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Resumo: O cenário musical brasileiro é amplo e conhecido mundialmente, tendo sido 

assunto de filmes, livros e documentários. Os estudos sobre os movimentos musicais a 

cerca do rock, especificadamente, tem sido feito desde os anos 80, porém estudos 

focados sobre o gênero hardcore não é tão popularizado quantos os outros gêneros e 

estilos. Neste artigo o objeto central é o discurso produzido pelo estilo hardcore, 

buscaremos compreender através da análise do discurso de que forma o capitalismo e 

outras formas de dominação são retratados nas composições da banda brasileira Dead 

Fish e de analisar nesse discurso, o seu potencial ideológico. Para cumprir essa 

pesquisa, me apoiarei ao conceito de ideologia proposto por John B. Thompson. 

Utilizarei também técnicas de análise do discurso, a fim de indicar e evidenciar os 

atores participantes que compõem as formas simbólicas a serem estudadas. 

 

Palavras-Chave: Música. Ideologia. Produção de sentido. Análise do discurso. 

1. Introdução 

Este artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em 

andamento. Tal pesquisa tem como objetivo central contribuir para compreender os 

vínculos entre música popular e as formas de dominação que atravessam nossa 

sociedade, focalizando o gênero hardcore. A escolha se deu após o levantamento do 

estado da arte, busquei pesquisas que tivessem como tema central o rock, a música e 

que estivessem relacionadas de alguma forma como análise do discurso, encontrei 

alguns trabalhos que falassem sobre a relevância política do hardcore, bem como sobre 

o punk, mas que não estavam dentro do campo da comunicação e também não se 

apoiavam no discursos para tal. Outro ponto relevante do resultado obtido no 

levantamento do estado da arte foi que os estudos que falam diretamente sobre o rock 

brasileiro, utilizam como banda nomes conhecidos dentro do chamado Rock BR, bandas 

do eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasílias. Por isso, escolhi como representante do 

movimento uma banda do Estado do Espírito Santo, Dead Fish. Optamos por selecionar 

e analisar 10 letras de música da banda. Ao analisar essas letras, buscamos responder as 

seguintes questões: como o modo de produção capitalista é construído nos discursos do 

hardcore? Este discurso pode ser considerado potencialmente ideológico? 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Curso de Comunicação e Cultura da UNISO, email: samanta.s.martins@hotmail.com. 
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2. Referencial teórico-metodológico 

Neste tópico, irei apresentar o conceito de ideologia que norteia a minha pesquisa, 

bem como apresentar e fundamentar as escolhas utilizadas. Para falar sobre a relações 

de dominação existentes na sociedade capitalista, irei trabalhar com o conceito proposto 

por John B. Thompson sobre ideologia e num segundo momento utilizarei a 

Hermenêutica de Profundidade como metodologia de pesquisa. 

 

2.1. Ideologia  

Thompson propõe conceitualizar ideologia em termos das maneiras de como o 

sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, serve para sustentar e estabelecer relações 

de dominação.  Define ele: 

estabelecer, querendo significar que o sentido pode criar ativamente e 

instituir relações de dominação; sustentar, querendo significar que o 

sentido pode servir para manter e reproduzir relações de um contínuo 

processo de produção e recepção de formas simbólicas . 

(THOMPSON, 2000.P. 79) 

 

Vale ressaltar que “poder” e “dominação” têm conotações distintas quando 

falamos sobre ideologia agir através de formas simbólicas, servindo para sustentar e 

manter relações. A ideologia compreende que a dominação se entrecruza com o poder. 

Poder está relacionado com a capacidade conferida institucionalmente, de um 

determinado grupo que está localizado socialmente e com suas qualificações sociais 

associadas a essa posição. Entenderia, dessa forma, que qualquer produção de efeito 

discursivo pode ser potencialmente ideológica, uma vez que toda produção simbólica se 

relaciona com poder. O conceito de dominação trata-se especificadamente de relações 

sistematicamente assimétricas, quando grupos de agentes possuem poder de uma 

maneira permanente e em grau significativo. Seguindo esse ponto de vista, ideologia 

serve para estabelecer e sustentar relações de dominação, com isso, serve para 

reproduzir a ordem social que favorece indivíduos e grupos dominantes. O objetivo dos 

estudos acerca da ideologia é compreender de que maneira as formas simbólicas são 

utilizadas para que a ideologia possa operar. 

Abaixo podemos visualizar as cinco principais formas de operação da ideologia, 

deixando claro que o autor ao fazer essa separação não quer limitar os modos como 

única maneira na qual a ideologia opera, ou que eles operam independentemente um do 

outro, pelo contrário, os modos podem se reforçar operando juntos. Vale ressaltar 
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também que para sabermos se determinada forma simbólica é ideológica ou não, 

depende de como ela foi simbolicamente construída através destas estratégias. 

 

QUADRO 1. Modus De Operação Da Ideologia 

Modos Gerais 
Algumas Estratégias Típicas de 

Construção Simbólica 

Legitimação 

Racionalização 

Universalização 

Narrativação 

Dissimulação 

Deslocamento 

Eufemização 

Tropo 

Unificação 
Estandardização 

Simbolização da unidade 

Fragmentação 
Diferenciação 

Expurgo do outro 

Reitificação 

Naturalização 

Eternalização 

Nominalização/passivização 

FONTE: baseado em Thompson, 2000. 

O primeiro modus operandi considera a dominação como uma forma justa e digna 

de apoio. Fundamentada por Weber se distingue por três fundamentos, são eles os 

racionais, os tradicionais e os fundamentos carismáticos que se expressão através das 

estratégias de construção das formas simbólicas. Explica o autor que “exigências 

baseadas em tais fundamentos podem ser expressas em formas simbólicas através de 

certas estratégias típicas de construção simbólicas”, essas estratégias podem ser 

subdivididas em racionalização, universalização e narrativização. Completa Thompson 

“de fato, as tradições, muitas vezes, são inventadas a fim de criar um sentido de 

pertença a uma comunidade e a uma história que transcende a experiência do conflito”. 

O segundo modus operandi determina que relações de dominação podem ser 

ocultadas, negadas ou simplesmente desviada de nossa atenção, caracterizando assim a 

dissimulação. A dissimulação tem como estratégia deslocamento, eufemização e o 

tropo. Por tropo, segundo Thompson, entendo o uso figurativo da linguagem ou, mais 
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em geral das formas simbólicas como a metonímia e a metáfora. Sobre deslocamento o 

autor diz que é um termo costumeiramente usado para se referir a um determinado 

objeto ou pessoa usado para se referir a outro, desta forma as conotações positivas ou 

negativas são transferidas para o outro objeto ou pessoa. 

O terceiro modus operandi é a unificação, quando indivíduos - independentemente 

das diferenças de classe ou gênero, participam de uma identidade coletiva. Nesse modus 

operandi a estratégia ocorre através da padronização “essa é uma estratégia seguida, por 

exemplo, pelas autoridades de Estado, que procuram desenvolver uma linguagem 

nacional, em um contexto de grupos diversos e linguisticamente diferenciados”. Outra 

estratégia é a simbolização da unidade, “envolve construção de símbolos de unidade, de 

identidade e de identificação coletivas, que são difundidas através de um grupo, ou de 

uma pluralidade de grupos”. 

O quarto modus operandi acorre através da fragmentação, relações de dominação 

podem ser mantidas através da segmentação de um “ator” que possa ser visto como 

desafio real ao grupo dominante, cria-se a figura de um inimigo “público”, tratado como 

perigoso e ameaçador. Estratégia de desenvolver um inimigo público, retratado como 

mau, perigoso e ameaçador, diante desse cenário justifica-se a estratégia apresentada 

como expurgo do outro. Um exemplo clássico disso foi a forma como o Nazismo 

retratou a figura dos dissidentes políticos como “inimigos do povo”. 

O último modus operandi faz crer que uma situação histórica transitória é 

permanente, natural e atemporal. Neste modus opera estratégia da eternalização aonde, 

um fenômeno sócio histórico é esvaziado do seu caráter histórico e apresentado como 

permanente. A naturalização e a passivização também são estratégias de construções 

simbólicas. 

Um último conceito válido para este trabalho está relacionado com o aspecto 

crítico o qual a forma simbólica pode representar. O autor diz que “a própria existência 

da ideologia pode provocar sua contradição: as pessoas, ao invés de aceitar 

passivamente as formas ideológicas e as relações de dominação por elas sustentadas, 

podem contestar ou denunciar essas formas e relações, podem ridicularizá-las ou 

satiriza-las”. Neste sentido temos as formas simbólicas e seus discursos como formas de 

criticar as relações ideológicas, podendo ser denominadas como discursos crítico-

ideológico, no qual o seu objetivo não é manter e sim minar relações de dominação. 
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2.2. Hermenêutica de profundidade 

Apresentarei aqui a HP como metodologia de pesquisa. Segundo Thompson todas 

as formas simbólicas estão situadas de forma temporal e local, logo deve-se 

compreender todos os fatores externos ao discurso: quem diz, quando diz, como diz, 

aonde diz e qual o objetivo. 

Segundo Thompson; 

A HP nos fornece como que um esquema intelectual que nos 

possibilita ver como as formas simbólicas podem ser analisadas 

sistematicamente e apropriadamente – isto é, de uma maneira que faça 

a justiça ao seu caráter de construtos situados social e historicamente, 

que apresentam uma estrutura articulada através do qual algo é 

representado ou dito. O referencial teórico da HP nos possibilita 

avaliar os méritos de métodos específicos de análise – seja da análise 

sócio-histórica, formal ou discursiva – enquanto nos possibilita ao 

mesmo termpo determinar seus limites.(THOMPSON, 2000.P. 377) 

 

A HP propõe a análise da forma simbólica feita em 3 etapas: Análise sócio-

histórica, Análise Formal ou Discursiva e Interpretação/Reinterpretação. Na imagem 

abaixo podemos visualizar de que forma essa separação é possível e quais seus 

possíveis desdobramentos: 

FIGURA 1. Hermenêutica de Profundidade 

 

FONTE: Thompson, 2000. 

A primeira etapa do processo compreende que as formas simbólicas, uma vez que 

produzidas dentro de campos de interação, sofre influência das condições sociais e 

históricas do período em que foi produzida, colocada em circulação e reproduzida. A 

análise sócio-histórica justamente serve para reconstruir esse cenário. Importante 

salientar que “campo” não se refere a um espaço geograficamente delimitado, mas sim 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

num meio aonde ocorre interação.Para o cumprimento dessa etapa realizamos um breve 

levantamento sobre o contexto histórico-político no qual a banda estava inserida ao 

compor as letras escolhidas, bem como uma breve contextualização do cenário hardcore 

no brasil. 

Em segundo momento da análise o objeto deixa de ser o cenário e passa a ser a 

própria produção simbólica. A Análise Formal ou Discursiva, que pode ser feita através 

de semiótica, análise da narrativa, análise do discurso e entre outras, se interessa pela 

organização interna das formas simbólicas: suas características estruturais, seus padrões 

e suas relações.  

Foram escolhidas 10 (dez) letras compostas desde o primeiro até o mais recente 

álbum da banda, o processo de escolhe se deu de forma aleatória por meio das relações 

de setlists dos shows de maiores públicos da banda. Especialmente para a realização 

deste artigo, a letra utilizada foi composta em meados de 2014. A canção intitulada 

“Vitória” da nome ao álbum que foi lançado em fevereiro de 2015. 

O último enfoque é o movimento de Interpretação e Reinterpretação. Sobre isso 

Thompsn diz que; 

Por mais rigoroso e sistemáticos que os métodos da análise formal ou 

discursiva possam ser, eles não podem abolir a necessidade de uma 

construção criativa do significado, isto é, de uma explicação 

interpretativa do que está representado ou do que é 

dito.(THOMPSON, 2000.P. 375) 

 

Desta forma, compreende-se que toda produção simbólica diz algo sobre algo e 

que a interpretação é sempre influenciada pelo contexto sócio-historico, logo toda forma 

simbólica pode ser interpretada e reinterpretada em diferentes contextos. 

 

3. Análise sócio-histórica 

 Conforme citamos no capítulo acima, toda forma simbólica sofre influências 

direta do seu contexto histórico, social e político na sua produção e interpretação. Este 

capítulo tem como objetivo traçar um panorama sobre a história do hardcore, buscando 

compreender quais suas origens e influências, também contextualizar o momento 

político brasileiro, citando os principais acontecimentos. Traremos também a 

contextualização histórica sobre a cena musical que acontece no Estado do Espírito 

Santo e compreender qual a sua influência na origem e identidade da banda Dead Fish. 
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3.1. Hardcore no Brasil 

O levantamento histórico sobre o início do hardcore no Brasil, bem como o 

levantamento sobre a cena em determinado local específico parte de uma série de 

artigos de revistas, blogs, vídeos e algumas teses que encontrei sobre o assunto. 

Primeiramente temos de falar sobre o Punk e ai então sobre o hardcore punk, ou apenas 

o hardcore. Segundo Yuriallis Bastos: 

 As influências fundamentais e primordiais que possibilitaram o 

surgimento do punk foram fundidas pela primeira vez em 1965, nos 

Estados Unidos; se foi lá que o movimento teve seu batismo, e se o 

punk sempre surgiu e surge primeiramente com as bandas e com o 

visual (elementos culturais) para depois surgirem outros elementos 

culturais, políticos e ideológicos, como o fanzine e o antimilitarismo. 

(BASTOS, 205.P.302) 

 

Deste modo o punk, antes de 1976 como é conhecido pela cena inglesa, já trazia em seu 

contexto discussões políticas. O punk era um modo de expressão para problemas 

sociais, uma forma revolucionária, não seguia etiquetas estabelecidas socialmente e 

retratava em sua forma a crítica política.  

Anarquia, hardcore, antiautoritarismo, irreverência, androginia, 

ateísmo, subversão, revolta e autonomia não são apenas palavras ditas 

para causar efeito, impressionar. Isso tudo é sentimento, isso é uma 

postura do punk, isso são os princípios gerados na luta que o punk 

trava cotidianamente contra esse sistema assassino. Essas palavras são 

absorvidas como antídoto que garante a nossa vivência, é o 

combustível que move, que alimenta e que mantém o punk vivo! 

(Íntimo Punk Estraçalhado, nº 6, maio/2002). 

 

Neste mesmo período o punk chega ao Brasil, o período coincidiu com o período da 

Ditadura Militar, a forma de protesto de jovens ingleses e americanos, rapidamente foi 

incorporada ao cenário de jovens brasileiros. A cidade de São Paulo/SP, foi uma das 

primeira aonde o movimento começa a ganhar força, através de bandas como a AI-5 que 

fazia crítica direta ao militarismo. Em outros pontos como Brasília, Bahia e Rio de 

Janeiro também começam a surgir bandas que até hoje são influências no cenário do 

rock brasileiro. No ano de 1982 o punk ganhou maior visibilidade após o festival “O 

Começo do Fim do Mundo”, aonde bandas como Ratos de Porão e Inocentes fizeram 

apresentações. Este festival foi inteiramente organizado pelas bandas, desde cartazes, 

divulgações e materiais fonográficos produzidos. O punk brasileiro era parte da cena 

independente. 

 No período entre final de 70 e início dos anos 80, nos Estados Unidos o número 

de gravadoras se apropriando das bandas que faziam parte do circuito independente, o 
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estilo começou a ser trabalhado de forma mais consciente e da início ao então hardcore, 

esse estilo que pode ser considerado como um desdobramento do punk.  Passados os 

anos 80, início dos anos 90 aonde outros estilos como o grunge dominavam indústria 

fonográfica, no Brasil tínhamos banda como Raimundos e Nação Zumbi, que 

misturavam elementos do hardcore com forró e outros ritmos brasileiros.  

 

3.2. A Cena musical no Espírito Santo 

 Embora em grandes pesquisas e documentários as cenas do movimento rock 

brasileiro sejam sempre citadas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília o Estado do 

Espírito Santo detém um cenário importante de onde saíram bandas como o Dead Fish, 

Manimal e Pé do Lixo. A cena hardcore no E.S. começou a ganhar corpo no ano de 

1995 com o aparecimento de bandas que utilizavam o discurso da musica capixaba, mas 

com estilo próprio. A grande influência que os Estados Unidos tinham sobre toda a cena 

nacional, fazia com que as bandas tivessem de primeiro momento todas as composições 

cantadas em língua inglesa. Após o primeiro disco do Nação Zumbi, essas bandas viram 

que era possível juntar elementos da cultura local e manter a identidade do rock.   

 

4. Análise discursiva 

O objetivo desse capítulo é compor parte do referencial teórico compreendendo 

a análise do discurso e as possibilidades de fazê-la. Segundo Pêcheux, um discurso é 

determinado por um sistema linguístico e as condições de produção. As condições de 

produção, segundo o autor, são definidas pelos lugares ocupados pelo emissor e 

receptor na estrutura de uma formação social.  

O discurso segundo Poter e colaboradores, focaliza três pontos: função, 

construção e a variação. 

A função refere-se ao discurso tomado como ação, pois é tão produtor 

da realidade quanto qualquer ação concreta. Construção diz respeito 

ao uso de recursos linguísticos preexistentes – os repertórios 

interpretativos -, o que implica seleção e escolha. Por fim a variação é 

concebida como consequência da função e da construção, ou seja: se o 

discurso é construído para a ação, diferentes situações implicariam a 

construção de diferentes discursos. (JANE, 2004. P.20) 

 

 Estas perspectivas sobre discurso que trago para esta pesquisa, seguindo os 

pressupostos construcionistas, enfatizam os contextos específicos de cada forma 

simbólica em sua produção, reprodução e circulação. Tanto o sujeito quanto o objeto 
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são construções sócio-históricas que precisam ser problematizadas e desfamiliarizadas, 

isto é, analisando as diferentes situações que implicam na construção do discurso. 

O objetivo por trás da análise do discurso, e da utilização de técnicas para fazê-la 

é compreender de que forma o sentido é construído. Buscarei através da utilização de 

repertórios linguísticos entender a construção de “fatos” e “realidades”. A técnica de 

utilização de repertórios nos permite que sejam analisadas diferentes formas de falar do 

mesmo assunto. Buscarei também evidenciar quem são os “atores” presentes e de que 

forma eles contribuem para a construção do sentido. 

 

Considerações finais 

Este artigo objetivou apresentar parte de uma pesquisa de mestrado em 

andamento, na qual busca realizar um estudo sobre o discurso produzido pelo gênero 

musical hardcore. Mais precisamente, este artigo trouxe parte do referencial teórico e 

conceito-chave que norteará toda a pesquisa.  

Segundo Thompson a ideologia atua para servir e sustentar relações de 

dominação assimétricas. A ideologia desta forma atua através das formas simbólicas na 

qual apontamos brevemente. Para continuação dessa pesquisa, procuraremos 

compreender de que forma essas formas simbólicas, através da análise do discurso, 

constrói sentido e de que forma esse sentido pode ser interpretado e reinterpretado. 

Como metodologia de pesquisa a hermenêutica de profundidade, também 

proposta por Thompson será utilizada para toda a pesquisa. Esse método visa, através 

das etapas vistas, apresentar as condições sócio-históricas – como as interações que 

ocorrem dentro do campo e como elas podem ser fatores de influências na produção da 

forma simbólicas, analisar o discurso para então poder interpretar e reinterpretar os 

sentidos. Outro ponto a ser também colocado em questão na pesquisa é sobre os 

conceitos relacionados a campo e de que forma, dentro do campo musical no Brasil, o 

gênero em questão é retratado e qual o seu espaço. 
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