70. (HEWITT; 

BAXTER, 2012, p. 30). 

 

Quem também tem parcela de “culpa” na expansão dos ternos, gravatas e loafers foi 

John Simons, que abriu a loja The Ivy Shop, em 1965. “A loja era especializada no estilo 

‘American Ivy League’ e se tornou o Santo Graal para muitos estilistas da época” (HEWITT; 
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BAXTER; 2012, p. 141). De acordo com Hewitt e Baxter (2012), Ivy League é o nome dado 

à união das oito principais faculdades privadas dos Estados Unidos - Yale, Harvard, Brown, 

Columbia, Cornell, Dartmouth, Princeton e a Universidade de Pennsylvania -, cujos alunos, 

no fim da década de 50 e 60, criaram um visual moderno e jovem a partir das roupas 

masculinas clássicas, influenciando jazzistas e toda a juventude do pós-guerra. Quando John, 

que já se identificava com a cultura mod em seus primeiros anos, abriu a loja, logo ela foi 

tomada por milhares e milhares de jovens em busca de gabardines, loafers, Bass Weejuns - 

uma espécie de loafer de alta qualidade, muito comum nos campus das universidades 

americanas -, pullovers e ternos. Mas essa não foi a única inspiração dos mods para se vestir. 

Muito longe disso. E John Simons, da Ivy Shop, entenderia isso muito bem. 

Com a popularização da cultura mod, e sua apropriação pelas camadas mais carentes da 

sociedade londrina, outros elementos foram sendo adicionados ao visual do grupo. Uma das 

peças que mais fez sucesso junto aos novos modernistas foi a jaqueta Baracuta G-9, 

desenhada em 1937 pelos irmãos John e Isaac Miller (HEWITT; BAXTER, 2012). Segundo 

os especialistas, a jaqueta, com visual moderno para a época, foi usada por Elvis no longa 

“Balada Sangrenta” (1958), e nesse momento passou a ser símbolo de um estilo chique, 

porém casual. Vendida na Ivy Shop, logo ganhou o gosto dos mods, tornando-se uma das 

principais peças do estilo. 

Apesar de tudo, nenhum elemento fashion é mais simbólico para a cultura mod do que 

a parka militar (HEWITT e BAXTER, 2012, p. 193). Mais precisamente o modelo M-51, 

usada na Guerra da Coreia, e muito popular nas lojas que vendiam roupas militares no 

começo dos anos 60 em Londres. Por conta do material e do comprimento, que protegia 

contra o frio, a parka M-51 “acabou escolhida, principalmente, pelos mods que andavam de 

scooter, porque, além de manter o corpo aquecido, protegia os ternos e as roupas de baixo da 

sujeira e funcionava como saco de dormir se fosse necessário” (HEWITT; BAXTER, 2012, 

p. 194). 

Com o passar dos anos, as parkas originais M-51 tornaram-se ítens de colecionador, 

com preços que superam as £1.000. No entanto, muitos modelos parecidos foram 

desenhados, apesar de muitos mods acharem as parkas deselegantes. (HEWITT; 

BAXTER, 2012, p. 194). 

 



 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 36 

Quanto às marcas que a cultura mod ajudou a popularizar, tanto no underground quanto 

no mainstream fashion, destacam-se a Fred Perry, a Ben Sherman e a Levi’s. Paolo Hewitt e 

Mark Baxter (2012) citam que as camisetas modelo polo da Fred Perry, por exemplo, 

começaram a ser usadas pelos mods por conta do visual “clean” e moderno, assim como as 

camisas da marca Ben Sherman e as calças jeans Levi’s. 

 

2.5.3 Comportamento 

Além da música e da moda, é notável que a cultura mod aportou aspectos 

comportamentais que transformariam a juventude no fim dos anos 50 e começo dos anos 60. 

E uma delas é a relação com as drogas, em especial a anfetamina. Hewitt e Baxter (2012, 

p.24) qualificam que a droga, “por sua habilidade em manter o usuário acordado, permitia aos 

modernistas, literalmente, passar um fim de semana acelerando entre festas e compras” e que 

a droga, muito usada na segunda guerra mundial, logo se tornou muito comum nas ruas da 

cidade. “De fato, a popularidade das anfetaminas era tanta entre a fraternidade mod que a 

banda The Small Faces escreveu uma canção celebrando-a, com o título ‘Here Come The 

Nice” (2012, p. 24). 

Outro símbolo bastante conhecido dos mods eram as famosas scooters. Lançadas em 

1946 em Roma, foram grandes catalisadoras da revolução dos transportes na Itália do pós-

guerra, pelo baixo custo de produção e manutenção, especialmente em um momento no qual 

o país, derrotado na segunda grande guerra, passava por uma grave crise econômica. No 

entanto, elas “se estabilizaram, mesmo, como símbolo mod (...) a cena mod e a scooter 

tornaram-se indissociáveis” (HEWITT;BAXTER, 2012, p.  231). Viraram verdadeiros 

emblemas da liberdade.  

Quando as Vespas e Lambrettas começaram a aparecer e, dado também o sucesso 

na Itália, os mods começaram a usá-la. As scooters davam aos mods mobilidade e 
permitiam que o motorista permanecesse elegante e limpo, enquanto passeava pela 

cidade, o que nunca aconteceria em uma motocicleta grande. (HEWITT; BAXTER, 

2012, p. 232). 

 

Os autores de “A to Z of Mod” ainda destacam que, a partir dos anos 70, as vendas das 

motonetas começaram, gradualmente a cair. No entanto, em Londres, “a mágica e o estilo do 
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veículo persistem, com as scooterias espalhadas por todo o país, atraindo milhares de 

apaixonados” (HEWITT; BAXTER, 2012, p. 232). 

Paolo Hewitt e Mark Baxter contam que há um símbolo mod, porém, o qual é possível 

ver até hoje em qualquer rua da cidade, de várias formas e usado em diversos contextos. 

“Tornou-se um design clássico” (HEWITT e BAXTER, 2012, p. 228). Estou falando, claro, 

do alvo com as cores do Reino Unido. Quando Keith Moon, baterista do The Who, foi 

fotografado por David Wedgbury, em 1966, vestindo uma camiseta com alvo, bastou para 

que o emblema fosse adotado pelos mods sinônimo de orgulho. “Uma das imagems mais 

icônicas do universo mod”, (2012, p. 28). “O alvo - ou roundel, como é chamado 

corretamente - ganhou proeminência quando Peter Blake o usou em sua pintura The First 

Real Target, de 1961. A imagem, então, foi reproduzida em diversas obras da pop art” 

(HEWIT; BAXTER, 2012, p. 228). 

Apesar da notoriedade que ganhou dentro da cena, o alvo remonta outros períodos. 

Mais precisamente à primeira guerra mundial. Primeiramente usado pelos franceses e, depois, 

pelos Ingleses, o escudo passou a ser símbolo das forças armadas. 

 

2.5.4 Mod revival 

Para os autores Paolo e Mark (2012, p. 272) a mod revival consistiu em uma 

revivalização da cultura mod provocada pelo lançamento do filme “Quadrophenia” (1979). 

Mas é impossível falar da mod revival sem mencionar um personagem, um tal de John 

William Weller, nascido em 1958, o ano em que o mod explodiu em Londres, mais 

conhecido, no entanto, pelo nome artístico: Paul Weller. O fundador da banda The Jam, cujo 

primeiro disco “In The City”, de 1977, é considerado um dos clássicos do estilo, teve como 

sua primeira paixão musical The Beatles, aos 11 anos. Ao misturar o recém-nascido punk, 

juntamente com as influências sessentistas, principalmente de origem mod, um verdadeiro 

boom revivalista eclodiu pelas ruas de Londres. 

Weller escutou The Who pela primeira vez em 1975 e, juntamente com o Doctor 

Feelgood, usou a agressão e a energia dos primeiros momentos da banda para dar o 

pontapé inicial em seu próprio projeto. Como ele admitira anos mais tarde, o 

primeiro álbum do The Jam era basicamente uma releitura musical do The Who. 

(HEWITT; BAXTER, 2012, p. 274). 
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Em 1991, em entrevista ao apresentador de TV Jonathan Ross, Paul Weller disse: 

“(Mod) é como uma religião. É meu código, ele tem significado em minha vida, eu ainda sou 

mod, eu sempre serei um mod, você pode me enterrar como um mod” (HEWITT; BAXTER, 

2012, p. 273). 

Segundo os autores, após o sucesso da banda The Jam, outras começaram a pipocar por 

toda a Inglaterra, alavancando, então, o chamado mod revival (2012, p. 219). Uma dessas 

bandas, seguramente, é o Secret Affair. 

Formada em 1979 pelo vocalista Ian Page e guitarrista Dave Cairns - ambos já 

haviam tocado juntos na banda New Hearts quando tinham apenas 16 a nos -, e Seb 

Shelton na bateria, Dennis Smith no baixo e Dave Winthrop no saxofone, Secret 

Affair emplacou tanto o single quanto seu primeiro álbum, “Time for Action” 
(1979), nas paradas de sucesso. (Hewitt e Baxter, 2012, p. 219). 

 

Outros destaques da época foram as bandas The Purple Hearts - apelido carinhoso dos 

mods para as anfetaminas - e o The Chords, ambas emergindo no mesmo momento. A 

primeira lançou seu primeiro disco em 1980, chamado “Beat  That”, que, inclusive, foi 

produzido por Chris Parry, responsável pelos discos do The Jam (HEWITT; BAXTER, 2012, 

p. 221). Já a segunda começou sua trajetória em 1978, das mãos do vocalista Billy Hasset. 

Segundo Paolo Hewitt e Mark Baxter (2012, p. 223), “a banda conseguiu entrar no circuito 

dos grandes shows da época, gravando uma sessão para John Peel (...) e abrindo shows para 

The Undertones, The Jam e Secret Affair”. 

 

2.6 Mods Brasil 

Em seu livro “We Are The Mods: A Transnational History Of a Youth Subculture”, a 

pesquisadora alemã Christine Jacqueline Feldman se dedicou a estudar os motivos que 

fizeram com que a cultura mod se espalhasse pelo mundo e fosse adotada por milhares e 

milhares de jovens. E ela partiu de um questionamento básico: “O que teria feito com que 

jovens nos anos 1960, 1980 e 2000 quisessem ser mod?” (2009, p. 185). Seguido de algumas 

hipóteses: “Seria o anti-mainstream, contudo elegante, jeito de se vestir? Um tipo de 

protesto? A adoção do estilo expressa, sobretudo, alguma crença de como o mundo 

contemporâneo deveria ser?” (2009, p. 186). Apesar de muito ler sobre o tema, a autora, de 

fato, nunca encontrou uma resposta satisfatória nos livros, recorrendo, posteriormente, aos 
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próprios participantes da cena, no caso a alemã - sua realidade -, entrevistando-os e 

investigando o fenômeno. 

Christine Feldman, após pesquisar o tema exaustivamente, concluiu que o estilo de vida 

mod estava sempre intrincado com um período histórico de otimismo, como no caso do pós-

guerra na Inglaterra, nos anos 1960. Mesmo quando não, os próprios mods recorreriam a esse 

otimismo, como aconteceu durante o mod revival, que nasceu da manifestação punk de 

descontentamento, mas o subverteu, trazendo energia, elegância e entusiasmo para os 

momentos difíceis (2009, p. 186). Somado a isso, a alemã lembra que, acima de tudo, os 

mods se identificam com um projeto de vida bastante claro, que envolve os conceitos de 

modernidade, cosmopolitanismo e gênero. E, com essa bandeira, seduziu jovens de culturas 

tão distintas, como a japonesa. Será esse o molho cultural respingou, também, em terras 

tupiniquins? 

A presença de uma cena mod brasileira ainda divide opiniões dos poucos entusiastas 

que ousam estudá-la, com o tema aparecendo em maior concentração em publicações virtuais 

e blogs. Algumas até em veículos da mídia tradicional, como a matéria publicada pela revista 

Veja São Paulo em abril de 2013, intitulada “Mods curtem rock, vespas e badalação” e 

assinada por Lívia Roncolato
8
. Epistemologicamente, o fenômeno também não é lá muito 

abordado. Um exemplo é o artigo “Sociabilidades na Contemporaneidade: Os Mods de 

Curitiba”, das pesquisadoras Daniele Prates Pereira e Ana Paula dos Santos, da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa
9
. 

Em reportagem publicada pela revista virtual Obvius
10

, em abril de 2009, o jornalista 

Jorge Santos nega a existência de uma cena propriamente dita, mas reconhece os “ecos” da 

cultura por aqui desde os anos 60. “Podemos citar a banda Som Beat, que chegou a gravar 

“My Generation” do The Who. Outros possíveis pontos de contato foram o “Pequeno 

Príncipe” Ronnie Von e a Beatniks” (PEREIRA e SANTOS, 2009). De acordo com a 

publicação, foi mesmo nos 80 que “representantes fortes” da cena surgiram. Justamente no 

momento da criação do chamado BRock, movimento de bandas de rock no Brasil que advém 

                                                
8 http://vejasp.abril.com.br/materia/mods-no-clima-do-rock-vespas-e-badalacao 
9http://www.cencib.org/simposioabciber/PDFs/CC/Daniele%20Prates%20e%20Andrea%20Paula%20dos%20Sa

ntos.pdf 
10 http://obviousmag.org/archives/2009/04/were_the_mod_o_movimento_mod.html 

http://www.cencib.org/simposioabciber/PDFs/CC/Daniele%20Prates%20e%20Andrea%20Paula%20dos%20Santos.pdf
http://www.cencib.org/simposioabciber/PDFs/CC/Daniele%20Prates%20e%20Andrea%20Paula%20dos%20Santos.pdf
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de um misto de irreverência jovem e a esperança do fim da ditadura militar, como afirma José 

Roberto Zan (2001, p. 116), na revista científica Identidade EccoS, da Uninove
11

. 

Um dos blogs mais interessantes sobre cultura mod da internet é o “A Cena - Agitos 

Culturais”, editado pelo curitibano entusiasta mod, André Luiz. No site, além de material 

sobre a cultura mod em geral, ele se dedica a apresentar as principais bandas que 

arquitetaram a cena e, de alguma forma, levantaram a bandeira mod em algum momento, 

com postagens de textos autorais e dos próprios discos para audição. De cara, um ponto 

chama atenção de qualquer leitor: a presença maciça de bandas que se identificam com a 

cultura mod no eixo São Paulo e Curitiba. As duas cidades, praticamente, se tornam 

epicentros deste fenômeno no Brasil. Vale lembrar também que, em ambas as cidades, a 

cultura começou a se manifestar nos anos 80, primeiro na cidade de São Paulo e depois em 

Curitiba, mas só veio, mesmo, a se consolidar no começo dos anos 2.000, sendo uma 

importante vertente do rock alternativo dentro das duas cidades, como atesta o blog de André 

Luiz. 

Segundo o blogueiro, a primeira banda a referir-se ao estilo de vida mod no Brasil foi a 

paulistana Ira!. Em postagem do dia 17 de outubro de 2012
12

, André Luiz faz um especial 

sobre a banda formada pelos amigos de infância Edgard Scandurra e Nasi Valadão, em 1983. 

Amantes do punk rock e do sessentismo, os dois formam, primeiramente, a banda punk 

Subúrbio, que pouco tempo depois, com a adição de elementos da música mod, 

principalmente The Jam, acaba virando o Ira!. Nos dois primeiros discos da banda, “Mudança 

de Comportamento” (1985) e “Vivendo e Não Aprendendo” (1986), aparecem clássicos em 

referência ao estilo, como “Ninguém Entende Um Mod” e “Envelheço na Cidade”. Os 

álbums acabaram “criando um subconsciente na garotada que anos depois seriam porta vozes 

de bandas como Faces e Fases/Charts, de São Paulo, e Reléspública, de Curitiba”, diz o texto 

de André que acompanha uma coletânea das principais bandas mods, editada por ele mesmo, 

em postagem de julho de 2012. 

Ainda nos anos 80, segundo postagem de André de setembro de 2011, surge outra 

banda paulistana, o trio Faces e Fases, “a segunda banda mod a pintar por terras brazucas” 

                                                
11 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=7153010 
12 https://cwblacks.wordpress.com/2012/10/17/especial-a-cena-ira-the-mod-years-1983-a-1986 
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(André Luiz, 2011)
13

. Com Claudio Fontes na bateria, Flávio Telles nos vocais e na guitarra e 

Sandro Garcia no baixo, na segunda metade da década, a banda mostrava desde o início forte 

influência da sonoridade mod, sendo norteada por The Jam e The Who. Em texto do próprio 

baixista Sandro Garcia, postado por André Luiz, o músico relembra aquele momento:  

Nos 80, o surgimento de bandas nos animou e motivou a procurar lugares para 

tocar. Solidificamos o trabalho próprio e autenticamos uma radical influência da 

sonoridade “mod” de grupos como The Jam e também dos ícones dos 60’s como 

The Who, Small Faces e Kinks (...) Por conta das nossas influências e do ideal 

“mod” que adotamos com tanta radicalidade, houve uma identificação que 

aproximou o Edgard Scandurra e a banda, foi um período bem bacana onde 

trocamos algumas experiências musicais. (LUIZ, 2011). 
 

No começo dos anos 90, Claudio Fontes é substituído por Roberto Tomé, a banda troca 

de nome para The Charts e intensifica o uso de referências mod, tanto em suas letras quanto 

na postura estética. Segundo texto de André Luiz
14

, publicado sobre a banda em abril de 

2013, o som do grupo podia ser definido como um “rock, com veia mod e r&b, dançante e 

com letras sobre o cotidiano de um garoto mod paulistano”. Alguns dos títulos das canções 

do primeiro e único disco, “Carbônicos” (1996), provam isso: “Pegue Seu Parka”, 

“Lambrettas”, “Indo e Vindo”, entre outras. A relação dos dilemas da cidade grande, 

mesclada ao estilo mod, é recorrente, da mesma maneira, nas letras.  

O som destas bandas, como já citado em fala do pesquisador mod André Luiz, 

seguramente influenciou uma porção de outros grupos que pipocaram nas efervescentes cenas 

das duas cidades a partir do fim dos anos 90 e, principalmente, no começo dos anos 2000. 

Exemplos dessas bandas em São Paulo, listadas por André Luiz em seu blog, são: 

Laboratório SP; Efedrinas (São Paulo, 2005); Os Bons Mods (São Paulo, 2008 - projeto de 

Edgard Scandurra, do Ira!, e Cláudio Fontes, do Faces e fases); Modulares (São Paulo, 2008).  

No dia 14 de fevereiro de 2013, Lívia Roncato escreveu uma reportagem para a “Veja 

São Paulo” na qual fala sobre o “ressurgimento” da cena mod paulistana, destacando a 

importância não apenas das bandas, mas de outras iniciativas coletivas que partem do grupo, 

a exemplo das festas itinerantes com som mecânico, como a “Soul, Suor e Sacanagem”, que 

rola uma vez por mês, e a Scooteria Paulista, local escolhido pelos mods que ainda cultivam 

o hábito de passear com suas motonetas. “O clube, sediado na Mooca, reúne aficionados de 

                                                
13https://cwblacks.wordpress.com/2011/11/09/faces-e-fases-raridades-87-a-89-2010/ 
14 https://cwblacks.wordpress.com/2013/04/22/the-charts-carbonicos-1996/ 
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motos antigas e promove passeios da turma pela capital” (RONCATO, 2013). A matéria 

ainda lembra que os mods desta década compram artigos, seja roupa ou qualquer outro 

objeto, pela internet. 

No livro “A to Z Of Mod”, Paolo Hewitt e Mark Baxter (2012) também destacam a 

importância da internet para o desenvolvimento das cenas mod pelo mundo, nos últimos 15 

anos. Os autores citam, como exemplo local inglês, o site “Modculture”, criado em 2000 por 

David Walker. 

Sua intenção era reportar o que acontecia na cena mod do norte da Inglaterra. 

Interessados na cultura de todo o Reino Unido persuadiram Walker a expandir a 

cobertura do site, até a alcançar uma audiência nacional com suas reportagens, 

notícias e divulgação de eventos ao redor do país e em outros lugares. (HEWITT; 
BAXTER, 2012, p. 184). 

 

O exemplo inglês é igualmente visto em terras tupiniquins. Desde o Orkut, muitas 

comunidades sobre mod reuniam adeptos da cultura em vários lugares do Brasil, mas com 

maior profusão em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Após a migração da maior parte 

dos usuários brasileiros de internet para o Facebook, a comunidade brasileira mod virtual 

uniu-se em torno do grupo “Mods Brasil”, onde há troca de informações, material, 

divulgação de shows, entre outras manifestações. 

 

2.6.1 São Paulo 

“Carbônicos”: 

Olho para o sol que queima as faces. Perto de alguma decisão. As mentiras rasgam 

o ar. Cosmopolita coração. E nosso amor se esvai como fumaça. Pelo túnel ouço tua 

voz. Reflexos em meu lugar comum. Fumo mais um cigarro. Ave carros cheios de 

graça. Onde há fumaça sobrevivo. Chaminés oprimem a face nua. Sombras sujas 

sobre água dura. É poluição, é população. E o ar que o vento traz. Não mais me 

incomodo. Carrascos do espaço. Do alto de um prédio. Luzes loucas. Minha alma 

agora é de fumaça. I got away, i got away. Agora eu hei de te beijar. (CHARTS, 

1996). 

 

Nas mais diversas letras e manifestações musicais e culturais dos mods de São Paulo, a 

cidade como espaço de aflições, paixões, pertencimento e realidade aparece 

ininterruptamente. Sensações que podem estar, inexoravelmente, ancoradas no passado e na 

constituição identitária das duas cidades. Para entender este processo, é preciso viajar no 

tempo e retomar um pouco o histórico de ambos os locais, no qual estão presentes reflexos 



 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 43 

antagônicos de provincianismo e cosmopolitanismo, da cidade velha às metrópoles 

modernas, da relação de amor e ódio com as urbes, e todos os conflitos que desse 

emaranhado emanam. Muito disso pode decorrer de um sentimento comum nos dois centros: 

não fazer parte do “Brasil dominante”, tropical e feliz. “São Paulo é o túmulo do samba”, 

teria dito Vinícius de Moraes em um momento de fúria numa boate da capital paulista 

(REGINATO, 2014)
15

. Mas, talvez, seja a morada do rock’n’roll. 

A capital paulista se transformou completamente no século 20. Maior cidade da 

América Latina, com sua região metropolitana chegando a 17 milhões de habitantes, a cidade 

passou de uma vila bandeirante a uma das mais complexas cidades do mundo (ROLNIK, 

2009, p. 9). Este processo, em muito, foi catalisado pela cultura cafeeira e sua “franca 

expansão econômica no momento de instauração do regime de trabalho assalariado e da 

República” (2009, p. 15). Raquel Rolnik (2009), em seu livro “Folha explica: São Paulo”,  

argumenta que nesse momento São Paulo começa a mudar sua cara; com a pujança 

econômica proporcionada pelo café, a cidade acaba atraindo muitos imigrantes europeus, 

combinação que alteraria drasticamente a paisagem urbana e étnica da cidade. 

O primeiro grande grupo estrangeiro a chegar, em fins do século 19, foi italiano: 

entre 1888 e 1900 passaram por São Paulo quase 900 mil imigrantes, dos quais 70% 

eram provenientes da Itália. Nas duas décadas seguintes, outros 900 mil europeus 
passaram pela capital, distribuindo-se quase igualmente entre portugueses, 

espanhóis e italianos (...) Nesse momento de intensos fluxos imigratórios, a cidade 

viveu seu primeiro surto industrial. Baseado principalmente nas indústrias têxteis e 

alimentícias. (ROLNIK, 2009, p. 16). 

 

No decorrer das décadas, a crise do café chegou. A cidade tornou-se da indústria, 

depois dos serviços, cresceu, optou pelo plano rodoviário em detrimento das ferrovias, errou 

e acertou. Transformou-se em metrópole. Com a diminuição da vinda dos imigrantes 

estrangeiros, que aconteceu de forma gradual, São Paulo começa a atrair migrantes de todos 

os lados do país, mas “principalmente de Minas Gerais e da região nordeste do Brasil” 

(ROLNIK, 2009, p. 44). Assim, São Paulo invade o século 21. Evidenciando pluralismo 

único. Com um pouco do mundo todo, muito do Brasil, superpopulação, verticalizada e 

cosmopolita. 

                                                
15 http://www.revistaforum.com.br/2014/05/09/jair-rodrigues-e-o-tumulo-samba/ 
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Frio, garoa. Gente “fria” que não se reconhece no “tropicalismo” - referente ao clima, 

não ao movimento musical -, no Carnaval, no sol e mar, como seu habitat. O compositor 

gaúcho Vitor Ramil, em seu ensaio “A Estética do Frio” (2004), discorre sobre a existência 

deste segundo Brasil, muito pouco estudado pela academia e visto com peculiaridade pelo 

resto do país. Apesar de no texto ele se referir, como é natural, ao seu estado de origem, o Rio 

Grande do Sul, o conceito pode ser adaptado a São Paulo, onde nem sempre o sol brilha com 

tanta intensidade, o calor  

Vitor Ramil, que já morou no Rio de Janeiro, onde gravou a maioria de seus discos, 

começou a pensar a teoria após uma passagem específica de sua vida, num momento quando 

justamente vivia em terras cariocas. 

Em Copacabana, num dia muito quente do mês de junho (justamente quando 
começa o inverno no Brasil), eu tomava meu chimarrão e assistia, em um jornal na 

televisão, à transmissão de cenas de um carnaval fora de época, no Nordeste, região 

em que faz calor o ano inteiro (o carnaval brasileiro é uma festa de rua que acontece 

em todo o país durante o verão). As imagens mostravam um caminhão de som que 

reunia à sua volta milhares de pessoas seminuas a dançar, cantar e suar sob sol 

forte. O âncora do jornal, falando para todo o país de um estúdio localizado ali no 

Rio de Janeiro, descrevia a cena com um tom de absoluta normalidade, como se 

fosse natural que aquilo acontecesse em junho, como se o fato fizesse parte do dia-

a-dia de todo brasileiro. Embora eu estivesse igualmente seminu e suando por causa 

do calor, não podia me imaginar atrás daquele caminhão como aquela gente, não me 

sentia motivado pelo espírito daquela festa. A seguir, o mesmo telejornal mostrou a 
chegada do frio no Sul, antecipando um inverno rigoroso. Vi o Rio Grande do Sul: 

campos cobertos de geada na luz branca da manhã, crianças escrevendo com o dedo 

no gelo depositado nos vidros dos carros, homens de poncho (um grosso agasalho 

de lã) andando de bicicleta, águas congeladas, a expectativa de neve na serra, um 

chimarrão fumegando tal qual o meu. Seminu e suando, reconheci imediatamente o 

lugar como meu, e desejei estar não em Copacabana, mas num avião rumo a Porto 

Alegre. O âncora, por sua vez, adotara um tom de quase incredulidade, descrevendo 

aquelas imagens do frio como se retratassem outro país (chegou a defini-las como 

de “clima europeu). (RAMIL, 2004, p. 9 e p. 10). 

 

Vitor Ramil tece que, depois desse momento, ele passou a se sentir um estrangeiro no 

Rio de Janeiro, pois nada daquilo lhe dizia respeito ou tinha significado em sua 

idiossincrasia. Notou, porém, que para sua vizinhança carioca, uma festa de Carnaval no 

meio de junho poderia não soar como algo estranho, mas natural. Quem estava fora do lugar 

era ele. Percebeu também que quando a mídia se referia ao “sul”, ela não “traduzia” o 

verdadeiro sentimento. “O que correspondia tão bem à ideia corrente de brasilidade, falava de 

nós, mas dizia muito pouco, nunca o fundamental a nosso respeito” (2004, p. 13). Sentiu-se 

longe e intuiu sobre a necessidade de se criar uma forma que identificasse este processo 
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estético do frio. Alicerçados sobre os seguintes pilares: rigor, profundidade, clareza, 

concisão, pureza, leveza e melancolia. 

“Longe de Tudo”: 

Longe de tudo, longe de você. Por um momento me esqueço. Mas parece ser isso 

mesmo. Longe de você, longe de mim. Longe de tudo, longe de você. Por um 

momento me esqueço. Mas parece ser isso mesmo. Longe de você, longe de mim. 

Longe de tudo (longe de você). Longe de mim (longe de você). Longe das luzes 
(longe de você). Longe do sol (longe de você). Sem as estrelas, sem seu amor, baby. 

Você não sai à noite, com as luzes da cidade. Eu sempre saio à noite, com as luzes 

da cidade. Existe algo especial. Por um momento me esqueço. Mas parece ser isso 

mesmo. Longe de você, longe de mim. (IRA!, 1985). 

 

Baseado no ensaio de Vitor Ramil (2004), podemos, em um exercício de digressão e 

transferência, entender como a cultura mod, tão distante da “realidade brasileira”, pôde 

conquistar adeptos na “Terra do Samba”. A partir disso, compreende-se que, mesmo vivendo 

em um país cujo padrão está abençoado por Deus e bonito por natureza, para alguns jovens, 

“a fumaça é melhor que o ar, e o frio, melhor que o calor” (RELESPÚBLICA, 2003). 

 

3 Orçamentos 

Para impressão dos livros, os orçamentos foram feitos em três gráficas, seguindo as 

seguintes especificações: 

a) Formato do livro fechado: A5, 21 x 14,8 cm, retrato; 

b) Miolo com 140 páginas, preto e branco (1x1) em papel offset 75 g/m²;  

c) Capa em papel cartão 250 g/m²; frente colorida e verso impresso em preto e branco (4x1), 

frente com laminação fosca. Orelhas dos dois lados, oito centímetros cada;  

d) Encarte especial formato aberto 21 x 57 cm, impressão colorida de um lado e preto e 

branca do outro (4 x 1), três dobras, inserção entre as páginas 28 e 29 do livro; 

e) Quantidade: sempre a opção mínima e uma segunda alternativa sugerida pelas gráficas.  
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TABELA 1 

Orçamento para impressão do livro-reportagem 

Gráfica Quantidade Valor unitário Valor total 

Imagem Digital 5 R$ 43,00 R$ 215,00 

15 R$ 39,00 R$ 585,00 

Color System 5 R$ 100,00 R$ 500,00 

10 R$ 70,00 R$ 700,00 

PSI7 50 R$ 20,77 R$ 1.038,00 

100,00 R$ 14,98 R$ 1.498,72 

FONTE – AUTOR, 2016. 

 

A escolhida foi a gráfica Imagem Digital, que permitiu uma tiragem menor, com um 

valor não tão elevado por unidade, e ofereceu o melhor prazo: quatro dias úteis. O 

atendimento foi eficiente e a localização facilitou a retirada dos livros. 
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APÊNDICE A - Plano de estratégia para a definição de público-alvo  

 

Com teor absolutamente cultural, o livro-reportagem “Nós Somos os Mods” pode vir a 

interessar uma gama de agentes dispersos, nas mais variadas áreas. O público mais óbvio e 

elementar são os próprios adeptos e entusiastas da cultura mod, em qualquer grau de 

conhecimento ou faixa etária. Na sequência, é possível destacar pessoas interessadas em 

rock’n’roll, na cena underground, em subculturas urbanas, e demais aspectos adjacentes ao 

tema do trabalho. Considerado um produto cultural, não vejo a possibilidade de restringir a 

publicação a uma faixa etária específica, já que a música transcende barreiras e pode 

despertar interesse nas mais variadas gerações de ouvintes. Além disso, o livro pode 

interessar também a futuros pesquisadores, funcionando como uma porta de entrada para a 

cultura mod e as subculturas urbanas na cidade de São Paulo, assuntos tão complexos e mal 

tratados epistemologicamente, bem como auxiliar, de forma complementar, em trabalhos 

onde possa haver um elo, mesmo que longínquo, com o escopo proposto. 

 

APÊNDICE B - Plano de estratégia para a definição do lay-out 

 

Toda a diagramação do livro foi feita pela designer e jornalista Lara Hax, que trabalhou 

em parceria com este autor para que o livro pudesse sair do papel e chegar à banca de 

aprovação e, também, assim espero, aos leitores e entusiastas do rock underground da cidade. 

As escolhas editorais foram em direção a um livro que utiliza muitos recursos visuais, fotos, 

soluções e sinais gráficos interessantes, entre outros elementos, que, juntamente com o texto, 

enriquecem a narrativa proposta de modo único. A predileção pelo preto e branco, explicada 

em outras oportunidades neste projeto, se deu pela manutenção de uma áurea retrô, além de 

apelar a um sentimento de resgate de memórias escondidas no submundo da cidade, nas 

histórias ocultas dos personagens. Os únicos dois momentos coloridos do livro são a capa e o 

encarte especial, o último inserido de forma estratégica no primeiro capítulo do livro. Por 

razões óbvias: chamar a atenção do leitor para a estética mod. No encarte, foi utilizado o 

“alvo mod” em suas cores originais, o vermelho, o branco e o azul. É necessário que o leitor 

entenda tais propostas, a fim de enriquecer seu repertório para o prato principal: o restante do 

livro, que narra a história do mod em São Paulo. Na capa, utilizamos justamente a 



 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 50 

apropriação de elementos da cultura mod inglesa, mas adaptando-os para as cores de São 

Paulo, com o intuito de criar um laço estreito de proximidade com o leitor, trazendo-o para 

perto do objeto pesquisado. Assim, foram usadas, predominantemente, as cores do estado: 

vermelho, branco, preto, com pitadas de amarelo na contracapa (as estrelas da bandeira do 

Estado de São Paulo); aliás, o efeito da capa é justamente formar a bandeira do Estado de São 

Paulo, através das setas (indicativos mod) na horizontal e do modelo da bandeira, além da 

escolha das cores. 

 

FIGURA 1 – Lâmina de impressão da capa do livro 

FONTE – AUTOR, 2016. 

 

 

FIGURA 2- Lâmina de impressão do encarte 

FONTE – AUTOR, 2016. 
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APÊNDICE C - Pautas 

 

As pautas foram organizadas de forma a proporcionar um recorte da história do mod em 

terras paulistanas, primando por formar uma linha do tempo quase sempre linear, sem 

mudanças bruscas entre a passagem de uma história para a outra. Todas elas foram pensadas 

a trilhar este caminho. Como citado anteriormente, ao todo, o livro possui entrevistados, 

dispostos na seguinte ordem abaixo. 

 

a) Edgard Scandurra 

Respeitando a linha do tempo da manifestação da cultura mod, o guitarrista do Ira! ganhou a 

função de apresentar os primórdios da cena em São Paulo. Foi a única entrevista, entre as 

fontes que moram na cidade, não realizada pessoalmente, pela falta de disponibilidade do 

artista, que alegou “agenda apertada”. Após muita negociação, conseguimos uma brecha para 

que ele conseguisse me dar seu relato, de suma importância. É curioso que, apesar das 

centenas entrevistas que Scandurra deu para a televisão, iornais, revistas e rádios, foi a 

primeira vez, acredito, em que ele falou abertamente sobre sua inclinação para a postura mod, 

da qual considera-se adepto até os dias atuais. 

 

b) Sandro Garcia/Flavio Telles/Claudio Fontes 

Como explicado anteriormente, a segunda reportagem trata da expansão do fenômeno mod 

após a primeira experiência. É aqui que o livro começa a tomar forma. Como a guia narrativa 

foi escolhida de modo a criar um diálogo construído apenas com aspas dos protagonistas dos 

fatos, criei um bloco de perguntas que me permitisse, na edição da reportagem, brincar com 

as temáticas, abordando sempre o mesmo assunto, mas mantendo as peculiaridades da fala de 

cada fonte. Para criar mais realismo, busquei fazer as entrevistas de forma separada. A 

primeira se deu com o baixista Sandro Garcia, em sua casa, na Lapa. Numa terça à noite pré-

feriado, me encontrei com Flavio Telles em um boteco da Av. Vergueiro, perto do Centro 

Cultural São Paulo, para uma longa e esclarecedora conversa. Finalmente, fui à casa de 

Claudio Fontes, na Zona Norte da capital, onde conclui sete horas de entrevistas. O resultado 

pode ser acompanhado no livro. 
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c) Amarilis Gibeli 

Amarilis Gibeli simplesmente é uma referência da música no Brasil. Conhecedora de música 

como ninguém, ela foi um importante divisor de águas no livro. Não apenas pelo seu caráter 

vanguardista, tendo acompanhado a produção de rock’n’roll desde 1960. Mas também 

exercendo papel fundamental na transição da narrativa, afinal, ela participou desde o começo 

e foi figura na chave no revivalismo da cultura mod nos anos 2.000. A entrevista se deu em 

seu apartamento, no centro de São Paulo, quando conversamos por horas sobre sua vida, 

sobre música, sobre mod. O material, a meu ver, é valiosíssimo do ponto de vista da 

informação e da posição ímpar de testemunha ocular da história musical paulistana que 

Amarilis desfruta. 

 

d) Walter Chinaski 

Na quarta reportagem, a intenção era retratar um pouco da cosmovisão do vocalista do 

Laboratório SP, a banda responsável pelo revivalismo da cultura mod nos anos 2.000 e 

herdeira de Ira!, Faces e Fases e The Charts. Aqui retomo as rédeas da linha do tempo da 

narrativa. A história de Walter se valeu, ainda, de um picante ingrediente: ele não vive em 

São Paulo, mas em Londres, epicentro da cultura mod. Com uma história extremamente rica, 

Walter deu um depoimento sincero e verdadeiro sobre a cultura e suas escolhas, e até onde 

elas podem chegar. A entrevista foi feita por telefone. 

 

e) Caetano Sevilla 

Encerro o livro com um ping-pong sobre Caetano Sevilla. Assim como Walter, ele participou 

também do revivalismo da cultura mod nos anos 2.000 e é um exemplo do aprofundamento 

do papel da internet na difusão de cultura e aprendizado. Além disso, Caetano é o único que 

segue na atividade. Foi em uma festa organizada por ele que conversamos por 

aproximadamente duas horas, em uma viagem lisérgica e regada a soul music. O depoimento 

de Caetano foi de grande valia para o trabalho. 
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Vale lembrar que todas as entrevistas estão gravadas e transcritas, mas, caso viessem a ser 

agregadas fisicamente ao trabalho impresso, as páginas deste relatório ultrapassariam o 

número de 300, desviando o foco do objeto de pesquisa de fato e encarecendo 

desnecessariamente o projeto. Desta maneira, a quem tiver interesse e curiosidade, optei por 

disponibilizar as transcrições na versão digital, contida junto deste relatório e arquivada na 

biblioteca da FIAM-FAAM, em São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


