
SKINHEADS 

 
 A raiz dos skinheads encontra-se nos jovens Jamaicanos que em 1958 e 1963, 

seguidores da vaga ska, conhecidos como os rudeboys, não eram aceites pela 
sociedade Jamaicana, devido á sua ligação ao submundo e aos confrontos com a 

autoridade, o que levou á destruição de SHANTY TOWN. 
Rudeboy considerado nos finais dos anos 90 o primata do movimento skinhead, veste 

elegante ( como o gangster dos filmes ), como se viriam a vestir muitos MODS antes 
de raparem o cabelo e unirem-se á EXTREMA-DIREITA. 

Em 1962 a Jamaica fica independente da Grã-Bretanha e inicia-se a migração de 
Jamaicanos em massa ao longo de toda a década de 60. 

Os Mods surgiram no início da década de 60 dentro da classe média londrina, 
obcecados por roupa, musica e violência. Nos clubes Mods juntavam-se jovens da 

classe média baixa, que passavam o dia a trabalhar, e a noite a beber e dançar, 

sempre acompanhados por anfetaminas tiravam dias para caçar e os ROCKERS, seus 
rivais. Ha quem defenda que ambos derivam dos Teddy Boys dos anos 50,cultura 

influenciada pelo rockabilly americano. 
Em 1964 confrontos entre as 2 fracções originou a revolta contra a juventude e o 

pânico moral na sociedade inglesa o que levou muitos Mods a afastar-se da violência, 
juntando-se por exemplo a onda hippy. 

A meio da década de 60 a desfragmentação dos Mods leva a aparição dos” hard 
mods” e o espírito de 69.Onde as suas cabeças rapadas e a de roupa elegante é 

contraposta com roupa paramilitar ou laboral, unem o Rockabilly e o Ska , o futebol a 
cerveja e a violência. Rapavam a cabeça em sinal de desprezo pelos cabelos 

compridos dos Hippys , ficando conhecidos por Skinheads Hooligans, Supportres. 
E m 1966 a Inglaterra é campeã do mundo de futebol, o que leva muitos jovens a 

seguir as suas equipas por tudo o lado, donde aparecem os Ultras grupos que 
defendiam as cores dos seus clubes, grupos violentos, chamados de Bootboys . 

Começam as prisões, outros convertem-se em Suedheads, uma versão skinhead que 

sobrevive no anonimato. 
SUEDEHEADS- similares aos skinheads de 60,só deixam crescer mais o cabelo e 

vestem-se de maneira mais formal, normalmente tem trabalho de colarinho branco, e 
sapatos de pele grossa em contraste com as botas militares. 

ULTRAS significa entusiastas fora de normal, apareceram inicialmente na Yugoslavia 
em 50 como nacionalistas apoiantes do clube Hajduk split agora a jogar na CROÁCIA, 

nos finais de 60 em Itália, nos estádios de futebol, espalhando a violência racial. São 
grupos pequenos mas sempre com um grupo de liderança mundial, usam os seus 

símbolos, camisolas e ideias políticos e raciais. O seu jogo é a violência Hooliganismo. 
Transmitem o idealismo estrema -direita, o nacionalismo, e ódio. 

O conjunto de acontecimentos leva ao aparecimento em 1969 da palavra Skinhead. 
Com a sua farda, botas militares e suspensórios que representava a oposição á 

burguesia e mais importantes cabeças rapadas a zero. 
No dia-a-dia os primeiros MODS -SKINHEADS, usavam roupa texana, á noite fatos 

elegantes de 3 botões. Destruíam, enfrentavam a polícia, e agrediam Hippis. Sendo 

perseguidos pela imprensa e a lei, alguns foram obrigados a suavizar-se aparecendo 
os SMOOTIES. No entanto os Bootboys continuavam a espalhar violência no futebol. 

Em miados dos anos 60 surge o movimento Punk e dentro dele ressurgem os 
Sinkheads que vinham dos antigos skinheads que voltaram a calçar as botas e a 

rapar o cabelo. Esses primitivos faziam música OI , versão mais radical do Punk 
muitos fartaram-se de ver os amigos morrerem devido ao consumo de drogas e de 
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serem assaltados por jamaicanos ou paquistaneses, o que favoreceu a XENOFOBIA 

entre os Skins. 
OI. Sinonimo de punkstreet de rua, apareceu nos finais de 70, vindo dos subúrbios, 

era apreciado por punks e skins e toda a juventude sem futuro. Associado ao 
fascismo e ao nazismo no seu inicio. Depois de bandas virem a publico desmentir 

ligações com grupos nazis, e depois de varinos confrontos entre nazis e reds, os 
skinheads criaram a musica RAC, afastando-se lentamente do streetpunk/oi. 

RAC- rock contra o comunismo, nasceu no Reino Unido entre o final de 70 inícios de 
80, como uma resposta aos anti-nazi que tinham formado o Rock Against Racism. Os 

eventos RAC começara em 82-83 como um tentáculo da National Front para 
propaganda entre a juventude britânica, organizavam concertos no White Noite Club 

e as gravações eram editadas por White Noise Records. 
 Devido a isso algumas bandas formam o RAR Rock Against the Racism para 

demonstrar á opinião pública que nem todos os cabeças rapadas eram NAZIS ou 
XENOFOBOS. Essa nova corrente dentro do movimento skinhead, consolidou-se em 

NOVA 

YORK nos meados dos anos 80 sob o nome de SHARPS, REDSKINS SKINS 
COMUNISTAS. 

Alem dos SHARPS surgiram os SKINS-GAYS, SKINGIRLS, WP SKINHEADS ( racistas 
white power) , SxE- skinheads ( straight edje anti drogas álcool tabaco e carne) 

SKINS HOOLIGANS ( que colocam o futebol a frente da musica). 
A partir dos anos 70 o movimento skinhead ultrapassa as fronteiras para se estender 

primeiro pelo resto da Europa e depois o mundo. 
 

Por volta de 86, por censura e perseguição, quase todas as bandas se afastaram das 
fileiras. 

 

                   
TEDDYBOY/LENON                  RUDE BOY 
 

   
                                       MODS 
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