
JUVENTUDE E MOVIMENTOS MUSICAIS 

 

Vania Malagutti Fialho 

 

O Século XX teve como característica um significativo avanço tecnológico, além de ter 

sido marcado por grandes guerras civis, culturais e econômicas. Contudo, muitos aspectos 

relacionados a valores morais e políticos não sofreram mudanças. Mesmo diante de outra 

realidade – apresentada pelo chamado progresso – , questões como o preconceito cultural, 

racial e de gênero, continuaram sendo abordadas pelos setores dominantes de forma arcaica.  

Diante disso, muitos, e em especial a juventude, se rebelaram e tomaram posição ativa 

contra padrões socialmente estabelecidos, buscando espaço para serem protagonistas sociais. 

Nesse sentido, buscavam ter voz e poder de escolha, de decisões e de posicionamentos. Essa 

atitude de mobilidade frente à repressão, aos conceitos e posições não aceitas por eles, 

desencadearam os movimentos culturais de juventude em diferentes partes do mundo. 

Embora, em espaços geográficos distintos, esses movimentos, “mesmo com estilos e 

linguagens diferentes, apresentavam os mesmos objetivos”. Ou seja, buscavam “questionar e 

encontrar caminhos que fizessem a sociedade rever determinados valores e refletir sobre 

questões até então ignoradas ou superficialmente discutidas, como drogas, sexo, racismo, 

ecologia, pacifismo, etc” (Brandão e Duarte, 1999, p. 110).  

As ações juvenis, concretizadas por manifestações, críticas, reivindicações e protestos, 

sempre resultaram em verdadeiras batalhas com o poder dominante. Muitas dessas 

terminando em pressões e escândalos midiáticos. Outras, no entanto formaram movimentos 

que se fortaleceram e ganharam uma identidade própria. Isso porque, como afirmam Brandão 

e Duarte (1999, p. 111) “a juventude sempre teve um jeito próprio de levar adiante o seu 

protesto e a sua luta”. 

Esse “jeito próprio” tomou força especialmente a partir da década de 1960 quando “a 

juventude passou a apresentar críticas mais contundentes à sociedade moderna, não só 

negando os seus valores, mas tentando criar e vivenciar um estilo de vida alternativo e 

coletivo, contra o consumismo, a industrialização indiscriminada, o preconceito racial, as 

guerras etc”. Essas críticas negaram a cultura vigente e estabeleceram a chamada 

“‘contracultura’, simbolizada principalmente pelos hippies, mas que para alguns voltaria a se 



repetir de maneira diferente com os punks no final dos anos 70” (Brandão e Duarte, 1999, 

p.12-13). 

A partir dessa época muitas tendências e movimentos juvenis começam a surgir. 

Alguns duram pouco, enquanto outros persistem. Esses movimentos surgem envolvendo 

“jovens de diferentes camadas sociais, com diferentes projetos, níveis diferenciados de 

envolvimento, mas tendo em comum uma proposta de estilização e a eleição de um 

determinado ritmo musical” (Dayrell, 2005, p. 40). A variedade de ritmos musicais envolve as 

variações do punk, como os trash, o hardcore, o anarco-punk, os darks, o heavy metal, o 

reggae, surgindo também o funk, o hip hop (Dayrell, 2005).  

Esses grupos se constituem e são constituídos a partir de uma identidade construída 

coletivamente pelos jovens. Essa identidade se caracteriza por um “jeito próprio” de se vestir, 

falar, cortar os cabelos, comportar, comunicar e expressar, especialmente no campo da 

música, que manda sua mensagem falada e sonorizada.  

O fato de constituírem uma identidade própria faz com que sejam percebidos pela 

sociedade, permitindo a eles uma visibilidade social. Isso faz com que possam inferir em 

questões vivenciadas por eles, tornando-se sujeitos sociais. Dessa forma eles se concretizam 

em “articuladores de identidades e referências na elaboração de projetos individuais e 

coletivos, além de colocar na cena pública a diversidade e as contradições vividas pela 

juventude *especialmente+ das camadas populares” (Dayrell, 2005, p. 41). 
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