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RESUMO

O objetivo deste trabalho é discutir a construção narrativa do documentário musical  Some
Kind of Monster (2004). Este retrata um período turbulento, em termos de relações pessoais,
da banda de  Heavy Metal Metallica, durante a gravação do álbum lançado no ano de 2003,
chamado “St. Anger” (Santo Ódio). A questão teórica central que conduz esta dissertação é o
conceito de midiatização conforme Hjarvard, (2012),  isto é, a ideia de que a midiatização
pode  alterar  o  imaginário  social  construído  a  partir  das  representações  midiáticas
(cristalizações de determinadas identidades, fixação de preconceitos e estigmas etc). Assim,
justifica-se a escolha desta obra, considerando-se que o imaginário em torno do Heavy Metal,
conforme  apresentamos  neste  trabalho,  define-o  a  partir  de  estereótipos  musicais  e  de
comportamento  que  o  fecham  em  um  nicho  pré-determinado,  enquanto  o  documentário
permite uma “quebra” desta circunscrição ao articular sua narrativa à vida cotidiana da banda,
inclusive seus conflitos naquele período. A hipótese mobilizou um percurso metodológico que
incluiu uma amostra de vídeos jornalísticos sobre o Heavy Metal nos anos do festival Rock in
Rio  (1985,  1991,  2001,  2011,  2013  e  2015),  uma  breve  revisão  da  história  do  gênero
enfatizando  os  momentos  de  inflexão  que  consolidaram as  suas  principais  características
musicais, visuais e de comportamento, e a análise do documentário Some Kind of Monster. É
importante destacar que o principal eixo de cotejo foi a construção identitária deste gênero
musical assumida pelo fluxo do underground e pelo que se privilegia no mainstream (que se
relaciona com a música pop). Abordagem que se realizou em diálogo com autores como o já
citado Stig Hjarvard; com Michel Maffesoli e seu conceito de formismo e discussão sobre
tribos urbanas; com  Jacques Aumont e  Manoela Penafria (análise fílmica) e, também, com
pesquisadores que discutem a mídia (Kellner),  a identidade (Stuart  Hall),  e  o preconceito
(Heller).

Palavras chave: Heavy Metal; Midiatização; Representação; Preconceito; Cotidiano. 
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ABSTRACT

The object of this work is to discuss the narrative construction of the musical documentary
Some  Kind  of  Monster  (2004).  It  portrays  a  turbulent  period,  in  terms  of  personal
relationships, of the Heavy Metal band Metallica, during the recording of the album released
in  the  year  2003,  called  "St.  Anger”.  The  central  theoretical  question  that  leads  to  this
dissertation is the concept of mediatization according to Hjarvard (2012), that is, the idea that
mediatization can shift  the social  imaginary constructed from the mediatic representations
(crystallizations of certain identities, fixation of prejudices and stigmas, etc.). Thus, the choice
of this work is justified, considering that the imaginary about Heavy Metal, as presented in
this work, defines it from musical stereotypes and behavior that close it in a pre-determined
niche, while the documentary allows a "break" of this circumscription when articulating its
narrative to the daily life of the band, including its conflicts in that period. The hypothesis
mobilized a methodological path that included a sample of news videos on Heavy Metal in the
years of the Rock in Rio festival (1985, 1991, 2001, 2011, 2013 and 2015), a brief review of
the history of the genre emphasizing moments of inflection which consolidated their main
musical,  visual  and behavioral  characteristics,  and the  analysis  of  the  documentary Some
Kind of Monster. It is important to highlight that the main axis of comparison was the identity
construction of the genre assumed by the flow of the underground and by what is favored in
the mainstream (which relates to pop music). This approach was carried out in dialogue with
authors such as the aforementioned Stig Hjarvard; with Michel Maffesoli and his concept of
formism and discussion about urban tribes; with Jacques Aumont and Manoela Penafria (film
analysis), and also with researchers who discuss the media (Kellner), identity (Stuart Hall),
and prejudice (Heller).

Keywords: Heavy Metal; Midiatization; Representation; Preconception; Daily.
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1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objeto de investigação central o documentário Some Kind of

Monster dirigido por Joe Berlinger e Bruce Sinofsky lançado em 2004. O objetivo é verificar

e debater o quanto este filme, que tem uma narrativa bastante distinta da maior parte dos

documentários musicais - pois privilegia os bastidores e o cotidiano da banda Metallica em

um período problemático  ao  invés  de  suas  performances  musicais  -  pode contribuir  para

outras  visões,  imagens,  ou  mais  ainda,  para  outros  imaginários  sobre  quem  são  estes

personagens  que  fazem  parte  do  universo  do  Heavy  Metal.  Isto  por  que,  conforme

pretendemos mostrar aqui, a mídia de massa contribui significativamente para consolidar uma

versão sobre este gênero musical, incluindo os seus músicos, que está carregada de clichês e

estereótipos algo que, a nosso ver, deve ser, no mínimo, superado, já que música e músicos do

Heavy Metal vivenciam contradições,  angústias  e  dúvidas como tantos  dos mais  variados

cenários culturais e artísticos. Assim, a hipótese que norteou a pesquisa tem como questão

central  discutir  se  a  exposição  da  vida  cotidiana  da  banda  retratada  no  documentário

contribuiria  para  desmistificar  preconceitos,  humanizar  estes  personagens  e  possibilitar  a

(re)construção da identidade do grupo, já que o histórico deste gênero musical, na perspectiva

do senso comum, agrega a este uma camada de clichês e estigmas.

O Heavy Metal é um gênero musical que surgiu na década de 1970 e pode ser definido

por  características  como altos  volumes  sonoros,  imprevisibilidade  e  rebeldia.  Sua  música

também está  imageticamente  relacionada  a  homens  de  cabelos  compridos,  roupas  pretas,

couro,  jeans  rasgados,  caveiras  etc,  cujas  atitudes  são  consideradas  subversivas  e

provocativas, entre outras.  De acordo com Christe (2010), a primeira geração de bandas de

rock que começou a delinear essas características foram as bandas que surgiram na Inglaterra

dos anos 1960, como Cream, Led Zeppelin e The Jimi Hendrix Experience. Neste período, as

canções estavam sendo feitas para uma geração de pessoas que vivenciavam o contexto da

injustiça social e da reverberação da guerra no Vietnã (Magnoli, 2006). Ainda na Inglaterra,

especificamente na cidade de  Birminghan, uma cidade industrial economicamente em crise

naquele  momento,  um grupo  de  jovens  sem  oportunidades  vivendo  ali  sua  adolescência
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começou a  compor músicas  com características  pesadas1 e  dissonantes2.  Este  contexto  de

agruras  financeiras,  somado à  influência  dos  avanços  tecnológicos  que  permitiram novos

níveis de volume sonoros, foi determinante para o surgimento da música do Black Sabbath3,

banda apontada como a primeira do Heavy Metal (Christe, 2010). Classificada como obscura

e sinistra,  ela se contrapunha à música popular e ao movimento  hippie,  ambos cultivados

pelos jovens do período. E seria apenas uma questão de tempo para que os “metaleiros” ou

headbangers,  como acabaram identificados  aqueles  que  aderiram à  música  Heavy  Metal,

também colassem a este estilo musical um conjunto de costumes, hábitos e comportamentos.

Ou seja, assim como as ideias, o visual estético do Heavy Metal foi se estabelecendo

desde  seu  surgimento  sendo  que  suas  principais  características  já  estariam definidas  nas

primeiras décadas da sua existência, isto é, até os anos 1980. Vale mencionar, por exemplo,

que a introdução da sua imagem indelével como as roupas de couro e aviamentos de metal

está relacionada à cena dos clubes gays do Soho londrino enquanto os cabelos compridos se

mantiveram como um resquício da rebeldia adotada pela cultura  hippie. De todo modo, ao

longo da sua história, o Heavy Metal experimentou diferentes interpretações e estéticas por ter

começado a se disseminar em níveis globais nos anos de 1980, inclusive na América do Sul,

chegando a uma questão-chave no início dos anos 1990: nessa época,  seu som ainda soava

extremo  para  o  público  comum,  porém algumas  bandas,  principalmente  o  Metallica  e  o

Megadeth,  experimentaram  caminhos  mais  palatáveis,  comercial  e  sonoramente  falando,

contrariando as “regras” do Heavy Metal. Tal opção tornou algumas dessas bandas conhecidas

mundialmente,  mas  rendeu  para  as  mesmas  a  acusação,  por  parte  dos  fãs,  de  terem  se

“vendido”  ao  mainstream4.  Situação  que  acabou  criando  um  cenário  dividido:  enquanto

1 O adjetivo pesado é usado no Heavy Metal para caracterizar um som massivo e encorpado, caracterizado por
um timbre saturado e distorcido dos amplificadores, o uso das cordas mais graves da guitarra para a criação das
melodias,  e  pela exploração de sonoridades em tons menores,  o que dá um clima mais  triste  e  sombrio às
composições.
2A dissonância característica do Heavy Metal é o uso do intervalo de três tons consecutivos, o trítono, também
chamado de “diabolus in musica” pois o efeito do trítono proporciona uma das mais complexas dissonâncias da
música ocidental. Sua sonoridade passa a ideia de movimento, instabilidade, cauando a sensação de angústia,
aflição, ao contrário do uso tradicional da tonalidade que tem características mais instáveis e alegre.
3A banda Black Sabbath foi oficialmente formada no ano de 1968 pelo guitarrista e principal compositor Tony
Iommi, o baixista e principal letrista Geezer Butler, o vocalista Ozzy Osborne e o baterista Bill Ward.  Ao longo
de sua carreira a banda lançou 12 álbuns ao longo de sua carreira, sendo o primeiro no ano de 1969 e o último
em 2013. No ano de 2017 fizeram uma turnê de despedida cujas duas últimas apresentações se deram em sua
cidade natal, Birmingham, na Inglaterra.
4 Segundo Jeder Janotti Jr., o denominado mainstream (que pode ser traduzido como “fluxo principal”) abriga
escolhas de confecção do produto reconhecidamente eficientes, dialogando com elementos de obras consagradas
e  com  sucesso  relativamente  garantido.  Ele  também  implica  uma  circulação  associada  a  outros  meios  de
comunicação de massa, como a TV (através de videoclipes), o cinema (as trilhas sonoras) ou mesmo a Internet
(recursos de imagem, plug ins e wallpapers). Consequentemente, o repertório necessário para o consumo de
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algumas  bandas  deste  gênero  musical  passaram a  ser  o  centro  das  atenções  e  a  ganhar

exposição nas mídias de massa, outras continuavam a usufruir da liberdade do underground5,

sendo  que,  de  todas  elas,  de  acordo  com  Christe  (2010),  o  Metallica  foi  considerada

responsável  por levar  o  Heavy Metal ao  mainstream ao ampliar  o mercado dessa música

pesada.  Mas,  ao  mesmo  tempo,  a  banda,  como  discutiremos  nesta  dissertação  também,

consegue se “equilibrar” nos dois polos. 

De todo modo, a ampliação de público e flexibilização da música e da imagem, não

impediram que a mídia de massa definisse o Heavy Metal, quase sempre, a partir de clichês,

isto  é,  reduzindo  sua  produção musical  a  ser  apenas  uma música  barulhenta,  com muita

gritaria e cultivo de uma simbologia relacionada à espetacularização da morte. Tais imagens e

conceitos, usados repetidamente, acabaram sendo socialmente reconhecidos e consagrados, e

direcionam  comportamentos  e  atitudes  em  relação  ao  Heavy  Metal e  aos  chamados

“metaleiros”, dirigindo, inclusive, o olhar e a fala da mídia, que assim estabelecem uma forma

de  dizer  e  ver  este  gênero  musical.  É,  portanto,  através  desta  relação  de  repetição  e

generalização de ideias pré-concebidas que a mídia massiva vai construindo e cristalizando ao

longo do tempo o imaginário sobre o Heavy Metal. Em razão disso, focamos, nesta pesquisa,

mesmo que de forma incipiente, a vida cotidiana desses personagens e os preconceitos a eles

atribuídos, apesar de ser este um tema complexo. Agnes Heller (1970) aponta que o sistema

de preconceitos é provocado pelas integrações sociais em que vivem os homens e distingue,

dentre  as  características  presentes  na  vida  cotidiana,  a  ultrageneralização.  Esta  seria  o

processo em que generalizamos, de forma indiscriminada, atitudes e conceitos baseados em

estereótipos  predefinidos.  Assim,  os  precipitados  pensamentos  e  as  ações  espontâneas,

imediatistas e não refletidas que dominam o cotidiano, orientam relações sociais baseadas em

preconceitos.  Na  formulação  de  julgamentos  diferenciados  dos  seus  valores,  o  homem

produtos mainstream está disponível de maneira ampla aos ouvintes e a dimensão plástica da canção apresenta
uma variedade definida, em boa medida, pelas indústrias do entretenimento e desse repertório. As condições de
produção e reconhecimento desses produtos são bem diferenciadas, fator que explica o processo de circulação
em dimensão ampla e não segmentada. 
5O  underground,  por  outro lado,  segue um conjunto de princípios  de  confecção  de produto que  requer um
repertório mais delimitado para o consumo. Os produtos “subterrâneos” possuem uma organização de produção
e circulação particulares e se firmam, quase invariavelmente, a partir da negação do seu “outro” (o mainstream).
Trata-se  de  um  posicionamento  valorativo  oposicional  no  qual  o  positivo  corresponde  a  uma  partilha
segmentada, que se contrapõe ao amplo consumo. Um produto  underground é quase sempre definido como
“obra autêntica”,  “longe do esquemão”,  “produto não-comercial”.  Sua circulação está  associada a pequenos
fanzines, divulgação alternativa, gravadoras independentes etc. e o agenciamento plástico das canções seguem
princípios  diferentes  dos  padrões  do  mainstream.  Essa  relativa  proximidade entre  condições  de  produção e
reconhecimento implica um processo de circulação que privilegia o consumo segmentado. 

13



promove a  si  próprio desconsiderando ou desconhecendo outras  formas  de pensamento  e

comportamento.

Crer  em preconceitos  é  cômodo porque nos protege de conflitos,  porque
confirma  nossas  ações  anteriores.  Mas,  muitas  vezes,  o  mecanismo  é
também indireto: Nossa vida, que não pode alcançar seu objetivo em sua
verdadeira atividade humano-genérica, consegue então um ‘sentido’ pleno
no preconceito.  (HELLER, 1970, p. 48)

As estratégias massificantes e espetacularizantes da mídia nos levou a discutir como a

identidade deste gênero musical é representada nos produtos audiovisuais. Algo que colocou

como relevante, também, levantar algumas amostras midiáticas com o objetivo de analisarmos

se sua representação identitária continua sendo baseada em aspectos estéticos e características

abstratas  já  consolidadas  no  senso  comum.  Como consequência,  este  trabalho  optou,  em

termos  metodológicos,  delimitar  algumas  dessas  amostras  midiáticas  nos  anos  que

aconteceram o festival Rock in Rio, em suas edições de 1985, 1991, 2001, 2011, 2013 e 2015.

Uma escolha pautada no entendimento que há um aumento na produção de material sobre este

gênero musical, pois este, nestes momentos, passa a ocupar um largo espaço nas mídias de

massa.  A estratégia, assim, é focar o documentário  Some Kind of Monster, discutindo sua

linguagem, aspectos estéticos e narrativos, realizando tais processos e procedimentos não só a

partir da revisão bibliográfica mas também em relativo cotejo ao que é veiculado pela mídia

de massa nas produções audiovisuais produzidas sobre o Heavy Metal em função do festival

Rock in Rio. O objetivo, com tal  procedimento metodológico, é identificar seus possíveis

pontos em comum e discrepâncias em relação ao que é levantado no documentário sobre o

Metallica, considerando,  especialmente,  os aspectos  simbólicos,  identitários,  e imaginários

que são desenhados nestas produções. 

Sustentam este recorte um propósito de evocar as problematizações críticas, culturais e

sensíveis  para  entender  o  lugar  da  experiência  narrativa  do  documentário  Some Kind  of

Monster, em uma perspectiva que considera o quanto este lugar pode configurar um caminho

sinuoso que tensiona o cotidiano dessa banda,  a estética e a linguagem do documentário.

Além de, como um desdobramento ou situação intrínseca, apontar como pode ser alterada a

relação  de  percepção  de  identidade  a  partir  destas  experiências  comparativas  entre  as

produções audiovisuais das mídias de massa e o documentário. Neste sentido, os fundamentos

metodológicos  do  trabalho  referenciam-se,  especialmente,  nas  questões  relacionadas  à

identidade nos estudos de Stuart Hall (2016), nas discussões em torno do preconceito a partir
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de Agnes Heller (1970), enquanto recorremos a Michel Maffesoli (1998), tendo como foco

seus estudos dobre as tribos urbanas e a teoria do formismo. Também balizam esta pesquisa os

estudos sobre música e identidade de Simon Frith (1996) relacionando o papel central  da

música na formação da identidade pós-moderna; Stig Hjarvard (2014) sobre o processo de

midiatização, que teoriza a mídia como agente de mudança social e cultural e Douglas Kellner

(2001), quando este afirma que narrativas deste tipo se proliferam na indústria da mídia como

uma espécie de barreira para a coexistência de identidades múltiplas e divergentes na pós-

modernidade. 

Concordamos  com  Kellner  (2001),  que  contempla  em  suas  investigações  as  mais

diversas produções midiáticas, procurando elucidar tendências dominantes e de resistência,

além de vislumbrar  perspectivas  históricas  e  também analisar  a  forma como os  meios de

comunicação agem com vistas a influenciar a identidade dos indivíduos. Na perspectiva do

autor, podemos observar que os meios de comunicação massivos consistem em uma espécie

de palco pelo qual desfilam informações sobre os mais variados agentes sociais ao redor do

mundo.  As diversas  formas de cultura  veiculadas  pela  mídia  induzem os  indivíduos  a  se

identificarem  com as  ideologias,  posições,  representações  sociais  e  políticas  dominantes,

conectados pelos prazeres proporcionados pelo consumo. A cultura da mídia atua no sentido

de gerar pensamentos e comportamentos ajustados aos valores, às instituições, às crenças e às

práticas vigentes.

Ler  cultura  da  mídia  politicamente  significa  situá-la  em  sua  conjuntura
histórica  e  analisar  o  modo como seus códigos genéricos,  a  posição dos
observadores,  suas  imagens  dominantes,  seus  discursos  e  elementos
estéticoformais  incorporam  certas  posições  políticas  e  ideológicas  e
produzem  efeitos  políticos.  As  produções  reproduzem  as  lutas  sociais
existentes em suas imagens, seus espetáculos e sua narrativa. O processo de
“transcodificação” descreve como os  discursos  sociais  são traduzidos  em
textos da mídia. Há uma luta entre representações que reproduzem as lutas
sociais  existentes  e  transcodificam  os  discursos  políticos  da  época
(KELLNER, 2001, p.76, 77).

Não são poucas ou recentes as discussões que envolvem o poder da imagem no sentido

de formar imaginários e o quanto estes podem colaborar com interesses institucionais ou se

posicionarem criticamente em relação a estes. Para nós, dentre estes tantos formatos e gêneros

que envolvem hoje a  produção audiovisual,  particularmente nos interessa as questões  que

delimitam o documentário, aqui considerado em sua proposição ideal6, isto é, como produção

6A ressalva é necessária já que, obviamente, há diversas produções documentárias cuja pretensão não é a de
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potente  quando  e  se  acionada  sob  “criação”  crítica.  Desta  forma,  falamos  aqui  em

documentário  como  contraposição  ao  olhar  homogeneizante  das  mídias  de  massa,

considerando  que  a  linguagem  do  documentário  tem  como  características  centrais  a

possibilidade  de  debater  ideias,  criar  reflexões  e,  também,  um envolvimento  crítico  com

experiências diversas, sejam pessoais ou sociais. Com isso, filmes documentários ganham o

poder de criar realidade e ficção por meio das câmeras e representá-las nas telas, sendo um

dos  objetos  da  cultura  que  permitem  conhecer/compreender/criticar  um  tema  ou  uma

realidade social. Em outras palavras, as dimensões políticas dos documentários contribuem

para  a  construção  social  de  uma identidade  comum entre  membros  de  uma comunidade,

compartilhando  histórias  de  exclusão  ou  não,  e  podem  ter  como  objetivo  final  uma

transformação social (NICHOLS, 2005).

O gênero documentário pode ser tratado como a representação da realidade do mundo

em que vivemos, estabelecendo um forte vínculo com o mundo histórico, para poder mostrar

e  acrescentar  uma  nova  dimensão  à  memória  popular  e  à  história  social.  Estes  filmes

apresentam  normas  e  convenções  semelhantes,  tais  como  a  utilização  de  comentários  e

narrações, entrevistas, gravação de som direto, cortes para apresentar uma imagem que ilustre

determinada situação mostrada numa cena e o uso de pessoas em suas atividades e papéis

cotidianos,  como  personagens  principais  do  filme.  Segundo  Manoela  Penafria  (1999),  o

documentário deve ser entendido como um ponto de vista de determinado assunto, como um

filme que apresenta e constrói argumentos sobre o mundo. Ele tem o poder de fazer uma

abordagem do mundo histórico e a capacidade de intervenção, mostrando para o espectador

uma visão diferente das ideias que tinha sobre um determinado assunto. É neste domínio que

prevalece o papel primordial do estilo. O documentário pode assim apresentar uma visão de

seus personagens para além do estereótipo, das convenções e da referência do senso comum,

que é pautada, sobretudo, pelos discursos das mídias de massa.

São estas reflexões, especialmente, que fundamentam a trajetória investigativa deste

trabalho.  Nesta  trilha,  para  discutir  de  que  forma  a  identidade  deste  gênero  musical  é

representada em  Some Kind of Monster, como já colocado, vamos analisar sua construção

narrativa e estética tendo, como ponto de partida, sua própria história, isto é, o fato dele se

questionamento social e cultural, por exemplo. Em outras palavras, nossa posição é afinada a autores que têm
discutido e investigado o documentário em abordagem não só da compreensão do seu processo de produção
(histórico, inclusive) mas, também, de uma perspectiva que podemos definir, grosso modo, de “arte crítica”. São,
portanto, autores como Jean-Louis Comolli, Manuela Penafria, Luiz Augusto Rezende, entre outros que norteiam
nosso olhar e análise sobre o documentário. 
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construir procurando retratar um período turbulento em termos das relações pessoais da banda

de Heavy Metal Metallica durante a gravação do álbum que posteriormente veio a se chamar

St. Anger (Santo Ódio). Portanto, sua linha do tempo inicia com as gravações do álbum, mas

alguns acontecimentos em paralelo como brigas entre os integrantes, a saída do baixista e a

internação do vocalista numa clínica de reabilitação, fazem com que a gravadora intervenha

no processo com sessões de terapia em grupo, na tentativa de que os integrantes consigam se

reafirmar como banda, terminar o álbum e começar uma turnê. São estes deslocamentos que

motivaram a escolha de “Monster”7 já que, para nós, trata-se de uma obra inquietante, tanto

pela proposta audiovisual como pela abordagem ampla sobre a questão dos clichês do Heavy

Metal. Propomos, desta forma, pensarmos o Heavy Metal e a identidade deste gênero musical,

de  uma  forma  múltipla.  Um  dos  principais  elementos  que  focamos  na  opção  deste

documentário é expor o conjunto de atividades que fazem parte do dia a dia de personagens,

que, normalmente, são apresentados em momentos triunfantes como nos concertos, ou em

ocasiões de notável reconhecimento, em premiações significativas no meio da música, como o

Grammy Awards, etc, abordando os sujeitos em suas realidades concretas, ou seja, na vida

cotidiana.

Outro fator  determinante para a escolha do documentário,  sem dúvida,  é  a  própria

trajetória do Metallica. Ao longo dos seus 38 anos de carreira o grupo superou as expectativas

normalmente esperadas de uma banda deste gênero musical e é considerada a banda de Heavy

Metal mais bem-sucedida de todos os tempos. Como exemplos de marcos históricos em sua

carreira podemos citar: mais de 110 milhões de discos vendidos; em dezembro de 2013 o

Metallica fez um show na Antártida, tornando-se o primeiro artista na história a fazer shows

em todos os continentes do planeta, entrando para o Guiness World Records; em 2015 o disco

Master of Puppets (1986) tornou-se patrimônio cultural dos Estados Unidos e seu registro

entrou para a Biblioteca do Congresso Nacional, e em 2018 recebeu da realeza sueca o Polar

Music Awards, um dos mais prestigiados prêmios musicais do mundo, atribuído a indivíduos,

grupos e  instituições  em reconhecimento  às  suas  excepcionais  realizações.  É  considerado

como equivalente ao Prêmio Nobel da música.

 O Metallica, através dos tempos, mostrou que sua vontade não era permanecer como

uma banda  underground,  das  cenas  alternativas,  tocando em pequenos clubes locais.  Este

também é, ao mesmo tempo, um dos motivos pelos quais a banda desperta a ira de muitos fãs
7 Adotaremos também ao longo deste trabalho, a abreviação “Monster” para o título do filme  Some Kind of
Monster.
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de  Heavy Metal,  pois essa premissa contraria a ordem do  underground, como já colocado

rapidamente.  Hoje,  o  Metallica  é  reconhecido  dentro  do  seu  nicho  musical  e  pela  mídia

especializada, entre outras coisas, como a banda responsável por levar o Heavy Metal para os

grandes concertos de estádios e arenas e levar esta música para o mainstream. Christe (2010),

dedica um capítulo inteiro ao disco “Black Album” do Metallica. Lançado em 1991, o autor

diz  que  além  de  romper  com  os  próprios  padrões,  o  Metallica  testou  a  lealdade  do

underground,  elevando-o para o “piso superior” (2010 p.281) e entrou para as paradas da

Billboard como número  um.  A partir  deste  fato,  criou-se  o  debate  sobre  a  existência  de

prêmios para o gênero Heavy Metal na premiação Grammy, no início dos anos de 1990.

No começo da década de 1990,  havia uma sensação de que o triunfo do
Metallica havia se sobreposto à época de ouro do Heavy Metal. Nunca mais
haveria uma década como a de 1980,  que presenciou um gênero musical
saindo da obscuridade total em direção a um domínio inevitável. (CHRISTE,
2010 p. 301).  

Mesmo dentro do seu próprio gênero musical, quando comparamos aspectos estéticos

ou sonoros desta banda com outras bandas representativas do gênero, poderemos observar que

além da construção de novos paradigmas, o Metallica, desde seu início, teve como proposta

ser contra as regras, mesmo que estas fossem as próprias regras do  Heavy Metal. Como a

carreira da banda alcançou níveis de vendagens comparadas a grandes artistas do mainstream,

podemos dizer que além de expressar abertamente a vontade que sua música alcançasse o

maior número de pessoas, de fato o Metallica circula entre o  underground e o mainstream.

Nesta  lógica,  encontramos  no  Metallica  uma  possibilidade  mútua  de  verificar  possíveis

diferenças entre as narrativas sobre um mesmo tema, tanto na perspectiva da mídia de massa,

quanto das mídias mais alternativas. É justamente esta espécie de percurso perdular que leva à

banda  Metallica  a,  de  certo  modo,  conhecer  os  “dois  lados”  dos  fluxos  midiáticos  e  de

produção, que consolidaram o caminho metodológico desta pesquisa. 

Além disso,  outra justificativa para escolha da banda se deve ao fato que sigo sua

trajetória desde o ano de 1993. Desde então, acompanho a história e a carreira do grupo e tive

a oportunidade de experienciar no período de 1999 até 2019, em torno de 26 shows do grupo

em  países  como  Brasil,  Paraguai,  Argentina,  Chile  e  Estados  Unidos.  Em  cinco  destes

concertos eu já estava desenvolvendo a pesquisa de mestrado, o que tornou a experiência em

pesquisa de campo, e a contemplação em observação participativa. Vale ressaltar  que,  em
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alguns destes shows, eu tive a oportunidade de visitar os bastidores e conhecer pessoalmente,

membros da equipe e da própria banda, o que tornou esta experiência bastante rica. Além

disso, pude compartilhar do cotidiano deste grupo social ativamente, e trocar experiências

com indivíduos de culturas  diferentes,  de inúmeros  países,  e que participam da tribo dos

headbangers.  A partir  destas  vivências,  alguns  questionamentos  se  consolidaram,  o  que

impulsionou, significativamente, a realização deste trabalho.

Assim, para melhor sistematização e compreensão dos objetivos do texto, a dissertação

está  organizada  em  três  partes.  No  primeiro  capítulo,  a  temática  é  a  midiatização,  o

documentário e a televisão. Inicialmente, levantamos as questões referentes à midiatização a

partir dos estudos de Stig Hjarvard (2014). O objetivo é analisar a atuação das mídias como

co-produtoras de nossas representações e mostrar de que forma os meios de comunicação

promovem o contato do objeto midiatizado com diferentes nichos e lógicas da sociedade,

levando  pessoas  a  modificarem  seus  pensamentos  e  comportamentos.  O  processo  de

midiatização, através de seus aspectos sensíveis, sociais, tecnológicos e econômicos, conecta

espaços  físicos  a  redes  virtuais;  shows  a  escutas  individualizadas;  consumo  coletivo  à

produção privada de música. A proposta é tentarmos compreender um pouco mais da música

como  fenômeno  comunicacional  quando  se  passa  a  pensá-la  de  modo  mais  abrangente,

localizando a importância da experiência estética e do processo de midiatização. 

Em seguida, abordamos o problema da representação na sociedade midiatizada, onde a

linguagem  audiovisual  ocupa  os  processos  interacionais  de  referência  na  midiatização

legitimando-se pelo campo da estética. As materialidades das criações de vídeos alimentam

discursos e desenvolvem percepções sobre os distantes e diferentes temas, subvertendo as

representações e interferindo sobre uma transformação social pautada pela comunicação. A

midiatização traz  consequências  para  as  identidades.  Os sujeitos  deixam de  viver  em um

tempo linear e passam a participar de uma realidade onde o tempo é circular,  na qual as

identidades  são  construídas  pela  negociação  do  reconhecimento  pelos  outros.  As

programações presentes nas mídias refletem uma sociedade que revalida alguns paradigmas,

ao mesmo tempo em que se desfaz de outros. A comunicação passa a ocupar lugar estratégico

pois as linguagens midiáticas têm alterado decisivamente os modos de vida atuais. Selecionar

determinados  assuntos  na  pauta  midiática  ocasiona  necessariamente  uma  operação  de

exclusão. A cultura de massa apresentada pela mídia tem justamente o papel de construir

pontos  de  convergência,  pequenos  universos  comuns  à  percepção dos  sujeitos  através  de
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representações. 

A construção das representações (inclusive as midiáticas) é feita narrativamente. Essas

narrativas utilizam estratégias discursivas para atrair e informar os indivíduos, na tentativa de

se  tornar  a  referência  de  realidade  social.  O  discurso  midiático  estabelece,  assim,  a

visibilidade dos acontecimentos e do mundo, pressupondo uma representação com estatuto de

realidade e verdade. À medida que os sistemas de significação e representação cultural se

multiplicam, somos colocados diante de uma multiplicidade de identidades possíveis, com

cada uma das quais que poderíamos nos identificar. Sob as perspectivas dos estudos de Stuart

Hall  (2000),  pensamos  como  a  identidade  é  formada  e  transformada  continuamente  em

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que

nos rodeiam. Debater essa imersão em uma nova ambiência comunicacional é imprescindível,

pois a democracia, o trabalho, a arte,  o entretenimento e a vida cotidiana estão sujeitos a

novas tramas, que levam a novas maneiras de perceber e agir em relação ao real proposto

pelas mídias.

Como  terceiro  tópico  deste  capítulo,  buscamos  relacionar  música,  representação  e

linguagens midiáticas, definindo a representação como um tipo específico de conhecimento

que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. A

representação é tida como um conhecimento socialmente elaborado e partilhado, com objetivo

prático, concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.  A

música  também  é  percebida,  representada  e  reapropriada  pelo  indivíduo  ou  pelo  grupo,

reconstruída em seu sistema cognitivo, integrada no seu sistema de valores, dependente de sua

história e dos grupos sociais e ideológicos que o cercam. Dialogamos assim, com as questões

levantadas por Simon Frith (1996) que destaca o papel central da música na formação da

identidade pós-moderna. Para ele, os membros de um grupo social percebem os seus objetos

dando-lhes  significados  e  realidade,  elaborando  e  compartilhando  regras,  justificativas  e

razões  para  suas  percepções  e  comportamentos  em  suas  práticas  diárias  relevantes.  A

abordagem das representações sociais investiga e apreende os processos e produtos do senso

comum, ou seja,  dos sentidos  comuns aos sujeitos pertencentes a  um determinado grupo.

Ainda de acordo com Frith, a música permite-nos examinar como o homem lida com as coisas

através de uma linguagem sem palavras, linguagem esta que possui como materiais sons e

silêncios, organizados por leis previamente estabelecidas.

 

20



As linguagens e técnicas musicais são frutos de forças e características próprias das

épocas em que são criadas, a partir de questões sociais, culturais, econômicas, políticas e,

talvez  principalmente,  pelo  que  os  sujeitos  que  as  criam  almejam  com  sua  obra.  Neste

caminho, Stuart Hall (2016) nos apresenta uma noção de representação como um ato criativo,

que se refere ao que as pessoas pensam sobre o mundo, sobre o que são nesse mundo e que

mundo  é  esse,  sobre  a  qual  as  pessoas  estão  se  referindo,  transformando  essas

“representações” em objeto de  análise  crítica  e  científica do “real”.  Para  ele,  representar,

constitui não somente a identidade, mas a própria qualidade existencial, ou “realidade” sendo

representada em seus valores, interesses, posicionamentos, prioridades, com seus membros (e

não membros), suas regras e instituições. Ainda de acordo com Hall, damos significados a

objetos/pessoas/eventos  “por meio de paradigmas de interpretação que levamos a eles”; em

outra instância, “damos sentido às coisas pelo modo como as utilizamos ou as integramos em

nossas práticas cotidianas”; e, por fim, “concedemos sentido às coisas pela maneira como as

representamos”. 

A representação é uma parte essencial do processo pelo qual o significado é
produzido  e  intercambiado  entre  os  membros  de  uma  cultura.  De  fato
envolve a utilização da linguagem, de sinais e imagens que significam ou
representam coisas, mas longe de ser um processo simples ou direto (HALL,
1997, p. 11). 

Desconstruir, portanto, é questionar (e, preferencialmente, contestar) o modus operandi com

que procuram nos programar. Na leitura de Hall, compreendida como “construtivismo social”,

o sentido é uma produção social. Daí, a representação serve como base constitutiva das coisas.

O autor apresenta estratégias para modificar as representações, contestando imagens negativas

e estereotipadas, rumo a algo mais positivo, que é um dos objetivos desta pesquisa. 

Fechando este primeiro capítulo, discutimos como a televisão e o documentário estão

inseridos  no  processo  de  midiatização.  A televisão  surge  como  um ator  social  capaz  de

tecnológica  e  linguisticamente  produzir  realidades,  ofertadas  à  vida  cotidiana  numa tensa

relação de poder, seja com o telespectador, seja com os demais agentes sociais. Como um

mediador, a televisão guarda uma especificidade, o que implica dizer que ela configura de

modo  peculiar  o  presente  e  a  realidade  que  oferece  ao  seu  público,  assim  como  tenta

determinar  um  futuro.  A  tevê,  ainda  hoje,  é  mídia  de  referência  do  nosso  cotidiano,

especialmente  no  caso brasileiro.  Sabendo disso,  consideramos necessário  refletir  sobre a

construção dos modelos de realidade veiculados por ela todos os dias. A mídia televisiva além
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de reproduzir a realidade social por meio de seu caráter indicial, também produz sentidos,

orienta papéis sociais e constrói realidades perpassando ideologias e poderes muitas vezes

ocultos. Com a chegada da televisão, a comunicação mediada foi expandida e novos padrões

sociais foram construídos, pelo menos para as classes média e alta, algo que, sabemos, foi

ainda mais ampliado a partir da sua combinação com as tecnologias digitais. Um cenário que

modifica boa parte  da opinião pública e  cria  uma sociedade midiatizada8,  que passa a  se

estruturar através das mídias tradicionais combinadas às mídias digitais. 

Quanto ao documentário e à experiência mediada que lhe é peculiar, consideramos,

como já dito em outras palavras, que se trata de ocupar uma posição diferenciada, isto é, de

potencial de resistência e de invenção o que situa este produto audiovisual, pelo menos em

termos ideais, no extremo oposto das estratégias massificantes e espetacularizantes do regime

da informação e, em particular, daquelas próprias da televisão, em seus diferentes gêneros

discursivos. Portanto, adotamos aqui a concepção de que o documentário defende a operação

da representação — onipresente na vida social — contra o avanço veloz da midiatização. A

interpretação do documentário é uma questão de compreender como a organização do filme

transmite seus significados e valores. 

Os  documentários  dão-nos  a  capacidade  de  ver  questões  oportunas  que
necessitam de atenção. Vemos visões (fílmicas) que necessitam de atenção.
Essas visões colocam diante de nós questões sociais e atualidades, problemas
recorrentes e soluções possíveis. O vínculo entre documentário e o mundo
histórico é forte e profundo. O documentário acrescenta uma nova dimensão
à memória popular e à história social. (NICHOLS, 2005, p. 27) 

O documentário sabe que a sua verdade não é plena, não é fechada, depende daquilo

que ele, o filme, virá, de algum modo, representar. Os documentários podem ter a função de

colocar  diante  de  nós  a  defesa  de  um ponto  de  vista  ou  uma interpretação  das  imagens

gravadas. Dessa forma, eles afirmam a natureza do assunto para conquistar consentimentos ou

formar opiniões. Ao utilizar as câmeras e pontos de vista múltiplos (o que inclui, obviamente,

o  realizador  e  os  participantes  do  produto),  o  documentário  consegue  superar  o  fazer

midiático tradicional,  cuja falta de pluralidade de visões é comumente criticada e está, de

certa forma, embutida na nomenclatura da “mídia hegemônica”. Logo, os documentários, pelo

menos  potencialmente,  podem  proporcionar  novas  visões  de  um  mundo  comum,

8 É claro que a generalização não se aplica a boa parte da população mundial que vive na chamada “linha abaixo
da miséria”. Portanto, é preciso sempre se fazer a ressalva da gigantesca desigualdade social que caracteriza a
organização social da espécie humana ainda hoje. 
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possibilitando que se compreenda e explore novas perspectivas dos acontecimentos.

Já no terceiro capítulo desta dissertação, vamos discutir e relacionar o Heavy Metal, a

mídia e a sociedade. Iniciaremos com um breve histórico do  Heavy Metal, como se deu o

surgimento deste gênero musical e o seu contexto histórico e social. O ponto de partida será a

década de 1960, quando bandas de rock já possuíam características mais próximas, ou seja,

uma espécie de protótipo do que seria chamado Heavy Metal. Identificaremos o momento e a

localização exata do seu aparecimento em 1968, na cidade de Birmingham, na Inglaterra,

mostrando seu contexto histórico-social, e também as bandas de rock consideradas relevantes,

destacando como os anos 1970 ajudaram a estabelecer e definir o  Heavy Metal como um

gênero musical,  enquanto que ao mesmo tempo desafiava seus limites e suas convenções

estéticas e musicais. A partir daí percebemos a sua evolução e como ele foi adquirindo outras

formas  até  o  início  dos  anos  1980,  quando  se  enraizou  como  gênero  musical  com

características mais definidas. 

Em  seguida,  explicaremos  os  principais  símbolos  do  Heavy  Metal  como  as

vestimentas, os logotipos, as capas dos álbuns, estabelecendo, através dessa relação estética,

possíveis origens que possam colaborar com a formação do imaginário social sobre o gênero

musical.  Assim, buscamos desmitificar  e desfazer  ideias pré-concebidas daqueles que não

conhecem o cotidiano do Heavy Metal, criando condições para que ele possa ser identificado

e compreendido além das representações feitas pela mídia massiva. Nossas reflexões teóricas

seguem as discussões de Agnes Heller (1970) sobre o preconceito, e o caminho do formismo,

teoria do cotidiano proposta por Maffesoli, que valoriza as formas sociais. Segundo o autor, a

partir  do  momento  em que  reconhecemos  os  modos  de  agir  e  pensar  do  outro,  estamos

reconhecendo a complexidade da vida cotidiana. Como o Heavy Metal se constrói sobretudo

através de suas escolhas estéticas (visuais e sonoras), vemos no formismo uma corrente eficaz

para dar conta da sociologia do cotidiano deste gênero musical.

Ainda  com  Maffesoli  e  seus  estudos  sobre  as  tribos  urbanas,  veremos  que  as

características sociais do Heavy Metal se entrelaçam com o fluxo midiático e de produção do

underground, em contraposição ao  mainstream da música pop. A diferenciação entre esses

dois fluxos se torna essencial, pois define a autenticidade do Heavy Metal e sua forma de se

relacionar  com a mídia  e  o  cotidiano.  Na sequência,  averiguamos  de  que forma a  mídia

produz significados sobre o  Heavy Metal,  buscando identificar elementos que influenciam

suas construções. O objetivo é detectar tendências em um determinado contexto, considerando
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reportagens  em  televisão  e  vídeos,  construindo  uma  amostra  de  elementos  discursivos.

Investigaremos, portanto, o tipo de informação veiculada, que permite certas produções de

sentido  (que  se  cristalizam),  em nível  verbal  e  imagético,  já  que  o  Heavy  Metal possui

significados que evocam uma série de imagens, tanto das suas características musicais quanto

estéticas e sociais. Veremos, portanto, como a mídia direciona seu olhar e sua fala em relação

ao cotidiano desses personagens, estabelecendo uma forma de dizer e ver este gênero musical.

Encerrando  este  capítulo,  analisaremos  diversos  vídeos  relacionados  à  produção

midiática realizada no período de 30 anos, em função do Festival Rock in Rio. Buscamos

desta forma identificar aspectos significativos que nos ajudem a compreender o imaginário

sobre o Heavy Metal produzido nessas narrativas, sob a perspectiva da mídia massiva. 

Finalmente,  fechando  a  dissertação,  analisaremos  o  documentário  Some  Kind  of

Monster. Na primeira parte deste capítulo sublinhamos alguns marcos da carreira da banda

Metallica com o objetivo de situar o leitor sobre a importância dessa banda no cenário do

Heavy Metal e na música, e também poder estabelecer parâmetros comparativos com artistas

da cultura pop, que são mais facilmente identificáveis pelo público, em função de circularem

mais frequentemente na mídia. Procuramos mostrar que o Metallica superou as expectativas

normalmente esperadas de grupos pertencentes a este gênero musical e é considerada a banda

de  Heavy  Metal mais  bem-sucedida  de  todos  os  tempos,  segundo  Mick  Wall  (2012).

Continuando, construímos uma linha do tempo enumerando os principais fatos que levaram o

Metallica à se destacar no seu nicho musical e levar o  Heavy Metal para o mainstream. Na

sequência,  concluindo  o  capítulo,  analisaremos  o  documentário  Some  Kind  of  Monster

contextualizando-o com as discussões tratadas nos capítulos anteriores tais como os conceitos

de identidade e representação além de questões relativas ao documentário, isto é, a relação da

“verdade” pela presença das câmeras, as intimidades expostas e os questionamentos éticos, a

desmistificação da imagem e a desconstrução de certos aspectos do  Heavy Metal e de seus

personagens presentes no filme e a (re)construção da identidade do gênero no documentário,

entre outros pontos. 

Por último, a título de encerrar esta Introdução, consideramos importante realçar, mais

uma vez, que Some Kind of Monster é um documentário que mostra a banda Metallica sendo

documentada  em  um  contexto  inesperado.  Como  veremos,  o  que  acabou  se  tornando  o

documentário, a princípio seria apenas um registro dos bastidores da gravação de um disco

que seria transformado em peças promocionais para ajudar a promover seu lançamento. Mas,
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devido a uma série de acontecimentos e conflitos entre os membros da banda durante aquele

período,  o  material  acabou  se  tornando  um  filme.  Para  nós,  tal  contexto  torna-se

particularmente relevante quando se nota, por exemplo, a fragilidade dos três membros e da

sua interrelação conflituosa. Uma abordagem que se diferencia, especialmente, de boa parte

da  linguagem  dos  documentários  musicais,  onde  normalmente  são  mostrados  momentos

espetaculares que tendem a “engrandecer” os artistas focados. 

Em  resumo,  podemos  perceber  que  neste  documentário  há  uma  mudança  que

consideramos  relevante  no foco narrativo,  quando o  comparamos  a  outros  documentários

musicais. Este se desloca do registro musical dos shows ou mesmo a intimidade dos processos

de gravação de um disco, e volta-se para as questões que, a priori, não fariam parte da história

inicialmente imaginada para o filme. Um aspecto bastante motivador desta pesquisa é que o

documentário centra seu eixo narrativo e sua concepção estética bastante alinhado ao aspecto

frágil e até decadente, do cotidiano de artistas que normalmente seriam exibidos em posições

idealizadas. Para  nós,  tal  deslocamento  desvela  uma  fecunda  e  diferenciada  relação  do

audiovisual de não-ficção com a lógica que cerca o mundo da música e do Heavy Metal. 
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2. MIDIATIZAÇÃO, COTIDIANO E CULTURA

Neste  capítulo  discutimos  o  processo  de  midiatização,  considerado  aqui  como

conceito-chave para a compreensão da influência da mídia na cultura e na sociedade e para

mostrar como estão imbricadas a este processo questões de identidade e representação social.

O percurso escolhido para esta abordagem tem como ponto de inflexão o reconhecimento da

existência  de  dimensões  estéticas  na  experiência  e  interação  midiática.  No  entanto,  há

distinção entre as mídias. Aqui pretendemos contrastar dois modos distintos de mediação e de

conformação da experiência: a televisão e o documentário.  O objetivo é fazer dialogar os

conceitos  de  midiatização  para  a  reflexão  de  olhares  analíticos  entre  a  linguagem  do

documentário e narrativas televisuais e destacar a importância do documentário como uma

possibilidade de  resistência diante do processo de midiatização da cultura e da sociedade.

Apresentamos alguns princípios teóricos sobre a midiatização à luz da concepção de autores

como Stig Hjarvard (2012), Muniz  Sodré (2002), e Eliseo Verón (2001), os efeitos que certas

mensagens mediadas têm sobre indivíduos e instituições, e a onipresença da mídia na vida

cotidiana. Os resultados desta discussão reverberam a influência dos meios de comunicação

na transformação cultural e social, pautada pelas peculiaridades dos meios analisados e da

função atribuída a cada um deles,  onde destacamos a importância do documentário e seu

papel diferenciado, um instrumento que cria a possibilidade de publicização de vozes antes

não midiatizadas.

A partir da exposição dos conceitos de midiatização, sob a perspectiva de autores como

Hjarvard, Sodré e Verón, discutimos como o avanço das novas tecnologias tem provocado em

níveis  globais,  uma grande  mudança  nas  relações  sociais  e  na  forma  que  concebemos  o

mundo.  Passamos  a  ser  regidos  pela  experiência  da  ordem  midiática  que  não  é  mais

exclusivamente do indivíduo, mas sim ativadas pelas trocas simbólicas presentes na cultura,

na sociedade, na economia, e na família. O dispositivo midiático, entendido como mecanismo

técnico  pelo  qual  a  comunicação  baseada  numa  relação  de  permutação  e  interação  que

estabelece  conexões  entre  os  sujeitos  num  espaço  privado,  transcende  este  espaço  lhe

conferindo  um status  de  público,  e  com  isso  introduz  o  cenário  de  um mundo  comum

composto por  imposições estéticas  e  textuais da midiatização.  Este  processo,  entre  outras

características,  tenta  definir  determinado  olhar  como  verdade,  compartilhando-o  na

experiência prática da sociabilidade. A ideia de que aquilo que é mostrado pelas mídias de
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massa  como  a  televisão  constitui  a  realidade (se  eu  apareço,  logo  existo)  desfaz-se  ao

discutirmos  os  diferentes  modos  de  existência  de  grupos  sociais  que  fazem  notar  suas

expressões culturais, identidades, crenças a partir do uso do documentário, linguagem esta que

possibilita a construção de um olhar próprio destes grupos, muitas vezes destituídos do poder

tradicional da mídia de massa. 

As  exposições  que  fazemos  neste  capítulo  têm  como  questão  central  o  contexto

midiatizado  da  televisão  em comparação  a  linguagem dos  filmes  documentários,  em que

indicamos  este  último  como  uma  mídia  alternativa que  consegue  expressar  visões

diferenciadas acerca dos personagens retratados nele. Fazendo uso das pesquisas de Manoela

Penafria (2001) e os estudos teóricos sobre o documentário de Bill Nichols (2005), discutimos

a  linguagem do  documentário  como um instrumento  que  apresenta  sua  complexidade  na

produção das mensagens no universo das trocas simbólicas presentes no tensionamento de

disputas do espaço de comunicação na sociedade, juntamente com o uso de tecnologias da

comunicação para tornar público fatos e valores que auxiliam na construção do sujeito. Surge

assim, uma possibilidade na construção de outra estética da realidade midiatizada.  A partir

destas  considerações  veremos  que  o  cineasta  não  está  isento  de  responsabilidades  pelas

consequências de seus atos na vida daqueles que são filmados. Segundo Nichols (2005), os

cineastas correm o risco de ao explorar uma determinada realidade, acabar por estereotipá-la.

Em nosso caso, estamos investigando também a possibilidade reversa, ou seja, a quebra de

uma possível estereotipia.

Neste  percurso  escolhemos  a  televisão  -  uma  mídia  massiva  -  como  estratégia  de

comparação  entre  mídias.  Tendo  como  base  Hall  (2000)  procuramos  mostrar  que  a

midiatização pode trazer consequências para as identidades, pois à medida que os sistemas de

significação  e  representação  cultural  se  multiplicam,  somos  colocados  diante  de  uma

multiplicidade de identidades possíveis. Neste sentido, o documentário pode ser considerado

uma alternativa dentro do processo de midiatização, uma outra forma de se obter diferentes

pontos  de  vistas  sobre  um  tema  ou  grupo  social.  Nele,  as  prioridades  socioculturais

publicizadas são definidas a partir do olhar diferenciado de quem integra esse grupo e não de

uma  cultura  hegemônica  dos  meios  massivos  com conceitos  e  pré-conceitos  rigidamente

estabelecidos.  Olhares  que  editam,  apreendem,  reinterpretam,  vivenciam  e,  por  fim,  são

tornados públicos.
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2.1- O Processo de Midiatização

Trata-se  de  um conceito  que  tenta  mostrar  uma  sociedade  que  não  apenas  recebe

conteúdo  midiático,  mas  também  o  devolve  e  o  transforma.  Diversos  autores  têm  se

debruçado sobre o fenômeno da midiatização na tentativa de realizar uma reflexão sobre os

efeitos desse processo nas dinâmicas sociais e simbólicas. O uso de meios digitais, como a

internet,  tem  se  tornado  prática  cotidiana  dos  cidadãos,  transformando  o  modo  de  se

relacionarem com as demais instituições sociais e em suas relações pessoais. Já não se pode

considerar a mídia como elemento distinto das instituições, pois “a sociedade contemporânea

está permeada pela mídia de tal maneira que ela não pode mais ser considerada como algo

separado das  instituições  culturais  e  sociais.”  (HJARVARD, 2012).  Para  se  referir  a  esse

fenômeno,  pelo  qual  instituições  midiáticas  e  demais  instituições  sociais  e  culturais

influenciam e  são  influenciadas  mutuamente,  tem-se  utilizado  o  termo  midiatização.  O

conceito é amplo e utilizado para denominar as novas formas de produção e circulação de

conteúdos midiáticos, assim como as novas práticas do cotidiano, as quais passaram a inserir

a mídia em suas ações.

Uma parte significativa da influência que a mídia exerce decorre do fato de
que ela se tornou uma parte integral do funcionamento de outras instituições,
embora também tenha alcançado um grau de autodeterminação e autoridade
que obriga essas instituições, em maior ou menor grau, a submeterem-se a
sua lógica. (HJARVARD, 2012 p.54)

Nesse sentido, não se pode suprimir o contexto social e as inúmeras transformações

permeadas pelo uso dos meios de comunicação. A influência dos meios de comunicação se

sobrepõe ao sentido de imposição de uma normatização da sociedade, mas são instituições

que  configuram  novas  formas  de  interação  social,  as  quais,  segundo  Hjarvard  (2012)

promovem a transformação social  e  cultural.  Para  o  autor,  a  midiatização é  um conceito

central em uma teoria sobre a importância e transformação dos meios de comunicação em

uma  cultura  e  sociedade.  Diretamente  relacionado  à  noção  de  transformação social  e

cultural, a midiatização da sociedade pode ser compreendida como o processo pelo qual a

sociedade se encontra cada vez mais submetida ou dependente da mídia e de sua lógica. A

“mídia não apenas coloca lógicas institucionais variadas em contato umas com as outras, elas

se tornam uma instituição semi-independente que leva suas lógicas institucionais a quase todo

espaço social.” (HJARVARD, 2014). Ainda, na concepção deste autor, a midiatização é um

processo em longo prazo, que capta essas transformações, em nível social e cultural,  e os
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modos de interação, resultantes do crescimento da influência dos meios de comunicação. De

acordo  com Hjarvard  (2014),  a  construção  intertextual  entre  os  meios  de  comunicação  e

outras instituições, como as  narrativas apresentadas sobre determinado assunto é o que se

passa  a  compreender  sobre  ele,  assim,  trata-se  de  representações  midiáticas  a  partir  da

mediação.  Sodré  entende-a  como  uma  “tendência  à  virtualização  ou  telerrealização  das

relações  humanas,  presente  na  articulação  do  múltiplo  funcionamento  institucional  e  de

determinadas  pautas individuais  de  conduta  com as  tecnologias  da  comunicação”  (2002,

p.21). A midiatização traz, segundo ele, um novo modo de estar no mundo, reconfigura a vida

das pessoas e o espaço público. A mídia passa a ser o espaço público onde se realizam os

debates que outrora aconteciam na política do Estado ou na sociedade civil. Além de discutir

a midiatização ele realiza uma rápida distinção entre mediação e midiatização:

É  preciso  esclarecer  o  alcance  do  termo  “midiatização”,  devido  à  sua
diferença  com  “mediação”  que,  por  sua  vez,  distingue-se  sutilmente  de
“interação”,  um dos níveis operativos do processo mediador.  Com efeito,
toda e qualquer cultura implica mediações simbólicas, que são linguagem,
trabalho, leis, artes, etc. Está presente na palavra mediação o significado da
ação de fazer ponte ou fazer comunicarem-se duas partes [...] já midiatização
é  uma  ordem  de  mediações  socialmente  realizadas  no  sentido  da
comunicação  entendida  como  processo  informacional,  a  reboque  de
organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação – a
que poderíamos chamar tecno-interação – caracterizada por uma espécie de
prótese  tecnológica  e  mercadológica  da  realidade  sensível  denominada
médium (SODRÉ, 2002, p. 20).

A sociedade contemporânea está  imersa em um espaço midiatizado (Sodré,  2002),

regido pelas novas tecnologias e moldado pelo virtual, no qual a comunicação centralizada,

unidirecional e vertical  é transformada, especialmente pela ambiência proporcionada pelas

redes digitais. Nesse contexto, a mídia deixa de ser um campo fechado em si, de utilidades

apenas  instrumentais,  e  passa  à  condição  de  produtora  dos  sentidos  sociais  através  dos

suportes  tecnológicos  (computador,  telefone,  televisão),  e  dessa forma modifica a  questão

espaço-temporal, alterando, sobretudo, os modos de sociabilidade. O autor considera que a

mídia  é  a  principal  responsável  pelos  processos  de  interação  social,  bem  como  pela

construção social em si. Ela tem o poder de iluminar fatos, permear os discursos sociais e

influenciar as decisões dos indivíduos. É um jogo de aparências sociais que se constrói pela

heterogeneidade de ideias apresentadas, cujos fatos se tornam cada vez menos lineares e o

sentimento de indecisão cresce entre os indivíduos, completando a sensação de fragmentação
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de opiniões.  Desta  maneira  a  mídia deixa de ser  um instrumento  e  passa à  qualidade  de

produtora de sentidos sociais, capazes de transformar os modos de sociabilidade e influir na

constituição das representações e formação da identidade do sujeito caracterizando, assim, a

sociedade midiatizada. 

Ainda de acordo com Sodré (2002), a natureza do espaço público tradicionalmente

animado pela política e pela imprensa escrita se somam a novíssimas formas de representação

da  realidade,  como  o  virtual,  o  espaço  simulativo,  ou  telerreal.  Tudo  isso,  conforme  o

antropólogo brasileiro, confirma a hipótese de que a sociedade contemporânea rege-se pela

midiatização, ou seja, pela tendência a virtualização das relações humanas, gerando assim,

uma qualificação particular da vida, um novo modo de presença do sujeito no mundo. A mídia

está  cada  vez mais  presente na  vida cotidiana  da maioria  das  pessoas.  Os efeitos  de  sua

presença faz parte da experiência humana no mundo de hoje. A mídia nos cerca por todos os

lados, levando-nos a ler e compreender os fatos e acontecimentos pelo viés midiático. Trata-

se de uma presença em todos os lugares, todos os dias, fazendo parte da experiência de nossa

vida; nela opera filtrando e moldando realidades cotidianas, por meio de suas representações

singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referências para a condução da vida diária, para a

produção e a manutenção do senso comum.

Segundo Eliseo Verón (2001), a midiatização é um processo em marcha na sociedade

contemporânea. Trata-se do resultado da evolução de processos midiáticos instaurados nas

sociedades industriais, em que os meios de comunicação possuem papel central na formação

cultural e na produção de sentido. Em uma sociedade em processo de midiatização, todas as

práticas culturais e sociais se transformam em uma relação direta com os media. A tela da

televisão, por exemplo, tornou-se um lugar fundamental na produção dos espaços imaginários

das cidades,  ao passo que,  na via  oposta,  o espaço da tevê busca se apropriar  do espaço

urbano (Verón, 2001). À sombra de características presentes nos conceitos de midiatização,

como a complementaridade entre as ações do emissor e do receptor, e a presença constante do

feedback, este processo aponta para uma sociedade na qual meios, sujeitos e organizações

influenciam-se mutuamente, em uma concepção em direção justamente oposta à da fórmula

tradicional,  Emissor-Canal-Receptor  (Verón,  1997).  Assim,  a  interpretação  vai  além  da

codificação-decodificação.  O  diferencial  entre  o  processo  de  midiatização  e  a  fórmula

apontada  por  Verón  está  na  condição  ativa  do  receptor  como  sujeito  do  processo

comunicacional e da experiência estética presente nas dinâmicas de fruição e interpretação,
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como  lugar  de  produção  de  sentidos,  que  circula  no  contexto  social  em  dinâmicas  de

interação entre mídia e sociedade. 

As vias de midiatização fazem circular produtos que interferem diretamente nas ações

das práxis humana, construindo e organizando sentidos. A comunicação não trata somente da

transmissão de algo, mas também de uma imbricação entre ações e estratégias coordenadas de

recepções e produções sobre elementos que circunscrevem o ambiente da interação, no qual e

do qual se refletem as práticas sociais. O espaço midiatizado caracteriza a hibridização das

formas discursivas como texto, som e imagem. Esse formato acelera o processo de circulação

de informações e ambienta a comunicação em um plano sistêmico de estruturas de poder,

gerenciado pelo Estado e por grandes organizações, transformando a vida humana nas suas

formas de sociabilização. Como produto dessa configuração, tem-se a prevalência da forma

sobre o conteúdo, no qual a imagem torna-se mercadoria a serviço de uma nova gestão da

vida social. Essa representação é o conteúdo tornado real pelas tecnointerações, processo que

vem alterando costumes, afetos e valores. 

A midiatização  apresenta-se  como  uma  interação  difusa,  e  ao  mesmo  tempo  uma

técnica de construção da realidade. A circulação dos vídeos em seus efeitos de luz, cores,

formas  de  objetos,  sombras,  enquadramentos,  gestos,  postura,  vestimenta,  tom  de  voz

multiplicam-se, difundem-se e articulam-se às interações entre os sujeitos, as culturas e os

valores, participando das experiências estéticas contemporâneas. Assim, não se trata mais de

analisar  os  meios  de  comunicação  como  elementos  externos  à  sociedade,  haja  vista  as

transformações  e  inovações  presenciadas  em  ações  do  cotidiano,  provenientes  da  era  da

midiatização. Neste momento, o lugar da escuta não está mais limitado ao recebimento da

informação e da interpretação, mas da reverberação mútua entre aquele que emite e aquele

que recebe, dos modos como cada parte alimenta o processo interacional em produção de

sentido,  na  perspectiva  de  que essa  comunicação muda o  relacionamento  humano com a

própria ideia sobre o comunicacional. 

2.2- O Problema da Representação na Sociedade Midiatizada

Conforme vimos anteriormente, a presença virtual, que resulta em novas formas

de cultura, atuação e percepção da realidade, constitui o fenômeno da midiatização. Trata-se

de  um  processo  relacional,  que  é  resultante  do  encontro  de  variados  fatores  e,
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consequentemente,  interfere na  realidade  que  lhe  originou,  configurando-a  segundo  as

lógicas da mídia, havendo em função disso, um deslocamento de instituições e atores sociais

nos  papéis  de  produtores  de  sentidos.  Dito  isso,  com  o  desenvolvimento  tecnológico

sobretudo  nas  duas  últimas  décadas,  este  nos  trouxe,  entre  outros,  os  smartphones e  as

televisões interativas, ambos conectados através da internet. Assim, assumimos aqui que o

vídeo é uma forma de comunicação que pode ser usada como exemplo deste processo que é a

midiatização.  Na  sua  dupla  função  de  registrar  e  transmitir,  esses  produtos  audiovisuais

podem nos mostrar,  em linhas  tênues,  os  contornos de  uma experiência  estética  que,  em

alguns casos, nos permite expandir os modos de conhecer o mundo e a nós mesmos. E, por

fim, experimentar transformar o vínculo com o outro. 

Produções  audiovisuais  são  disputas  de  poder,  simbólicas  ou  reais.  O conjunto  de

imagem  e  som  institui  possibilidades  de  construir  a  sociedade,  marcando  não  apenas

invenções  artísticas  sobre  a  vida,  mas  também  saberes,  afetos  e  vivência.  A linguagem

audiovisual ocupa processos interacionais de referência na midiatização legitimando-se pelo

campo  da  estética. As  materialidades  das  criações  de  vídeos  alimentam  discursos  e

desenvolvem  percepções sobre  os  distantes  e  diferentes  temas,  podendo  subverter

representações  e  interferir  sobre  uma  transformação  social  pautada  pela  comunicação.  É

preciso  lembrar  que  a  midiatização  segue  como  uma  modalidade  histórico-cultural  que

permite  aos  sujeitos  sociais  construírem  sua  identidade  e  sua  comunidade,  adquirirem  a

capacidade de pensar e agir e, desse modo, se constituírem, enfim, como atores históricos.

Martín-Barbero (2003), a partir da discussão sobre o lugar da cultura na sociedade,

enfatiza que este (o lugar) se modifica quando a mediação tecnológica da comunicação deixa

de  ser  meramente  instrumental  (ou  seja,  servindo  apenas  aos  interesses  midiáticos  das

próprias  mídias) para tornar-se estrutural.  Desta  forma,  a  tecnologia remete não apenas  a

novas  tecnologias,  mas  a  novos  modos  de  percepção  e  linguagem.  Sendo  estas  novas

tecnologias aspirações instrumentais, bem como demandas sociais. Assim, os meios passam,

cada vez mais, a fazer parte da sociedade. A constituir-se em um campo social de forças que

interagem mutuamente. Tal resulta que as novas tecnologias introduzam nas sociedades, não

apenas uma nova gama de aparatos técnicos, mas novos modos de relação entre sujeitos. Estes

novos  modos  modificarão  o  fluxo  da  dinâmica  cultural,  produção  e  consumo  de  bens  e

serviços. 
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(…) a imagem foi, de um lado, assemelhada a instrumento de manipulação,
de  persuasão  religiosa  ou  política,  e  de  outro,  expulsa  do  campo  do
conhecimento  e  confinada  ao  campo  da  arte.  A  atual  valorização  da
imagem institui  possibilidades  de  uma  nova  figura  da  razão.  Pensar  a
imagem por um lado, desde sua nova configuração sociotécnica e relações
entre  a  ordem  do  discursivo  (a  lógica)  e  do  visível  (a  forma),  da
inteligibilidade e a sensibilidade. (BARBERO, 2006, p. 72-73).

A midiatização traz consequências para as identidades. Os sujeitos deixam de viver em

um tempo linear e passam a participar de uma realidade onde o tempo é circular, na qual as

identidades  são  construídas  pela  negociação  do  reconhecimento pelos  outros.  As

programações presentes nas mídias refletem uma sociedade que revalida alguns paradigmas,

ao mesmo tempo em que se desfaz de outros. A comunicação passa a ocupar lugar estratégico

pois  as  linguagens  midiáticas  têm  alterado  decisivamente  os  modos  de  vida  atuais.  A

organização do material audiovisual em seus recortes, edição, posição da câmera, escolha do

áudio, palco de performance, movimentos que fluem com o tempo e o espaço da execução

exprimem  uma  certa  construção  de  uma  visão  criativa,  artística  e  comunicacional  que

manifesta  sentido.  Selecionar  determinados  assuntos  na  pauta  midiática  ocasiona

necessariamente uma operação de  exclusão. O foco dado ao que deve ser iluminado e que

rompe com outros eixos de ocorrências e interesses sociais merece uma reflexão. Os meios

produzem  informações  selecionadas  por  eles  mesmos  e  essas  informações  causam  a

necessidade de produção de mais informações. A cultura de massa apresentada pela mídia tem

justamente  o  papel  de  construir  pontos  de  convergência,  pequenos  universos  comuns  à

percepção dos sujeitos através de representações. 

A construção das representações (inclusive as midiáticas) é feita narrativamente. Essas

narrativas utilizam estratégias discursivas para atrair e informar os indivíduos, na tentativa de

se  tornar  a  referência  de  realidade  social.  O  discurso  midiático  estabelece,  assim,  a

visibilidade dos acontecimentos e do mundo, pressupondo uma representação com estatuto de

realidade  e  verdade.  As  estratégias  indiciais  induzem o  telespectador  a  crer  no  blefe  da

narrativa midiática.  À medida que os sistemas de significação e representação cultural  se

multiplicam, somos colocados diante de uma multiplicidade de identidades possíveis, com

cada uma das quais que poderíamos nos identificar. Para Stuart Hall (2000), a identidade é

formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados

ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. Hall explica que damos significados a

objetos/pessoas/eventos  “por meio de paradigmas de interpretação que levamos a eles”; em
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outra instância, “damos sentido às coisas pelo modo como as utilizamos ou as integramos em

nossas práticas cotidianas”; e, por fim, “concedemos sentido às coisas pela maneira como as

representamos”.

Membros da mesma cultura compartilham conjuntos de conceitos, imagens e
ideias que lhes permitem sentir, refletir e, portanto, interpretar o mundo de
forma semelhante. Eles devem compartilhar, em um sentido mais geral, os
mesmos ‘códigos culturais’. Deste modo, pensar e sentir são em si mesmos
'sistemas de representação’, nos quais nossos conceitos, imagens e emoções
‘dão sentido a’ ou representam – em nossa vida mental – objetos que estão,
ou podem estar, ‘lá fora’ no mundo ( HALL, 2000, p. 59).

A estrutura social, política e econômica da sociedade midiatizada vêm da visibilidade,

da publicização dos atores sociais, ou seja, a midiatização cria um processo para alcançar as

tecnologias midiáticas, fazendo com que os meios de comunicação tradicionais e os atores

sociais se envolvam mutuamente. Sua abordagem não está restrita às novas tecnologias de

comunicação, mas insere-se na influência dos meios tradicionais como a televisão, o cinema e

outros no processo de transformação social e cultural. Devemos salientar, mais uma vez, que

os meios de comunicação não são apenas dispositivos de reprodução da realidade social que

copiam mais ou menos fielmente o contexto sociocultural; eles são também dispositivos de

produção e construção de sentido. Essa forma de apresentação da realidade se incorporou à

maneira dos indivíduos de experimentar o mundo. Na encenação discursiva, quem enuncia

tenta ser sincero, no intuito de nos apresentar um real que quer ser legítimo. Desde a chegada

da televisão, não se pode negar sua influência na transformação de hábitos das pessoas. Daí

sobressai a importância primordial da comunicação nos fenômenos representativos. Debater

essa imersão em uma nova ambiência comunicacional é imprescindível, pois a democracia, o

trabalho, a arte, o entretenimento e a vida cotidiana estão sujeitos a novas tramas, que levam a

novas maneiras de perceber e agir em relação ao real. 

2.3 - Música, Representação e Linguagens Midiáticas

Neste  tópico  buscamos  relacionar  música,  representação  e  linguagens  midiáticas,

definindo a representação como um tipo específico de conhecimento que tem por função a

elaboração de  comportamentos e a comunicação entre indivíduos. Ela  é um conhecimento

socialmente elaborado e partilhado, com objetivo prático, concorrendo para a construção de

uma  realidade  comum a  um conjunto  social.  Stuart  Hall  apresenta  um  modelo  analítico
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baseado  no  assim-chamado  circuito  da  cultura,  o  qual  abrange  desde  a  produção  até  a

representação  dos  significados  culturais,  a  constituição  das  identidades  a  partir  desses

significados,  o  consumo  e  a  regulação  da  vida  cultural  na  modernidade.  Para  o  autor,

construímos nossas subjetividades nas negociações que realizamos com as representações da

cultura, o que significa que até mesmo as subjetividades estão sujeitas a um embate em torno

do  significado.  Em  outros  termos,  ao  invés  de  ser  deterministicamente  manipulado  e

subjugado pela cultura, Hall acredita que o sujeito é sempre capaz de estabelecer negociações

com as representações culturais e os discursos que o interpelam, a partir das quais constrói

suas  identidades.  Assim  sendo,  a  identidade  é  um  processo  em  constante  progressão  e

transformação e, por essa razão, o sujeito não está preso a uma única identidade ao longo da

vida, fixa e imutável; antes, ele transita constantemente através de múltiplas identidades, as

quais são instáveis, processuais e frequentemente efêmeras. 

Dessa  forma,  pensamos  que  as  representações  produzidas  através  dos  produtos

audiovisuais tais como os que serão observados neste trabalho, compõem universos ou mapas

conceituais a partir dos quais damos sentido à nossa experiência e, portanto, nos posicionam

enquanto  sujeitos.  Em outros  termos,  as  representações  estão  na  base  da  construção  das

identidades. A música também é percebida,  representada e reapropriada pelo indivíduo ou

pelo  grupo,  reconstruída  em seu  sistema cognitivo,  integrada  no  seu  sistema  de  valores,

dependente de sua história e dos grupos sociais  e ideológicos que o cercam.  Dialogamos

assim, com as questões levantadas por Simon Frith (1996) que destaca o papel central da

música na formação da identidade pós-moderna. Para ele, os membros  de um grupo social

percebem os seus objetos dando-lhes significados e realidade, elaborando e compartilhando

regras, justificativas e razões para suas percepções e comportamentos em suas práticas diárias

relevantes.  A abordagem  das  representações  sociais  investiga  e  apreende  os  processos  e

produtos  do  senso  comum,  ou seja,  dos  sentidos  comuns  aos  sujeitos  pertencentes  a  um

determinado  grupo.  Ainda  de  acordo  com Frith,  a  música  promove  um forte  sentido  de

sociabilidade,  produz  identidades  e  permite  a  inserção  do  sujeito  em narrativas  culturais

imaginárias  e,  também,  examinar  como  o  homem  lida  com  as  coisas  através  de  uma

linguagem  sem  palavras,  linguagem  esta  que  possui  como  materiais  sons  e  silêncios,

organizados por leis previamente estabelecidas. 

As linguagens e técnicas musicais são frutos de forças e características próprias das

épocas em que são criadas, a partir de questões sociais, culturais, econômicas, políticas e,
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talvez principalmente, pelo que os sujeitos que as criam almejam com sua obra. Por outro

lado, os indivíduos criam e sentem a cultura como membros de um coletivo que se manifesta

através de um conjunto de representações semelhantes, reforçando identidades pelo construir

e  desconstruir  de padrões de pertencimento social.  A representação conecta o sentido e a

linguagem  à  cultura. Neste  caminho,  Stuart  Hall  (2016)  nos  apresenta  uma  noção  de

representação como um ato criativo, que se refere ao que as pessoas pensam sobre o mundo,

sobre o que são nesse mundo e que mundo é esse, sobre o qual as pessoas estão se referindo,

transformando essas representações em objeto de análise crítica e científica do real. Para ele,

representar,  constitui  não  somente  a  identidade,  mas  a  própria  qualidade  existencial,  ou

realidade sendo representada em seus valores, interesses, posicionamentos, prioridades, com

seus membros (e não membros), suas regras e instituições. É imprescindível ter em mente que

a  cultura  se  faz  e  se  desfaz  na linguagem no que  diz  respeito  ao  compartilhamento de

significados  de  um grupo  ou  sociedade.  A “linguagem é  um dos  meios  através  do  qual

pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura” (2016, p.18). E de forma

complementar, a cultura é colocada como o local de criação e troca de significados dentro de

um grupo ou sociedade, além de estar relacionada a sentimentos, conceitos, ideias e o senso

de pertencimento.

 Hall nos permite perceber que o sentido das coisas é o que nos permite ter noção de

nossa própria identidade, e que este sentido é continuamente reelaborado de acordo com o

período em que vivemos, as experiências que temos e pela interação social. É a elaboração

destes sentidos que irão regular nossas práticas e condutas na sociedade a qual pertencemos.

Os sentidos são criados e perpassados por intermédio da linguagem, que podem ser dos mais

diversos tipos, escrita, falada, imagens, objetos, expressões faciais, linguagem corporal, e a

música. Comunicar-se com o outro é entendê-lo de alguma forma e isso pode acontecer de

maneiras  diferentes  que  não  a  linguagem  das  palavras.  O  papel  da  representação  e  a

associação  com  a  linguagem  é  muito  simples,  as  línguas  operam  por  sistemas  de

representações e é a representação que liga o sentido e a linguagem à cultura. 

A linguagem  é  capaz  de  fazer  isso  porque  ela  opera  como  um  sistema
representacional. Na linguagem, fazemos uso de signos e símbolos – sejam
eles sonoros, escritos, imagens eletrônicas, notas musicais e até objetos –
para significar ou representar para outros indivíduos nossos conceitos, ideias
e sentimentos. A linguagem é um dos ‘meios’ através do qual pensamentos,
ideias e sentimentos são representados numa cultura. A representação pela
linguagem é, portanto, essencial aos processos pelos quais os significados
são produzidos. (HALL, 1997, p.1)
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Desconstruir, portanto, é questionar (e, preferencialmente, contestar) o modus operandi que

nos  foi  programado.  Na  leitura  de  Hall,  compreendida  como  “construtivismo  social”,  o

sentido é uma produção social. Daí, a representação serve como base constitutiva das coisas. 

A representação é uma parte essencial do processo pelo qual o significado é
produzido  e  intercambiado  entre  os  membros  de  uma  cultura.  De  fato
envolve a utilização da linguagem, de sinais e imagens que significam ou
representam  coisas,  mas  longe  de  ser  um  processo  simples  ou  direto.
(HALL, 1997, p. 11)

Hall utiliza o termo ‘identidade’ para significar o ponto de encontro,  entre, por um

lado, os discursos e as práticas que tentam nos interpelar, nos falar ou nos convocar para que

assumamos nossos lugares como sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os

processos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos. As identidades são,

pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem

para nós. Stuart Hall afirma em relação ao processo de construção de identidades, o fato de

que ela é  arbitrária, por isso mesmo, não expressa ou não dá conta da diversidade, sendo

muito mais um processo de construção de identificações do que de identidades. Alinhado com

essa arbitrariedade, o problema da exaustiva repetição de uma suposta identidade é o risco de

estereotipia.  Ambos  os  aspectos,  conforme  vistos,  são  características  do  processo  de

midiatização, e serão devidamente exemplificados nos capítulos que se sucederão em nossa

pesquisa,  quando  discutirmos  acerca  dos  produtos  audiovisuais  da  mídia  massiva,  tanto

quanto do documentário analisado. Em consonância com o nosso trabalho, o autor afirma que

é  necessário  modificar  as  representações,  contestando imagens negativas  e  estereotipadas,

rumo a algo mais positivo, que é um dos objetivos desta pesquisa. 

O argumento que permite afirmar que as representações podem ser modificadas é o

fato  delas  nunca  poderem ser  fixadas,  sendo  uma  das  estratégias,  o  que  Hall  chama  de

transcodificação, ou seja, a apropriação de um significado existente, colando-o a um novo

significado, mais engrandecedor. Temos assim, principalmente pelas mídias alternativas uma

tomada consciente de uma possibilidade de reversão de conceitos ou estereótipos falidos. Em

nossa  concepção,  o  processo  de  reversão  das  representações  é  um exercício  difícil,  sem

garantia absoluta, mas necessário. Como foi dito, é através do uso que fazemos das coisas, o

que dizemos, pensamos e sentimos – como representamos – que damos significado. Ou seja,

em  parte  damos  significado  aos  objetos,  pessoas  e  eventos  através  da  estrutura  de
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interpretação  que  trazemos.  E,  em  parte,  damos  significado  através  da  forma  como  as

utilizamos, ou as integramos em nossas práticas do cotidiano.

Ao  conduzirmos  este  subcapítulo  à  sua  finalização,  cabe  ressaltar  a  centralidade

atribuída por Hall às questões relativas à representação, cultura linguagem sendo que essa

abordagem também fornece fundamento para a discussão sobre várias questões igualmente

importantes  na  contemporaneidade,  como  a  reflexão  sobre  a  produção  de  representações

racializadas  e  de  identidades  étnico-raciais,  o  colonialismo,  de  gênero  e  sexualidade,  de

identidades regionais, entre outras tantas. 

Os  estudos  conduzidos  por  Hall  ao  longo  de  sua  vida  ajudam a  perceber  que  as

políticas da representação e da identidade estão presentes em todos os âmbitos da cultura. Os

significados e, por conseguinte, as representações culturais não são o mero reflexo de uma

suposta  realidade  objetiva,  mas  são  constantemente  produzidos  (construídos)  através  das

práticas sociais, as quais são atravessadas por relações de poder. É a partir dessa perspectiva,

portanto, que Hall nos desafia a colocar em ação uma política cultural voltada à transformação

e  à  subversão das  representações  naturalizadas  para  evitar  que  sejam  reproduzidos  os

mesmos universalismos e essencialismos que, demasiadas vezes, caracterizaram as práticas

dominantes de produção do saber, contribuindo para a naturalização de relações de domínio. 

2.4 - A Mídia Massiva, o Documentário e a Midiatização

Neste estudo adotamos a televisão9 como representante da mídia massiva, no espectro

da TV aberta e gratuita. Dito isso, vemos que a televisão surge como um ator social capaz de

tecnológica  e  linguisticamente  produzir  realidades,  ofertadas  à  vida  cotidiana  numa tensa

relação de poder, seja com o telespectador, seja com os demais agentes sociais. Como um

mediador, a televisão guarda uma especificidade, o que implica dizer que ela configura de

modo  peculiar  o  presente  e  a  realidade  que  oferece  ao  seu  público,  assim  como  tenta

determinar um futuro. De acordo com Barbero (2003), a tevê proporciona uma amálgama

temporal em que o passado é atualizado narrativamente e que o presente resultante constitui

uma promessa/contrato para o futuro. A estética televisiva ainda é a principal referência de

9 Vale  reforçar  que  o  conceito  de  televisão  colocado  aqui  neste  momento  refere-se,  apenas,  ao  “sistema”
televisivo ou seja, ao que se coloca como “velha televisão” e, desta, destacamos, especialmente, o telejornalismo
em função do seu papel “modelador” e “influenciador”, em particular, na realidade brasileira. 
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reprodução da realidade social hoje, particularmente, no Brasil10. Mesmo com o avanço das

novas mídias e da internet, a televisão permanece forte para grande parte da população do

país. A tevê é a mídia massiva de referência do nosso cotidiano. 

Considerando esta situação é que buscamos refletir sobre a construção dos modelos de

realidade veiculados por ela todos os dias, observando como suas narrativas almejam obter

um caráter de verdade-absoluta; os modos como o discurso tenta concordar com o real por

meio de juízos expressos por identificações e qualificações dos seres; os aspectos indiciais das

narrativas; a relação entre a dimensão verbal e a dimensão visual e a perda e o ganho de

significado na formatação do acontecimento em relato. Para Thompson (1998), as relações

sociais estabelecidas pelos meios de comunicação de massa como a televisão possuem os

seguintes aspectos:

a)  os  eventos  experimentados  através  da  mídia  estão  espacial  e
temporalmente  distantes  dos  contextos  práticos  da  vida  diária;  b)  a
experiência mediada promove uma recontextualização dos eventos, já que
estes  ocorrem originariamente  em outros  locais;  c)  ao contrário do fluxo
contínuo  da  experiência  vivida,  a  experiência  mediada,  de  natureza
descontínua, só ganha relevância para o eu quando este pode incorporá-la
reflexivamente (THOMPSON, 1998, p. 197-199).

A imagem técnica pode blefar através de sua aparência de espelho (e esse é um grande

trunfo da ordem indicial da representação). Condição que a televisão privilegiou assumindo a

linguagem direta como modo de apropriação do real pelo discurso. Assim, a mídia televisiva

além  de  reproduzir  a  realidade  social  por  meio  de  seu  caráter  indicial,  também  produz

sentidos, orienta papéis sociais e constrói realidades perpassando ideologias e poderes muitas

vezes  ocultos.  Pelo  blefe  da  narrativa,  os  acontecimentos  midiáticos  são  construídos  e

representados. A midiatização realizada pela televisão não consegue trazer o mundo real para

a tela. A importância do estudo do fenômeno da midiatização respalda-se nas transformações

sociais e culturais, resultantes das novas formas de interação social. O surgimento de um meio

de comunicação implica transformação. Com a chegada da televisão, a comunicação mediada

foi expandida e novos padrões sociais foram construídos. 

Para  Sodré  (2001),  o  controle  do  código  de  linguagem é  que  explica,  em grande

medida, a dominação na produção das significações ocorridas na televisão. Assim, o autor

10 A PBM do ano  de  2016  verifica  que  a  televisão  ainda  é  a  primeira  opção  dos  brasileiros  na  busca  de
informações, enquanto a rede mundial de computadores se cristaliza como segunda opção. Quase a metade dos
brasileiros (49%) declarou usar a internet para obter notícias (primeira e segunda menções), percentual abaixo da
TV (89%), mas bem acima do rádio (30%), dos jornais (12%) e das revistas (1%).
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chama  atenção  para  a  dimensão  da  linguagem,  destacando  três  processos  onde  se  dá  a

construção dos significados que a televisão constrói: individualização – através da simulação

do contato; repetição de imagens e a forma como são construídas, e a construção do real (isto

é,  a  televisão  constrói  uma realidade). As  novas  tecnologias,  por  sua  vez,  reiteram essa

transformação,  além  de  refletir  um  contexto  marcado  pela  velocidade  crescente  dessas

mudanças. O processo de midiatização potencializa as tecnologias digitais, transformando-as

em um elemento cultural que modifica boa parte da opinião pública, criando uma sociedade

midiatizada que passa a se estruturar através das mídias tradicionais combinadas às mídias

digitais.

Eliseo Verón (2006) divide a trajetória da televisão em três fases: A primeira fase é

aquela que vai do seu início até a década de 1970, na qual a televisão aparece como a janela

para o mundo, uma janela nacional, pois as condições tecnológicas não permitiam que o sinal

televisivo  pudesse  ultrapassar  fronteiras  nacionais.  Nesta  fase,  a  televisão  submete-se  ao

coletivo  nação/cidadão,  ou  seja,  é  ainda  o  Estado-nação,  no  sentido  político-cultural.  Na

segunda fase,  que vai da década de 1980 até o fim do século XX, temos como principal

característica uma televisão em transformação. Isso aconteceu principalmente no continente

europeu, onde a televisão, que era predominantemente estatal, passou a ser também privada.

Outra transformação substancial foi a chegada da TV a cabo. Na terceira fase descrita por

Verón encontra-se a televisão do início do século XXI, uma televisão que caminha para o fim

da TV generalista. Segundo o autor, os reality shows representam o início desta fase; agora, é

ela que se volta para coletivos exteriores a ela, e para segmentos específicos. Pela primeira

vez, portanto, a televisão encena o processo de midiatização, do qual é a fonte e o principal

autor. 

Ainda segundo Verón (1997), a midiatização envolve os meios de comunicação social

como dispositivos tecnológicos de produção/reprodução de mensagens, porém associados a

determinadas condições de produção e a determinadas modalidades (ou práticas) de recepção

de tais mensagens. A midiatização engloba, portanto, os meios (instituições midiáticas), as

instituições não midiáticas na sociedade e também atores individuais. É na relação que se

estabelece  entre  os  meios,  as  instituições  e  os  atores  que  podemos  compreender  a

midiatização. Para o autor, cada suporte de mídia possui uma gramática de produção, que diz

respeito  às  condições  de  produção  e  ao  conjunto  de  regras  instituídas  para  o  seu

funcionamento.  No  processo  de  midiatização  a  realidade  passa  a  ser  representada,  não
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apresentada  ao  telespectador.  Isso  ocorre  especialmente  quando  nos  acontecimentos

midiatizados são apagadas as imagens testemunhais,  que são os índices do acontecimento

real. Os “fatos são uma coisa, as opiniões e as interpretações da mídia são uma outra” (2004,

p. 170). Segundo o autor, o discurso televisivo, de início, acompanhou o modelo clássico da

imprensa escrita, que tinha o seu foco voltado para a informação, porém o discurso, tanto da

imprensa  como  da  televisão,  sofreu  transformações  que  vão  além  da  informação,

prevalecendo  hoje  os  procedimentos  de  fundo  semântico.  Até  as  imagens,  em  muitas

situações, perdem o seu peso referencial (indicial), evocando o campo semântico designado

pelo  texto que as acompanha e tornando-se  imagens icônicas, que participam do discurso,

reforçando, assim, estereótipos presentes na narrativa.

Assim, o processo que ocorre na produção midiática transforma a informação sobre um

acontecimento  em  outra  coisa,  que  não  é  mais  somente  informação.  Isso  acontece

especialmente pela  qualificação do acontecimento, que se manifesta por meio de operações

nas  imagens  que  as  transformam de  imagens  testemunhais  em imagens  icônicas,  da  voz

testemunhal  dos  sujeitos  do  acontecimento  em  interpretações realizadas  pelos  agentes

midiáticos  no processo de  produção.  Para  Verón (1997),  a  midiatização é  o  resultado de

operações  tecnológicas  de  imagens  e  operações  linguísticas;  logo,  uma  não  pode  ser

compreendida sem a outra. Assim, a televisão pode ser vista como um aparato tecnológico ao

qual se encontram associadas determinadas condições de produção, mas também operações de

linguagem que produzem os seus produtos midiáticos. 

Além disso, segundo Martin-Barbero (2004), o dispositivo midiático televisivo exerce

uma mediação significativa entre a ação que se dá no social e aquela que é levada para a tela

da televisão. Nesse processo acontece a  ressemantização do evento e de seus significados.

Para o autor, com a diminuição dos espaços de expressão na sociedade, a televisão e outras

mídias acabam por realizar a difusão do que se passa, ou, pelo menos, uma representação do

que se passa na sociedade.  Estamos diante de uma nova forma de cidadania,  ou seja,  ser

midiatizado significa ter a possibilidade de ser visto e ouvido (2004, p.35). Nesse sentido,

muitas ações na sociedade são protagonizadas para se adequar à midiatização, porém isso não

é suficiente para que tenham seu lugar garantido na mídia.  Nem todos os acontecimentos

considerados  importantes  pelos  sujeitos  dos  acontecimentos  são  assim  considerados  pela

instituição midiática, porém a presença dos agentes midiáticos num acontecimento conduz a

que as cenas se organizem de forma a facilitar a sua midiatização e influir no discurso que se
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materializa, por exemplo e, especialmente, na reportagem11 televisiva.

Quanto ao documentário e à experiência mediada que lhe é peculiar, como colocado na

Introdução deste trabalho, trata-se de um produto e processo que demarcamos aqui como de

resistência e de invenção, o que pode situá-lo no extremo oposto das estratégias massificantes

e espetacularizantes do regime da informação e, em particular, daquelas próprias da televisão,

em seus  diferentes  gêneros  discursivos.  Um exemplo  que  evidencia  este  contraste  são os

reality shows, produções televisivas que promovem uma verdadeira inflação da visibilidade

das vidas anônimas e incentivam as manifestações da “vida tal como ela é”, algo que pode ser

considerado uma cópia mal feita e caricatural do gesto documental. Essa suposta sensação de

acesso à vida “tal como ela é” ganha ainda maior peso quando se ouvem os (ex-)participantes

desses  reality shows,  como Big Brother Brasil afirmarem, repetidamente, que eles estão ali

sendo “eles  mesmos”,  sem máscaras,  querendo transmitir  ao público um “retrato fiel”  de

quem  eles  de  fato  são. É  justamente  neste  sentido  que  se  torna  mais  vital  conhecer  a

modalidade de mediação propiciada pelo documentário, isto é, a maneira com que ele defende

a operação da representação — onipresente na vida social. 

Apesar do risco que uma generalização em torno da linguagem documentária traz - já

que a diversidade é imensa - avaliamos que se pode considerar que as produções que buscam

romper  com  a  linguagem  documental  ("realista")  acionada  constantemente  pelos  canais

abertos da tevê brasileira (e, aqui, podemos circunscrever as produções jornalísticas de modo

geral),  podem referenciar um percurso oposto ao avanço veloz da midiatização, conforme

analisada e criticada aqui. Isto porque, o pressuposto da autoria, de uma estrutura narrativa

que  implica  saber  contar  uma  história  e  organizar  a  estrutura  dramática  em  cenas  e

sequências, que se sucedem de modo lógico. A suportar tudo isso deve estar uma ideia que se

pretenda transmitir. Essa ideia a transmitir constrói a visão do realizador sobre determinado

assunto. O discurso documental: “Para alguns, é o filme que aborda a realidade. Para outros, é

o que lida com a verdade. Ou que é filmado em locações autênticas. Ou que não tem roteiro.

Ou não é encenado. Ou ainda que não usa atores profissionais” (DA–RIN, 2004, p.15).

A interpretação do documentário é uma questão de compreender como a organização

do  filme  transmite  seus  significados  e  valores.  Os  documentários  possuem uma  verdade

11 A midiatização que interessa para este estudo é o processo de produção e circulação dos produtos relacionados
ao telejornalismo, como veremos mais adiante no capítulo 3, onde analisaremos a representação do Heavy Metal
nas produções audiovisuais produzidas em função do festival Rock in Rio. 
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encorajada, já que eles visam desempenhar um papel no mundo histórico tendo um propósito

de nos dar uma direção, uma forma de pensar. Mesmo com técnicas e algumas vezes com uma

linguagem próxima do filme de ficção, alguns elementos nos confirmam que o filme é um

documentário, ele é empiricamente reconhecível enquanto tal. Um destes elementos é a ideia

de que o documentário enquanto gênero possa ser decodificável enquanto tal pelo público, na

própria maneira como o espectador assiste ao filme.  Fazem parte deste rol de elementos de

um  documentário:  locações  naturais,  imagens  de  arquivo  vividas  pelos  entrevistados,

instância narradora, seja na legenda ou em narrativas em off e música.

Estamos  diante  de  um  regime  de  fácil  constatação  empírica  –  qualquer
espectador que entre inadvertidamente em uma sala de cinema, em poucos
minutos,  sabe  responder  se  aquilo  a  que  está  assistindo  é  ou  não  um
documentário. Se suas fronteiras incertas desafiam o estabelecimento de uma
definição  extensiva,  capaz  de  esgotar  todas  as  ocorrências,  isto  não  nos
impede  de  reconhecer  a  existência  concreta  deste  grande  regime
cinematográfico  –  que  preferimos  chamar  de  domínio,  entendido  como
âmbito de uma arte. (DA-RIN, 2004, p.19)

De acordo com Nichols (2005), certas normas e convenções como o uso de comentário

com “voz de Deus”, as entrevistas, o uso de atores sociais ou de pessoas nos seus cotidianos, a

gravação de  som direto  e  a  lógica  informativa  ajudam a  delinear  as  características  deste

gênero. O conjunto de espectadores e suas expectativas se relacionam com o cineasta como se

este desse uma resposta poética ou retórica para o mundo. Além disso, o autor destaca que os

modos também diferenciam os documentários de outros tipos de filmes.  Dentre os modos

sugeridos  pelo autor  estão:  o  modo poético,  que “enfatiza associações  visuais,  qualidades

tonais  ou  rítmicas,  passagens  descritivas  e  organização  formal”;  o  modo  expositivo,  que

“enfatiza  o  comentário  verbal  e  uma  lógica  argumentativa”;  o  modo  observativo,  que

“enfatiza o engajamento direto no cotidiano das pessoas que representam o tema do cineasta,

conforme são observadas por uma câmera discreta”; o modo participativo, que “enfatiza a

interação cineasta  e  tema.”;  o  modo reflexivo,  que “chama a atenção para as  hipóteses e

convenções  que regem o cinema documentário”;  e  o  modo performático,  que “enfatiza o

aspecto  subjetivo  ou  expressivo  do  próprio  engajamento  do  cineasta  com  seu  tema  e  a

receptividade do público a esse engajamento” (2005, p.62-63). Apesar de fazer distinção entre

eles, Nichols ressalta que a maneira predominante de fazer um documentário não exclui a

presença  dos  demais  modos  em um mesmo filme:  “As características  de  um dado modo
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funcionam como dominantes num dado filme: elas dão estrutura ao todo do filme, mas não

ditam ou determinam todos os aspectos de sua organização. Resta uma considerável margem

de liberdade” (NICHOLS, 2005, p.136).

Nichols  aponta  para  essa  possibilidade  de  interconexão  entre  os  modos  de

representação quando afirma que “(...) a identificação de um filme com um certo modo não

precisa ser total. Um documentário reflexivo pode conter porções bem grandes de tomadas

observativas ou participativas; um documentário expositivo pode incluir segmentos poéticos

ou performáticos” (2005, p. 136). Da-Rin também se utiliza da classificação proposta por Bill

Nichols,  segundo  a  qual  os  documentários  se  comportam  diante  da  realidade  de  modo

expositivo, observacional, interativo e/ou reflexivo. Não o faz, porém, para separar um modo

do  outro,  hierarquizá-los  ou  ordená-los  segundo  uma cronologia.  Todo  o  seu  esforço  de

articulação e análise tem por objetivo mostrar como essas linhas de força se combinaram e

interagiram historicamente,  tendo  sempre  no  horizonte  algum método  de  representação.  

Devido a própria tradição do documentário, enraizada na capacidade de transmitir uma

impressão de  autenticidade,  nossa discussão não poderia deixar de lidar com a noção de

representação  e  com  a  idéia  de  impressão  de  realidade  como  algo  construído.  Segundo

Nichols, “(...) a fidelidade está tanto na mente do espectador quanto na relação entre câmera e

o que está diante dela” (2005, p.19). Nichols admite que o vínculo entre imagens fotográficas,

digitais  e  de  vídeo  e  o  que  elas  representam  pode  ser  extremamente  forte,  mesmo  que

inteiramente construído. Neste caminho, Da-Rin argumenta:

[...] Não existe método ou técnica que possa garantir o acesso privilegiado ao
real. Uma vez que não se pode conhecer a realidade sem estar mediado por
algum sistema significante, qualquer referência cinematográfica ao mundo
histórico terá que ser constituída no interior do filme e contando apenas com
os  meios  que  lhe  são  próprios.  Sob  este  aspecto,  o  documentário  é  um
constructo, uma ficção como outra qualquer [...]. (DA – RIN, 2004, p. 19)

O documentário, considerando, apenas os aspectos conceituais, deve saber que a sua

verdade não é plena, não é fechada, e depende daquilo que ele, o filme, virá, de algum modo,

representar. Ainda segundo Nichols, a crença na verdade de uma produção fílmica depende de

como reagimos aos seus significados e valores. Assim é possível acreditar nas verdades das

ficções,  assim  como  nas  das  não-ficções.  No  entanto,  o  que  é  considerado  como  filme

documentário, costumeiramente coloca diante de nós de forma mais veemente as questões

sociais atuais, problemas recorrentes e soluções possíveis. No entanto, como o autor coloca, o
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documentário não é uma reprodução da realidade, mas sim uma representação do mundo em

que vivemos.

Podemos dizer que uma das contribuições de Bill Nichols para os estudos acerca do

cinema documentário – além das categorizações pensadas de modo conectivo e transversal

que ele propõe para estudarmos de forma adequada o objeto e de seu contexto de produção,

publicação e apreciação e de sua distinção do cinema e vídeo de ficção – é a sua preocupação

em discutir as questões éticas e políticas relacionadas a intervenção do documentário e do seu

papel na sociedade como um todo e até mesmo no nosso cotidiano. A diferenciação entre o

documentário, do cinema chamado de ficção já foi amplamente discutida pelos teóricos de

estudos de cinema, tanto no exterior como no Brasil. Nossa ideia neste estudo não é retomar

todo o processo que delineou a história dos filmes documentários, assim, entendemos que a

partir desse breve arcabouço conceitual é possível delimitar as particularidades desses filme e

seus  modos  de  representação  sem que  exista  o  necessário  esgotamento  de  todas  as  suas

características. 

Nichols usa o conceito de representação do mundo para diferenciar da concepção de

documentário como reprodução da “realidade”. Para o autor: “Se o documentário fosse uma

reprodução  da  realidade,  esses  problemas  (definição  dos  conceitos  culturais)  seriam bem

menos graves. Teríamos simplesmente a réplica ou a cópia de algo já existente. Mas ele não é

uma reprodução da realidade, é uma representação do mundo em que vivemos. Representa

uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos nos deparado

antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos sejam familiares (2005, p.

47).  O que coloca Nichols, portanto, parece contrário ao dispositivo do jornal televisivo —

locus principal da manifestação dos efeitos de real na tela eletrônica que recorta o real e o

transforma  em  realidade  noticiada.  Tais  relatos,  ao  serem  fabricados  como  aparências,

mudam o ver para um crer e induzem práticas. 

Em outras palavras, o que estamos afirmando é que é preciso, sobretudo, um tempo

significado e significante para que homens ordinários surjam no documentário ou em outro

produto audiovisual, como seres em transformação e, assim possam deslocar, transformar o

próprio espectador. Esta lógica tem como diagnóstico fundante a ideia de que dificilmente o

espectador  permaneceria  indiferente  a  este  processo,  ao  contrário  do  que  “normalmente”

ocorre na tevê onde o simples ato de consumo é suficiente. Outra premissa importante da

realização documentária é que esta tem, também como premissa de produção, a função de
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colocar  diante  de  nós  a  defesa  de  um ponto  de  vista  ou  uma interpretação  das  imagens

gravadas. Dessa forma, potencialmente, eles afirmam a natureza do assunto para conquistar

consentimentos ou formar opiniões. Ao utilizar o olhar das câmeras e pontos de vista dos

próprios membros,  ou seja,  dos realizadores  e demais participantes do documentário,  este

consegue  superar  o  fazer  midiático  tradicional,  cuja  falta  de  pluralidade  de  visões  é

comumente  criticada  e  está,  de  certa  forma,  embutida  na  nomenclatura  da  “mídia

hegemônica”.  Logo,  os  documentários,  pelo  menos  conceitualmente,  podem proporcionar

novas  visões de  um mundo  comum,  possibilitando  que  se  compreenda  e  explore  novas

perspectivas dos acontecimentos. 

É claro que hoje, com as novas ferramentas tecnológicas que passaram a oferecer mais

espaço para produção de notícias e também maiores possibilidades interpretativas como tem

ocorrido nas redes sociais, outras questões têm sido colocadas que, de certo modo, exigem

uma significativa atualização de diversos conceitos, inclusive a própria definição do que são

as mídias massivas hoje. Mas, é preciso ressaltar que também não se pode ignorar que as

redes  sociais  e  a  internet,  cada  vez  mais  populares  e  acessadas,  de  modo  geral  têm

reproduzido a lógica mercadológica que pauta a chamada mídia tradicional (massiva).  De

todo modo, o que procuramos trazer  aqui,  é  justamente a  complexidade na produção das

mensagens  no  universo  das  trocas  simbólicas.  Para  nós,  o  que  é  fundamental  é  este

tensionamento  provocado  pelo  uso  do  dispositivo  midiático  audiovisual  no  espaço  de

comunicação da sociedade. Isto é, pensarmos o documentário localizado em um lugar que

pode ser reconhecido como contrário aos usos feitos pelas mídias de massa neste viés em que

a utilização de tecnologias  da comunicação tem como objetivo publicizar fatos e  valores.

Estes, pensados e/ou direcionados como auxiliares na construção do sujeito e na formação de

grupo. Tudo isso ocasiona novos desafios para que certos grupos sociais possam, através de

uma postura crítica e do uso de dispositivos midiáticos, fazer com que uma nova percepção

estética gere agendamentos positivos e horizontais, permitindo, com isso, que existam outras

formas de ver a sua realidade ao confrontá-las com imagens impostas de forma vertical e

prepotente, como, costumam ser, as imagens produzidas pelas mídias massivas. 

Por último, vale reiterar que uma das estratégias principais da cultura midiática atual é

a  de  fazer  a  experiência  do  conhecimento  desaparecer,  sufocada  no  incessante  fluxo  de

informação. Já a linguagem do documentário, em tese, aproxima o discurso da realidade de

forma  reflexiva.  Sua  estrutura  narrativa  permite  contar  uma  história  através  de  uma
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organização  estrutural  dramática  de  cenas  e  sequências  a  partir  de  uma mensagem a  ser

transmitida na visão  do sujeito  realizador  sobre determinado assunto.  Tal  possibilidade,  a

nosso ver, está presente em Some Kind of Monster. Mas, antes de fazer a análise que deve

dimensionar sua contribuição artística e cultural, a proposta é focar o próprio Heavy Metal de

modo a compreendermos, um pouco mais, seu universo musical e alguns dos determinantes

históricos que contribuíram para sua origem e mudanças. 
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3. HEAVY METAL, MÍDIA E SOCIEDADE

Neste capítulo, apresentamos um breve histórico sobre a formação do gênero musical

Heavy Metal. O recorte inicia nos anos 1960, quando surgiram as bandas que influenciaram e

trouxeram algumas características daquilo que mais tarde se chamaria de Heavy Metal, passa

pelos anos 1970, que foram decisivos para estabelecer as escolhas estéticas como um gênero

musical  e  chega até  os anos  1980, quando este  tipo de música se  enraizou como gênero

musical  com características  mais  definidas.  O objetivo é  caminhar  através  dessa linha do

tempo e estabelecer um processo dialógico que nos ajudará,  com o auxílio de imagens, a

entender algumas das escolhas estéticas que foram sendo estabelecidas ao longo dos anos e

que se tornaram características marcantes do gênero. Assim, a pretensão é a de vermos que o

Heavy Metal surge da junção de diversas influências iconográficas. 

Em seguida,  buscamos mostrar que o gênero possui significados que evocam uma

série  de  imagens,  tanto  da  sua  estética  visual  quanto  musical.  O  objetivo  é  explicar  os

principais símbolos que fazem parte do gênero musical, como as vestimentas, os logotipos, as

capas dos álbuns, e buscar origens e significados destes códigos, que possam colaborar com a

formação  do  imaginário  social  sobre  o  Heavy  Metal.  Também  neste  tópico,  através  das

discussões de Agnes Heller (1970) sobre o preconceito e, do formismo, teoria do cotidiano

que valoriza as formas sociais  proposta por Maffesoli  (1995),  verificaremos se é possível

ultrapassar os modelos prontos e fixos e desmitificar algumas idéias pré-concebidas sobre o

gênero. No terceiro subcapítulo, ainda com Maffesoli e seus estudos sobre as tribos urbanas

veremos que as características sociais do Heavy Metal se entrelaçam com o fluxo midiático e

de produção do underground em contraposição ao mainstream da música pop. Através desse

caminho o gênero,  para nós, define sua autenticidade e sua forma de se relacionar com a

mídia e o cotidiano. A partir dessa diferenciação poderemos observar como a mídia de massa

trata as formas culturais que não são compatíveis com os seus códigos e se utiliza de “filtros”

com o intuito de transformá-las ou adaptá-las ao seu próprio fluxo, alterando a produção de

sentidos  e  a  construção do imaginário  social.  Apresentaremos  o caso  da  banda brasileira

Sepultura para contextualizar o processo dialógico do surgimento da cena Metal no Brasil e a

sua relação com a mídia massiva e especializada nacional.

Na quarta parte do capítulo,  averiguamos de que forma a mídia produz significados

sobre o  Heavy Metal, buscando identificar elementos que influenciam suas construções. O
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objetivo é detectar tendências em um determinado contexto,  considerando reportagens em

televisão  e  vídeos,  construindo  uma  amostra  de  elementos  discursivos.  Investigaremos,

portanto, o tipo de informação veiculada, que permite certas produções de sentido (que se

cristalizam),  em nível  verbal  e  imagético,  já  que  o  Heavy Metal possui  significados  que

evocam uma série  de  imagens,  tanto  das  suas  características  musicais  quanto  estéticas  e

sociais.  Veremos,  portanto,  como  a  mídia  direciona  seu  olhar  e  sua  fala  em  relação  ao

cotidiano desses personagens, estabelecendo uma forma de dizer e ver este gênero musical.

Esta será a base que utilizaremos para a análise apresentada na última parte do capítulo. Nela,

analisaremos diversos vídeos relacionados à produção midiática em função do Festival Rock

in Rio. Através da transcrição textual e da escolha de algumas das imagens que compõem os

vídeos  analisados,  buscamos  relacionar  pontos  de  convergência  e  identificar  aspectos

significativos que nos ajudem a compreender o imaginário sobre o  Heavy Metal produzido

nessas narrativas,  sob a perspectiva da mídia massiva.  Nosso recorte consiste na análise de

reportagens relacionadas à produção midiática realizada no período de 30 anos do festival

Rock in Rio, ou seja, nas seis edições realizadas no Brasil, entre os anos de 1985 e 2015.

3.1- Heavy Metal: construção de um gênero e uma estética musical

Se primeira metade da década de 1960, o cenário do rock ‘n roll  foi  marcado por

bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The Who e The Kinks, que ficaram conhecidas

como  a  "terceira  geração”  depois  do  blues  e  da  geração  Elvis  Presley/Little  Richard,  a

próxima geração dessas bandas foram as que possuíam características mais próximas, uma

espécie de protótipo do que seria posteriormente chamado de Heavy Metal, ou metal pesado.

Inspirados no blues e no rock’n roll, bandas como Cream, Led Zeppelin e The Jimi Hendrix

Experience,  começaram  a  compor  canções  para  uma  geração  crescente  de  pessoas  que

vivenciavam  o  contexto  da  injustiça  social  e  da  guerra  no  Vietnã  e  apresentavam  uma

diferença  sonora  em  relação  às  suas  predecessoras  também  por  influência  dos  avanços

tecnológicos que permitiram novos níveis de decibéis. Assim, dentre as características destes

grupos musicais  podemos enumerar:  altos  volumes,  a imprevisibilidade comportamental  e

musical, rebeldia e atitudes consideradas subversivas. 

Na  verdade,  desde  o  período  de  grande  sucesso  dos  Beatles,  os  seus  pequenos

amplificadores sonoros já não conseguiam soar mais alto que o barulho das multidões. Essa
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situação, provavelmente, contribuiu para que no começo dos anos de 1970, fabricantes de

amplificadores como a Marshall e Orange dessem início a uma indústria que possibilitou o

aumento do volume sonoro das bandas e ajudou a criar uma das principais características do

Heavy Metal. Outra característica dessa geração de grupos foi a temática das letras, agora

mais de cunho político-social. O cruzamento dessas características semeou o terreno para o

início do Heavy Metal que, como gênero musical, teve seu surgimento na década de 1970 e

foi adquirindo contornos mais definidos até o início dos anos 1980, quando pode enraizar-se

como  gênero  musical.  Vale  ressaltar  que  este  é  um  período  historicamente  conturbado,

especialmente no campo político, como por exemplo, as mortes de John Kennedy e Martin

Luther King. E também no nicho musical, alguns acontecimentos ligados ao rock’n roll como

as 4 mortes no show dos Rolling Stones1, a separação dos Beatles e as mortes por overdose de

Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison.

No contexto histórico dos movimentos anti-guerras,  pelos direitos civis e
pela livre expressão, proporcionaram um contexto coerente e propício para a
união dos jovens,  no início dos anos 1960.  Porém no final  desta mesma
década, fatos como a repressão policial contra a movimentação dos jovens, a
morte de Martin Luther King foi uma reversão deste estado de união dos
jovens. A separação dos Beatles em 1970 simbolizou o fim deste cenário de
união entre os jovens da época e a instalação de um cenário de crise que
poria fim àquela cultura juvenil. O fim do recrutamento militar serviu como
uma  recompensa  indireta  ao  movimento  anti-guerra  e  satisfez  suas
exigências, mas no processo enfraqueceu seu senso de idealismo. O Heavy
Metal nasceu  em  meio  a  este  cenário,  às  cinzas  da  revolução  juvenil
fracassada. (WEINSTEIN, 2000, p. 13). 

Ainda segundo Weinstein (2000), esta crise pela qual passava o rock, acompanhando a

desregulamentação do sistema monetário internacional e uma crise petrolífera nas décadas de

1960 e 1970 que afligiu vários setores comerciais no mundo, deixou muitos trabalhadores

desempregados. Os músicos da banda Black Sabbath surgiram sob esse contexto de crise na

cidade de Birmingham, na Inglaterra, e compuseram sobre essa realidade. 

O termo “heavy”, até então, referia-se mais a um sentimento do que ao estilo musical.

“Na gíria hippie era usado para descrever uma disposição mais potente de qualquer coisa”

(CHRISTE, 2010, p.22). Antes disso, Heavy Metal era um termo militar do século XIX, usado

para referir-se ao poder de fogo de uma arma e, na química, para designar elementos recém-

descobertos  de  alta  densidade  molecular.  No  entanto,  outros  termos  também ajudavam a

1 Veja em https://namiradogroove.com.br/blog/showsfestivais/the-rolling-stones_altamont_1969_hells-
angels_gimme-shelter (acesso em 15/08/2018).
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construir seus significados.

Quando John Kay, compositor de “Born to be Wild”, do Steppenwolf, citava
“heavy metal thunder”, em 1968, ele estava apenas se referindo ao barulho
das motocicletas; sem o Heavy Metal, a expressão seria apenas um acidente
poético, a profecia vazia contida no texto escrito por milhares de macacos
brincando  em  máquinas  de  escrever,  tentando  escrever  a  Bíblia.[...].
(CHRISTE, 2010, p. 23).

“Heavy”teria  sido  bem  aceito  na  Inglaterra,  porém  não  muito  bem  recebido  nos

Estados Unidos, que a princípio tentaram evitar o seu uso e assim usavam outras expressões

tais como Hard Rock, que na verdade engloba muitas bandas que têm algumas características

do Heavy Metal, mas ainda assim “soavam muito melódicas para serem consideradas como

bandas de Metal” (WEINSTEIN, 2000, p.20 ).  

Mas para  Christe  (2010),  há um momento  e  localização exata  do aparecimento  do

Heavy Metal: em 1968, na cidade de Birmingham, Inglaterra. Ali, ainda segundo este autor, se

concentrava uma geração de jovens sem oportunidades vivendo sua adolescência em uma

cidade industrial economicamente em crise. Neste contexto histórico-social, quatro rapazes

começaram  a  compor  músicas  e  produzir  uma  sonoridade  que  se  combinava  com  as

siderúrgicas, paisagem que predominava em sua cidade natal.  Black Sabbath (Imagem 1),

nome tirado de um filme de terror estrelado por Boris Karloff, conseguiu sintetizar o antigo

rock and roll, adicionando o chamado "Intervalo do Diabo", (o trítono ou a quinta diminuta da

teoria  musical,  constantemente  evitada  na  música  eclesiástica  medieval  devido  a  sua

sonoridade dissonante),  criando uma nova e única sonoridade musical até então.  Marcado

pelos  riffs2de guitarra de Tony Iommi, as letras do baixista Geezer Butler, a bateria de Bill

Ward e Ozzy Osbourne,  a música do Black Sabbath era  incrivelmente obscura e sinistra,

contrapondo-se com a alegria do "Flower Power" que eram ligados à música popular e ao

movimento hippie da mesma época. Reconhecemos no Heavy Metal certos padrões sonoros e

visuais que continuam até hoje como características que serviram como uma espécie de fio

condutor  do  Heavy  Metal,  como a  sonoridade  mais  pesada  e  simples,  o  uso  dos  modos

menores, o  diabolo in musica  (intervalo do diabo), o visual sombrio proveniente do uso de

roupas pretas, a estética visual das capas dos discos e os temas das canções.

2 Riff é um pequeno trecho, geralmente instrumental, que se repete várias vezes na música. É muito utilizado
como introdução e possui importância fundamental na identidade da música. Apesar do termo ser utilizado com
mais  frequência  entre  os  guitarristas,  existem  riffs  tocados  no  violão,  no  baixo,  no  piano  e  em  outros
instrumentos também.
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Imagem 1 – Os membros da banda Black Sabath em sua cidade Natal, Birmingham, na Inglaterra.
Fonte: https://www.loudersound.com/features/black-sabbath-albums-ranked-from-worst-to-best

Foto de Chris Walter/WireImage. Acesso em: 28/01/2019

O Black Sabbath abordava abertamente temas desde a corrupção política na música

(War Pigs), o uso de drogas recreativas (Sweet Leaf) até o ostracismo social (Children of the

Grave). Comparado a outras bandas do final dos anos 1960, as composições e performances

do grupo eram minimalistas em sua forma e execução. No entanto, o que lhes faltava em

complexidade, era compensado em termos de força e intensidade, um dístico que garantiu a

implantação do padrão deste novo estilo musical e  rendeu ao Black Sabbath, a indicação de

serem considerados a primeira banda de Heavy Metal da história. (CHRISTE, 2010). Mas em

paralelo, outro grupo chamava atenção na cidade de Hertford, ao norte de Londres: o quinteto

chamado Deep Purple, que estava experimentando muitas das mesmas influências que seus

compatriotas  ingleses.  No  entanto,  ao  contrário  da  natureza  amadora,  e  de  músicos

trabalhadores das fábricas como era o caso do Black Sabbath, o Deep Purple era formado por

músicos profissionais, altamente qualificados por suas habilidades instrumentais. O que se

seguiu foi uma música mais consistente, mais dinâmica, e musical, tanto pelas guitarras de

Ritchie Blackmore como pelos vocais de Ian Gillian. As músicas eram igualmente intensas

como  as  do  Black  Sabbath,  porém  mais  complexas,  dotadas  de  visível  virtuosismo

instrumental. Em última análise, Deep Purple ajudou a estabelecer e definir o  Heavy Metal

como um gênero musical ao mesmo tempo que desafiou seus limites e convenções estéticas e

musicais.  
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Com o fundamento musical iniciado por Black Sabbath e Deep Purple, era apenas uma

questão de tempo para alguém sintetizar o  Heavy Metal como um conjunto de costumes e

hábitos  fundamentais,  seja  no  âmbito  do  comportamento,  dos  valores,  seja  nas  ideias  ou

crenças daquela época. Como o Black Sabbath, o Judas Priest também veio de Birmingham,

no entanto,  incorporou muitos dos elementos musicais  do Deep Purple.  Isto é,  o quinteto

combinou a escuridão e a intensidade do Black Sabbath com a musicalidade e complexidade

do  Deep  Purple,  colocando  o  Heavy  Metal em  territórios  ainda  não  explorados,  o  que

significou, para Weinstein (2000) e Christe (2010), o início de uma era do Heavy Metal que ao

mesmo tempo foi altamente rítmica e melódica. Além disso, o legado duradouro de Judas

Priest  foi  a  introdução da  imagem indelével  do  Heavy Metal,  isto  é  roupas  de  couro  e

aviamentos, visual trazido da cena dos clubes gay do Soho londrino. O vocalista Rob Halford

(imagens 2 e 3), que até então não havia tornado pública a sua homossexualidade, incorporou

esta  estética no palco em seus espetáculos no final da década de 1970. Ninguém poderia

imaginar naquele momento que tal escolha se tornaria um clichê, sinônimo do Heavy Metal.

Imagens 2 e 3: Rob halford e o visual das roupas de couro e aviamentos. 
Fonte:https://trailerparkninja.com/tag/rob-halford/

Acesso em 28/01/2019

Com a chegada dos anos 1980, aparecia a segunda geração do  Heavy Metal,  ainda

centrada principalmente na Inglaterra. Este coletivo de bandas ganhou o apelido de “The New

Wave of the British Heavy Metal”3 ou Nova Onda do  Heavy Metal Britânico. Um jogo de

palavras sobre o nome conferido à sensação de "nova onda",  que ironizava as paradas de

3 A partir daqui, abreviaremos para NWOBHM para facilitarmos a leitura.
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sucesso  da  música  pop.  Novas  bandas  como  Iron  Maiden,  Motörhead  e  Diamond  Head

desenvolveram  uma  marca  distintamente  nova  para  o  Heavy  Metal.  Embora  fortemente

inspirada pelas bandas fundadoras, a música desses novos grupos eliminou de sua sonoridade

a influência do blues, incorporando elementos do punk britânico dos anos 1970. O resultado

foi um som mais rápido e agressivo. No visual, algumas dessas bandas adotaram as calças de

lycra / spandex (imagem 4) e justificaram seu uso devido à boa mobilidade e conforto, em

oposição ao couro, um tecido mais duro e menos confortável para as performances ao vivo.

Em suas letras, esses grupos do NWOBHM aventuraram-se em novas temáticas. As canções

exploraram também os reinos da fantasia e da mitologia, contudo mantiveram a ira social de

seus  predecessores.  Com  base  nessa  exploração  criativa,  as  bandas  da  NWOBHM,

especialmente o Iron Maiden, começam a criar elaborados palcos para performances teatrais

como complemento para sua música ao vivo (imagem 5). Estes novos elementos repercutiram

longe,  atraindo fãs bem distantes da Inglaterra.  Em meados da década de 1980, o  Heavy

Metal experimentou aceitação e  popularidade  na Europa continental,  América do Norte  e

chegou até a América do Sul.

Imagem 4 – Visual do Iron Maiden nos anos 1980
Fonte: https://www.billboard.com/articles/columns/rock/8301736/

iron-maiden-seventh-son-of-a-seventh-son-artists
crédito: Ron Hart. Acesso em 28/01/2019

Imagem 5  - Palcos elaborados para performances teatrais como
complemento para música ao vivo. 

Fonte: https://maidenrevelations.com/2012/11/07/best-worst-
maidens-1980s-stage-productions/

Acesso em 28/01/2019

Em  síntese,  pode-se  dizer  que  ao  longo  do  tempo  o  Heavy  Metal experimentou

diferentes interpretações e estéticas especialmente pelo fato de ter começado a se disseminar

em níveis globais. Isso começou a ficar evidente, principalmente na costa oeste da América do
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Norte, especialmente Los Angeles e a área da baía de São Francisco. Em Los Angeles, muitas

bandas  desenvolveram  uma  abordagem  dinâmica,  mas  com  um  som  cru  e  simplificado

tecnicamente, e um foco na teatralidade e no espetáculo. Bandas como Poison (imagem 6),

Mötley Crüe (imagem 7) e Ratt lideraram o movimento afetuosamente conhecido como Hair

Metal ou  Glam  Metal.  Para  essas  bandas,  o  produto  era  o  espetáculo.  Subdivisão  mais

engajada comercialmente e bem-sucedida do Metal até aquele momento, essa linha vendeu

bons momentos através de canções com estruturas simples com conteúdo lírico focado em:

carros velozes, festas e boa vida.

Imagem 6 – Fonte https://ocweekly.com/the-10-best-poison-
songs-8181486/

A banda identificava o movimento “Hair Metal” dos anos
1980

Acesso em 29/01/2019

Imagem 7 – Fonte:
https://inthe80sblog.wordpress.com/2017/08/29/motley-crue-

girls-girls-girls/
Motley Crue  e o  visial “Glam Metal”

Acesso em 29/01/2019

Deslocando-se para a baía de São Francisco, outras bandas seguiram em um trajeto

radicalmente oposto ao movimento do Glam Metal. Inspirando-se nas bandas originárias do

Metal e no aumento da velocidade das bandas do NWOBHM, um novo subgênero de Metal se

formava: o  Thrash Metal. Conduzidas pela área da baía de São Francisco por bandas como

Metallica, Exodus, e Testament, bem como Megadeth e Slayer em Los Angeles, as bandas

Thrash consideraram o  NWOBHM como um desafio ainda em aberto em termos musicais.

Isso provocou uma verdadeira disputa entre essas bandas, baseada em três parâmetros: quanto

mais difícil, mais rápido e mais alto, melhor. O Thrash se tornava a versão mais extrema do

Heavy  Metal até  então.  Musicalmente  mais  rítmico  do  que  melódico,  sua  principal

preocupação eram os riffs complexos tocados a uma velocidade extremamente rápida. 

Os  pioneiros  no  desenvolvimento  desta  especialidade  foram  James  Hetfield  ,  do

Metallica,  e  Dave  Mustaine,  do  Megadeth,  seguidos  por  Kerry  King  e  Jeff  Hanneman
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(imagem 8), do Slayer. As bandas de  Thrash desafiaram a norma vigente e se expressaram

abertamente,  fazendo  uso  de  linguagens  consideradas  abusivas  pela  sociedade  em  geral

(imagem 9), por conta de letras socialmente conscientes e politicamente críticas. Já no final da

década de 1980, o  Heavy Metal estava criando múltiplas personalidades, desenvolvendo-se

em duas direções diferentes, uma mais baseada nas melodias e a outra no ritmo, com cada

convenção sendo estimulado para os extremos. O visual do Thrash Metal se contrapunha aos

cabelos e roupas excessivas identificados ao Glam Metal, utilizando no palco roupas que se

aproximavam mais com as vestimentas do dia a dia, como camisas pretas e calças jeans

Imagem 8 – Fonte:
https://blog.bazillionpoints.com/2014/08/27/thirty-years-ago-
slayer-exodus-and-suicidal-tendencies-played-on-a-plywood-

stage-the-woodstock-of-thrash-metal/
Jeff Hanneman do Slayer
Acesso em 29/01/2019

Imagem 9 – Fonte: https://metalheadzone.com/quiz-which-
80s-metal-frontman-are-you/

James Hetfield do Metallica usando camisa com linguagens
consideradas abusivas pela sociedade.

Acesso em 29/01/2019

Mas, logo no início da década seguinte o Heavy Metal chegou a uma encruzilhada. A

era do Glam e dos cabelos montados desapareceu tão rapidamente quanto apareceu em cena.

O  Thrash ainda  soava  extremo  para  o  público  comum.  Porém,  algumas  bandas,

principalmente  o  Metallica  e  o  Megadeth,  experimentaram  caminhos  mais  palatáveis,

comercial e sonoramente falando. Nessa perspectiva, alguns grupos passaram a ser o centro

das atenções, outros abraçaram a liberdade desenfreada do underground.  

3.2 Os códigos e simbologias do Heavy Metal

Como visto na primeira parte deste capítulo, de acordo com Ian Christie (2010), o

Heavy Metal é um gênero musical cuja história data desde o final dos anos 1960 e construiu

uma materialidade mais pesada transformada em expressão estética e artística em maior grau,
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principalmente, a partir do início dos anos 1980. Possui significados que evocam uma série de

imagens, tanto da sua estética visual quanto musical, como as camisas pretas, as figuras de

caveiras e as guitarras distorcidas. O cotidiano desses personagens, por vezes é reduzido a

clichês  como  a  espetacularização  da  morte  e  música  barulhenta.  Essas  aparências

identificadas pelo uso de suas imagens e da sua linguagem, usadas repetidamente acabam

sendo socialmente reconhecidas e consagradas, e direcionam os comportamentos e as atitudes

em relação ao Heavy Metal e aos chamados “metaleiros”, dirigindo inclusive o olhar e a fala

da mídia que estabelecem uma forma de dizer e ver este gênero musical. Em consequência

disso,  o  gênero  é  considerado  por  muitos  como  um  tipo  de  música  incompreensível,

relacionada a temas obscuros, como o satanismo. 

Ao  explicarmos  seus  principais  símbolos  e  buscar  possíveis  origens  que  possam

colaborar com a formação do imaginário social sobre Heavy Metal, nossas reflexões teóricas

seguem o caminho do formismo, teoria do cotidiano proposta por Maffesoli, que valoriza as

formas  sociais.  Para  esta  corrente,  os  acontecimentos  sociais  só  existem  porque  estão

inseridos dentro de uma forma, que precisa ser levada em consideração antes da investigação

do objeto. A perspectiva formista prioriza os aspectos que estão à margem do centro da razão,

relegados ao esquecimento. Por meio destas formas é possível ultrapassar os modelos prontos

e fixos e buscar a profunda aparência da vida cotidiana, uma vez que não se parte de nenhum

conceito apriorístico. 

Os costumes, as crenças, os dizeres de um determinado povo ou grupo social, o que

falam, a maneira de falar, as atitudes em determinadas circunstâncias, as astúcias do dia a dia

se tornam fonte de um conhecimento próprio, o qual defende Maffesoli. A partir do momento

em  que  reconhecemos  os  modos  de  agir e  pensar  do  outro,  estamos  reconhecendo  a

complexidade da vida cotidiana que se configura como uma teia de  significados na qual o

indivíduo, por meio do seu imaginário social, atua como peça-chave do campo do cotidiano.

Nunca é demais insistir na nobreza da vida cotidiana. Pode-se dizer que é a
partir  do  “ordinário”  que  é  elaborado  o  conhecimento  do  social.  É
conveniente insistir nisso, pois, por um lado, tal como um ponto cego, trata-
se de um domínio que era estranhamente ignorado pelos intelectuais, e por
outro, esse quotidiano parece ser uma das principais características do estilo
estético do qual nos ocupamos aqui (MAFFESOLI, 1995, p. 63). 

Assim, buscamos desmitificar e desfazer ideias pré-concebidas daqueles que não conhecem o

cotidiano  deste  gênero  musical,  criando  condições  para  que  ele  possa  ser  identificado  e
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compreendido além de barulho e temas sombrios.  No atual  contexto em que as verdades

prontas  não oferecem respostas  plausíveis,  Maffesoli  situa  sua  abordagem no campo das

efervescências da vida diária, de onde surge o novo estilo de análise fundado na  estética.

Como o Heavy Metal se constrói sobretudo através de suas escolhas estéticas (visuais e

sonoras), vemos no formismo uma corrente eficaz para dar conta da sociologia do cotidiano

deste gênero musical. Na visão do autor, o cotidiano é atravessado pelo aleatório, com ênfase

nos jogos da aparência e nos aspectos imateriais da existência que, de uma forma paradoxal,

são identificados pela operação das imagens e da linguagem. O termo formismo é proposto

por Maffesoli (2007, p.109) para fazer referência a “certo enquadramento que permite pôr em

relevo  características  da  vida  social  sem  deformá-la  em  demasia”.  A forma  é  capaz  de

alcançar as aparências do social que seriam eliminadas em uma análise puramente objetiva ou

racional.  Em  seu  entendimento,  o  conceito  exclui,  porque  enquadra  e  impõe  normas  e

padrões, enquanto a forma agrega.

O Heavy Metal trouxe consigo formas peculiares de identificação. Um exemplo disso é

a  vestimenta  dos  fãs,  cuja  característica  é  fácil  de  reconhecer:  camisetas  pretas  com  as

logomarcas  das  bandas,  jaquetas  e  calças  feitas  com  jeans  ou  couro,  correntes,  spikes

(espinhos  acoplados  às  roupas  e  acessórios),  tatuagens,  maquiagem,  cabelos  compridos  –

características contestadoras ao pensamento e estética tradicional. Esse visual é um reflexo da

forma de agir e pensar dos simpatizantes do Heavy Metal, os headbangers, e chama a atenção

devido à excentricidade. 

Estes  fãs,  em  razão  dessas  escolhas  estéticas  e  musicais  acabam  sendo  alvo  de

preconceitos  e  identificados  por  palavras  que  possuem conotação  negativa  na  sociedade.

(Elencaremos  essas  características  na  última  parte  deste  capítulo).  Esse  processo  de

estigmatização acontece em diferentes campos da sociedade. Entre as causas, podem estar o

desconhecimento das bases ideológicas e das simbologias dos grupos sociais. Em razão disso,

consideramos necessário explicar alguns dos principais símbolos, códigos e significados do

Heavy Metal, pois através deles poderemos verificar se os preconceitos que estão relacionados

a  este  gênero  musical  se  originam  nestas  escolhas.  Neste  sentido, Agnes  Heller  (1970)

considera  que  o  homem  na  sua  cotidianidade  manifesta  todos  os  aspectos  de  sua

individualidade e de sua personalidade e, portanto, são colocados “em funcionamento” todos

os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus

sentimentos, paixões, ideias e ideologias. O homem, na sua vida cotidiana, é atuante e fluidor,
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ativo e receptivo, no entanto não tem tempo nem possibilidade de se absorver inteiramente em

nenhum desses aspectos e assim sendo não pode aguçá-los em toda sua intensidade. 

Heller aponta que o sistema de preconceitos é provocado pelas integrações sociais em

que vivem os homens, e sobretudo pelas classes sociais. Os precipitados pensamentos e as

ações espontâneas, imediatistas e não refletidas que dominam o cotidiano orientam relações

sociais baseadas em preconceitos. 

Crer  em preconceitos  é  cômodo porque nos protege de conflitos,  porque
confirma  nossas  ações  anteriores.  Mas,  muitas  vezes,  o  mecanismo  é
também indireto: Nossa vida, que não pode alcançar seu objetivo em sua
verdadeira atividade humano-genérica, consegue então um ‘sentido’ pleno
no preconceito. (HELLER, 1970, p. 48).

A  música,  juntamente,  com  a  sua  expressão  e  sua  ideologia,  são  frutos  do

relacionamento entre o homem e a sociedade em que vive. Nessa perspectiva é que buscamos

uma visão mais ampla sobre o estilo musical e a cultura do  Heavy Metal, reconhecendo a

importância  em desmistificar  as  visões  distorcidas,  percebidas  e  difundidas  na sociedade.

Segundo Leão (1997), o  Heavy Metal, antes de música, é uma atitude, um estilo de vida e

filosofia.  Funciona  como  um espaço  em que  os  jovens  partilham sentimentos,  frente  às

incertezas do cotidiano familiar e dos espaços normativos da sociedade. Janotti Jr. (2004),

discute  que  o  gênero  musical  criou  uma expressividade  que  estava  longe  do  alcance  da

autoridade do mundo adulto, pois o primeiro passo do Heavy Metal é composto pela rebeldia

e pela contestação, atitudes que boa parte dos jovens adotou no período pós-guerra do Vietnã.

Heavy  Metal:  cheio  de  espinhas,  prolixo,  pútrido,  não-engraçado,  não
sofisticado,  anti-intelectual  (mas  impossivelmente  pretensioso),  sombrio,
péssimo, terrível, horrível e estúpido, quase sem música; música da morte,
música morta, o bicho-papão espancado, a dança da derrota e da decadência;
o  hein?  Música  feita  por  imbecis  com mandíbulas  soltas,  de  cabelos  de
alpaca, imbecis em calças largas e botas de couro de cano alto para imbecis
de  queixo caído,  de  cabelos  de alpaca e  bigode  em camisetas  grandes  e
baratas, com fotos de histórias em quadrinhos do Armageddon estampadas
na frente (WEINSTEIN, 2000, p. 1).

Embora seja gênero musical, como “objeto” de cultura, o Heavy Metal  é apreendido por

seu público e músicos de maneiras diferentes e, às vezes, até mesmo contrastantes. Embora

considerado barulhento por se utilizar de equipamentos sonoros de alta potência, o gênero se

define  a  partir  de  um  grupo  de  regras  um  conjunto  de  regras  que  permite  determinar
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objetivamente  se  uma  música,  um  álbum,  uma  banda  ou  uma  performance  deve  ser

classificada como pertencente à categoria “Heavy Metal". Esse código não é sistemático, mas

é suficientemente coerente para demarcar um núcleo de música com características próprias. 

Assim  como  a  maioria  dos  gêneros  musicais,  o  Heavy  Metal,  além  de  suas

características sonoras também incorpora uma dimensão visual e verbal, onde músicas têm

palavras que permitem uma ampliação do seu significado para além da lírica e do som. Por

isso, quando usamos o termo “Heavy Metal” neste estudo, estamos nos referindo não somente

ao  gênero  musical,  ou  seja  não  estamos  incluindo  apenas  arranjos  sonoros,  mas  outros

elementos estéticos e significativos como sua arte visual e expressão verbal. Estes elementos,

que por um lado sustentam sua sonoridade, em conjunto podem ajudar a explicar as possíveis

origens de estigmas e preconceitos que rondam sua cultura. 

Para melhor compreensão do nosso argumento, é preciso destacar que o Heavy Metal

existe  em  função  de  trocas.  Essas  trocas  são  feitas  entre  os  artistas,  a  plateia  e  seus

mediadores, onde cada um tem o seu papel e interesse, e atuam como geradores e recebedores

de ideias, percepções e representações. Essas três categorias de participantes são essenciais ao

Heavy Metal. De uma maneira geral, artistas criam e executam a música, o público a aprecia e

a torna a base de uma subcultura jovem, e os mediadores unem artistas e público. O Heavy

Metal surgiu  com  novos  recursos  (sonoros,  líricos  e  imagéticos),  que  gradualmente  o

distinguiram da música presente em sua época de origem, mas, claro, também possui suas

influências, precursores e protótipos. Como vimos anteriormente, o  Heavy Metal surgiu no

início dos anos 1970, mas tem suas origens verificadas no rock dos anos 1960. Ambos os

gêneros musicais foram formados dialogicamente, a partir de transformações sonoras aliadas

a aspectos históricos, cada um deles com uma genealogia e potencialidades em particular.

Assim  como  Janotti  Jr.,  Weinstein  também  faz  uso  da  palavra  “potência”  como  uma

característica definidora para o Heavy Metal:

O som vem em primeiro  lugar:  o  volume,  uma  característica  chave  que
emerge do rock and roll, não era uma característica definidora do pop ou do
blues. Em seguida vem as luzes do palco que iluminam a banda, estética do
endeuzamento.  Por  último  os  instrumentos  chamativos,  que  definem  a
fisicalidade  do  Heavy  Metal.  A potência  do  Metal  emerge  basicamente
dessas questões (WEINSTEIN, 2000, p12).
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O poder sonoro do  Heavy Metal é suportado e aprimorado por uma ampla gama de

artefatos visuais e efeitos que exibem seu significado inerente. O aspecto visual do  Heavy

Metal compreende uma ampla gama de itens, incluindo logotipos de bandas, capas de álbuns,

fotografias,  adesivos e  camisetas.  Elementos visuais ao vivo,  como figurinos  usados nos

concertos, efeitos de iluminação, cenários e coreografias também fazem parte da estética do

Metal. As imagens em revistas e imagens de vídeos musicais também auxiliam na construção

do imaginário do Heavy Metal. 

Logotipos (imagem 10) servem para identificar uma banda visualmente e verbalmente,

já que a maioria deles apresenta o nome da banda em letras estilizadas. Embora cada banda

tenda a usar um nome personalizado, há uma semelhança entre os tipos usados no gênero.

Imagem 10 – Fonte: http://www.yellmagazine.com/5-reasons-listen-heavy-metal/77037/
logotipos de diversas bandas de metal

Acesso em 02/02/2019

Os logotipos são usados nas capas dos álbuns e na mídia em geral como forma de

identificação,  uma marca  registrada.  Eles  também são usados na confecção de camisetas,

broches,  chapéus  e  patches.  o  chamado  merchandise  -  a  mercadoria  comprada  e
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orgulhosamente usada pelos fãs – também é um meio encontrado pelas bandas para se auto-

sustentarem. Assim como os logotipos, as capas dos álbuns servem ao propósito duplo de

identificar a banda e projetar sua imagem, atitude e emoção desejadas para o fã e potencial

comprador.  As  capas  de  álbuns  (imagem  11)  são  dispositivos  de  marketing,  não  muito

diferentes dos designs de embalagens de diversos outros produtos. Eles servem para chamar a

atenção do consumidor em potencial e para identificar o produto tanto pelo gênero musical

quanto pelo artista específico. Vale lembrar que o Heavy Metal cristalizou-se na época em que

o  álbum  era  o  principal  meio  de  gravação  e,  assim,  a  capa  do  álbum  não  apenas

desempenhava  uma função  de  marketing,  mas  também servia  como parte  da  experiência

estética total de fazer parte da cultura do rock pesado. Em resumo, as cores e imagens nas

capas dos álbuns aumentam ainda mais a identificação já trazida pelos logotipos. 

A cor dominante do  Heavy Metal é a cor preta. Ela remete à noite, à escuridão e ao

sombrio. As artes gráficas somadas ao esquema de cores usados juntamente com o preto não é

gentil,  relaxante  ou meramente  neutro.  Pelo  contrário,  é  intenso,  excitante  ou ameaçador.

Enquanto o código para álbuns pop se utiliza de fotografias dos rostos dos artistas, as frentes

dos álbuns  de  Heavy Metal não  são  agraciados  com  close-ups de  membros  da  banda.  O

código  do  Heavy  Metal especifica  que  o  que  é  representado  deve  ser  um tanto  sinistro,

ameaçador e inquietante, sugerindo caos e beirando o grotesco. Entre as variações na temática

do Heavy Metal podemos incluir a iconografia de filmes de terror trazidas, principalmente,

através do vocalista Alice Cooper. Além disso, contos de horror gótico e fantasias heróicas;

imagens  de  ficção  científica  tecnológica,  além de  motociclistas  vestindo  couro  preto  são

temas  presentes  nas  artes  relacionadas  ao  Metal.  As  capas  dos  álbuns,  muitas  vezes

reproduzidas  também  em  camisetas,  são  projetadas  para  transmitir  um  clima  ou  um

sentimento.
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Imagem 11 – Montagem com capas de discos.
Fontes: https://www.slayer.net/discography

http://judaspriest.com/disc/
https://www.metallica.com/releases/albums/

https://www.blacksabbath.com/discography.html
https://imotorhead.com/

https://ironmaiden.com/discography/studio-albums
Acesso em 02/02/2019

 A imagem visual contextualiza a música ou, pelo menos, fornece uma pista para o seu

significado, uma referência em termos de qual tipo de música está disponível em determinado

produto audiovisual. O aspecto visual também é parte integrante da experiência dos concertos

de  Heavy  Metal.  Nela,  o  gênero  não  criou  um  código  novo,  mas  inicialmente  tomou

emprestado os padrões existentes das culturas musicais que fizeram parte de sua genealogia.

O código de vestimenta também foi gradualmente modificado ao longo das décadas. Seguindo

a mesma dialógica com o cinema, vimos que uma estética que se tornou dominante entre as

bandas foi o visual de motoqueiro. Segundo Weinstein (2000), este visual foi originalmente

introduzido na década de 1950. Marlon Brando, no filme “The Wild One” (imagem 12), fez

da jaqueta de couro um símbolo de masculinidade e rebeldia. A iconografia da motocicleta é

ainda  mais  diretamente  atribuível  a  música  "Born  to  Be  Wild",  da  banda  Steppenwolf,
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também mencionada anteriormente como fonte para o nome dado ao gênero musical. O visual

do  motociclista,  combinava  com  um  sistema  simbólico  bem  conhecido  de  rebelião,

masculinidade e status de  outsider que se encaixam com os outros elementos da cultura do

Heavy Metal. 

Imagem 12 – Fonte:
https://www.alamy.com/marlon-brando-

the-wild-one-1953-
image240607559.html

Marlon Brandon  no filme  “The ild
One”.  Acesso em 02/02/2019

Imagem 13 -  Fonte: https://www.ecrater.com/p/17390754/judas-priest-postcard-
rob-halford

Vocalista Rob Halford, da banda Judas Priest , que trouxe o visual das roupas de
couro dos clubes gays de Londres e a estética das gangs de motociclistas,
inspiradas no cinema. Ele tem o costume de entrar no palco, literalmente,

dirigindo  um motocicleta. Acesso em 02/02/2019

Outra  opção  de  figurino  relacionada  também  à  experiência  dos  concertos  foi

introduzida por volta de 1980, o chamado “spandex”, calças feitas de um material expansível,

elástico, que permite maior liberdade de movimento no palco, foram amplamente adotadas

pela banda Iron Maiden. Mas os fãs masculinos não copiaram seus heróis de banda vestindo

este estilo. Já o estilo que faz uso de jeans e camisetas evidenciou a identificação com os fãs

no dia a dia. Em 1986, o baixista do Metallica Cliff Burton, questionado sobre as vestimentas

extravagantes de outras bandas declarou:

Funciona pra eles. A gente não usaria isso. A gente é feio o suficiente em
nossas roupas normais. Não precisamos de mais ajuda. Usamos jeans e tênis
por que nos sentimos confortáveis. É o que a gente usa quando estamos por
ai. Por que deveríamos nos trocar quando subimos no palco? Não queremos
parecer  chiques  ou  coisa  parecida.  Queremos  ser  nós  mesmos.  Deixar  a
música aparecer mais que o visual. (Cliff Burton, baixista do Metallica no
video MTV Metal Mania, 1986)
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Imagem 14 – Fonte  http://www.radiotangra.com/en/news/read/20586.html
crédito: Ross Halfin

Acesso em 02/02/2019

Durante a  década de 1980, os videoclipes forneceram outro meio para a expressão

visual da sensibilidade do Heavy Metal. O código visual para os vídeos de Heavy Metal foi

estabelecido logo no início do desenvolvimento dessa linguagem. Se fizermos um apanhado

de vídeos de Heavy Metal do período inicial da cultura dos videoclipes veremos alguns pontos

em comum. A primeira regra era que cenas dos concertos deveriam ser um elemento forte no

vídeo. No entanto, vale ressaltar que o aparato técnico da televisão não consegue captar a

potência auditiva e a excitação geral de um concerto de Heavy Metal. A experiência televisiva

é passiva demais para simular a experiência ativa de concertos e todos os seus elementos

como a música alta, efeitos especiais e pirotécnicos por exemplo. Sua tela, por maior que seja,

ainda possui alto-falantes de baixa qualidade que não conseguem aproximar-se da experiência

sensorial do show ao vivo. 

Para  compensar  essas  deficiências,  outras  imagens  visuais  eram  intercaladas  com

imagens da banda tocando, já que a parte do áudio, na maioria das vezes, não era de uma

performance  ao  vivo  de  verdade,  mas  gravada  em  um  estúdio.  Visões  de  mulheres

sexualmente  provocativas,  atos  de  revolta  contra  figuras  de  autoridade,  como  pais  ou

professores, e cenas de desordem geral são geralmente intercaladas com as cenas de concertos

reais ou simuladas.  O elemento comum nessas imagens é o desrespeito às convenções. A

rebelião contra a cultura dominante e as imagens excêntricas podem ser consideradas como
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um elemento visual para compensar a falta do poder sonoro do sistema de som da televisão,

ou da performance de  Heavy Metal ao vivo experimentadas nas imagens dos videoclipes.

Dessa forma, sua a identidade foi se construindo através da capa do álbum e das fantasias do

palco, e é complementada pelas imagens rebeldes dos vídeos. 

O aspecto lírico do Heavy Metal é pelo menos tão significativo quanto seus aspectos

sonoros  ou  visuais.  A expressão  verbal  do  Heavy  Metal também  atua  na  produção  de

significados. Uma olhada nos nomes de centenas de grupos de Heavy Metal pode nos mostrar

algumas uniformidades de significação e sensibilidade. Uma parte significativa dos nomes

evoca imagens sinistras, assim como temas de desordem e caos são predominantes: “Abattoir,

Annihilator,  Anthrax,  Blue  Murder,  Dark  Angel,  Death,  Death  Angel,  Forbidden,  Grim

Reaper,  Iron  Maiden,  Malice,  Mayhem,  Nuclear  Assault,  Poison,  Savatage,  Scorpions,

Sepultura,  Slayer,  Trouble,  Vengeance,  Vio-lence,  and  W.A.S.P.”,  são  respectivamente:

Matadouro,  Aniquilador,  Antraz,  Assassino Azul,  Anjo das Trevas,  Morte,  Anjo da Morte,

Proibido, Anjo da Morte,  Donzela de Ferro, Malícia, Desordem, Assalto Nuclear, Veneno,

Selvageria, Escorpiões, Sepultura, Assassino, Problemas, Vingança, Violência e Vespa. Não

há evidência nessa sequência de nomes de bandas da energia positiva e do colorido hippie do

Flower Power da década de 1960. 

Alusões religiosas são abundantes, através do uso de termos como “anjo”, “inferno”,

“sagrado” e “santo” formando elementos de nomes de bandas. Os títulos dos álbuns de Heavy

Metal e os títulos das músicas incluídas nos álbuns refletem os mesmos temas que os nomes

das bandas. O uso desses nomes, ou palavras evocam seu próprio tipo de significado criando

uma expectativa emocional e funcionam no  processo de identificação, seja ela positiva ou

negativa.

Os principais temas do Heavy Metal podem ser enquadrados em dois grupos
definidos  por  uma  oposição  binária:  dionisíaca  e  caótica.  A experiência
dionisíaca celebra as forças vitais da vida através de várias formas de êxtase.
Está incorporado na trindade profana, a frase clichê do “sexo, drogas e rock
and roll”. O dionisíaco é justaposto a um forte envolvimento emocional em
tudo o que desafia a ordem e a hegemonia da vida cotidiana: monstros, o
mundo diabólico, o inferno, os grotescos e os esquisitos, os desastres, o caos,
a carnificina, a injustiça, a morte e a rebelião. Tanto Dionísio (o deus grego
do vinho) quanto o Chaos (o deus mais antigo, que precede a própria forma)
são  fortalecidos  pelos  valores  sonoros  da  música  para  lutar  uma batalha
interminável pela alma do gênero e se unir em combate contra a segurança
presunçosa e a segurança de uma sociedade respeitável (WEINSTEIN, 2000,
p.35)
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A figura do diabo é frequentemente mencionada nas letras do Heavy Metal. Afinal ele é

o símbolo maior das forças do mal, o grande antagonista da religiosidade conservadora. O

inferno,  que  serve  tanto  como  a  casa  do  diabo  e  o  local  de  punição  para  aqueles  que

transgridem os dogmas, é usado em letras de  Heavy Metal como sinônimo do caos em si.

Muitas  músicas  trazem este  submundo:  por  exemplo,  “Running  with  the  Devil”,  do  Van

Halen; "Saints in Hell", do Judas Priest, e "Am I Evil?”, do Diamond Head e o cânone do AC

/ DC: "Highway to Hell".  Podemos utilizar um exemplo prático da simbologia utilizada no

cotidiano do Heavy Metal, também relacionado com o senhor das trevas, um dos gestos mais

utilizados pelo público, o chamado Devil Horns ou chifres do diabo. Popularizado pelo cantor

Ronald  James  Padavona,  o  Dio (Deus  em  italiano),  que  consiste  fechar  uma  das  mãos

mantendo o dedo indicador e o dedo mínimo estendidos. Dio afirmou em entrevista para o site

Metal-Rules.com porque utilizou o símbolo:

Duvido muito que eu tenha sido o primeiro a fazer isso. É como dizer que eu
inventei a roda. Tenho certeza de que alguém já tinha feito isso antes. Acho
que você deveria dizer que eu o popularizei. Eu o usei tanto e tantas vezes
que se  tornou minha marca registrada.  Mas foi[...]  eu estava no Sabbath
nessa época. Era um símbolo que eu achava que refletia aquilo que a banda
deveria representar. Mas não é o símbolo do demônio como se estivéssemos
aqui com ele. É um símbolo italiano que aprendi com minha avó e que se
chamava "Malocchio". Serve para afastar o mau-olhado ou para fazer o mau-
olhado, dependendo de como você o faz. Mas eu nunca diria que eu tenho
crédito por ter sido o primeiro a fazer isso. Mas eu o usei tanto que acabou se
tornando um tipo de símbolo do rock’n roll. (In:http://whiplash.net/materias/
curiosidades/081578-dio.html#ixzz2VqQn3Bow) 

Assim,  a  suposta  referência  ao  diabo  é  uma espécie  de  rotulação  que  auxiliou  na

referência cultural das bandas de  Heavy Metal. E as imagens proporcionadas pelas bandas,

por serem impactantes para a sociedade, acabam sendo impulsionadas e potencializadas pela

mídia,  se  tornando a  representação  estereotipada do  gênero  musical.  Vale  lembrar  que,

existem bandas que atendem aos estigmas estabelecidos  pela  mídia e pela  sociedade,  tais

como o satanismo e o machismo, mas estas não representam a totalidade do gênero. Portanto,

generalizar estes códigos e desconhecer o significado de sua simbologia pode ser indicial

para o processo de formação dos estereótipos e preconceitos relacionados ao Heavy Metal.

De acordo com Heller (2001),  dentre  as características presentes na vida cotidiana,

podemos  apontar  a  espontaneidade,  o  pragmatismo  (unidade  de  pensamento  e  ação),  o

probabilismo,  a  imitação,  o  economicismo,  os  precedentes,  os  juízos  provisórios  e  a
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ultrageneralização.  Sendo  este  último  o  processo  em  que  generalizamos  de  forma

indiscriminada,  atitudes  e  conceitos  baseados  em  assumirmos  estereótipos  predefinidos.

Podemos  ressaltar  que,  restrito  à  sua  vida  cotidiana,  o  ser  humano  convive  cercado  por

comportamentos e pensamentos imediatos, que por sua vez são reconhecidos e representantes

do seu caráter de elevação do particular individual no convívio com a sociedade e nas suas

necessidades  de satisfação pessoal.  Na formulação de julgamentos  diferenciados dos  seus

valores, o homem promove a si próprio desconsiderando ou desconhecendo outras formas de

pensamento e comportamento. 

De  duas  maneiras  chegamos  à  ultrageneralização  característica  de  nosso
pensamento e de nosso comportamento cotidianos: por um lado, assumimos
estereótipos,  analogias e esquemas já elaborados;  por outro,  eles nos  são
“impingidos” pelo meio em que crescemos e pode-se passar muito tempo até
percebermos com atitude crítica esses esquemas recebidos, se é que se chega
a produzir-se uma tal atitude.  Isso depende da época e do indivíduo.  Em
períodos estáticos, passam-se frequentemente inteiras gerações sem que se
problematizem os estereótipos de comportamento e pensamento. Em épocas
dinâmicas, esses elementos podem tornar-se problemáticos até mesmo várias
vezes em uma só geração. (HELLER, 2001, p. 44)

Neste sentido, a ultrageneralização desenvolve  uma  percepção distorcida do  Heavy

Metal, que apesar de baseada em características que de fato fazem parte do gênero musical,

são  generalizadas  de  forma  indiscriminada,  sendo  assim  reconhecidas  e  legitimadas  no

imaginário social.  Na verdade, a potência inerente do  Heavy Metal,  ligada à retórica e ao

imaginário que apresenta temas que a sociedade adulta tenta reprimir, é um ato de rebelião

simbólica. Os temas dionisíacos e os temas do caos formam uma bricolagem cuja coerência é

dada  pelo  fato  de  que  ambos  evocam significados  que  o  mundo  adulto  deseja  manter  à

distância e excluir da representação simbólica. É como se os oponentes do Heavy Metal não

suportassem ver e ouvir novamente aquilo que eles mesmos reprimem, desfilar impunemente

ao seu lado. Em sua expressão final de poder, o Heavy Metal inverte e brinca com a retórica

do  poder  divino,  privando-o  de  sua  autoridade  inquestionável.  Utiliza  a  retórica  da

transgressão do sagrado com desdém, redefinindo o que é sagrado e o que é profano. Questão

esta  que  por  si  só,  poderia  justificar  o  desgosto  e  o  preconceito  de  parte  da  sociedade

dogmatizada.  O  elemento  comum  em  sua  simbologia  e  códigos  é  o  desrespeito  às

convenções.
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Visto como uma ocupação, o Heavy Metal é uma luta séria e desafiadora de
pessoas  comprometidas  e  ambiciosas  que  também  são  identificadas  e
frequentemente dedicadas a um estilo de vida hedonista que atinge o seu
auge  no  êxtase  dionisíaco.  Essa  disciplina  é  culturalmente  codificada  e
socialmente organizada. É a estrutura, o local, de uma luta árdua para chegar
ao  topo -  ao  grande  palco  -  onde  se  pode  se  tornar  a  inspiração  para  a
próxima geração de deuses do metal (WEINSTEIN, 2000, p. 60 e 61). 

Apresentadas  as  principais  simbologias  do  Heavy  Metal,  e  os  seus  significados,

consideramos  que  a  reprodução  da  sociedade  não  se  estabelece  como  mero  veículo  de

manutenção da ordem vigente, mas como um processo contraditório que visualiza a produção

do novo, ou seja, a sua transgressão, a partir das contradições inerentes à reprodução do já

existente.  Em virtude à não reflexão sobre pensamentos e comportamentos,  o preconceito

encontra  espaço  para  sua  manifestação  como  verdade  na  sociedade,  inviabilizando  essa

transgressão e a possível construção de novos significados. O uso repetido das imagens e a

ausência de conhecimento ou explicações sobre os símbolos do Heavy Metal podem ter como

consequência, o reconhecimento de um imaginário social que direciona os comportamentos e

as atitudes em relação ao  Metal e aos chamados  headbangers, estabelecendo uma forma de

dizer e ver este gênero musical.

Concordamos, portanto, com Heller, quando a autora diz que suspender o cotidiano

significa conceituar, conscientizar os seres humanos quanto à aparência dos fenômenos, para

que encontrem a essência do que acontece nesta realidade (cultural, política, socioeconômica).

Ao  utilizarmos  o  cotidiano  como  aporte  teórico  para  os  estudos  da  mídia,  por  meio  da

corrente formista proposta por Michel Maffesoli, torna-se possível ampliar os horizontes e as

fronteiras  do  estudo  proposto,  longe  do  maniqueísmo4  e  das  definições  genéricas  e

conclusivas. Propõe-se expandir as possibilidades de análise, sem partir da existência de um a

priori, permitindo que se descubra a profundidade contida na aparência, no qual o cotidiano

é o ponto de partida e chegada, formas para entender a realidade da vida. O formismo pode

ser resumido ao seguinte entendimento: “não é o que um objeto social é, senão a maneira pela

qual se apresenta, que pode guiar a investigação” (2007, p. 125). Portanto, retratar o cotidiano

do  Heavy Metal e a forma como ele se apresenta ou é apresentado, seja por meio de suas

simbologias, seja pelo seu entrelaçamento com a mídia, será de onde poderemos extrair as

4  O maniqueísmo é uma filosofia religiosa sincrética e dualística fundada e propagada por Manes ou Maniqueu, 
filósofo cristão do século III, que divide o mundo simplesmente entre Bom, ou Deus, e Mau, ou o Diabo. O 
maniqueísmo, assim como outros gnosticismos, buscava explicar a origem do mal no mundo. Para tanto, pensava
no mundo de forma dualista sendo gerido por dois princípios, um bom e outro mal, que estavam em luta. 
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especificidades dessa cultura. 

Dito  isso,  no  próximo  subcapítulo  explicaremos  a  importância  e  as  principais

diferenças entre o  mainstream e o  underground.  Consideramos que a trajetória oposta entre

estes dois modos diferenciados de se fazer  e midiatizar a música,  se torna essencial  para

ilustrar aspectos fundamentais sobre a lógica e o funcionamento do cotidiano do Heavy Metal

e o seu estrelaçamento com a mídia. 

3.3 Underground x Mainstream: o antagonismo entre a autenticidade e o caos.

A trajetória do Heavy Metal é pautada na organização e na autenticidade em meio à

volatilidade da cultura pop ou comercial. Este é um ponto fundamental nas discussões sobre

este gênero musical. Os aspectos sonoros e as discussões em torno do que se compreende

como pertencente ao universo do Heavy Metal são importantes negociações discursivas que

envolvem suas delimitações. São flexíveis o bastante para abarcar algumas variações, mas por

outro lado, rígidas o suficiente para manter um ordenamento diante de uma possível ameaça

de  diluição  de  suas  fronteiras.  Deena  Weinstein  (2000)  sugere  que  uma  das  principais

características do Heavy Metal talvez seja aquela que a separe dos demais estilos musicais. O

Heavy Metal, como gênero musical e produto a ser consumido, não direciona o seu cotidiano

no horizonte comercial, e é justamente este fator que o tornaria ainda mais  diferenciado de

outros gêneros. 

O  não  compromisso  com  o  aspecto  comercial  o  transforma  em  uma
bricolagem, que abrange uma infinidade de tentativas de construção de um
tipo  de  música  mais  original.  Sem  se  ater  aos  possíveis  padrões  do
mainstream, ele se torna um fonte infindável para a criatividade, podendo ser
levado  a  extremos  não  experimentados  pela  música  comercial.
(WEINSTEIN, 1991, p. 22)

Apesar das influências que uma banda recebe de outras, existe sempre um desejo de

originalidade. O plágio, ou mesmo a ideia sonora de algo que já exista, se torna motivo de

piada entre os fãs e com isso cria-se uma tendência ao esquecimento desta banda que possa ter

construído seu acervo sonoro baseado em experiências já existentes. Em outras palavras, no

Heavy Metal, cada banda tenta “imprimir” a sua assinatura. Ou seja, algo que com poucas

notas seja reconhecido pelos fãs. A cobrança, neste sentido, chega a ser extrema, desejando-se

que as bandas construam sonoridades diferentes de um disco para o outro. Os fãs esperam que
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cada álbum lançado por uma banda, seja diferente do anterior,  e assim por diante.  Este é

justamente o motivo pelo qual o Heavy Metal se renova e se diversifica ao longo dos anos.

Porém,  existem códigos,  como veremos  em seguida,  que  foram sendo mantidos  desde  o

período  de  sua  cristalização.  Estas  características  funcionam como uma espinha  dorsal  e

continuam  identificando este gênero musical. Estas características não definem como cada

novo trabalho deve ser  feito,  mas demarca um núcleo de música que pode ser chamado,

indiscutivelmente, de Heavy Metal.

A cada banda que rompe com o circuito  underground, divulgando e popularizando o

Heavy Metal, inicia o movimento de criação de diversas outras bandas. Essas, por sua vez,

possuem diferentes influências musicais, o que com o passar do tempo pode gerar a criação de

subgêneros. Esse movimento de autorreprodução, que por um instante pode parecer positivo,

na verdade ajuda a solidificar o Heavy Metal como um gênero pertencente ao underground.

De fato,  o  underground é o lugar  onde a maioria das bandas de Metal permanecem. Em

momentos onde o gênero é midiatizado de forma mais significativa, como por exemplo após

as experiências dos grandes festivais, o que pode ser considerado positivo em um primeiro

momento, ele ganha aderência de novos membros. Com esse crescimento e sua consequente

pulverização surgem diversas outras bandas. Por isso, se torna cada vez mais difícil imaginar

que novos grupos de Heavy Metal, sejam do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, consigam

atingir o patamar de bandas tradicionais como o Iron Maiden ou Metallica. Assim, o mercado

de Heavy Metal tem se tornado cada vez mais segmentado e especializado. 

Com exceção do Black Sabbath,  que  é  uma unanimidade entre  os  “metaleiros”  ou

headbangers,  as  demais  bandas  que  alcançaram  um  patamar  elevado,  visitando  ou

permanecendo no  mainstream, acabam recebendo críticas por parte dos fãs que deixam de

reconhecê-las  como  um  Heavy  Metal autêntico.  Fato  que  podemos  enxergar  como  um

preconceito endógeno ao gênero musical e à sua forma organizacional (como veremos mais

adiante o caso das bandas Sepultura e Metallica).

O mainstream está relacionado com uma suposta desordem, característica do mercado

da música  pop,  considerado caótica  pelos  fãs  de  Metal. Ao contrário  dessa desordem do

mainstream, as discussões em torno do Heavy Metal demonstram a necessidade de delimitar

um espaço organizado, com fronteiras específicas que decidem aquilo que pode ou não ser

considerado Metal. Sua trajetória é pautada nas constantes tensões e negociações que geram a

sua evolução desde o seu surgimento até a atualidade. Discutir o  Heavy Metal faz parte do
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assunto  de  qualquer  reunião  de  fãs.  Vale  ressaltar  que  o  termo “evolução” pode ter  uma

conotação negativa caso signifique o compartilhamento de elementos típicos e homogêneos

da música pop comercial, conforme elencados por Cardoso e Janotti Jr:

A regularidade  rítmica  e  melódica  favoreceu  o  aparecimento  de  peças
musicais  que  privilegiavam  o  refrão  e  os  temas  recorrentes.  O  refrão,
elemento básico da canção popular  massiva,  pode ser  definido como um
modelo melódico de fácil assimilação que tem como objetivos principais sua
memorização  por  parte  do  ouvinte  e  a  participação  (“cantar  junto”)  do
receptor no ato de audição. O ponto de partida é o esforço para atingir o
maior número possível de ouvintes. Nessa direção, pode-se perceber como é
possível falar de música pop para aludir aos gêneros musicais que colocam
em relevo os  aspectos  homogeneizantes  da cadeia  midiática  (CARDOSO
FILHO, e JANOTTI JÚNIOR, 2006, p. 5 e 6)

Para o underground, a contraposição ao mercado é assumida em relação ao dinheiro,

mas não exaurida completamente.  Não é proibido ser recompensado financeiramente, mas

este fator,  a priori, não seria o objetivo. O prazer e a satisfação pessoal tornam-se as metas

que  reafirmam  a  fidelidade  de  uma  banda  ao  Heavy  Metal,  cuja  recompensa  está  no

reconhecimento  em  torno  da  manutenção  de  suas  fronteiras.  Essas  fronteiras  musicais

estimulam o sentimento de irmandade, um lugar seguro, de afetos comuns, que conferem aos

seus membros identidade e proteção, mas ao mesmo tempo é um lugar comum de observância

de normas e delimitação de limites. 

Assim, de acordo com Maffesoli em seus estudos relacionados às tribos urbanas, o

emocional  vivído  e  as  experiências  compartilhadas  tornam-se  fatores  essenciais  para  a

formação de um grupo. Pessoas de espaços geográficos distintos podem se unir para formar

laços sociais fortes e a emoção compartilhada é uma das maneiras de agrupar essas pessoas.

Neste sentido, podemos afirmar que agrupar pessoas é uma característica marcante do Heavy

Metal, sendo um dos fatores que torna interessante investigar a sua forma social. Maffesoli

afirma que “a vida cotidiana é um bom revelador do estilo da época, pois destaca muito bem

como a existência é determinada pelo sentido coletivo” (1995, p. 65) podendo este dar forma

e sentido ao conjunto da sociedade. 

Outro aspecto importante para as bandas do underground é o controle sobre as etapas

de produção. A busca por esse controle cria uma certa aura romântica em torno da liberdade

de criação e da autonomia artística em contraposição às negociações do mercado de música

pop onde os grupos e artistas seguem as demandas das gravadoras ou de seus produtores. Por
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outro lado, não se pode esquecer que as próprias condições financeiras da produção de um

álbum independente,  sem orçamento  ou  apoio  de  uma gravadora,  dificultam e  limitam a

abrangência da participação de outras pessoas na produção musical, editorial,  gráfica, etc.

Nesta ótica, as dificuldades encontradas para o fazer  Heavy Metal tornam-se  elementos de

coesão e sociabilidade grupal que reforçam mais uma vez o aspecto comunitário. 

Esta  forma  de  produção  permite  aos  músicos  a  organização  de  um  espaço  que

transcende as limitações dos nichos que seriam considerados tradicionalmente familiares, ou

seja, a casa, a cidade, e o país, pois o universo do  Heavy Metal compreende um local com

regras,  normas  e  ordenamentos  próprios,  um  espaço  de  afirmação  de  identidades  e

autenticidades. O Heavy Metal organiza de maneira precisa o seu mundo com bases na sua

autenticidade. O consumo daquilo que é considerada música autêntica - em contraposição ao

caos,  àquilo que não faz sentido,  ou seja,  a  sonoridade doce do pop, um tipo de música

consumida  sazonalmente  -  faz  parte  da  própria  configuração  desse  grupo  que  partilha

sentimentos comuns diante do mundo.

Nesse recém-descoberto universo musical, o caminho trilhado por eles (os
grupos de Heavy Metal) definia padrões estabelecidos não por hits, mas sim
uma  série  de  álbuns  bem  elaborados.  Inovadores  ao  extremo,  seus
experimentos  agressivos seriam incansável  e incessantemente  imitados na
década seguinte. (CHRISTE, 2010, p.26 e 27)  

A opção do fazer Heavy Metal também passa pela afirmação da tensão que envolve as

negociações  localizadas  com  a  mídia.  Não  há  como  ignorar  a  cadeia  midiática  e  seus

consumidores pois ali também se dará a produção de sentidos. Por essa razão, o Heavy Metal

também produz sua cadeia midiática específica, em torno da produção de discos, dos shows,

etc. A vivência em torno do Heavy Metal e a congregação de pessoas em torno dos shows, por

exemplo, oferecem meios de ordenamento do caos do dia a dia, energizando assim os fãs de

música pesada, proporcionando-lhes uma forma própria para lidar contra o tédio do cotidiano.

O aspecto comunitário do Heavy Metal pode ser um recurso significativo. Para Heller (1970,

p.  26),  o  cotidiano  apresenta  "possibilidades  de  suspensão  temporárias,  estas  se  dão  no

trabalho, na arte, na ciência e na moral". O fato de poder se ter, nos grupos, um momento de

"trabalho  e  arte"  é  o  que  propicia  a  "suspensão  temporária  da  cotidianidade".  Assim,

observando o dia a dia de forma crítica e profunda, para que dele se tenha um  profundo

conhecimento  e  reconhecimento  de  seus  múltiplos  significados e  sinais,  torna-se possível
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encontrar as brechas da cotidianidade para sua superação.

Sob  este  horizonte,  pode-se  dizer  que  apesar da necessidade de produzir uma

sonoridade que seja reconhecida pelo grupo, sobressair-se dentro da extrema ordenação do

seu próprio universo seria o primeiro passo para  uma trajetória bem-sucedida. Ser bem-

sucedido aqui significa participar da seguinte tríade: ser, fazer e viver  do Heavy Metal. Está

implícita,  mesmo no  underground, a vontade de ser conhecido universalmente pelo que

supostamente torna distinto o som de  uma banda, e  tal como os grandes personagens

históricos do Heavy Metal, o sonho dos músicos de rock pesado também é fazer sucesso.

Porém, não um sucesso nos moldes da cultura pop, e sim um sucesso dentro dos modos de

sua própria organização. 

Em uma entrevista gravada em vídeo, perguntado se a venda de discos era o modo

como  ele  media  o  sucesso  da  banda  até  então,  James  Hetfield,  vocalista  do  Metallica

respondeu em meados de 1986 que “para o grupo era mais importante o número de pessoas

que aparecem no seu show e a reação do público”. Lars Ulrich, o baterista, em outro trecho

deste mesmo vídeo, ainda no início da carreira da banda afirmou que “o Metallica vai ser

grande,  mas  nós  faremos  isso  do  nosso  jeito”5.  Já  naquela  época,  o  disco  Master  of

Puppets,  o terceiro lançado pela banda estava em trigésimo lugar nas paradas de sucesso

americanas, sem o apoio das grandes rádios da época. Além disso, a banda ainda não havia

gravado  nenhum  videoclipe,  a  despeito  da  cultura  dos  videoclipes  que  se  estabelecia

naquela época. 

Esta  lógica  distinta  do  mainstream é  valorizada  no  universo  Metal,  pois  sem o

aparato das grandes mídias, a única justificativa para um possível destaque se volta para a

questão mais importante: a música.

Nós estaríamos fazendo a mesma coisa se ainda estivéssemos em um selo
independente.  Nós estamos entre  os 30 artistas da Billboard,  dificilmente
alguma  grande  rádio  toca  nossas  músicas.  Apenas  algumas  rádios
universitárias ajudam um pouco,  mas não temos nenhum vídeo,  nenhuma
mídia de massa. E mesmo assim, o burburinho que acontece em torno da
banda, eu acredito ser justamente pela nossa música. Estamos fazendo do
nosso jeito  e  algumas revistas  especializadas  estão começando a  nos  dar
alguma relevância. De fato, estamos fazendo do nosso jeito. (James Hetfield,
vocalista do Metallica no vídeo MTV Metal Mania, 1986)

5A citação é extraída do vídeo MTV Metal Mania, 1986. (Ver referências. Acesso em 04/02/2019)
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Esses aspectos encontrados no Heavy Metal valorizam o sentimento de confraria, das

tribos, um lugar de vivências diferenciadas das pressões familiares, das angústias individuais

e  do  cotidiano.  Esse  espaço de  partilha  grupal  permite  aos  fãs  compartilhar  das  mesmas

ansiedades, podendo interferir suas rotinas diárias com os atos que reiteraram o Heavy Metal

(frequentar  lojas  de  discos  e  participar  de  concertos,  por  exemplo), e  o  sentimento  de

pertencimento,  se  considerarmos  com  o  que  coloca  Maffesoli  (1998)  quando  discute  os

sentimentos  que  ajudam  a  consolidar  uma  “tribo”.  O  autor  define  tribos  urbanas  como

agrupamentos  semiestruturados,  constituídos  predominantemente  de  pessoas  que  se

aproximam pela identificação comum a rituais e elementos da cultura que expressam valores e

estilos de vida, moda, música e lazer típicos de um espaço-tempo. Ele esclarece que para se

considerar “tribo” é necessária a  partilha de valores, através dos quais se caracteriza cada

grupo para seus membros e para quem os enxergam fora dele.  

Este  espaço organizado do  Heavy Metal,  por mais paradoxal que possa parecer,  se

contrapõe  em meio  à  temática  caótica  e  tenta  estruturar  a  desordem,  estabelecendo  suas

próprias regras de conduta, comportamento, posturas e até no vestuário, reiterando assim os

objetos  e  atitudes  compartilhadas.  Fazer-se  reconhecer  e  ser  reconhecido  como  um

“metaleiro”, headbanger, ou metalhead pressupõe um apreço por uma sonoridade distorcida,

agressiva, contestadora e com altos volumes, daí o nome rock pesado ou Heavy Metal. 

A potência do Heavy Metal remete a ideais não tradicionais, a formação de
grupos,  um  lugar  de  vivências  diferenciadas  em  relação  às  pressões
familiares. Esse lugar-comum, espaço de partilha grupal dotam de sentido as
rotinas  diárias  que  envolvem o  ato  de  ouvir,  debater  e  reiterar  o  Heavy
Metal.  Apesar  do cenário  parecer  caótico  aos  não-iniciados,  a  análise  do
Heavy Metal demonstra que suas fronteiras são forjadas na reiteração e no
reconhecimento de expressões e conteúdos comuns aos fãs do gênero, o que
reforça o anseio por estruturas bem organizadas. Grande parte da temática do
Heavy Metal se vale de uma potência energética, da guerra, do sombrio. São
temas que falam do caos para configurar um ordenamento. (JANOTTI JR,
2004, p.115)

É interessante notarmos que viver ligado aos espaços normativos se contrapõe a viver

fazendo Heavy Metal. O tempo livre, tempo do prazer, permite vivenciar um pouco do que

seria viver o tempo todo em meio ao prazer que é tocar e viver do rock pesado. Apesar dos

obstáculos, continuar “lutando” torna-se uma premissa básica da afirmação da autenticidade

da sonoridade pesada do Metal. As alusões a uma irmandade calcada em uma banda que é,

antes  de  tudo,  um  grupo  de  amigos,  funciona  como  contraposição  às  supostas  relações
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comerciais que estariam por trás da junção de músicos com fins comerciais, ou seja, grupos e

sonoridades atraídos pelo mercado pop. Estas características ilustram o percurso daqueles que

fazem o Heavy Metal e, por isso, conferem um estatuto diferenciado também aos músicos que

procuram  enxergar  as  dificuldades  encontradas  como  uma  resistência  aos  perigos  da

homogeneização  sonora.  A sonoridade  pesada  do  Heavy  Metal configura  a  partilha  de

aspectos sombrios da existência como outro aspecto de autenticidade que se contrapõe às

questões mundanas, voláteis e desorganizadas da música pop. Enfatizar tais aspectos significa

transformar qualquer desvio sonoro ou temático em algo que deve ser limitado às fronteiras

daquilo que constitui o Heavy Metal.  

O processo de expansão das fronteiras sonoras e/ou físicas do Metal acontece, desde

que  por  canais  específicos  e  organizados.  O que  pode parecer  a  princípio  limitador,  na

verdade significa um processo de expansão do Heavy Metal através da formação de grupos

desterritorializados. Este processo nos faz retomar o aspecto religioso, paroquial, e tribal

de Maffesoli. Para o autor, as emoções partilhadas e consolidadas são vividas como fatos

constituídos por e para as tribos que inscreveram suas histórias neste ou naquele lugar. O

sentido de relação caracteriza-se por esta partilha de valores e, para tal, Maffesoli (1998,

p.21) complementa que “é a emoção que cimenta o conjunto. Este pode ser composto por

uma pluralidade  de  elementos,  mas  tem sempre  uma ambiência  específica  que  os  torna

solidários uns com os outros”. Todo o  conjunto social possui algo em comum. Ou seja,

através do domínio dos seus próprios códigos e de suas autenticidades é que o Heavy Metal

se consolida como tribo. Percebe-se, então, que há uma paixão comunitária determinante

para o funcionamento da tribo, com a máxima “[...] sou pensado onde acredito pensar, sofro

ação onde acredito agir” (1998, p. 15). É com essa perspectiva que acaba se formando um

grupo com alegrias, prazeres, dores em comum e que se torna parte da natureza, seja ela

humana ou social. Esse modelo é definido pelo autor francês como a marca do tribalismo,

em que há um “destino comunitário e comunidades de destino” (1998, p. 17). 

O tempo que os fãs se dedicam aos atos de ouvir, discutir, colecionar, tocar e pensar o

Heavy Metal  também reiteram a sua  socialidade.  Os encontros,  os shows, os festivais, as

turnês, as conversas nos espaços públicos das lojas especializadas se contrapõem ao tempo

ordinário e dos espaços normativos do cotidiano. Uma experiência temporal organizada de

maneira diferente do caos cotidiano e do espaço da música comercial. É uma abertura, uma

saída deste espaço caótico e do tempo cronológico. Segundo Christe, na metade dos anos
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1970, uma época de relativa escassez midiática…

As  apresentações  eram a  única  maneira  de  experimentar  pessoalmente  a
música  pesada,  e  nessa  fase  pioneira,  gostar  de  verdade  de  rock  pesado
significava deixar tudo de lado para ir aos shows: matar aula, tirar folga do
trabalho e até dirigir o quanto fosse necessário para vivenciar em primeira
mão a catarse de um evento ao vivo (CHRISTE, 2010, p.28).

Mesmo as transformações na sonoridade do  Heavy Metal que foram acontecendo ao

longo das décadas obedeceram a padrões bem mais lentos e organizados do que aqueles que

parecem  caracterizar  a  rapidez  dos  contínuos  descartes  dos  ídolos  da  música  pop  e  a

volatilidade  dos  seus  hits  comerciais.  No  caos  do  mainstream,  a  desorganização  atua

conforme as não-negociações de suas fronteiras. O paradoxo neste caso está onde a falta de

delimitações, ao invés de libertar, aprisiona. Nesse sentido, predomina em si a conformidade e

passividade perante situações que lhe são colocadas, ou seja, as demandas das gravadoras ou

de seus produtores, diminuindo assim sua liberdade relativa perante o ato de escolha. Heller

aponta que essa conformidade... 

[...]  converte-se  em  conformismo  quando  o  indivíduo  não  aproveita  as
possibilidades  de  sua  sociedade,  caso  em  que  as  motivações  da
conformidade  da  vida  cotidiana  penetram nas  formas  não  cotidianas  das
atividades, sobretudo nas decisões morais e políticas, fazendo com que essas
percam o seu caráter de decisões individuais (HELLER, 1970, p. 45).

Portanto,  a  estética  do  Heavy  Metal e  do  underground se  contrapõe  à  música  pop  e  ao

mainstream  e ambas são paradoxais e antagônicas quanto às suas formas de organização.  

Vimos que a adoção da cor preta tem um significado particular para o Metal. Ela tem

seu aspecto sombrio, ao mesmo tempo que se contrapõe ao multicolorido do universo pop.

Possui um aspecto básico que não obedece às mudanças sazonais efetuadas pela indústria da

moda e, com isso, acentua-se a rigidez nas suas configurações de sentidos. Desta forma, sua

cadeia de consumo também assume uma postura de confraria, uma espécie de clã, com senhas

estritas.  O uso  de  uma camisa  de  banda  (imagem 15),  por  exemplo,  possui  um aspecto

comunicacional importante. Torna-se quase que uma obrigação àquela pessoa conhecer de

fato o que está representado na estampa da roupa que está sendo usada. Este código seria uma

forma de reconhecer a confraria e ser reconhecido em qualquer lugar. Vestir uma camisa com

a estampa de uma banda de rock pode se tornar um pretexto à socialização, principalmente em

lugares ligados a esta cultura. Particularmente, me lembro de diversas abordagens que recebi
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apenas pelo fato de estar  usando uma camisa de alguma banda de  Heavy Metal.  Lugares

distintos, longínquos e, até mesmo, descontextualizados. Por pessoas diversificadas, mas com

uma conexão em comum.

Imagem 15 – Fonte: https://musicfeeds.com.au/news/kendall-jenner-responds-slayers-kill-kardashians-
tee-wearing-slayer-tee/

Esta é uma foto de uma das polêmicas em torno do uso das camisas de bandas. À esquerda temos umas
das irmãs Kardashians usando a camisa da banda Slayer. E a direita, um dos guitarristas da banda

usando uma estampa em resposta ao uso da camisa pela socialite.
Acesso em 03/02/2019

Outro  aspecto  que  podemos  destacar  é  que  o  tempo  dedicado  ao  Heavy  Metal

possibilita  que  os  chamados  “clássicos”  do  gênero,  ou  seja,  produtos  que  possuem uma

relevância histórica, permaneçam em circulação. Estas obras fazem parte de um momento de

“catequização”  para  aqueles  que  desejam  adentrar  neste  universo.  Um rito  de  passagem

obrigatório para quem quer se inciar ou pertencer à tribo. Além de ir em sentido contrário à

sazonalidade da música pop, este ritual, ao perpetuar os discos chamados de “clássicos” em

circulação, produz a  manutenção do imaginário do Heavy Metal, assim como do mercado

que sustenta a cadeia midiática e produtiva especializada no Heavy Metal, o underground.

Estes códigos geram um sentimento de diferenciação que envolve os membros da cena

do  Heavy Metal, em relação ao principal fluxo midiático,  o  mainstream.  Uma espécie  de

heroísmo  coletivo  que  procura  enxergar  as  dificuldades  e  a  resistência  aos  perigos  da

homogeneização da mídia massiva. O termo underground confere ao Heavy Metal, traços de

um espaço diferenciado, subterrâneo, profundo e distante do caos que está na superfície do
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mainstream. As dificuldades encontradas na falta de espaço, na escassez de tempo, acabam se

transformando em relatos que atribuem um valor à capacidade de enfrentar os obstáculos. A

possibilidade de os membros da tribo Metal enfrentarem conjuntamente esses fatos reforçam

sua  coletividade.  Até  mesmo  a  dificuldade  em  se  assumir  como  fã  de  Heavy  Metal no

cotidiano são fatores que reforçam positivamente aspectos grupais de identificação. A partilha

dos  afetos  e  o  espírito  de  pertencimento  ao  grupo  de  fãs  do  Heavy  Metal implica  uma

reafirmação do orgulho que é assumir-se como headbanger.

Vimos que o traço de valor que perpassa a sonoridade, a estruturação, o ordenamento e

a trajetória do Heavy Metal é a autenticidade. Esse valor se desdobra em camadas que ora se

apresenta como “fidelidade”, ora como “controle” em relação ao que é ou não considerado

pertencente ao conjunto de códigos que forma este gênero musical. Esses debates podem ser

lidos como verdadeiro versus falso, criatividade versus indiferenciação, originalidade versus

massificação. A noção de autenticidade (underground) só ganha sentido quando definida em

comparação com o que é considerado falso (mainstream), uma disputa no campo musical e

estético, um desacordo. Daí emana a importância de seus antagonismos e paradoxos. É falar

das mazelas da humanidade para celebrar as alegrias, falar da morte para celebrar a vida, O

Heavy Metal é um gênero musical de difícil aceitação para quem ouve música como algo não-

especial,  de fundo, como um objeto de puro entretenimento.  O movimento é  contrário à

massividade. As negociações em torno do que se compreende como pertencente ao  Heavy

Metal acaba criando espaços de partilha e exaltação deste universo.

Não por acaso, as manifestações musicais da tribo, os concertos são o grande momento

de congraçamento do Heavy Metal. Afirmar os traços grupais, assumir o lugar, mostrar-se e

demarcar espaço são modos de festejar a vivência grupal,  frente às incertezas a angústias

experienciadas por seus membros. Nesses rituais é reestabelecida a suposta segurança de um

mundo  ordenado  e,  por  isso  mesmo fortemente  delimitado.  A presença  de  características

comuns  se torna o ponto de encontro que fazem pensar  que o universo do  Heavy Metal

contém encaixes, espaçamentos, que possibilitam aos fãs a inserção de suas realidades locais,

independentemente da especificidade de suas geografias e definindo sua universalidade. Os

rituais de pertencimento são os mesmos, independente da língua falada. Desde a reiteração de

suas  fronteiras  sonoras  através  de  estratégias  específicas,  até  a  valorização de  sua  cadeia

midiática e de produção como um espaço de manifestação de seus valores, gostos e afetos, as

práticas comunicativas do Heavy Metal reiteram aspectos de uma visão de mundo. Lugares
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próprios, desterritorializados, mas inseridos nos diferentes contextos urbanos, configurados a

partir de fragmentos de sua história e cultura.

E  assim,  os  territórios  do  Heavy  Metal foram sendo demarcados.  O  underground

toma  forma  como  um  espaço  desterritorializado,  materializado  nas  cenas  locais,  mas

universalizado na partilha dos mesmos afetos. O Heavy Metal possibilita a vivência desses

sentimentos comuns em espaços reservados, evocando a ideia de que a música pesada pode

possibilitar  uma catarse  onde  são  vivenciadas  e  representadas  as  lutas  e  as  mazelas  da

existência humana. Este conjunto de afetos promovem o sentimento de pertencimento que

envolve  os  membros  da  tribo  Metal  com  o  underground e  a  sua  diferenciação  com  o

mainstream da música comercial. Estes espaços formam fronteiras paradoxais que opõem e

ao mesmo tempo fazem ponte entre o Heavy Metal e o cotidiano, além de definir a forma

como ele se entrelaça com a mídia. 

3.4 Heavy Metal e a Mídia

Para Weinstein (2000), o terceiro ator na tríade que atua na produção de sentidos em

relação ao Heay Metal é o meio de comunicação. A mídia forma uma bricolagem de todos os

meios pelos quais artistas e público são reunidos. Em nosso estudo, os meios de comunicação

que permeiam o  Heavy Metal seguem um eixo que tem como ponto de partida a  mídia de

massa, que se relaciona com o  mainstream até as  mídias especializadas, onde acontece o

fluxo de informação do underground. Segundo Weinstein, se uma nova forma cultural não é

compatível com o código dos meios de comunicação de massa, ela será excluída ou será

transformada por eles para adequá-la a esse código. Vemos esse sistema de transformação ou

adequação  como  uma  espécie  de  filtro  utilizado  pela  mídia  de  massa,  a  partir  dos  seus

próprios interesses. Ao contrário, a mídia especializada, quando relacionada a uma subcultura,

não cria seus próprios códigos para filtrar e selecionar objetos culturais; em vez disso, eles

adotam os códigos conscientes de públicos diferenciados. 

No caso do  Heavy Metal, a distinção entre mídia de massa e especializada
ilumina um conflito  cultural  em que os  meios de comunicação de massa
lutam para diluir aquilo que é distintivo e  frequentemente confrontacional
do gênero, e a mídia especializada tende a fortalecer suas particularidades do
núcleo  dessa  subcultura,  defendendo  os  padrões  tradicionais  do  gênero
(WEINSTEIN, 2000, p.145-146). 
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Dito isso, nosso objetivo é verificar como a mídia de massa identifica o Heavy Metal

em suas narrativas, e se ela o transforma para adequá-lo aos seus próprios códigos. Em nossa

discussão, consideramos que o fato de uma determinada mídia ser considerada de massa ou

especializada não depende somente do suporte tecnológico no qual ela está baseada, ou seja, o

meio físico pelo qual ela dirige seus significados. O rádio, por exemplo, pode ser considerado

uma  mídia  de  massa  ou  especializada,  dependendo  se  procura  uma  audiência  geral  ou

especifica. A forma como são apresentados os produtos midiáticos, e o público para o qual ela

se dirige, também devem ser levada em consideração. O formato “top-10” é um exemplo do

uso do rádio como meio de comunicação em massa, mas um programa de “Metal” com duas

horas de duração ininterruptas, transmitido em uma estação universitária deve ser considerado

um uso do rádio como meio especializado. O mesmo questionamento devemos fazer no caso

da internet. 

Atualmente com o acesso em massa, sobretudo através das redes de telefonia móvel, a

internet pode ser considerada como um meio massivo, porém não podemos desconsiderar que

dentro dela existem canais ou sites especializados e outros bastante exclusivos, como a “deep-

web”6 (web profunda). Até mesmo dentro de um canal de televisão aberto cuja programação é

dedicada às massas, poderemos encontrar momentos de uma programação diferenciada e mais

segmentada. Por outro lado, uma mídia especializada busca atrair a lealdade de um público

segmentado. Neste último caso, vale ressaltar que o conflito (o uso dos filtros) entre o meio e

a forma cultural que ele medeia não ocorre, prevalecendo assim a quem ela se dedica, o seu

publico-alvo. Mas no caso de uma mídia exclusivamente massiva, o conflito ocorre sempre

que o possível objeto a ser mediado não se encaixa no código de massa.  Assim sendo, a

diferenciação que fazemos é que a mídia comercial de massa procura mediar objetos culturais

seguros, pouco exigentes, não-convencionais e inofensivos aos seus interesses. Características

essenciais  do  mainstream.  Seu objetivo  não é  mostrar  ou publicar  nada que faça alguém

desligar ou se afastar do meio.

Ao  apropriar-se  da  cultura  que  não  foi  fabricada  dentro  de  seu  próprio
aparato, os meios de comunicação utilizam várias práticas para transformá-
lo, tornando-o insípido ou desinteressante. A mídia comercial em massa não
tem nenhum respeito pelo conteúdo ou forma de um objeto cultural ou pelos
padrões  críticos  de  um público especializado.  Para  a  mídia  comercial  de
massa, a música é um produto e uma mercadoria, e o público é apenas um
agregado de ouvintes a serem vendidos ou entregues aos patrocinadores. Os

6 http://www.ebc.com.br/tecnologia/2013/08/deep-web-riscos-e-usos-possiveis 
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meios de comunicação de massa produzirão e disponibilizarão o que seus
gerentes  acreditam que lhes  dará  o maior  ou mais  lucrativo público-alvo
(WEINSTEIN, 2000, p.146).

 

Segundo Weinstein, a posição da mídia sobre o  Heavy Metal passou por mudanças.

Algumas relacionadas  à  alterações na própria  cultura,  como transformações  estilísticas  da

música, crescimento e diversificação do público. Inicialmente o Heavy Metal não era aceito

ou respeitado, ele era depreciado por revistas de rock, tolerado apenas pela possibilidade de

aumento em seu fluxo de caixa por gravadoras. Raramente era tocado no rádio e nunca visto

na TV. Duas décadas depois, o status comercial da música pesada tinha sido radicalmente

transformado devido ao sucesso de algumas bandas do gênero. Uma reportagem da revista

Newsweek  resumiu essa mudança em 1989: 

O  Heavy Metal,  durante anos foi o flagelo da cena pop americana, agora
domina a venda de discos, com os últimos álbuns de apenas cinco bandas de
metal  vendendo mais de 30 milhões de unidades só nos Estados Unidos.
Uma vez banido da mídia tradicional, agora o Heavy Metal caiu nas listas de
reprodução de rádios,  invadiu a  MTV e ganhou sua própria  categoria no
Grammy  Awards  (Foote,  in  “Making  It  in  Metal  Mecca,”  WEINSTEIN,
2000 p.148)

A partir daí,  a comercialização relativa ao  Heavy Metal que não costumava ser um

ponto forte,  passou a  ter  uma importância maior  dentro da organização da cultura Metal,

porém ainda está longe de ser um aspecto predominante. Com as mudanças que foram criadas

no  mercado  fonográfico,  a  partir  das  condições  criadas  pela  internet,  a  possibilidade  de

transmissão de  arquivos  online e,  mais  recentemente,  o  streaming de  músicas,  as  bandas

puderam  ter  seus  espaços  online,  independentemente  de  estarem  atreladas  às  grandes

gravadoras.  Para Weinstein,  as mudanças na posição da mídia dentro da cultura Metal se

definem em três períodos: 

O primeiro, com duração até cerca de 1979, distingue-se pela marginalização
do metal pelas gravadoras e sua exclusão pelo restante da indústria do rock.
O segundo período, começando por volta de 1980 e terminando por volta de
1983, é marcado pela formação de organizações de Heavy Metal autônomas
e por uma maior aceitação do metal pelas principais gravadoras. Na terceira
era, começando por volta de 1984, o metal inicia seu período de ascensão em
direção ao mainstream (WEINSTEIN, 2000, p.149).

Conforme  vimos  anteriormente,  não  fazer  parte  do  mainstream  e  permanecer  no

underground é um dos aspectos valorizados pela cultura do Heavy Metal, que justifica a sua
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autenticidade.  Uma evidência  para  essa afirmação é a  experiência  da banda Metallica.  O

lançamento da banda em 1988, o disco “...And Justice for All” vendeu mais de um milhão de

cópias mesmo sem tocar nas rádios naquela época. Essa exclusão do aparato midiático das

rádios permitiu que o Metallica continuasse na tradição da cultura Metal, se tornando umas

das  bandas mais aclamadas pelos fãs  de  Heavy Metal da época.  Mantendo-se fiel  a uma

identidade rígida incompatível com as rádios e a MTV, o Metallica foi a primeira banda a

construir  uma grande carreira  no  Metal  americano,  desconsiderando os  ditames da  mídia

massiva.  Eles  colocaram em  prática  seus  próprios  planos,  mantiveram  sua  integridade  e

autenticidade e reforçaram os laços com a comunidade Metal com a força de sua música e não

da imagem. Veremos no terceiro capítulo deste trabalho que o Metallica,  anos depois,  na

década de 1990 seria responsabilizada pela ascensão do  Heavy Metal ao  mainstream e em

função desse rompimento com a cultura do Heavy Metal, a banda passou a ser criticada pelos

fãs mais radicais do gênero.

Assim, podemos dizer que, inicialmente, o Heavy Metal existia, do ponto de vista da

mídia, como um nicho especializado dentro das corporações de entretenimento comercial em

massa.  Nessa perspectiva,  seu público era limitado em tamanho.  A situação foi  mudando

porque o Metal provou ser um produto atraente. Não apenas o público cresceu rapidamente,

mas sua demografia foi se expandindo lentamente. O crescimento do público mostrou o apelo

tanto da música quanto da cultura para jovens em grande parte do mundo que experimentaram

a marginalização do  underground e  descobriram que aquele gênero antes renegado,  agora

expressava  sua  identidade.  Os  membros  mais  tendenciosos  às  habilidades  musicais

começaram a tocá-lo e a reproduzí-lo, seguindo suas tradições de autenticidade. O seu público

como um todo, exceto os mais radicais, estava pronto para aceitar essa nova etapa do Metal,

tendo adquirido  uma consciência  do valor  do gênero  além das  obras  de seus  fundadores

musicais.

Ao  longo  da  história  de  seu  envolvimento  com  a  música,  a  mídia  tem  sido

essencialmente fiel à sua função mediadora de reunir artista e público, transmitindo tanto a

música feita pelos artistas quanto os estilos, modas e símbolos da (s) subcultura (s) baseada

em música. No entanto, no caso do Heavy Metal, os meios de comunicação não fabricaram o

gênero  e  modas  criando música  e  músicos,  nem desenvolveram uma audiência  para  eles

através da promoção. Nem os artistas nem sua audiência são criações da mídia na mesma
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maneira dos fenômenos pop. Como vimos, este fluxo acontece nas mídias especializadas que

fazem parte do underground. A mídia de massa não inventou a cultura do Metal da maneira

como  ela  cria  seus  modismos  sazonais.  Apenas  encontrou  essa  subcultura,  e  começou  a

fornecê-la,  através  de  seus  próprios  filtros,  visionando nela  uma forma a  mais  de  lucrar.

Trazendo essas ideias para o contexto nacional,  vamos mostrar um pouco da trajetória do

Heavy  Metal inserida  no  processo  dialógico  com  a  mídia  nacional  e  suas  possíveis

peculiaridades. A banda Sepultura é considerada o maior expoente do Heavy Metal do Brasil,

portanto, sua trajetória se entrelaça com a crescimento da cultura Metal nacional.

O  tempo  e  espaço  disponibilizados  ao  Heavy  Metal nas  programações  da  mídia

massiva  brasileira  é  praticamente  inexistente.  Basta  verificarmos  a  grade  de  horários  das

televisões abertas no Brasil para entendermos que não existe espaço dedicado a este tipo de

música. O único programa na tevê brasileira que dedicou sua programação inteiramente a este

gênero musical foi o “Fúria Metal” (imagem 16), que pertencia a versão brasileira do canal

Music Television7. Ele ficou no ar entre os anos de 1990 e 2000. Porém, ressaltamos que desde

o  início  de  suas  operações  no  Brasil,  a  MTV não  fez  parte  do  espectro  de  uma  mídia

disponível  às  massas,  pois  só  era  possível  receber  seu  sinal  através  de  uma antena  com

frequências UHF8,  um tipo de sinal fora do padrão utilizado para a recepção dos canais de

televisão abertos no Brasil, que naquela época utilizavam as frequências VHF. 

7http://www.mtv.com.br/
8Segundo o site  www.portaleducacao.com.br, VHF é a sigla para o termo inglês  Very High Frequency, que
significa Frequência Muito Alta. Designa a faixa de radiofrequência de 30 MHz até 300 MHz. É uma frequência
comum para propagações de sinais de televisão (canais 2 ao 13),  rádio FM, rádio e transceptores.  Os usos
comuns  para  o  VHF  são  transmissão  de  rádio  de  FM  em  88-108  MHz  e  transmissões  da  televisão.  As
características  da  propagação  das  frequências  do  VHF são  ideais  para  uma  comunicação  terrestre  a  curta
distância,O VHF e as transmissões são restringidas à área local. O VHF é menos afetado pelo ruído e pelas
interferências atmosféricas do que equipamentos elétricos de baixas frequências. Já UHF é a sigla para o termo
inglês Ultra High Frequency (Freqüência Ultra Alta), e designa a faixa de radiofrequências de 300 MHz até 3
GHz.  É  ela  a  responsável  pelos  sinais  de  televisão  atuais  (canais  14  a  69),  rádio  e  transceptores.  É  uma
frequência indicada para grandes centros urbanos, pois possui capacidade de reflexão e penetração em obstáculos
feitos pelo homem, como aço e concreto dos prédios, pontes, etc.  
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Imagem 16 – Fonte: www.mtv.com.br 
Frame da vinheta de abertura do programa Fúria Metal, vinculado durante

10 anos na  programação da MTV Brasil. Acesso em 05/02/2010

Atualmente,  na  recepção  digital,  a  MTV  continua  fora  deste  espectro,  já  que  a

disponibilidade do canal se faz somente através das tevês por assinatura. Porém, apesar de sua

não disponibilidade  às  massas,  e  seu aspecto comercial,  a  MTV foi  muito  importante  na

divulgação do Heavy Metal, tanto no Brasil como nos EUA.

Podemos  encontrar  algumas  exceções  da  representatividade  do  Heavy  Metal  na

programação da televisão brasileira. De qualquer forma, esse tempo e espaço disponíveis para

o Heavy Metal acontece dentro de programas dedicados à música em geral, como o programa

“Atitude.com” da TVE9 (imagem 17) e o “Programa Livre” do SBT (imagem 18), que mudou

de emissora, indo para a Rede Globo, agora com o nome “Altas Horas”. Além destes espaços

aleatórios é possível notar o Heavy Metal presente nos noticiários televisivos, normalmente,

em segundo plano nas notícias sobre outros assuntos, como por exemplo, na divulgação de

alguns  grandes  festivais  de  música  que  acontecem  no  Brasil,  como  o Lollapalooza,  e

principalmente, o Rock in Rio.

9 Em 1998, a TVE Brasil passou a integrar a Rede Pública de Televisão, que era coordenada em conjunto com a
TV Cultura, além das afiliadas de cada uma. Foi extinta no dia 2 de dezembro de 2007, após a fusão da ACERP
com a Radiobrás para formar a Empresa Brasil de Comunicação, dando espaço para a TV Brasil, sendo lançada
no mesmo dia em que as transmissões de televisão digital se iniciaram no território brasileiro. 
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Imagem 17 – Frame da vinheta de abertura do programa
Atitude.com da TV Cultura

Imagem 18 - Frame da vinheta de abertura do Programa
Livre do SBT

Essa filtragem que a mídia de massa exerce sobre o  Heavy Metal pode ser refletido

também no cotidiano das práticas culturais desta tribo urbana. Além dos grandes festivais

citados anteriormente, que acontecem no Brasil com uma periodicidade anual e de dois em

dois  anos,  respectivamente,  o  Heavy  Metal é  consumido  em  sua  versão  “ao  vivo”  em

pequenos  shows,  em  bares  e  locais  que  abrem  espaço  para  este  tipo  de  música,  que

normalmente acontecem nos subúrbios das cidades. Este deslocamento, de acordo com Jeder

Janotti Jr., tem suas raízes no final da década de 1970 e causava um isolamento dos fãs em

locais  onde  o  rock  podia  ser  consumido.  Este  fato  pode  ser  considerado  indicial  para  o

processo de construção de alguns dos preconceitos relativos aos fãs de Metal. 

Em termos midiáticos, até metade da década de 1970, o rock internacional
esteve presente nas principais mídias eletrônicas do país.  Nesse contexto,
merecem destaque o programa Rock in Concert da TV Globo e os diversos
programas  especializados  que  se  espalharam pelas  rádios  de  todo Brasil.
Mas,  no  final  dos  anos  1970,  o  espaço  do  rock  era  reduzidíssimo,
praticamente  inexistente  nos  grandes  conglomerados  multimidiáticos.
Raríssimas exceções, como o grupo paulista Patrulha do Espaço, ousavam
apostar na sonoridade pesada. Isso obrigava os fãs a se isolar em guetos, o
que  favorecia  a  exacerbação  dos  preconceitos  contra  os  roqueiros,
considerados marginais ou alienados por uma grande parcela da população
(JANOTTI JR, 2004, p.35)

A vinda das turnês de grandes grupos internacionais ao Brasil começou nas edições do

festival Rock  In  Rio e  se  tornaram grandes  acontecimentos  midiáticos, o  que  pode  ter

contribuído para o surgimento de uma nova geração de adeptos do rock pesado. Esses eventos

tiveram uma ampla cobertura das grandes cadeias televisivas, inclusive nos canais abertos,

onde os shows foram transmitidos ao vivo em algumas das edições do Festival. Mesmo após
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33 anos e 7 edições do festival no Brasil, ainda é possível perceber nesses mesmos canais

midiáticos, o uso de uma linguagem textual e imagética que destaca os aspectos exóticos dos

músicos e dos fãs como as vestimentas e atitudes presumidamente agressivas (imagens 19 e

20).

Imagem 19 – Fonte:
http://www.ironmaiden666.com.br/2015/01/rock-in-rio-

1985-galeria-de-fotos-da.html 
Acesso em 05/02/2019

Imagem 20 – Fonte:
https://www.acdcbrasil.net/galerias/fotos-da-banda-em-

decadas/acdc-festival-rock-rio-de-1985/ 
Angus Young durante a apresentação da  banda AC/DC no

Rock in Rio 1985. Acesso em 05/02/2019

Além disso são destacadas certas características relativas à sonoridade do Heavy Metal, como

o alto volume sonoro e o timbre distorcido dos amplificadores (Veremos essas caracteríticas

exemplificadas de forma mais aprofundada quando analisarmos as matérias jornalísticas sobre

o festival Rock in Rio, no próximo subcapítulo).

Levou muito tempo para que o rock fosse aceito no Brasil como um ritmo
musical a mais. Como já cantou Rita Lee, roqueiro brasileiro sempre teve
cara de bandido. Adepto do metal, então, era o próprio demo. A garotada que
hoje anda rasgada, com seu cabelão e brinco no nariz nem imagina como era
barra pesada ser rockeiro por aqui. Até para arranjar namorada era difícil. O
preconceito com os adeptos do rock pesado em geral ainda existe, mas é bem
menos explícito (LEÃO, l994, p. l99). 

Se é possível fazer uma trajetória de ampliação da visibilidade do  Heavy Metal no

Brasil, devemos considerar como um marco, o já citado festival Rock in Rio. Isto porque pela

primeira vez o Heavy Metal ganhava visibilidade nos grandes conglomerados midiáticos. Das

treze atrações internacionais que participaram do festival a primeira edição de 1985, cinco

eram atrações do universo do Heavy Metal: AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osborne, Scorpions e

Whitesnake. Um número bastante significativo para um tipo de música que não encontra um

tempo-espaço disponível na mídia de massa. O festival Rock in Rio, ao trazer grandes bandas

da cena internacional do Metal abria pela primeira vez o cenário do Heavy Metal às massas
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que  assistiam  às  transmissões  ou  participavam  do  Festival.  Como  consequência  dessa

divulgação, os fãs desse tipo de música puderam observar a potência positiva da divulgação

quando viram seus ídolos serem veiculados nas rádios e tevês nacionais. Por outro lado, este

período que o Heavy Metal teve um espaço-tempo disponível na mídia massiva para o público

em geral, pode ter sido o momento em que seus estereótipos começaram a ser definidos.

 Podemos dizer que o cenário nacional do Metal e o surgimento de bandas deste gênero

no Brasil foi incentivado pela divulgação do Heavy Metal através da participação de bandas

de Metal nos grandes festivais. Até hoje, o grupo de Heavy Metal brasileiro mais conhecido e

reconhecido nos cenários nacional e internacional é o Sepultura, da cidade de Belo Horizonte,

Estado de Minas Gerais.  Apesar do nome em português,  o Sepultura sempre gravou suas

músicas em inglês. Sua primeira gravação data do ano de 1985. Feita pelo selo independente

chamado “Cogumelo”, as mil cópias iniciais foram vendidas rapidamente e, em pouco mais

de um ano, oito mil cópias se esgotaram. Este foi um número expressivo para os padrões do

Heavy  Metal independente.  Desde  daí,  o  Sepultura  foi  se  tornando  uma  das  grandes

referências do Metal nacional.

Em agosto de 1986,  um ano depois do (disco)  Bestial  Devastations,  saiu
Morbid visions que, além de vender 10 mil cópias, transformou o Sepultura
em uma das grandes referências do metal nacional. O sucesso foi tão grande
que eles abriram o show dos ídolos internacionais Venom e Exciter em Belo
Horizonte. Os altos índices de vendagem do segundo trabalho do grupo não
deixavam dúvidas, não se tratava de acaso ou sorte (JANOTTI JR, 2004,
p.40).

Em 1988, a banda assinou contrato com uma gravadora internacional especializada em

Heavy Metal,  a Roadrunner.  Seu primeiro disco produzido pela Roadrunner,  Beneath The

Remains (imagem  21)  vendeu  mais  de  600  mil  cópias  internacionalmente.  O  cenário

underground do Metal nacional viu acontecer o que até então nunca havia ocorrido: uma

banda nacional tornando-se um ícone no universo do Heavy Metal.
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Imagem 21 – Fonte : https://www.sepultura.com.br/music 
Acesso em 05/02/2019

Imagem 22 – Fonte : https://www.sepultura.com.br/music 
Acesso em 05/02/2019

A apresentação do grupo na segunda edição do Rock in Rio deve ser considerada um outro

marco na história do Metal nacional. Pela primeira vez uma banda brasileira de rock pesado

tocava junto  aos  ídolos  internacionais.  O disco chamado  Arise  (imagem 22),  lançado em

1991, mesmo ano da segunda edição do festival, vendeu 100 mil cópias, totalizando 800 mil

cópias vendidas, somando-se os demais países. Um dos motivos que contribuiu para que o

Sepultura ganhasse destaque e conquistasse sua personalidade no mundo do Heavy Metal é

creditado pelos próprios membros da banda a uma opção sonora que fizeram ao incorporar

elementos da cultura brasileira, conferindo um diferencial no som da banda no disco chamado

Roots Bloody Roots10(imagem 23).

A gente, (estando) de fora do Brasil começou a perceber que o Brasil é um
país único, que tinham coisas que só lá tinham, e que a gente podia utilizar
isso de uma maneira totalmente natural porque nós somos brasileiros. Então
aos poucos a gente trouxe isso pra música. A introdução da música Territory
tem um groove brazuka na bateria. A música Kaiowas é uma música que tem
muita influência da música sertaneja, da viola caipira. Naquele momento, a
gente estava olhando mais para o Brasil do que para fora. No  Arise (disco
anterior) não, a gente olhava só pra fora, e o Brasil, a gente achava tudo um
lixo.  (Depoimento  do  guitarrista  do  Sepultura,  Andreas  Kisser  no
documentário Sepultura Endurance, 2017)

10 Uma clara apologia ao disco Sabbath Bloody Sabbath da banda inglesa.
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Imagem 21 – Fonte : https://www.sepultura.com.br/music 
Acesso em 05/02/2019

Esta  opção estética deve-se ao fato de, em 1996, a banda Sepultura ter passado dois

dias na tribo dos Xavantes (imagens 22 e 23), quando puderam imergir na cultura indígena

brasileira e gravar experiências sonoras in loco. Esta adição de sonoridade tribal ao Sepultura,

como já dito, foi muito importante, pois pela primeira vez a banda apresentava um som que

misturava as características principais  do  Heavy Metal com elementos  sonoros  da cultura

nacional. Isto se tornou um diferencial sobretudo para mercado internacional. A aproximação

com  a  cultura  brasileira  e  a  consequente  mudança  sonora  se  tornou  uma  marca  que  a

distinguiu em relação às demais bandas de Heavy Metal da época.

Imagens 22 e 23
 Fonte: https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/19/ha-20-anos-visita-a-indios-e-  choque-cultural-criaram-  

classico-do-sepultura.htm  - Acesso em 05/02/2019
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Para  mim,  como  ouvinte,  foi  a  primeira  vez  que  eu  ouvia  o  Sepultura
assumir a raiz brasileira e fazer algo diferente, incorporando isso ao Heavy
Metal. Foi quando eu me tornei um grande fã. Eu pensei: Isso é diferente de
tudo  que  eu  já  ouvi  no  Metal.  (Depoimento  do  guitarrista  da  banda
americana Anthrax, Scott Ian no documentário Sepultura Endurance, 2017)

O Sepultura continua como uma referência para o Heavy Metal internacional, apesar de ainda

ser pouco reconhecido no mercado nacional e no mainstream: 

O estouro mundial do Sepultura, tem gente que até hoje não entende, não
compreende.  Eu acho que tem um pouco de preconceito e  um pouco de
desinformação  também.  Então,  quando  eles  estouraram  lá  fora,  mesmo
assim, não houve o reconhecimento (aqui no Brasil) daquela mídia, digamos
assim, que gosta do pop,  do sucesso imediato,  e eu vejo que é até hoje.
(Depoimento do apresentador Sérgio Groisman11 no documentário Sepultura
Endurance, 2017)

Mais uma vez podemos observar que para o Heavy Metal, estar em evidência pode significar

a exaltação de preconceitos. Neste exemplo, estereótipos de ordem étnica puderam ser vistos

na época do disco Roots Bloody Roots em relação ao destaque da banda brasileira na mídia

internacional:

O Sepultura era visto como uma banda internacional,embora nunca tenha se
esquecido de sua origem. Chamados de  jungle boys, garotos da selva pela
imprensa britânica e ganhando capas em revistas internacionais de  Heavy
Metal e verbetes em dicionários e edições especiais do gênero, o Sepultura
tornou-se o equivalente musical ao Pelé nos esportes. Todo mundo do meio
metálico, seja lá de onde for,  conheceu ou já ouviu falar.  Uma conquista
inédita do rock Brasil ainda não igualada (LEÃO, 1997, p.202) 

A junção entre o peso do  Metal do Sepultura e as raízes culturais brasileiras se deu

através da aproximação com a tribo indígena dos Xavantes, e também com a participação de

um personagem ligado ao universo da chamada “Axé Music”,  o músico Carlinhos Brown.

Este  encontro  chamou atenção de toda  a  comunidade  headbanger.  A música feita  com o

compositor  baiano  chamada  “Ratamahatta” possui  partes  da  letra  em  inglês  e  parte  em

português. A parceria causou um estranhamento entre os fãs brasileiros mais radicais, já que o

Heavy  Metal e  o  “Axé  Music”  são  gêneros  musicais  bem  diferentes  que,  como  vimos,

transitam  respectivamente  no  underground e  no  mainstream.  Contudo,  através  dessas

parcerias e escolhas estéticas, o Sepultura questionou as fronteiras sonoras do Heavy Metal. O

11 Sérgio Groisman é jornalista, diretor e apresentador de televisão. Entre eles os já citados Programa Livre do
SBT e Altas Horas da Rede Globo. 
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disco Roots  Bloody Roots  e,  sobretudo,  a  participação de um músico relacionado à “Axé

Music”, também podem ser  considerados  como uma demonstração  de  como os  fãs  mais

radicais do Metal são avessos ou têm uma forte resistência às misturas sonoras, às mudanças

de parâmetros e à visibilidade midiática excessiva. 

Exemplificado através do caso da banda Sepultura, vimos que a mídia de massa se

relaciona  com as  formais  culturais,  cujos  códigos  não  são  compatíveis,  de  duas  formas:

primeiramente, ela exclui e, caso verifique a possibilidade de lucrar com tal forma cultural,

faz uso de filtros, ou seja, de mecanismos comunicacionais que modificam ou adaptam esses

códigos alterando significados e construindo imaginários em função de interesses próprios.

Tudo isso em conformidade com as estratégias do mainstream. Este processo generalizante

que reduz as particularidades das diferentes formas culturais, pode ser demonstrado através do

Heavy Metal quando a mídia massiva o transforma em  um produto, uma mercadoria a ser

vendida ou entregue ao público-alvo, na forma que se acredita ser mais lucrativa. Processo

que  altera significados e,  ao mesmo tempo,  aumenta a  exposição ao público massivo e,

também, pode ser indicial na formação dos preconceitos ao gênero musical. Isto porque, ao

alterar ou adequar suas características, a mídia massiva apresenta o Metal de forma particular,

sem se preocupar em explicar suas simbologias e significados. Portanto, sem nenhum respeito

pelo  conteúdo ou forma de um objeto cultural  ou pelos  padrões  críticos  de  um público

especializado. Conforme pretendemos exemplificar no tópico seguinte. 

3.5 - O Heavy Metal nas edições do Rock in Rio

Conforme  afirmamos  anteriormente,  o  Heavy  Metal não  faz  parte  das  grades  de

programação na mídia massiva. Por esta razão, consideramos que o Festival Rock in Rio é um

período onde o  Heavy Metal ganha seu espaço-tempo na mídia de massa. A mediação feita

sobre o gênero na mídia massiva acontece essencialmente nas reportagens em vídeo exibidas

nos telejornais ou nas transmissões ao vivo do evento. Com isso, buscamos entender como

essa mídia produz os significados sobre a cultura do Metal ao longo desse período de 30 anos

que recortamos aqui, conforme colocado no início do capítulo. A proposta era tentar detectar

tendências em um determinado contexto, analisando as reportagens realizadas para televisão

tendo  como base  os  elementos  discursivos  e,  destacando  um ou  mais  frames  (quadros)12

12 Uma amostra de imagens estáticas retiradas da sequência formada por x quadros por minuto, ou fps (frames
por segundo),  que varia de acordo com o aparato tecnológico. Na TV por exemplo 60 quadros formam um
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exibidos13. Assim, o caminho metodológico desta etapa da pesquisa consistiu em:

1º - levantamento dos vídeos na internet através de palavras-chaves14 relacionadas ao tema;
2º - seleção dos vídeos com conteúdos relacionados ao Heavy Metal nas datas dos Festivais,
ou seja: 1985, 1991, 2001, 2011, 2013 e 2015; 
3º - assistir aos vídeos e selecionar os eventos críticos; 
4º - transcrever os eventos críticos e selecioná-los tendo como chaves de análise os “reforços”
dos estereótipos e os que trazem outros olhares sobre o gênero e cultura Metal;
5º - destacar trechos que referenciam tais “chaves”;
6º - discutir os dados encontrados;

O levantamento  dos  vídeos  se  deu  no  Youtube  e  nos  sites  do  sistema  Globo  de

televisão,  como o Globo.com, Portal  G1, que engloba os telejornais local e nacional e os

vídeos  da  Globo News,  oglobo.com e  globoplay.com,  já  que  o  sistema Globo  possui  os

direitos de transmissão exclusiva sobre o Festival. Durante a pesquisa foram assistidos em

torno  de  400  vídeos.  Vimos  que  aproximadamente  11%  desse  total  possuíam  conteúdo

relacionado ao Heavy Metal. Isto se deve à diversidade de estilos presentes no Festival, isto é,

a maioria das atrações era de artistas de outros gêneros musicais pois, apesar do nome, o Rock

in Rio não é um festival fechado ao gênero rock, muito menos ao Metal. Assim, selecionamos

todos os vídeos ou reportagens que abordavam em algum momento o gênero Heavy Metal ou

rock pesado. Portanto, o que denominamos de “eventos críticos” são os vídeos ou trechos

deles, cujo conteúdo contemplam parcialmente, ou na íntegra, a cultura do Heavy Metal. Estes

critérios de seleção significaram, ao final, 46 vídeos, cuja transcrição textual e seleção de

alguns frames (fotos) considerados significativos para explicitar  produção de sentido feita

através dessa mediação estão disponíveis no Anexo X desta dissertação15. 

De acordo com a análise feita, encontramos dois tipos de reportagens, considerando o

espaço em que estas eram realizadas. O primeiro tipo são as reportagens feitas  in loco, ou

seja, no espaço do Festival. Neste caso, as entrevistas são feitas no palco, na plateia, ou nos

bastidores dos concertos, como na reportagem abaixo, realizada no primeiro ano do Festival.

segundo de imagens em movimento.
13 A análise tem como horizonte a importância das imagens não só para o entendimento da reportagem, mas
também para a produção de sentido e contextualização necessária para a identificação da cultura Metal.
14 O  período  de  levantamento  abarcou  os  meses  agosto  e  setembro  de  2018.  As  palavras-chaves  foram:
reportagem rock in rio; reportagem heavy metal rock in rio; rock in rio heavy metal; rock in rio 1985; rock in rio
1991, rock in rio 2001, rock in rio 2001, rock in rio 2013 e rock in rio 2015.
15 Também  no  Anexo,  os  links  de  cada  um  dos  46  vídeos  que  selecionamos.  Eles  estão  separados
cronologicamente de acordo com os anos das edições do Festival: 1985, 1991, 2001, 2011, 2013 e 2015.
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1985

https://www.youtube.com/watch?v=4Pb_MNVzS1A&list=PLI3eYIJIP-
JvOcdr9SmIr6Os2g3QTRiVf&t=12s&index=3 (2:37)

0:13 – Até o início deste festival, pouca gente tinha ouvido esta palavra: “metaleiro”. E muito menos
gente ainda sabia realmente o que esses jovens andavam fazendo. Agora eles estão lá, curtindo o
rock pesado. E o grupo Scorpions de rock pesado, o “Heavy Metal” abriu a noite dos metaleiros. -
Repórter Rede Globo, em estúdio
0:37 – Na roupa sempre um detalhe em preto. Rostos pintados, correntes, medalhas, pulseiras com
taxas. O visual do metaleiro é assim. Eles afirmam que tudo isso é uma forma de protesto. O metaleiro
anda com pouca grana no bolso. A idade é muito variada, mas nunca passa dos 30. Eles estudam,
trabalham e estão otimistas em relação ao novo presidente. -  Narração em off.
1:05 – Você acha que Tancredo Neves vai melhorar a vida dos metaleiros? - Repórter no festival
1:08 – Democratizamos as nossas instituições, então nós vamos ter liberdade para nos expressar. - Fã
no festival
1:17 – Liberdade para se expressar. É isso mesmo que eles querem. Por que na verdade, o que importa
é o rock pesado. - Narração em off.
1:43 – Esse gesto aqui (Devil´s Horn) significa saudação ao demônio, nosso pai! - Fã no festival
1:47  –  Diabo  é  diversão  pra  gente.  Não  é  sério  não,  é  saúde  e  energia.  -  Fã  no  festival
1:52 – E Deus? - Repórter no festival
1:53 – Deus?! Deus é o rock! - Fã no festival
2:00 – A gente é contra bebida, maconha. Os tóxicos todos. A gente é contra tudo isso. - Fã no festival
2:12 – O Sr.  não fica preocupado do seu filho ou da sua filha  virar um metaleiro? - Repórter  
2:15 – Absolutamente. - Pai de um fã no festival

Como se pode observar no trecho que destacamos, a apresentadora afirma que antes do

Festival poucas pessoas sabiam o que significava a palavra “metaleiro”. E que muito menos

gente ainda, sabia o que “realmente” esses jovens andavam fazendo. Vemos tal afirmativa

como um indício da importância do Festival para a cultura do Metal no Brasil. Por outro lado,

essa falta de conhecimento explicitada pode estar relacionada com um dos possíveis motivos

do  surgimento  de  alguns  estigmas  relacionados  aos  metaleiros,  pois  está  embutido  nessa

afirmativa  um  questionamento  sobre  o  comportamento  “desses”  jovens,  como  algo

diferenciado,  suspeito.  Por  exemplo,  algumas  definições  sobre  a  cultura  Metal  são

estabelecidas pela reportagem como nas seguintes afirmações: “na roupa, sempre um detalhe

em preto, rostos pintados, correntes medalhas, pulseiras com taxas”. “O visual do metaleiro é

assim. Eles afirmam que tudo isso é uma forma de protesto”. “O metaleiro anda com pouca

grana no bolso. A idade é variada, mas  nunca passa dos 30. Eles estudam, trabalham e são

otimistas em relação ao novo presidente”. “Liberdade para se expressar. É isso mesmo que

eles querem, porque na verdade o que importa mesmo é o rock pesado”. 

Relacionando ao contexto histórico daquele ano, quando o Brasil  elegia o primeiro
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presidente civil  desde o golpe militar  de 1964, podemos imaginar  que “liberdade para se

expressar” não deveria  ser um anseio exclusivo desta  tribo que,  segundo a reportagem, é

formada por jovens pobres que vestem preto e ouvem rock pesado. Na sequência, a matéria

começa a estabelecer uma relação de oposição entre a cultura Metal e a Igreja. São colocados

pequenos trechos de depoimentos de alguns jovens fazendo a suposta saudação ao demônio,

os “chifres do diabo”, e ratificando a conexão do símbolo gestual com a figura antagônica da

Igreja. Apesar de um dos jovens tentar explicar que a figura do diabo não é “séria”, a repórter

pergunta: - “E Deus?”. O jovem responde, descontraidamente, que “Deus é o Rock!”. Outro

fã afirma que eles são contra as bebidas e os “tóxicos todos”. Ao perguntar a um pai presente

no festival  se  ele  não  tinha  medo de  seu filho(a)  “virar”  um metaleiro,  a  repórter  deixa

subentendido  a  negatividade  em  fazer  parte  da  cultura  Metal.  Porém,  contrariando  as

expectativas, o pai responde negativamente ao questionamento feito pela repórter.

Como vimos, esta reportagem é do 1° Rock in Rio. Edição de 1985. É perceptível que a

matéria  não  apresenta  dados  aprofundados  a  respeito  da  cultura  do  Heavy  Metal.  Tanto

repórteres quanto o público nos passam a sensação que ainda parecem estar diante de algo

novo,  uma  cultura  ainda  não  estabelecida  ou  explorada,  sobretudo  aqui  em  nosso  país.

Devemos considerar que em 1985, no Brasil, ainda não havia muita informação disponível

sobre o gênero. Por outro lado, podemos notar que na reportagem, tanto o texto em off quanto

as  intervenções  dos  repórteres  parecem tentar  definir  os  "metaleiros"  fazendo uso uso de

generalizações  ao  usarem  palavras  como  “sempre”  e  “nunca”  e  estabelecerem  relações

antagônicas através do uso das figuras de Deus e do Diabo.

Imagem 24 – Foto (Frame) retirada do vídeo:
https://www.youtube.com/watch?

v=4Pb_MNVzS1A&list=PLI3eYIJIP-
JvOcdr9SmIr6Os2g3QTRiVf&t=12s&index=3

Acesso em 10/02/2019
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Em  termos  quantitativos,  este  primeiro  tipo  de  reportagem  é  majoritário:

aproximadamente  78% do  total.  Já  o  segundo  tipo  de  reportagem  que  encontramos  é  a

realizada em estúdio, como a do exemplo em seguida, acontece em apenas três matérias.

2001

https://www.youtube.com/watch?v=KW61dlk5UcA (3:06)

0:00 - Por falar em Rock quem vai voltar ao Brasil é o Iron Maiden. Velhos de estrada, mas cheios de
energia. Duvidam?  - Repórter no estúdio 
0:08 – Dia de entrevista. A voz do Iron  Maiden tem que falar com um monte de jornalistas. Nós
estamos na fila. De estrela, Bruce Dickinson não tem nada, mas de estrada.... - Repórter em off.
0:20 – Você tinha por volta de 20 anos quando você entrou pro grupo. Agora você tem seus 40. O que
mudou em você de lá pra cá. - Repórter no local da entrevista
0:29 – Hoje em dia eu consigo relaxar mais. Claro que ainda tenho energia para correr nos shows. Mas
antes eu não podia ficar parado. E agora eu descobri que não fazer nada também é muito bom. -
Resposta do artista traduzida em off
0:46 – Se a banda mudou nesses 24 anos de vida, imagine os fãs. - Repórter no local
0:52 – Eles são como dentes de tubarão. Sempre que uma fila de dentes cai, a outra nasce por
trás. Mas há aqueles que estão com a gente até hoje. - Resposta do artista traduzida em off
1:06 – É... o tempo passa para todos. O velho roqueiro cortou os cabelos e hoje é um paizão de 3.
1:12 – O que você ouve na sua casa? - Repórter no local
1:13 – O que os meus filhos querem. Eu não tenho escolha. E sabe o que eles ouvem? Acredite: Iron
Maiden. - Resposta do artista traduzida em off
1:21 – O feitiço virou contra o feiticeiro. - Repórter em off
1:23 – O que você diria pros pais que vivem pedindo pros filhos: - "Abaixa esse som que eu não
aguento!". O som de vocês tem que ser ouvido muito alto. 
1:30 – Bom, eu diria que eles tem que ouví-lo no porão.  É o que eu fazia.  -  Resposta do artista
traduzida em off
1:36 – O bom filho à casa torna. - Repórter em off
1:39 – Há 15 anos você fez a sua primeira viagem ao Brasil e agora você está voltando. Quais são as
suas memórias daquele tempo? - Repórter no local
1:46 – A primeira vez foi no Rock in Rio (1985). Olha, eu já tinha visto a Beatlemania, gente
correndo atrás deles. Mas isso nunca tinha acontecido comigo. No Brasil foi a 1ª vez.  - Resposta
do artista traduzida em off
2:00 – De lá pra cá muita água rolou. Bruce deixou o grupo em 93 e só voltou no ano passado.   -
Repórter em off
2:08 – O que te fez sair do grupo e o que te fez voltar pro grupo agora? - Repórter no local
2:11 – Eu estive com o Iron maiden por 12, 13 anos. É muito tempo. Nossa relação estava boa, mas eu
achei que nosso som estava se repetindo. Eu precisava fazer algo novo, diferente. - Resposta do artista
traduzida em off
2:28 – Foi, fez e voltou. E pra terminar, a voz da experiência:  - Repórter em off
2:33 – O que você diria pros jovens que querem formar uma banda, fazer som, música... Que tipo de
conselho você daria pra eles?
2:40 – Não faça concessão. Faça o som que você gosta e não o que a gravadora quer. Só assim vão te
respeitar. - Resposta do artista traduzida em off
2:51 – É isso moçada. Aproveite. Eles estão voltando.  - Repórter em off
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Imagem 24 – Foto (Frame) retirada do vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=4Pb_MNVzS1A&list=PLI3eYIJIP-

JvOcdr9SmIr6Os2g3QTRiVf&t=12s&index=3
Acesso em 10/02/2019

Nesta reportagem é possível percebermos um formato diferente de produção, tanto na

forma quanto na abordagem da narrativa,  se  comparada com a matéria  anterior  (e  outras

contidas no anexo). Apesar da premissa dada no início da matéria sobre o vocalista Bruce

Dickinson ser uma "estrela do rock", seguida pela reação supresa ao descobrir que na verdade

ele não se comporta conforme o esperado, podemos ver que esta entrevista acontece de forma

mais pessoalizada. Somente a repórter e o artista, representante do  Heavy Metal conversam

em um lugar mais tranquilo, fora do ambiente agitado dos shows. É possível perceber uma

atitude diferente de ambas as partes. O artista, em um clima informal está vestido com roupas

"normais”, e a pauta das perguntas incluem temas relacionados à banda, mas também são

feitas perguntas de cunho mais pessoal, com tema relacionado à família, por exemplo. Esse

formato de reportagem gera uma aproximação, uma identificação que aproxima o artista do

público massivo. Ao falar sobre assuntos alheios ao  Heavy Metal, que são mais genéricos,

como perguntas pessoais, ou sobre a família do artista, a entrevista acaba se utilizando do

artifício  dos  “filtros”,  utilizados  pelo  mainstream,  conforme já  explicamos  anteriormente,

adequando a temática do Heavy Metal conforme os interesses da mídia massiva.

No  entanto,  percebemos  que  apesar  da  reportagem iniciar  apresentando  o  fato  do

retorno da banda Iron Maiden ao Brasil, vemos que as perguntas não se relacionam em sua

maioria a esta informação. A matéria é construída voltada para questões do passado, algumas

delas  conflituosas,  como a  saída  de  Bruce,  do  Iron  Maiden,  em meados  dos  anos  1990.

Percebemos, através das análises das reportagens, que atrair a audiência através das polêmicas
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é uma prática comum à mídia massiva, quando na verdade, ela poderia estar se voltando para

as questões atuais sobre o grupo, como o fato de seu retorno ao Brasil para mais shows. Além

disso, apesar do tempo médio de duração não ser muito diferente das demais reportagens

analisadas,  os  três  minutos  desta  matéria  dão  mais  espaço-tempo  de  fala  para  o  artista.

Consideramos este fato importante pois este, mesmo diante de questões ultrapassadas, pôde

reiterar questões fundamentais relativas ao Heavy Metal, como enfatizar a dedicação dos fãs à

banda e o aspecto da autenticidade do Heavy Metal e a não-rendição às condições impostas

pelo mainstream.

De todo modo, uma característica que observamos nas narrativas das 46 reportagens

levantadas, foi o tempo médio de duração das matérias que gira em torno de 3 minutos e

meio. No entanto, percebemos uma alteração gradativa quando analisamos o material ano a

ano. Em 1985 e 1991 o tempo médio foi de 2 minutos e 45 segundos. Em 2001, a média

diminuiu para aproximadamente 2 minutos e trinta segundos, fato que atribuímos ao número

muito baixo de matérias relacionadas ao Heavy Metal que encontramos neste ano. O que pode

ter ocorrido em função do número pequeno de atrações ligadas ao gênero nesta edição do

Festival.  Nas  edições  seguintes  percebemos  o  tempo  médio  das  reportagens  aumentar,

respectivamente, para 3 minutos em 2011, 4 minutos e 18 segundos em 2013 e chegando à

média de 5 minutos e 16 segundos por reportagem no ano de 2015. 

No entanto, foi possível perceber que mesmo com o aumento da média de tempo ao

longo  das  edições  do  festival,  a  mídia  massiva  mantém  a  sua  estratégia  ao  narrar  os

acontecimentos. O padrão médio de 3 a 4 minutos, pode ser considerado um fator limitante

para apresentação do conteúdo abordado. Entretanto, mesmo em  uma das reportagens cuja

duração  passa dos 8 minutos, ou seja, o dobro de tempo da média, a mídia massiva, ainda

assim parece preferir dar ênfase aos clichês abordados de forma repetitiva, ao invés de buscar

um aprofundamento no conteúdo abordado. Vimos, neste caso específico, o uso de palavras

e até mesmo de frases repetidas ao longo da mesma narrativa. Ou seja, através da repetição

constante,  a  mídia  massiva  reforça  aspectos  já  abordados  anteriormente,  sem  buscar

diferentes aproximações com seu objeto. Uma demonstração dessa estratégia ou forma com

que a mídia de massa narra e interpreta o Heavy Metal pôde ser percebida ao analisarmos as

reportagens levando em consideração algumas características específicas, como o uso repetido

de certas palavras ou expressões relacionadas ao gênero; o uso da relação imagética que este

possui com as figuras sagradas, profanas e com a morte; as drogas e, finalmente, o uso de
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palavras com conotações negativas ao se referir às especificidades da sua cultura. Todas essas

características  são  constantemente  abordadas,  porém  sem  que  elas  sejam  debatidas  ou

explicadas com alguma profundidade. 

Além destes aspectos, vale mencionar que ao longo das reportagens selecionadas das

seis edições do Festival, há algumas constantes que se mantém, tais como a referência ao uso

de  roupas  pretas  e  às  amplas  e  simbólicas  tatuagens16 sem  que,  se  acrescente,  qualquer

informação  mais  lógica  ou  explicativa  em  relação  a  estas  escolhas  estéticas  e/ou  de

comportamento  que  indicam  o  pertencimento  a  um  determinado  grupo  forjado  por  sua

preferência musical. Trata-se, portanto, de continuar mantendo uma abordagem superficial

em relação ao gênero,  ao longo de 30 anos,  o  que é  bastante  significativo.  Afinal,  neste

período,  o  Heavy  Metal passou  por  diversas  modificações,  suas  origens  e  processos  de

cristalização do gênero já eram razoavelmente conhecidas pela crítica especializada e, talvez,

até  mesmo  de  modo  mais  amplo.  Enfim,  o  que  queremos  ressaltar  é  que  a  ausência  de

contextualizações, de aprofundamento de referências em relação aos signos e símbolos da

cultura  Metal em  articulação  com  os  músicos  e  músicas  mais  significativos  do  gênero,

consolidam  as  narrativas  estereotipadas  e,  até  mesmo,  contribuem  para  manutenção  dos

estigmas e formação de preconceitos em relação ao gênero, impedindo, muito provavelmente,

uma outra percepção do que seja o Heavy Metal.

O  diagnóstico  que  fazemos  pode  ficar  mais  claro  se  considerarmos  como  foram

abordadas nas reportagens a relação do Heavy Metal com o uso de figuras sagradas e profanas

já que, não se pode ignorar uma das autoimagens que o Brasil tem de si mesmo, isto é, até há

pouco o país era considerado o país com “maior população católica do mundo”17 e que tem

como padroeira Nossa Senhora Aparecida, com direito a feriado, inclusive. Além disso, no

período  que  analisamos,  já  iniciava  no  país  um  crescimento  bastante  significativo  das

chamadas  Igrejas  Pentecostais  cuja  narrativa  em  torno  da  onipresença  do  “demônio”

equiparado ao mal absoluto que precisa ser combatido, está muito presente. Portanto, quando
16 No total, estas aparecem em 16 dos 46 vídeos levantados, o que significa um percentual de 35% dos vídeos.
Outro exemplo é o termo “metaleiro”, que encontramos em 21 vídeos, sendo que, em nenhum deste há qualquer
explicação ou referência à sua origem e/ou significado. O mesmo ocorre em relação ao termo “rock pesado”. A
expressão  pode ser  considerada  uma tradução  aproximada,  em português,  do termo “heavy”,  mantendo,  ao
mesmo tempo, o gênero ligado às suas origens, ou seja, remetendo ao rock. No entanto, não há em nenhum dos
vídeos o que esta qualificação musical implicam em termos de modificação ou não das características do rock.
(Está certo?)
17 Segundo a CNBB, quase a metade dos fiéis, reside nas Américas (48,6%), mesmo se a grande maioria pertence
à América do Sul (57,5%, sendo que 27,5% só no Brasil que se confirma como o país com o maior número de
católicos no mundo) e 14,1% América do Norte e 28,2% na América Central.
Em: http://www.cnbb.org.br/aumenta-o-numero-de-catolicos-no-mundo-inteiro/ 
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uma reportagem divulgada em um meio massivo como é a televisão afirma que o  Heavy

Metal “tem  um  forte  lado  demoníaco”,  sem  oferecer  qualquer  possibilidade  de  se

compreender  o  termo em uma chave metafórica,  há  uma grande  chance  de  interpretação

literal, o que, mais uma vez, pode implicar em reforço da  visão estereotipada que se tem

sobre o gênero.  E há,  ainda,  outros termos correlatos em outras  reportagens,  tais  como a

identificação do Heavy Metal (seja por seus músicos, seja via fãs ou, ainda, relacionados às

músicas), como relacionado às trevas, ao macabro, ao demoníaco, ao inferno, à morte, e a

temas satanistas. 

Outras “fontes” que acionam termos similares foram a presença de um Pastor no show

do Iron Maiden, a presença de um Padre para ver o Metallica, a maquiagem de caveira do

vocalista da banda Ghost BC, o chamado Papa Emeritus II, a referência ao palco com caveiras

e o fogo da banda Avenged Sevenfold. A relação é tão assumida que até mesmo encontramos,

nestes vídeos, os repórteres no estúdio fazendo o sinal do diabo. Tantos elos não encontram

citação  direta  nas  entrevistas  e  depoimentos  dos  músicos  presentes  nas  reportagens  que

levantamos. Entre todas as matérias analisadas, apenas em duas delas os artistas entrevistados

trouxeram suas concepções sobre o tema da morte, por exemplo. O primeiro, James Hetfield,

vocalista do Metallica, falou sobre a morte ao explicar o nome de um dos discos da banda

chamado  “Death  Magnetic”  (Magnetismo  da  morte).  O  segundo  foi  Bruce  Dickinson,

vocalista  da  banda  Iron  Maiden,  que  falou  da  morte  fazendo  relação  de  sua  experiência

pessoal com um câncer. Estes foram os poucos debates, sempre trazidos pelos artistas, que

abordaram concepções diferenciadas daquela apresentada pela mídia massiva. Ou seja, bem

distantes das afirmações banalizadas sobre o suposto lado macabro, sombrio e demoníaco do

Heavy Metal.

Já a referência às drogas, universo que também atinge o rock de forma mais ampla e

não restritamente o Heavy Metal, foram pautadas em seis, do total de reportagens. Em cinco

delas, este tópico foi trazido pela mídia massiva como uma característica presente na cultura

Metal, sem maiores explicações. Apenas em uma delas, o tema  das drogas é colocado em

pauta de forma não leviana graças ao baterista da Iron Maiden, que aconselhou os jovens a

não usarem. Entre as demais, em uma delas a repórter usa um tom debochado ao se referir a

um artista dizendo que ele “alucinou como sempre. E pasmem! Usando apenas uma única

droga, o oxigênio". Em outra matéria, na verdade uma transmissão ao vivo, o repórter, sem

contexto algum, anuncia que momentos antes da banda Guns n' Roses subir ao palco "...os
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integrantes confessam publicamente, que traficavam drogas antes de fazer sucesso. O sucesso

os afastou do tráfico". Na mesma transmissão, o repórter ainda afirmou que “o ti-ti-ti” nos

bastidores era em função da banda ter passado a noite acordada, consumindo cocaína. 

Além  destas  referências  que  beiram  à  criminalização  dos  músicos  do  Metal  ou  à

consolidação de um pertencimento ao “reino do mal” há outras que tangenciam este território

por  apresentarem palavras,  expressões  e  ideias  com conotações  negativas  sobre  a  cultura

Heavy Metal, sendo algumas usadas repetidamente ou em conjunto com outras. Relacionamos

aqui:  “barulhentos,  incompreensíveis,  estranhos,  loucos,  agressivos,  confusão,  radical,

terremoto,  furacão,  avalanche,  intransigente,  inconsequentes,  drogados,  barra  pesada,

insanidade,  desordem,  meter  medo,  esquizofrenia,  dia  de  excessos,  maldito,  exagerado,

revoltado, som estridente e incompreensível, pior possível, quanto mais feio melhor, universo

de horrores, cenas de violência,  sombrio,  imagens feias, armas, não houve feridos graves,

muitas  brigas,  drogas  e  rock n'  roll,  assustador,  horripilante,  atraso,  cara de mau,  radical,

invadiram, explosiva,  pinta  de mau, correria,  onda negra,  mal encarado,  fora de controle,

figurino e som assustador, dia louco, caras bravos, empurra-empurra, gritaria, “bateção” de

cabeça. Encontramos também um questionamento da presença de uma menina de sete anos

entre  “esses  metaleiros”,  e  uma  afirmação  de  que  “até  as  forças  da  natureza  estão

incomodadas com a presença do Heavy Metal".

Todos estes termos elencados foram encontrados ao menos uma vez em onze das onze

reportagens no ano de 1985, ou seja, em 100% das matérias; em sete das nove reportagens no

ano de 1991 (aproximadamente 78% das matérias); em uma das duas reportagens realizadas

no ano de 2001 (50%, portanto); em quatro, das seis matérias de 2011 (aproximadamente 67%

das matérias); em 100% dos dez vídeos de 2013 e nos oito de 2015. Somando-se todos os

vídeos, há, portanto, expressões com conotações negativas em um percentual de 89,13% das

reportagens. Um indicador que impede concluirmos que a intenção da mídia massiva seja

exaltar qualidades do Heavy Metal.

Considerando,  como  já  colocado,  30  anos  de  convivência  com o  gênero,  a  nossa

expectativa inicial era a que haveria uma “curva” significativa nesta relação, considerando-se

a  popularização  do  gênero,  como  já  colocamos.  Não  que  não  tenha  havido,  conforme

discutiremos ainda neste capítulo, mas, se há uma certa tentativa de reduzir os estigmas e

clichês  vinculados  ao  gênero,  também  persiste  a  abordagem  superficial,  como  pode  ser

conferido neste vídeo de 2015 que destacamos dentre os oito produzidos neste ano. 
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2015

https://globoplay.globo.com/v/4479967/programa/ (2:21)

0:00 -  Você já viu que é noite do Metal. A Cidade do Rock está cheia de gente de preto, tatuada,
mas por trás dessas caras de mau.... - Repórter no estúdio (imagem 25)

Imagem  25 – Repórter reproduzindo a simbologia gestual do Heavy Metal, os
“chifres do diabo”.  Foto retirada da reportagem analisada.

Acesso  em 10/02/2019

0:10 –  Heavy Metal é  pros  fortes.  E esses  aí  venceram uma maratona.  Foi  uma prova de longa
distância para os chilenos e paraguaios, como os três irmãos ai. - Repórter em off
0:30 – Metaleiros do Brasil inteiro unidos. De onde vocês são? - Repórter no festival
0:33 – São Paulo, Pará, Mauá, Ceará... - Fãs no festival
0:48 – E garantir um lugar na grade (imagem 26) só mesmo pra quem é hardcore18**. - Repórter
no festival

Imagem  26 – Fãs posicionados desde cedo na grade, aguardando o início dos shows.
  Foto retirada da reportagem analisada.

Acesso  em 10/02/2019

18Hardcore é um adjetivo utilizado para denominar um fã dedicado à sua banda favorita.
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0:53 – Todo esse sacrifício vale a pena, acho que quando você é fã de uma banda e você espera ouvir
sua música, passar por tudo isso aqui pra ouvir sua música, isso não tem preço, compensa tudo. - Fãs
no festival
1:00 – E aos poucos a Cidade do Rock se vestiu de preto (imagem 27) , se encheu de tatuagens
(imagem 28) e soltou a cabeleira. E será que metaleiro que se preze tem que ser assim? - Repórter
em off

Imagem 27 – grupo  de fãs reunidos usando as camisetas
pretas  que contém o nome das bandas preferidas. Foto

retirada da reportagem analisada.
Acesso em 10/02/2019

Imagem 28 -  fã de Heavy Metal exibindo suas tatuagens.
Foto retirada da reportagem analisada.

Acesso em 10/02/2019

1:11 – Como é que se reconhece um verdadeiro metaleiro? - Repórter no festival
1:14 – Tá na alma, Não se reconhece assim (pelas imagens ou estereótipos) um verdadeiro metaleiro
todo mundo sabe o que ele é. - Fã no festival
1:19 – Não tem isso de cabelo grande, curto, pode ter estilo, mas por filosofia, pelo jeito, você vê pela
pessoa, pode ser tanto um cara mais bagunceiro como uma pessoa mais serena. - Fã no festival
1:28 – Não se iluda com essas caras de mal, fãs do Metal também sabem ser fofos (imagem 29)  -
Repórter em off

Imagem 29 – Fã fazendo o gestual  do “coraçãozinho”.
 Foto retirada da reportagem analisada.

Acesso  em 10/02/2019
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Como é fácil constatar, a reportagem começa enumerando alguns dos estereótipos do

Heavy Metal que aparecem repetidamente nos textos das matérias. Em seguida é atribuído um

valor positivo às pessoas que chegam cedo e correm para pegar um lugar na grade e assim

podem ver os artistas de perto afirmando que "garantir um lugar na grade, só mesmo pra

quem  é  hardcore".  Um  fã  que  ocupa  um  lugar  na  grade,  lugar  de  prestígio  entre  os

headbangers hardcore, é questionado, tendo assim a oportunidade de explicar e justificar a

sua escolha sobre a longa e cansativa jornada para ver suas bandas favoritas. No entanto, a

matéria jornalística não se desvincula dos estereótipos do gênero recorrendo às expressões de

sempre, isto é, que quem é do  Heavy Metal  "se vestiu de preto, se encheu de tatuagens e

soltou a cabeleira". Claro que são evidências que persistem e, de fato, são assumidas pelos

fãs, no entanto, é possível perceber que as respostas dadas não negam os estereótipos, mas

procuram ir além deles. E a repórter completa "Não se iluda com essas caras de mal, fãs do

Metal também sabem ser fofos”. A nova qualificação é justificada pelo final da matéria que

mostra um casal de metaleiros que se casa na Cidade do Rock. A escolha, se pode contribuir

para alguma mudança em relação à imagem que cerca o gênero, também demarca uma nova

associação, ou seja, revelar valores conservadores em um contexto liberal e contestador, como

o Heavy Metal. 

A opção está  em sintonia com o que foi mencionado anteriormente,  isto  é,  que as

reportagens analisadas se enquadram no horizonte social das empresas de comunicação em

tempos  de  globalização:  ora  sérios,  ora  descontraídos,  os  discursos  e  as  posturas  dos

apresentadores dos programas ou dos repórteres devem buscar o maior índice possível de

audiência porque, no final das contas, o que mais se almeja no cenário midiático massivo é

atrair o maior número de audiência e o lucro. Podemos considerar que a Rede Globo, através

dos noticiários onde as matérias foram veiculadas e nas transmissões ao vivo do festival Rock

in Rio, segue uma linha editorial pautada pelo perfil das grandes corporações midiáticas ao

construir suas narrativas sobre as bandas, fãs e sobre o gênero musical  Heavy Metal e suas

práticas circunstanciais. Assistir as reportagens, portanto, permite identificar uma produção

em que as pautas são construídas como destaques ilustrativos de um evento maior, que deve

dar lucro e que mobiliza um público significativo e, provavelmente na avaliação da emissora,

diferenciado demais para que se realize algum esforço na perspectiva de uma educação mais

ampla e profunda sobre os gêneros que por ali circulam. Tal opção enquadraria a Rede em

suas reais funções, se recuperarmos, por exemplo, as leis de concessão pública do sistema de
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radiodifusão no Brasil.19 

Mas, a redução ao tratamento do gênero como mero entretenimento, não possibilita

aos espectadores conhecerem de forma mais clara ou aprofundada os assuntos abordados ou,

pelo menos, ampliarem suas referências em relação ao gênero. Por isso, consideramos que

esse tipo de midiatização ou forma como essa mídia apresenta o Heavy Metal para um público

massivo, pode ser indicativa da formação e/ou manutenção de estereótipos e preconceitos em

relação a este gênero musical. Em algumas das reportagens analisadas não parece razoável

nem  mesmo  afirmar  que  fez  parte  do  processo  uma  pesquisa  prévia  sobre  os  assuntos

discutidos. Afinal,  foi  possível encontrarmos e indicarmos ao longo das análises,  algumas

questões onde os fatos apresentados não condiziam com a realidade, total ou parcialmente.

Uma das problematizações que consideramos importante consiste justamente nesta questão. 

O discurso produzido, seja ele real ou não, por consequência, será passado adiante

massivamente em função da programação diversa do festival  atrair  um número amplo de

receptores. O uso do sensacionalismo, do espetacular, da ironia, do deboche e do insólito é

permanente e insistente. Ao destacar aspectos superficiais que em alguns casos depreciam a

cultura  Metal,  seja  distorcendo  informações,  seja  de  forma  proposital  ou  por  falta  de

conhecimento, repete-se práticas que estereotipam de forma negativa tal cultura. A abordagem

de clichês ligados ao rock and roll tais como as drogas, a morte e a religião deixam de lado o

principal:  a  música  e  a  identidade  do  gênero.  Ao  que  parece,  a  adoção  dessas  práticas

generalistas tem o objetivo único e exclusivo de entreter o público geral, como colocamos.

Nesse sentido, a importância do  Heavy Metal e da sua música acaba sendo apresentada em

segundo plano (ou nenhum plano) pelas reportagens. 

De todo modo, seria injusto não mencionar outro aspecto que pode ser constatado pela

análise  realizada:  30  anos  também  significaram  algumas  alterações  que  merecem  ser

destacadas. Uma delas é uma espécie de “abrandamento” na descrição e abordagem do que

seria definidor do comportamento e música do Heavy Metal. Nas matérias da primeira edição

do festival em 1985 destacamos o uso dos termos relacionados aos aspectos macabros e as

palavras  ou  expressões  com conotações  negativas  de  forma  bastante  enfática  e  assertiva.

Como vimos nos subcapítulos anteriores, o início da história do Heavy Metal na América do

19 Segundo o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, as concessionárias e permissionárias do serviço de
radiodifusão estão sujeitas aos preceitos e obrigações de subordinar os programas de informação, divertimento,
propaganda e publicidade às finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão; e reservar 5 (cinco) horas
semanais para a transmissão de programas educacionais. Em: http://www.anatel.gov.br/legislacao/decretos/130-
decreto-52795 
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sul aconteceu justamente no início dos anos 1980. Dito isso, é possível concluirmos que em

uma época onde a informação circulava em velocidades muito mais lentas do que em tempos

de internet, o Heavy Metal que se desenvolvia tanto nos EUA como na Europa, ainda era uma

cultura pouco difundida no Brasil. Por esta razão, é perceptível que tanto repórteres quanto o

público entrevistado parecem estar diante de uma novidade. Uma cultura pouco conhecida

que acabara  de chegar  ao Brasil,  tendo o Rock in  Rio como a primeira  oportunidade  de

vivenciar presencialmente seus costumes, sua música e sua estética.

Este diagnóstico é constatável objetivamente pois das onze reportagens de 1985, há

apenas três depoimentos ou entrevistas com o público que, de fato, abordam questões relativas

ao gênero. Isto é, a maioria das perguntas feitas pelos repórteres ao público de Heavy Metal

são sobre questões diversas relacionadas ao Festival, tais como o banho no chafariz, quanto se

gasta para chegar ao local do evento, de onde as pessoas estão vindo, quais grupos se quer

assistir, quais as gírias do momento, etc. No entanto, nessas mesmas entrevistas o que se faz

constante é o olhar da mídia sobre as questões estéticas. Baseadas nessas características é que

a mídia buscou definir o  Heavy Metal para o público massivo. E aí, o que se constata, é a

recorrência ao clichê. Além disso, não há entrevistas com os artistas do gênero. Ora, neste

momento inicial da cultura Heavy Metal no Brasil, conforme vimos, o Metal era praticamente

desconhecido, o que, por si só, deveria motivar entrevistas com os artistas, (caso que vimos

acontecer com artistas de outros gêneros) e, com elas, muito provavelmente se ampliaria o

conhecimento sobre as músicas, as opções estéticas e, até comportamentais, da “tribo”. Afinal,

os artistas,  que naquele momento desempenhavam o papel de legítimos representantes da

cultura Metal, poderiam pontuar de forma mais precisa sobre a “incompreensível, estranha e

confusa” cultura, modo como esta estava sendo denominada nas reportagens. Enfim, nesta

edição do Festival, as únicas características que foram relacionadas ao Heavy Metal de forma

positiva foi o fato dos fãs chegarem cedo para os shows e o gênero musical possuir o “fã

clube mais numeroso”.

Em relação à edição de 1991, o padrão não foi significativamente alterado. As mesmas

palavras e expressões foram usadas constantemente (“metaleiro”, “rock pesado”, etc), e as

referências  ao  macabro  e  demoníaco  continuaram presentes  nas  narrativas.  Neste  ano,  a

atração principal do festival foi  a banda Guns n’ Roses. Uma banda que não se enquadra

oficialmente na categoria Heavy Metal, mas sim na denominação americana para as bandas de

rock pesado chamada  Hard Rock. Este termo, conforme vimos anteriormente, foi utilizado
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pela mídia em resistência ao termo Heavy Metal no início dos anos 1980 nos EUA. Apesar de

muitas  narrativas  negativas  sobre  o  polêmico  vocalista  da  banda,  Axl  Rose,  foi  possível

percebermos, em alguns momentos, um princípio de mudança na postura dos repórteres com

as informações  relacionadas  à  banda.  O momento  de sucesso pelo  qual  o  Guns n'  Roses

passava naquele momento, estabelecia um vínculo com as práticas do mainstream e, portanto,

em consonância com as mídias de massa. Muito provavelmente, por esse motivo, já é possível

notarmos ao longo das reportagens alguns elogios ao grupo. Um exemplo disso está no trecho

onde  o  repórter  afirma  que  "o  sucesso  os  afastou  do  tráfico".  O  sucesso,  aqui,  aparece

associado  à  figura  do  divino,  do  salvador,  que  retira  a  culpa  os  roqueiros  malvados,

desvencilha a imagem relacionada ao mal como é de costume, e absolve os músicos dos seus

pecados para que sejam adorados no palco, como deuses.

No entanto, se o uso do deboche e da ironia continuaram a fazer parte do repertório dos

repórteres, há outra mudança nas narrativas desta edição.  Apesar das diversas palavras ou

expressões com conotações negativas continuarem a caracterizar o rock pesado em várias

reportagens, vimos que em alguns casos os repórteres apresentavam, mesmo que rapidamente,

um pouco da história das bandas e das tradições do Heavy Metal. Em uma delas, o repórter

explicou, por exemplo, que a banda Judas Priest, nos anos 1970, foi quem estabeleceu um

pouco do visual típico do Metal. As roupas de couro preta e escuras teriam sido inspiradas no

filme "O Selvagem" com Marlon Brando. Neste caso, podemos dizer que, diferentemente da

edição passada, o texto das narrativas demonstraram um mínimo de pesquisa sobre o tema.

No entanto, as entrevistas com a plateia se mantiveram na superficialidade do momento com

os  repórteres  perguntando  se  as  pessoas  gostavam  da  "barulheira"  etc.  Resumindo,  um

comportamento típico de quem pretende conduzir a narrativa por um determinado caminho

pautado por seu olhar ou pelo olhar editorial definido para a matéria. Tanto foi assim, que em

uma única entrevista  onde o entrevistado tentou aprofundar  um pouco mais  no assunto e

explicar questões relativas ao  Heavy Metal, a repórter tirou o microfone da direção de sua

boca e chamou outro repórter para continuar com as transmissões.

Após um hiato de dez anos do evento, encontramos apenas dois vídeos sobre o Heavy

Metal na edição do Rock in Rio de 2001. O novo século, no entanto, parece ter permitido

algumas  mudanças  das  narrativas  padronizadas  até  então.  Assim,  apesar  da  primeira

reportagem seguir o modelo estabelecido nas outras edições, isto é, apresentado o “dia do

rock pesado”, enfatizando os aspectos estéticos das tribos dos “metaleiros”, tais como cabelos
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exóticos, tatuagens e é claro, as roupas pretas, além dos acessórios usados pelos fãs como

“correntes, colares, pulseiras que muitas vezes se transformam em armas", não relacionou o

gênero nem ao macabro e nem às drogas. No entanto, apresentou a polêmica que envolveu o

baixista de uma das bandas, que “em meio a muita confusão foi detido por atentado ao pudor"

após terminada sua apresentação, por ter entrado no palco usando apenas o seu instrumento

musical como tapa-sexo. Vimos também nesta edição, a apresentação de uma tradição dos

shows de rock, a chamada “roda”. Considerada uma espécie de dança da tribo do Metal, ela

foi  mostrada  sob  a  ótica  de  "parece  briga,  mas  eles  afirmam  que  não  passa  de  pura

brincadeira”. Apesar abordar um elemento da cultura Metal, a matéria não buscou explicar, ou

ao menos entrevistar algum dos participantes para assim poder mostrar a roda sob perspectiva

destes, permanecendo na superficialidade.

Já  a  segunda  reportagem  é  essencialmente  diferente  das  demais  pelos  motivos  já

apresentados no exemplo da edição do ano de 2001. Esta opção por entrevistar os artistas do

Festival  se  repete  em 2011,  a  despeito  destas  matérias  conviverem com a  repetição  dos

aspectos já citados nas edições anteriores, tais como a referência às roupas pretas, o uso das

figuras sagradas e profanas como "céu e inferno", drogas, vícios, "cara de mal", etc. De todo

modo, é significativo que das seis matérias analisadas, quatro delas tenham espaço para os

depoimentos  dos  artistas  o  que  permitiu  ampliar  falas  que  colaboram  para  desmistificar

aspectos da cultura Metal, abordados pela mídia massiva de forma superficial. Um exemplo é

a entrevista com Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura. Ele abordou sua própria história em

relação à música e ao Festival, algo que nos remete ao movimento de autorreprodução que

ajuda a solidificar o Heavy Metal como um gênero pertencente ao underground, já explicado

anteriormente: Andreas afirmou que na primeira edição do Festival, ele era um espectador, um

fã  entusiasmado  para  assistir  as  bandas  em  performances  ao  vivo.  A  experiência  dos

concertos, o levou a estudar e fazer sua própria música pesada e, anos depois ele participava

do  festival  como  artista.  Além  disso,  explicou  como  a  honestidade  e  a  liberdade,

características do underground, estão ligadas à característica de se fazer o Heavy Metal sem

seguir  as  regras  de  produção do  mainstream.  São  abordagens  que  não fizeram parte  das

narrativas  nas  edições  anteriores,  nem  pelos  artistas  nem  pelos  repórteres,  mas  que  são

fundamentais para a cultura Metal.

Em algumas das  matérias  deste  ano também foi  possível  perceber  breves  menções

elogiosas ao gênero. Por exemplo, ao falar sobre a banda Motorhead, o repórter se refere ao
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grupo como "um pedaço da história do rock” e reconhece que a existência da banda possui

uma importância fundamental para o gênero musical. Já em relação ao Metallica foi dito que

esta  seria  "a  maior  banda  de  Heavy Metal do  planeta".  Outra  questão  que  consideramos

indicativa  do  que  chamamos  de  "abrandamento"  das  narrativas  no  diapasão  conservador,

também aparece em três das seis reportagens levantadas: agora, pela primeira vez, a noite de

rock pesado do Rock in Rio é reportada como um "programa de família". Tal fato pôde ser

ilustrado em entrevistas feitas com “mães e filhas” ou “tios e sobrinhos”. Depois de 26 anos

de festival,  é possível perceber que já existem outras gerações de fãs que foram surgindo

desde a primeira edição do festival. Uma nova geração de fãs que naquele momento se unia

aos  antigos  frequentadores  para  participar  do  evento.  Através  disso,  a  questão  da

autorreprodução do Heavy Metal também aparece mais uma vez. 

E, se novamente há referência a um tema pesado, o da morte, ele agora surge pela visão

dos músicos, mais exatamente na entrevista de James Hetfield, do Metallica, realizada fora do

ambiente  dos  concertos.  Ela  dura  quatro  minutos  e  a  ênfase  é  sobre  assuntos  antigos,  já

ultrapassados, da década anterior, mas claro, polêmicos: morte e drogas. No entanto, como há

espaço para uma fala livre, o artista consegue expressar de forma mais adequada seus pontos

de vista sobre suas experiências e sobre os assuntos pertinentes ao Heavy Metal. Não bastasse

essa mudança de construção narrativa, o repórter procurou aproximar a cultura Metal com a

popular  brasileira,  ao  comparar  o  aspecto  do  fanatismo ao  gênero  com o fanatismo das

torcidas de futebol. E, ainda, investiu na exposição de "um lado frágil" do artista ao falar

sobre  sua  infância  e  família  (assim  como  fez  com  Bruce  Dickinson),  e,  também,  trazer

questões  relacionadas  à  história  da  banda.  A lamentar,  apenas,  a  ausência  de  qualquer

referência  à  vida  produtiva  do  Metallica  que,  naquele  momento,  se  encontrava  com

novidades. A banda acabara de lançar um novo álbum e se apresentava em turnê. 

Finalmente, é preciso apontar que nesta edição do Festival, as reportagens procuraram

criar mais proximidade com os fãs. Ao invés das perguntas óbvias e triviais sobre o próprio

Festival, focaram a música e cultura do Metal. Além disso, mais uma vez a tribo do Heavy

Metal foi apontada, positivamente, como “a maior fila do Rock in Rio”. Em uma das matérias

analisadas, a dedicação dos fãs foi utilizada na narrativa como um contraponto ao atraso, que

se tornou um comportamento esperado do vocalista da banda Guns n' Roses, Axl Rose. Foi

dado destaque ao fato que o público fiel esperou até tarde pela sua banda favorita, apesar do

grande atraso, mesmo debaixo de chuva, numa segunda-feira. Esta questão proporcionou uma
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outra  novidade em relação às reportagens analisadas:  ela  termina com a avaliação de um

crítico  musical  que  procura  explicar  justamente  essa  fidelidade  do  público  em relação  a

banda. Ressaltamos que é a primeira, entre todas as matérias elencadas até aqui, que a mídia

de massa faz uso de um “crítico musical” para dar maiores explicações sobre quaisquer temas

abordados.

Se foi já uma antecipação ou não do crescimento do gênero no Brasil, o fato é que na

edição  2013  do  Rock  in  Rio  houve  a  participação  de  muitas  bandas  de  Heavy  Metal e

derivados do rock pesado. Metallica, Iron Maiden, Sepultura, Slayer, Rob Zombie, Avenged

Sevenfold, Ghost, Halloween, The Offspring, Alice in Chains compuseram 30% do elenco das

atrações do Festival.  A “invasão” parece ter acionado a antiga ênfase nos estereótipos das

roupas pretas e das tatuagens relacionados ao Heavy Metal, bem como as narrativas em que

prevalecem as palavras e expressões com conotações negativas. Estas apareceram em 100%

das  dez  matérias  que  analisamos:  "cara  de  mau",  "radical",  "barulhento",  "sombrio",

"invadiram", "explosiva", “pinta de mau”, "correria", "onda negra", "mal encarado" deram o

tom. Destacamos, ainda, o tom de deboche adotado pelo repórter em uma das reportagens, ao

fazer  a  seguinte  pergunta para os fãs:  "Quando você veste  preto,  o som entra  melhor  no

ouvido?". Outra diferença encontrada nas reportagens desta edição se dá no tempo médio de

duração das  matérias,  que  teve  um aumento  significativo,  passando para  4  minutos  e  18

segundos. Isto significa mais de um minuto, se compararmos com a média da edição passada

do ano de 2011 e quase o dobro da duração média da edição retrasada (2001). Todavia, vemos

que mesmo com mais tempo, a mídia massiva ainda assim continua dando ênfase aos clichês,

constantemente utilizados sobre o Heavy Metal.

Na primeira reportagem desta edição que foi analisada, consideramos que houve uma

evolução, do ponto de vista da organização da matéria. Foi utilizado o mesmo modelo que

assinalamos nas  duas edições  anteriores,  onde o artista  é  entrevistado fora do cenário do

festival, com um tempo de fala mais significativo, onde ele pode falar sobre questões relativas

ao  Heavy Metal assim como outras  questões  de cunho mais  pessoal.  A diferença que foi

notada neste caso específico foi a mediação entre o repórter e o artista, feita através de uma

terceira pessoa, sendo esta um outro artista do gênero, especificamente Jimmy London, da

banda  brasileira  chamada  Matanza.  Sendo Jimmy uma pessoa  que  faz  parte  do  universo

Heavy Metal,  podemos perceber que suas perguntas criam mais oportunidades aos artistas

desenvolverem de  forma mais  clara  as  questões  em torno do gênero.  Nesta  entrevista,  o
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baterista Nicko MacBrain falou sobre a longevidade do Iron Maiden e a sua percepção sobre

as diferentes gerações presentes no show da banda. Sua declaração reforça o aspecto familiar

relacionado ao  Heavy Metal que detectamos em matérias anteriores, a partir da edição de

2011 do Rock in Rio. Além disso, o baterista abordou o tema das drogas, sob a perspectiva de

como ele  mantém a  saúde  para  poder  permanecer  tocando  e  fazendo  turnês  para  os  fãs,

aconselhando os jovens a não usarem. 

Mais uma vez a dedicação dos fãs é um tema acionado nas reportagens. Neste caminho,

a  desterritorialidade,  um  aspecto  da  cultura  Metal apontado  por  Jannoti  Jr  e  Weinstein,

aparece nas matérias, relatando que existem fãs de várias regiões do Brasil e que todos eles

estão na fila desde a madrugada esperando a abertura dos portões do festival. Também foi

positivo o maior número de depoimentos dos fãs a respeito de questões relativas ao gênero:

eles estão presentes em cinco das dez reportagens analisadas deste ano. Entre os assuntos

abordados  pelos  fãs,  destacamos  a  união  entre  eles,  a  solidariedade  e  a  necessidade  de

desmitificação de estereótipos. Além disso, vimos entrevistas com pais e crianças presentes

nos shows que falavam da importância do ato de levar os filhos para o Festival. 

Uma  característica  da  cultura  Metal que  aparece  através  da  fala  de  um  dos

entrevistados é  o aspecto  tribal,  de acordo com o conceito  de  Maffesoli  (1998),  onde  os

sujeitos históricos buscam conexões de afetividade e interesses comuns uns com os outros.

Um exemplo disso foi registrado em uma das matérias onde a presença de um cadeirante em

meio à platéia do show pôde demonstrar a solidariedade e o espírito de coletividade gerado

pelo gosto comum em relação ao  Heavy Metal. O que pode ser considerado um indicativo

contrário ao aspecto perigoso propagado repetidamente, sobretudo nas edições anteriores, pela

própria mídia de massa em relação aos shows do gênero. Outra demonstração do tribalismo

definido por Maffesoli pôde ser visto na reportagem que se passa em um evento organizado

pelos fãs da banda Metallica: uma reunião que aconteceu em um bar no Rio de Janeiro, com

fãs  que  vieram  de  diversos  países  para  se  encontrar  e  se  conhecer  um  dia  antes  da

apresentação da banda no Rock in Rio.

Nesta  edição do festival,  não só os textos das  narrativas ressaltaram características

positivas relacionadas aos fãs mas também a organizadora do festival, Roberta Medina, em

entrevista, identificou os fãs de  Heavy Metal como um “dos públicos mais fáceis da gente

trabalhar. É um público muito fã, seguem as suas bandas onde quer que elas vão, que chega

cedo, que vem curtir,  que brinca com todo mundo". Um deslocamento conceitual sobre o
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gênero que se amplia quando uma repórter se declara, ao vivo, como "metaleira", e uma atriz

da Rede Globo dá um depoimento positivo relativo à parceria feita entre a banda Sepultura e o

compositor Zé Ramalho. Portanto, percebemos mais valorizações do gênero, pelo menos na

perspectiva editorial, nas reportagens desta edição: a renovação dos fãs ao longo do tempo, a

presença da família no Festival,  a dedicação e universalização (eles vêm de vários locais,

diferentes estados e países) dos fãs do gênero; a amizade entre eles (formação das tribos); os

shows  lotados;  a  presença  de  fãs  de  idades  diversas,  caracterizados  desta  vez  como

"empolgados, euforicos e frenéticos".

Finalmente,  uma  alteração  que  consideramos  fundamental  é  a  elaboração,  em

reportagem (e não como depoimento e/ou entrevista dos músicos) de uma primeira narrativa

sobre um tópico da cultura Heavy Metal, no caso, o uso e significado da palavra headbanger,

cuja tradução literal seria algo como “aquele que balança a cabeça”, como sendo o termo

utilizado pelos fãs ao se auto referirem-se. Este termo, foi exatamente o mesmo que um fã

tentou  explicar  em  uma  reportagem  do  ano  de  1991,  mas  que  o  repórter  cortou  seu

depoimento e seguiu com a matéria. A explicação é relevante porque o termo  headbanger

substitui a palavra “metaleiro”, utilizada repetidamente pela mídia de massa. Mas, apesar da

explicação e inclusão, enquanto “metaleiro” foi mantido em seis das dez matérias analisadas,

headbanger apareceu apenas uma única vez nesta edição mas se manteve na de 2013. Nesta,

mantém-se a estratégia de suavização dos códigos que localizavam o  Heavy Metal em um

território próximo e até sobreposto à marginalidade, ao se repetir tratamentos que o localizam

como gênero apreciado por todas as idades e, como colocado, também um programa para toda

a  família.  Há,  portanto,  uma  estratégia  discursiva  que  se  repete  não  havendo  maiores

alterações em relação às já citadas. 

Por último, nas reportagens da edição de 2015, há uma ampliação das entrevistas entre

um repórter  e  um artista  do gênero,  onde ocorrem algumas brechas  que,  de  certo  modo,

resgatam as  primeiras  versões  sobre  o  gênero.  Por  exemplo,  há  uma insinuação  bastante

preconceituosa, relacionando o perfil de "certinho" que o cantor Bruce Dickinson, teria na

escola, quando criança. Nesta idade, segundo a narrativa, ele "só tirava 10" e por isso "poderia

fazer o que quisesse na vida". No entanto, o que parece ser um elogio,  na verdade deixa

subentendido que uma de suas escolhas profissionais, ser cantor de Heavy Metal, contraria as

expectativas  sobre  um  aluno  que  só  tira  boas  notas.  Apesar  desta  insinuação  inicial,  a

reportagem segue destacando aspectos positivos da carreira do vocalista, e abre espaço para
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que  ele,  inclusive,  aborde  um  aspecto  conflitante  entre  a  cultura  underground e  a  do

mainstream,  desconstruindo a  conexão  feita  pelo  repórter  de  que  ser  um astro  do  rock,

significa ser bem-sucedido financeiramente – e por esse motivo não seria mais necessário

continuar tal atividade, pois, afinal o objetivo maior teria sido alcançado, ou seja, lucro – que

é o objetivo final do mainstream. Na mesma entrevista volta-se ao tema da morte, a partir da

luta pessoal de Bruce Dickinson contra um câncer. O músico ratifica a atração que o tema

exerce sobre o Heavy Metal, mas reforça que a experiência o fez valorizar ainda mais a vida,

estendendo, relativamente, a sua posição para todos que vivenciam este gênero musical. O

espaço dado ao músico convive, mais uma vez, com os clichês que marcam negativamente o

gênero. 

E,  além  das  palavras  e  expressões  costumeiras,  encontramos  um  questionamento

relativo à presença de uma menina de sete anos entre “esses metaleiros”, e um comentário

feito por um repórter de que até "as forças da natureza estão incomodadas com a presença do

Heavy Metal". No caso do questionamento sobre a presença da menina, vimos a narrativa da

mídia de massa se contradizer no próprio texto da reportagem pois, logo depois a própria

repórter esclarece que a menina estava, de fato, no dia do ensaio da banda Queen, que não faz

parte do gênero Heavy Metal, ou mesmo ao espectro do rock pesado. 

Quanto à relação do jornalismo com os fãs esta é, sem dúvida, a edição em que estes

mais  são ouvidos,  estando presentes  em 75% das  matérias  veiculadas  em 2015.  Entre  os

assuntos abordados com os fãs, há explicações dos porquês e quando ocorreu a identificação

com o  Metal;  a amizade e parcerias estabelecidas  nos concertos;  mãe e filha com gostos

musicais parecidos; a fidelidade ao rock e, finalmente, a explicação dada por um fã sobre um

assunto abordado diversas vezes, porém nunca explicado pela mídia: a “roda” nos shows. Pela

primeira vez um fã foi solicitado a explicar o que seria o  Heavy Metal em si. Além disso,

vimos reaparecer nas matérias o sentimento de “família” relacionado aos fãs; uma explicação

a respeito do sacrifício de chegar cedo pra conseguir um bom lugar nos shows e, pela segunda

vez neste histórico de 46 reportagens, é dada a oportunidade aos fãs para expressarem suas

opiniões  sobre  os  estereótipos  do  Heavy Metal e  como eles  se  reconhecem entre  si.  Por

último, em 50% das matérias desta última edição que analisamos, há narrativas dos repórteres

sobre a relação histórica e relacional do fanatismo dos fãs e o fato de, principalmente na época

das primeiras edições do Rock in Rio, serem raras as oportunidades destes fãs verem seus

artistas  tocando  ao  vivo.  Isto  é,  há  uma  colocação  objetiva  da  imprensa  quanto  ao
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reconhecimento, por parte do Festival, da importância do gênero, considerando a ampliação

contínua e a fidelidade do seu público ao longo dos anos. 

Finalmente,  para  concluir  estas  considerações  que  nos  permitem localizar  como  o

Heavy Metal foi abordado pelo jornalismo televisivo nas edições destacadas do Rock in Rio, é

preciso mencionar que as análises apontam para uma sintonia com a ideologia globalizante de

mercado  que,  quase  sempre20,  é  generalizante,  a-histórica  e  preconceituosa.  Assim,

percebemos  o  elencamento  de  certos  padrões  relacionados  ao  gênero  feitos  pela  mídia

massiva dominante no cenário do entretenimento e cultura. Em outras palavras, é através de

um véu sedutor que combina o verbal com o visual,  que parte considerável  dos veículos

tradicionais de comunicação divulgam determinados padrões, normas e regras, sugerindo o

que é bom e o que é ruim; o que é certo e o que é errado;  fornecem símbolos,  mitos e

estereótipos.  São  representações  que  modelam  uma  visão  de  mundo  de  acordo  com  a

ideologia vigente e seus próprios interesses. Tal cenário pôde ser notado a partir do que aqui

chamamos de “desvios” presentes nas produções audiovisuais analisadas, se considerarmos,

inclusive,  a  deontologia  do  jornalismo,  aquela  que  o  localiza  como  uma  produção  com

responsabilidade social que deve, no mínimo, “ouvir” os dois lados. Não bastasse tal distância

de uma prática ética, ainda há o tom de ironia e deboche dos apresentadores e dos repórteres,

e também o repetitivo uso de clichês e estereótipos que exploram informações secundárias – e

espetaculares – como a questão das  drogas,  da religião,  do culto  ao macabro e  o uso de

diversas  palavras  e  expressões  com conotações  negativas  com o objetivo  de identificar  o

Heavy Metal através delas. E, apesar do possível “abrandamento” que detectamos ao longo

dos trinta anos, pode-se afirmar que, de uma maneira geral, as reportagens informam sem

informar.  Em vez de focar  as atenções  nos aspectos  importantes  e  formadores  da cultura

Metal, a tônica das matérias é a superficialidade, a ênfase na abordagem rasteira e nenhum

esforço em apresentar contextos históricos que pudessem, de algum modo, oferecer pistas

mais substantivas sobre um gênero que envolve tantos jovens, que integra o universo cultural

de várias faixas etárias e sociais  e que tem, até mesmo, se posicionado em um local que

questiona valores e práticas do mainstream.

20 Optamos por não apontar um indicador de 100% em respeito à lógica científica, já que trabalhamos com uma
amostra. No entanto, reforçamos que não há qualquer ilusão em relação a um índice muito diferente deste. 
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4. EM TORNO DE SOME KIND OF MONSTER

Na primeira  parte  deste  capítulo  sublinhamos  alguns  marcos  da  carreira  da  banda

Metallica com o objetivo de situar o leitor sobre a importância dessa banda no cenário do

Heavy Metal e na música, e também poder estabelecer parâmetros comparativos com artistas

da cultura pop, que são mais facilmente identificáveis pelo público, em função de circularem

mais  frequentemente  na  mídia  massiva.  Procuramos  mostrar  que  o  Metallica  superou  as

expectativas normalmente esperadas de uma banda deste gênero musical e é considerada a

banda de  Heavy Metal mais bem-sucedida de todos os tempos, segundo Mick Wall (2012).

Hoje, o Metallica é reconhecido entre outras coisas como a banda responsável por levar o

Heavy Metal para os  grandes  concertos  de estádios  e  arenas,  apesar  de seu início,  como

praticamente ocorre em todas as bandas do gênero,  ter  sido no  underground.  No entanto,

como  queremos  ressaltar  mais  pontualmente  neste  capítulo,  mesmo  neste  território  o

Metallica  sempre  adotou  uma  postura  desafiadora  às  regras,  fossem  elas  do  próprio

underground ou do Heavy Metal. 

Após apresentar o percurso artístico da banda, focaremos o documentário Some Kind

of  Monster, contextualizando-o  com  as  discussões  tratadas  nos  capítulos  anteriores.

Consideramos  importante,  antes  de  iniciarmos  as  discussões  sobre  este  documentário,

apontarmos uma conexão com a filmografia dos diretores de “Monster”, pois encontramos

nesta um entrelaçamento com nossa pesquisa. Ao considerarmos a trilogia de Paradise Lost21

e  Brother´s Keeper, veremos que eles são documentários que além de mostrarem situações

inusitadas da vida de pessoas comuns, são filmes que buscam quebrar estereótipos.

O  objetivo  é  analisar  como  o  Heavy  Metal é  midiatizado  através  de  um  produto

audiovisual cujo olhar se relaciona com o cotidiano e fluxo midiático do underground, tendo

um horizonte oposto ao que já apontamos em relação às matérias jornalísticas. A proposta é

verificar um processo de representação do Heavy Metal, considerando, entre outros pontos, a

presença das câmeras, as intimidades expostas e os questionamentos éticos, a desmistificação

ou desconstrução de certos aspectos do gênero e de seus personagens presentes no filme.

Some  Kind  of  Monster é  um  documentário  que  mostra  uma  das  piores  fases  da  banda

Metallica no  início  dos  anos  2000  e  sua  narrativa  e  linguagem  se  diferenciam,

21 Além disso, a título de curiosidade, tenho a lembrança de que o filme “Paradise Lost 2”, foi responsável por
despertar meu interesse por documentários, ainda sem saber da interconexão que havia entre o filme e a banda.
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significativamente, dos documentários musicais, tornando-o uma obra inquietante, tanto pela

proposta  audiovisual  como pela  abordagem ampla  sobre a  questão dos  clichês  do  Heavy

Metal.  A “explicação”  pelos  rumos  do  filme  é  revelada  neste,  o  que  remete  ao  “cinema

verdade” de Rouch e Morin (DA-RIN, 2004).

4.1- Metallica e o Heavy Metal: 1981 – 2019

O Metallica foi formado em 28 de outubro de 198122, quando o baterista Lars Ulrich e

o guitarrista e vocalista James Hetfield se reuniram a partir de um anúncio colocado por Lars

no jornal “LA Recycler”. Depois de se conhecerem e decidirem seguir com a ideia de montar

uma banda, os dois convidaram o colega de James, Ron McGovney, para tocar baixo, Dave

Mustaine, para tocar guitarra e adotaram o nome de Metallica, que era a segunda opção de

nome para  um futuro  fanzine  que  seria  produzido  por  um amigo  da  cena  Metal  de  São

Francisco.  Lars  incentivou  o  amigo  a  nomear  seu  fanzine  com a  primeira  opção  “Metal

Mania”  e  ficou  com a  segunda  para  ele.  A ascensão  da  banda  foi  relativamente  rápida,

impulsionada pelo trabalho intenso, pelo esforço e por uma química musical que não acontece

todos os dias23. 

Depois de participarem do circuito de bandas de Los Angeles, onde faziam shows de

abertura para as bandas conhecidas na época, o Metallica gravou uma fita demo24, No Life ‘Til

Leather. Naquela época, a troca de fitas cassete era o método que as bandas usavam para

divulgar suas músicas no  underground. Quando a procura por essas fitas aumentava, era o

sinal de que o público aprovara o trabalho. O que significava, quase sempre, mais pessoas que

procuravam  pelos  shows  ao  vivo.  Depois  de  constantes  shows  na  área  da  baía  de  São

Francisco, na Califórnia, o Metallica se mudou em definitivo para São Francisco. A mudança

foi  uma  exigência  do  baixista  Cliff  Burton  para  deixar  sua  banda  Trauma e  substituir

McGovney no Metallica.

O empresário da cena  Metal da Costa Leste americana, Jon Zazula, decidiu lançar o

primeiro álbum do Metallica através de sua gravadora independente, Megaforce Records, em

1983. A banda viajou para Nova York para as gravações. Pouco depois de chegar a Nova

22 As informações biográcicas apresentadas sobre o Metallica foram localizadas em diversas biografias como a
de  Mick  Wall,  Mark  Eglinton,  Joe  Mciver.  Fatos  pontuais  sobre  a  carreira  também  foram  localizados  na
Encicopedia Metallica de Malcolm Dome e Jerry Ewing e no site da banda: www.metallica.com
23  Quem já teve experiências com bandas do underground sabe disso.
24 “Fita Demo” é a abreviação de Fita de demonstração, do inglês Demonstration Tape.
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York, em abril de 1983, o guitarrista Dave Mustaine foi despedido e substituído por Kirk

Hammett,  originalmente  de  outra  banda  de  São  Francisco,  chamada  Exodus.  Com  esta

formação, o Metallica entrou no estúdio para gravar o álbum intitulado Kill 'Em All. O disco

de estreia foi muito bem recebido na cena Metal, e hoje faz parte da discografia de qualquer

headbanger que  se  preze.  Até  hoje,  algumas  das  músicas  deste  álbum são  consideradas

“clássicos” do gênero.

A boa  recepção  do disco  na  comunidade  Metal permitiu  que  o  Metallica  gravasse

rapidamente seu segundo álbum, Ride The Lightning. Dessa vez a banda voou com o produtor

Flemming  Rassmussen  para  a  cidade  natal  do  baterista  Lars  Ulrich,  Copenhagen,  na

Dinamarca em meados de 1984. Com mais entrosamento musical e maturidade nas letras,

surgiram composições clássicas como "For Whom the Bell Tools” e "Fade To Black” e, as

pesadas  "Fight  Fire  With  Fire"  e  “Creeping  Death”. No  início  de  1984,  a  Q-Prime

Management e a  Elektra Records mostraram rapidamente o interesse em gerenciar a banda.

Com isso, o volume de shows aumentou, e a banda começou a se internacionalizar.

No final de 1985, a combinação entre as composições do Metallica e a produção de

Flemming Rassmussen se manteve e foi a base para Master of Puppets, o terceiro álbum do

grupo, lançado em março de 1986. “Battery”, a faixa homônima “Master of Puppets” e o

instrumental  épico  “Orion”  estavam  entre  as  composições  que  garantiram  uma  vaga  ao

Metallica, como banda de abertura da turnê do artista Ozzy Osbourne. O álbum  Master of

Puppets conseguiu  ficar  entre  os  30  melhores  álbuns  lançados  naquele  ano  nos  EUA e

expandiu a base de fãs além do que se esperava. Foi uma ascensão grande após o apoio de

Ozzy. O Metallica ganhava destaque ainda maior na cena Metal. 

Um desafio veio de encontro à trajetória da banda: em 27 de setembro de 1986, em

turnê na Suécia, durante o deslocamento de uma cidade para outra entre os shows, o ônibus do

grupo perdeu o controle devido à pista coberta de gelo, e tombou. O baixista Cliff Burton foi

arremessado  para  fora  e  o  ônibus  caiu  sobre  ele,  matando-o  na  hora.  Sua  influência  no

crescimento musical da banda, até então, havia sido enorme. Cliff era o músico com mais

experiência e conhecimento de teoria musical. Diante do novo desafio de seguir em frente e

de ter que encontrar um novo caminho, acabaram levando-os a contratar Jason Newsted, da

banda Flotsam & Jetsam, para assumir as funções do contrabaixo, depois de realizarem mais

de  40 testes.  Decididos  a  continuar,  o  Metallica,  imediatamente após a  entrada  de Jason,
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participou  de  uma  turnê  pelo  Japão,  e  rapidamente  gravou  um  EP25* de  músicas  covers

chamado de  The $ 5.98 E.P. - Garage Days Re-Revisited onde a banda, literalmente, fez o

trabalho na garagem de Lars Ulrich, transformando o espaço em um pequeno estúdio para as

gravações.

Em 1988, a banda gravou seu quarto álbum. And Justice For All alcançou o sexto lugar

nas paradas americanas. Depois de tal feito, a banda embarcou em sua primeira turnê mundial,

que teve passagem pelo Brasil com dois concertos realizados, no Rio de Janeiro e São Paulo.

Nessa época, após muita cobrança por parte dos fãs, o Metallica também fez seu primeiro

videoclipe  com  a  música  “One”:  um  vídeo  sombrio,  monocromático  e  emocional  que

ressaltava  a  singularidade  do  Metallica  durante  uma  época  colorida  e  extravagante  dos

videoclipes.  As  características  visuais  deste  videoclipe  não  combinavam em nada  com o

padrão encontrado nessa época para os clipes de Hard Rock ou mesmo de Heavy Metal.

Então,  veio  o  sucesso  mundial.  No  ano  de  1991,  o  Metallica  lançou  seu  álbum

homônimo, mais conhecido pelos fãs como o  The Black Album, em referência a sua capa

simples, toda em preto com a logomarca da banda e uma cobra, desenhados de forma bem

discreta. A proposta do novo produtor, Bob Rock26, tinha por objetivo fazer a sonoridade do

Metallica ser captada e gravada com a melhor qualidade sonora possível, mas com arranjos

musicais  mais  simples,  mais  diretos.  A proposta  funcionou.  O disco  vendeu  mais  de  16

milhões de unidades no ano do seu lançamento e foi direto para o número um nas paradas

americanas e em todo o mundo, colocando o Metallica em destaque, e levando o Heavy Metal

à passagem do underground para o mainstream. Muito elogiado pela crítica, o álbum recebeu

os prêmios Grammy, MTV e American Music Awards. Deste disco, a música “Enter Sandman”

continua sendo um de seus hinos, uma das músicas mais conhecidas da banda, enquanto sua

incursão em uma música mais do tipo “balada”, "Nothing Else Matters", causou a insatisfação

de alguns fãs radicais  de  Heavy Metal.  A turnê que acompanhou o lançamento do  Black

Album foi  igualmente  grande,  com  cerca  de  300  shows  em  três  anos,  e  teve  como

consequência a gravação do primeiro álbum ao vivo oficial  chamado  Live Shit:  Binge &

Purge, gravado na cidade do México.

O Black Album não saiu das paradas por muitos anos. Na verdade, o disco permaneceu

25 EP é a abreviação de “Extended Play”, uma gravação que não possui uma quantidade de músicas superior à
um “single”, mais ainda não tem a quantidade de músicas gravadas para ser chamado de álbum, ou LP “Long
Play”. 
26 Bob Rock é o produtor que aparece no filme que analisaremos no em seguida. Sua parceria com o Metallica
iniciou-se neste disco (1991) e durou até o St. Anger (2003). 
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nas paradas da  Billboard (que contempla todos os gêneros musicais) por 520 semanas não

consecutivas. O que significa que em 2019, vinte e oito anos depois de seu lançamento, com

mais de 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, ele ficou por mais de dez anos

entre os 200 álbuns mais vendidos do mundo. Segundo o site da revista  Forbes27, o  Black

Album é agora um dos quatro títulos que permaneceram na  Billboard 200, por pelo menos

quinhentas semanas. Na frente dele estão o disco  Dark Side of the Moon do Pink Floyd, o

disco Legend de Bob Marley e os Wailers, e o Journey´s Greatest Hits do grupo Journey´s.

Em junho de 1996, depois do Metallica ficar fora da cena musical por alguns anos, o

disco Load foi lançado. De cabelos curtos e um visual que contrariava os clichês do Heavy

Metal, o grupo deixou os fãs mais radicais ainda mais furiosos e revoltados com a banda. O

disco vendeu mais de cinco milhões de cópias na época. Logo no ano seguinte o disco Reload

foi  lançado  e  seguiu  desagradando  os  fãs  de  Heavy  Metal que  não  aceitavam  as  novas

escolhas estéticas e musicais da banda. A busca por novas empreitadas levou-os ao projeto

com a orquestra da cidade de São Francisco, sua terra natal, no ano de 1999, com o maestro e

compositor Michael Kamen. Os concertos ao vivo resultaram em outro disco duplo, chamado

S&M (Symphony and Metallica). Os shows ao vivo e o álbum fizeram o Metallica aumentar

ainda mais seu legado musical e reputação por sempre buscar novos desafios e se recusar a

repousar  em realizações  criativas  passadas.  Vale  lembrar  que  no  mesmo ano  de  1999,  o

Metallica foi a primeira banda a se rebelar contra o compartilhamento de arquivos de músicas

pela internet, e processou o aplicativo Napster. O processo incluía uma lista de pessoas que

faziam download de suas músicas, ilegalmente, através da internet. 

Foi literalmente sobre escolha. De quem é a escolha para disponibilizar sua
música para downloads gratuitos? Nós estávamos dizendo: “Espere. Deve
ser a nossa escolha”. E então outras pessoas tiveram opiniões diferentes e
isso se tornou sobre se você é ganancioso ou sobre dinheiro. (Lars Ulrich –
entrevista para a revista Rolling Stones28)

Apesar de ter sido odiada, principalmente por ter processado o Napster e seus usuários,

o Metallica foi a primeira banda a levantar a questão do compartilhamento de músicas pela

internet. Hoje, pouco mais de 19 anos depois, o consumo de música através da internet, se

27 Disponível em:  https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2019/04/05/metallicas-self-titled-album-has-now-
charted-for-10-years/#593154341733 
28 Disponível  em:  https://www.rollingstone.com/music/music-features/the-last-word-lars-ulrich-on-metallicas-
darkest-times-making-his-own-rules-126550/ 
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tornou um novo padrão e acontece através de vários aplicativos como Deezer, Spotify e Apple

Music. 

A virada do século se mostrou caótica para o Metallica. Depois da turnê feita no ano

2000, eles reservaram o ano de 2001 para trabalhar em um novo álbum, mas o ano começou

com  mais  uma  grande  mudança:  a  saída  do  baixista  Jason  Newsted.  Os  três  membros

restantes,  James,  Kirk  e  Lars  trabalharam em novas  músicas  com o  produtor  Bob  Rock

gravando o baixo até meados de 2001, quando James Hetfield precisou se afastar da banda e

entrar para uma clínica de reabilitação para cuidar dos próprios vícios. Sem fazer contato com

os amigos, James se isolou do mundo e deixou os outros dois integrantes sem perspectivas.

A partir deste fato, inicia-se o período problemático que foi registrado no filme Some

Kind of Monster, que veremos mais adiante. O Metallica, que já possuía um histórico em

documentar  suas  experiências  de  bastidores29,  e  havia  decidido  gravar  o  making  of das

gravações  do  disco  “St.  Anger”,  o  projeto  que  começou  como uma peça  de  divulgação,

acabou se tornando mais um documentário em sua filmografia. O disco que haviam começado

antes de toda a confusão foi terminado e  St. Anger foi o primeiro álbum feito em seu novo

estúdio,  na  cidade  natal  de  São Francisco,  na  Califórnia.  Lançado  em junho de  2003,  o

Metallica  voltou  a  fazer  shows,  agora  com  o  novo  baixista  Robert  Trujillo,  ex-Suicidal

Tendencies e ex-músico pertencente à banda do artista Ozzy Osbourne. Ainda em 2003, o

Metallica decide gravar o videoclipe da música título do álbum dentro da prisão estadual de

San Quentin na California. Em contrapartida,  a banda realizou um pequeno show para os

detentos. Este foi o primeiro show com o novo baixista. O documentário, lançado em julho de

2004, estreou no  Sundance Film Festival em Utah. O Metallica ganhou pela sétima vez o

prêmio Grammy e a turnê do disco finalizou em novembro do mesmo ano. Após essa longa

jornada, a banda, percebeu que mais uma vez se comprometeram com uma longa turnê de

shows que durou quase dois anos e meio e resolveu descansar.

Assim,  2005  foi  designado  como  um  ano  de  descanso,  interrompido  apenas  pelo

convite da banda Rolling Stones para fazerem dois shows juntos. O intervalo, após mais uma

longa turnê, fez o Metallica reavaliar suas opções criativas e, também, sua dinâmica de shows.

Assim, no início de 2006 eles decidiram fazer o novo álbum com um novo produtor, que

encorajou a banda a voltar às suas raízes musicais. Os shows ao vivo continuaram, dessa vez

29 A banda já havia feito um documetário sobre as gravações do Black Album  e a vida em turnê que se sucedeu
após seu lançamento e lançou um DVD duplo chamado A Year and a half in the Life of Metallica (Um ano e
meio na vida do Metallica) no ano de 1992.
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em novos territórios como a África do Sul. Aos poucos o Metallica ia demarcando seu espaço

novamente. Ainda neste ano, a banda participou da primeira campanha pela importância das

lojas de discos, chamada Record Store Day, fazendo um dia de autógrafos na loja  Rasputin

Music na California. 

O novo disco, Death Magnetic, (Magnetismo da Morte) foi lançado em 12 de setembro

de  2008.  Um álbum que  sonoramente  proporcionou  a  fusão  musical  entre  o  passado  do

Metallica e seu futuro, sem receios de novas experimentações. O álbum apareceu em primeiro

lugar nas paradas da Billboard30. No ano de 2009 a banda foi premiada duas vezes na noite do

Grammy. Em abril, o Metallica foi incluído no  Rock and Roll Hall of Fame,  com a banda

levando todos os seus amigos, incluindo o ex-baixista Jason Newsted, familiares e apoiadores

de  longa  data  com  eles  para  a  cidade  de  Cleveland,  em  Ohio,  Estados  Unidos  para

comemorar. O discurso de introdução foi feito pelo baixista da banda Red Hot Chilli Peppers,

Flea.  A evidência no  mainstream,  a esta altura,  era tão significativa,  que a série de jogos

Guitar Hero convidou a banda para lançar uma edição especial do jogo31.

A turnê  deste  álbum,  que  começou  logo  após  o  lançamento  com  dois  concertos

exclusivos  para  o  fã  clube,  um  em  Coppenhagen  (Dinamarca)  e  outro  em  Londres32

(Inglaterra) e terminou em 2010, com três datas no Brasil33. Em meio às datas lotadas da turnê

World Magnetic, foram gravados um DVD ao vivo chamado Orgullo, Pasión y Gloria: Três

Noches  na Cidade do México,  e  outro  gravado no anfiteatro  romano em Nimes,  França,

intitulado  Français  Pour  Une  Nuit.  Ainda  em  2010,  em mais  uma  ideia  mirabolante,  o

Metallica decide dar um intervalo da turnê do disco e reunir-se com as três grandes bandas

que começaram na mesma época deles, nos anos de 1980, Megadeth, Slayer e Anthrax, e sair

em uma turnê entitulada The Big 4 (Os quatro grandes), que foi registrada, transmitida ao vivo

para várias salas de cinema pelo mundo e se transformou em mais um DVD ao vivo. Em

novembro de 2010, o Metallica encerrou a turnê do disco  Death Magnetic em Melbourne

(Austrália), antes de ir para casa para um ano de descanso.

Sem descansarem por muito tempo, em 2011 o Metallica foi convidado a colaborar

com um dos lendários padrinhos do punk e da música alternativa, Lou Reed, que compôs uma

30 Disponível em: https://www.billboard.com/music/metallica/chart-history/billboard-200 
31 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt1253868/ 
32 A título de curiosidade: fui sorteado com um convite, mas não pude ir em função dos custos da viagem, valor
que não conseguiria arcar naquele momento. 
33 Também a título  de  curiosidade,  durante  um destes  shows  no  Brasil,  eu  também fui  sorteado  e  tive  a
oportunidade de conhecer os quatro integrantes da banda. Este tipo de confraternização, o chamado “Meet &
Greet”, o Metallica realiza desde o início da banda até hoje em dia em todos os shows de suas turnês.
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série de letras e estruturas de músicas e convidou o Metallica a entrar no projeto e preencher o

espaço espontaneamente. Assim, Lulu foi lançado em outubro de 2011. Apesar de não ter sido

bem recebido pelos fãs de Heavy Metal, o Metallica seguiu desafiando o mercado de música e

reafirmando aos fãs que faz o que quer, e o que acha preciso para seu próprio espírito criativo.

Enquanto  Lulu estava sendo lançado, a banda se aventurava em lugares ainda inexplorados

por eles, como o Oriente Médio e a Índia. Ao mesmo tempo, demonstrou o quanto valoriza

seus  fãs  mais  fiéis,  presenteando-os  com  quatro  noites  no  teatro  The  Fillmore, em  São

Francisco, para comemorar seu 30º aniversário. A banda reaprendeu todo o seu repertório e

convocou  músicos,  amigos,  e  integrantes  de  bandas34 que  inspiraram  o  Metallica  para

celebrarem juntos no palco. Os shows foram exclusivos para os membros do fã-clube com o

preço de US $ 6,00. O valor era simbólico: o mesmo cobrado aos fãs no primeiro show feito

ali, no ano de 1981. Algumas dessas bandas ou artistas convidados estavam com a carreira

obscura  naquele  momento  e  responsabilizaram  o  Metallica  por  colocá-las  em  evidência

novamente. O ano de 2011 termina para a banda com o anúncio do prefeito da cidade de São

Francisco proclamando o dia 9 de dezembro como feriado na cidade,  em função da data

marcar o aniversário de 30 anos de carreira da banda. 

No  ano  seguinte,  as  atividades  intensas  continuam  com  a  banda  anunciando  que

produziria seu próprio festival de música ao vivo, o Orion Music and More que se realizou em

junho em Atlantic City, Nova Jersei nos EUA. A proposta do Festival foi uma mistura de

diversos gêneros musicais e os gostos culturais dos membros da banda foram representados ao

longo dos seus dois dias de duração. Completava o festival uma curadoria temática de cada

membro da banda. James apresentou uma exposição de carros antigos personalizados; Lars

recebeu diretores de cinema para pré-estreias de filmes em uma tenda de exibição de filmes;

Robert apresentou um festival de skate e Kirk mostrou sua coleção de memorabilias de filmes

de  terror  com a  presença  de  alguns  diretores  de  filmes  clássicos  do  gênero,  que  davam

palestras e conversavam com a plateia. Além disso, a banda construiu uma espécie de museu

que  exibia  instrumentos  e  cenários  utilizados  em  suas  turnês  anteriores.  Foi  um  projeto

extremamente ambicioso que se repetiu no ano seguinte, desta vez agitando o turismo e o

comércio local na então falida cidade de Detroit,  no estado de Michigan, Estados Unidos.

Decidida a se comprometer cada vez mais com a criatividade artística, a Metallica se

dedicou a mais um projeto megalomaníaco. Um elaborado palco foi construído, apresentando
34 Integrantes do Diamond Head, Danzig, Saxon, Marianne Faithfull, Lou Reed, King Diamond além de ex-
integrantes como Dave Mustaine, Jason Newsted.
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elementos de todas  as  turnês  anteriores,  com muitos efeitos  especiais.  A banda ensaiou a

apresentação ao vivo em oito noites na Cidade do México em dezembro de 2012, seguidas

rapidamente por filmagens em shows na cidade de Edmonton e Vancouver, no Canadá. Mais

tarde,  este  material  se  transformaria  no  primeiro  filme  musical,  totalmente  filmado  com

câmeras 3D. Naquele mesmo período, um fato histórico aconteceu na carreira do grupo: após

décadas, o contrato com a gravadora Warner Music chegou ao fim e eles decidem que a partir

dali  seguiriam seu caminho sozinhos e  anunciaram a criação de sua própria  gravadora,  a

Blackened Records. 

Nos anos seguintes,  o  percurso da banda seguiu a  mesma trajetória  de investir  em

novos projetos  (por exemplo,  o filme-concerto em 3D,  Metallica Through The Never),  se

apresentar  em  locais  inéditos  (por  exemplo,  na  China,  em  2013,  e  depois  África,  Ásia,

Austrália e Antártida, ou seja, completaram os sete continentes do planeta e assim entraram

para o Guiness Book of World Records35), tocar com músicos “inesperados” (por exemplo, o

pianista chinês Lang Lang, no 56º Grammy Awards), realizar shows com ampla participação

dos fãs (por exemplo, a turnê Metallica By Request, com as músicas de cada show definidas

pelos votos dos fãs), e, até se envolveu com o esporte (parcerias com o time de baseball, San

Francisco Giants, com o de hóquei, San Jose Sharks, e o de basquete da NBA, Golden State

Warriors)36, além de manter-se ativa em campanhas como a defesa das tradicionais lojas de

discos (em 2016, na Record Store Day37*) e, apoio às vítimas dos ataques terroristas em Paris

(2015, doação da receita gerada por um dos seus CDs38). E, claro, continuou lançando novos

álbuns, acompanhados por turnês39.

Com este percurso, o Metallica confirmou-se como uma banda cuja trajetória tornou-

se significativa para além da sua música, como se confirma em 2017, quando o grupo cria sua

própria  fundação  de  caridade,  All  Within  My Hands,  com várias  iniciativas  filantrópicas,

incluindo o concerto beneficente Band Together Bay Area, que ajudou a arrecadar 17 milhões

de dólares para vítimas de incêndios florestais no norte da Califórnia. A Fundação também se

uniu  à  rede  Starbucks e  ao  serviço  de  streaming de  música  Spotify para  participar  da

35 A experiência  da  Antártida,  que  incluiu  tocarem sob  uma cúpula  personalizada  para  não  afetar  o  meio-
ambiente,  foi  documentada  no  vídeo  Freeze  ‘Em  All,  disponível  em  https://www.youtube.com/watch?
v=2Hi2u98VKxc)
36 Entre outras atividades, o Metallica toca o hino nacional dos EUA na abertura das temporadas de cada um
destes esportes). 
37Disponível em: https://recordstoreday.com/ 
38 Liberté, Egalité, Fraternité, Metallica! (2015)
39 Hardwired… To Self-Destruct (2016), que foi seguido pela turnê Worldwired. Esta começou em maio de 2017
e possui datas marcadas até novembro de 2019.
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campanha Give Good, que arrecada fundos para pessoas carentes na época das festas de final

de ano. Finalmente, vale mencionar que o Metallica mantém sua campanha anual,  Feeding

America,  quando  convoca  sua  legião  de  fãs  a  participar  da  preparação  e  distribuição  de

alimentos  para  os  desabrigados,  em várias  cidades  dos  Estados  Unidos.  Estas  iniciativas

foram reconhecidas: o Metallica recebeu o Polar Music Awards, um prêmio que homenageia

artistas que rompem paradigmas musicais, agrupando pessoas de todo o mundo e promovendo

a diversidade musical e geográfica. Situação que, naqueles agora distantes anos de 2001 a

2003, quando é realizado Some Kind of Monster, não parece possível de se antever. 

4.2- Some Kind of Monster: antecedentes e crise

Some Kind of Monster é um documentário musical lançado no ano de 2004 que foi

considerado inovador e aclamado pela crítica. Os diretores Joe Berlinger e Bruce Sinofsky

gravaram mais de 1600 horas e acompanharam a banda Metallica noite e dia por três dos

piores anos dos mais de trinta de carreira da banda, até então, para criar este documentário.

Segundo o site imdb.com40* o filme possui cinco premiações e mais quatro nomeações, entre

elas a seleção oficial  do  Sundance Film Festival, e o prêmio de melhor documentário no

Independent  Spirit  Awards.  Além disso,  está  em terceiro  lugar  na  lista  dos  20  melhores

documentários  musicais,  ranqueado  pelo  The  Guardian41 e  oitavo  lugar  na  lista  dos  40

melhores da revista  Rolling Stones42. O documentário mostra aos espectadores situações do

cotidiano do Metallica, enquanto eles lutam contra vícios, problemas familiares, adversidades

com os fãs, e quase um total rompimento durante o período de gravação de um disco vencedor

do prêmio Grammy, o St. Anger.

Os diretores têm um histórico de filmes sobre pessoas comuns que tiveram suas vidas

transformadas por algumas situações nada comuns. Por exemplo, Brother´s Keeper, de 1992,

é um documentário sobre o julgamento do assassinato de um dos quatro irmãos, trabalhadores

semianalfabetos  que moravam isolados em uma cabana de uma zona rural  no interior  do

Estado de Nova York,  Estados Unidos.  Eles tiveram suas vidas  alteradas  quando um dos

irmãos foi acusado de cometer o crime e, preso, após a autópsia revelar que o irmão falecido

40   Disponível em:  https://www.imdb.com/title/tt0387412/awards?ref_=tt_awd 
41 Disponível em: https://www.theguardian.com/film/2018/sep/20/20-best-music-documentaries-ranked-rock-pop
42 Disponível em: https://www.rollingstone.com/movies/movie-lists/40-greatest-rock-documentaries-24757/
metallica-some-kind-of-monster-2004-93072/ 
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não teria morrido de causas naturais. Ao ser interrogado pela polícia, o acusado abriu mãos

dos seus direitos e assinou uma confissão. Como o acusado não sabia ler nem escrever, o

processo  levantou  suspeitas  sobre  a  confissão.  O filme explora  possíveis  motivos  para  o

crime,  desde  a  morte  por  misericórdia,  até  hipóteses  progressivamente  absurdas.  A obra

também mostra como os residentes da comunidade rural de Munnsville, Nova York, se uniram

para  apoiar  “um dos  seus”  próprios  moradores  (anteriormente  considerados  como  párias

sociais), contra o que a comunidade considerava ser intrusivo43.

Outra obra documental emblemática da dupla e, que, de certo modo, tem uma ponte

com o Metallica,  é  a série de três documentários chamada  Paradise Lost que aborda um

assassinato triplo na cidade de Bible Belt, no Estado de Arkansas. A narrativa inicia-se em

1993, quando três crianças saíram de casa para andar de bicicleta e nunca voltaram para o

jantar.  Os três  meninos foram encontrados brutalmente assassinados,  amarrados com seus

próprios  cadarços,  sexualmente mutilados e  agredidos  fisicamente antes  de serem mortos.

Pelo crime, três adolescentes de 16, 17 e 18 anos foram acusados e presos44. Considerados

párias pela comunidade fundamentalista religiosa local, tinham características em comum: se

vestiam de preto, gostavam de música pesada, e outros gostos inusitados,  fora dos padrões

locais. Um dos acusados tinha o hábito de usar um pingente com o símbolo do pentagrama,

devido à sua crença Wicca, e escutava músicas da banda Metallica. De acordo com o filme, as

evidências contra os adolescentes eram tão poucas que a acusação chegou a apresentar letras

das músicas do Metallica durante o julgamento. A cidade os acusou de matar os meninos

como parte de um ritual de uma seita satânica.

43 A determinação e apoio da polícia estadual e de um promotor envolvido em uma campanha eleitoral estava em
jogo, pois ele poderia ter usado a morte e a resolução do crime para impulsionar sua candidatura.
44 Os três adolescentes são acusados de matar as três crianças como resultado do envolvimento com satanismo.
Como em  Brother´s Keeper, os eventos que se sucedem acabam sendo mais complexos do que inicialmente
aparentam. O primeiro filme, Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, de 1996, apresenta para o
espectador  o  drama  da  vida  real  na  sala  de  audiência,  conforme  ele  se  desenrola.  Já  Paradise  Lost  2:
Revelations”, de 2000, os três meninos aparentemente desajustados aos padrões da cidade foram condenados
pelo assassinato triplo das crianças. No entanto, o filme mostra uma comunidade preconceituosa, religiosamente
fundamentalista e evidências questionáveis sobre o crime, o que poderia ter levado a um aparente erro judiciário.
Os diretores retornam à cidade para encontrar os três adolescentes novamente, e documentar o movimento que
surgiu para tirar os três condenados da cadeia. No entanto, o pai de uma das vítimas reafirma a culpa dos três,
mesmo quando novas evidências e seu próprio registro criminal atrai suspeitas. A terceira parte “Paradise Lost
3: Purgatory” mostrou que, durante anos,  o destino dos rapazes provocou um movimento em massa que se
esforçou para provar a sua inocência, enquanto o Estado estava igualmente determinado a evitar admitir que
poderia estar  errado.  Através de novas evidências e  suspeitos,  os três adolescentes contam sobre suportar  a
injustiça, as opiniões das famílias das vítimas e as provas controversas.
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Imagem 30: Os três acusados de West Memphis
Em: https://www.hollywoodreporter.com/news/paradise-lost-3-purgatory-debut-227221

Acesso em 25/02/2019

Nós viemos de  uma cidade intensamente  fundamentalista  de  e  de direita
chamada Bible Belt. Um lugar onde qualquer pessoa deveria se encaixar nos
padrões, na ideologia local e visões políticas. O jeito como eu me vestia, o
tipo de música que eu escutava e os livros que ei  li  foram usados como
evidências. Durante o julgamento eles utilizaram os romances de Stephen
King  e  alegaram  que  aquilo  provava  que  eu  era  um  satanista.  Damian
Echols, um dos condenados, em uma entrevista para a televisão três anos
após sua soltura (Echols, 2014 em entrevista concedida a um canal de TV
americana  por  um  dos  acusados.  Disponível  em:
https://youtu.be/APvDTH4mkZc)

Todos os três foram condenados. Antes da condenação, o caso repercutiu na mídia por

causa do foco do julgamento no interesse de um dos jovens pelo paganismo. Ao final, um dos

jovens  foi  condenado  à  morte  enquanto  os  outros  dois  à  prisão  perpétua.  Com  o

documentário, o caso ganhou notoriedade pública e os garotos ficaram conhecidos como West

Memphis Three (Os três de West Memphis). 

Eu costumo dizer às pessoas que esse caso não é nada fora da normalidade.
Esse tipo de coisa muitas vezes no nosso sistema judicial. A única coisa que
fez do nosso caso algo excepcional foi o fato de haver câmeras dentro da
sala de julgamento. Se não fosse por isso eles teriam me matado ou isso teria
sido  varrido  pra  debaixo  do  tapete.  E  todo  mundo  teria  esquecido
completamente sobre o assunto. O fato de tudo ter sido filmado estimulou as
pessoas  a  fazerem  de  tudo  um  pouco.  Promover  vendas,  concertos
beneficentes, criar sites na internet. Toda vez que havia um julgamento, as
pessoas apareciam no prédio do Congresso com cartazes e protestavam. Foi
isso que me ajudou e salvou a minha vida. (Echols, 2014. Disponível em:
https://youtu.be/APvDTH4mkZc). 
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As inconsistências do caso, e uma possibilidade de inocência dos acusados provocaram

o apoio de artistas como Johnny Depp, Eddie Vedder (Pearl Jam) e o diretor de cinema Peter

Jackson (Senhor dos Anéis). A midiatização em torno do documentário deixava de ser apenas

uma questão de entretenimento e cinema e provocava afetos e possíveis mudanças sociais.

Eddie Veder e Jonny Depp não só ajudaram no caso, mas ao longo dos anos
eles se tornaram algo mais próximo do que podemos chamar de família pra
gente. Eles diziam pra gente que o que provocou isso foi o fato de ter nos
visto, visto o documentário e perceberem que se fossem eles naquele mesmo
lugar e naquela mesma hora, eles poderiam ter sido os alvos, os párias. Com
Peter (Jackson) a coisa se deu pelo fato dele odiar a tirania dos valentões.
Assim  ele  enxergou  alguém  que  não  possuía  nenhuma  habilidade  de  se
defender sendo perseguido pelo Estado. Ele queria ao menos um processo
justo. (Echols, 2014. Disponível em: https://youtu.be/APvDTH4mkZc).

Com  o  apoio  recebido,  a  pressão  da  sociedade  sobre  o  caso  aumentou.  Testes

avançados de DNA, que não estavam disponíveis no momento do julgamento, revelaram que

nenhuma evidência física na cena do crime foi capaz de ligar os adolescentes aos assassinatos.

Em 2011, após quase duas décadas de prisão, os três (agora homens) foram libertados depois

de entrarem com um apelo, chamado de “Alford Plea”45 que, de acordo com a lei americana, é

um acordo que permite  que pessoas se declarem culpadas,  mesmo alegando inocência no

processo, a fim de evitar uma punição maior,  que no caso de Echols, seria a sentença de

morte46.

Este breve resgate da filmografia dos diretores de  Some Kind of Monster deve-se à

percepção que,  em especial  a  série  sobre os  três  adolescentes,  se  entrelaça com questões

pertinentes ao nosso trabalho e, afinal, a relação dos diretores com o Metallica se iniciou bem

antes do documentário sobre a banda, como se pode constatar em Paradise Lost:

Uma  das  evidências  utilizadas  pela  acusação  era  que  um  dos  meninos
cantarolava a letra da música “Sanitarium” do Metallica. A acusação fez essa
conexão entre a música da banda e os assassinatos. Então quando estávamos
editando o filme resolvemos colocar a música como trilha sonora, mas nunca
sonhávamos que poderíamos usá-la, pois naquela época o Metallica tinha
uma  reputação  de  não  deixar  usar  suas  músicas  em  filmes.  Eles  nunca
haviam autorizado sua música para filmes. E, literalmente, uma hora após
nós enviarmos um fax para  eles,  o  empresário entrou em contato com a

45   Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/alfordplea 
46 Em depoimento, Echols assume que só fez o acordo para conseguir sair da prisão. Para ele, trata-se, apenas, de
uma estratégia que permite ao Estado não se responsabilizar por seu erro. Após ser solto, ele se tornou produtor
de cinema e escritor. Os outros dois, um já era advogado (estudou e se formou na prisão), enquanto o terceiro
optou por voltar a viver não muito longe de onde foi preso e levar uma vida discreta.
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gente. Eles liberaram a música sem cobrar nada, o que foi incrível pois eles
podiam ter cobrado milhares de dólares. E isso iniciou uma amizade.  (Bruce
Sinofsky, 2004)47

Ainda de acordo com os diretores, o argumento junto ao Metallica, quando solicitaram

o uso de sua música no documentário, é que, naquela situação, o Heavy Metal estava sendo

julgado tanto quanto os três adolescentes48. Em outras palavras, Paradise Lost tem a pretensão

de mostrar que subjacente às acusações aos três adolescentes, está presente o estereótipo de

que os jovens que curtem música pesada, muitas vezes, vinculados ao universo simbólico do

que se considera “o mal”. Assim, a banda cedeu, pela primeira vez, os direitos de uso de suas

músicas para um filme e sem cobrar nada por isso. A conexão entre a imagem pública da

banda e o que eles realmente fazem nos bastidores estava para ser mostrada em breve. O que

foi filmado, documentado e mostrado em “Monster” trata de pessoas cujas vidas não podem

ser  propriamente  chamadas  de  “comum”,  como  nos  outros  documentários  feitos  pelos

mesmos  diretores,  mas  passando  sim,  por  circunstâncias  e  problemas  relacionados  a  um

cotidiano comum. 

No começo de 2001,  a  banda Metallica decidiu se  reunir  na sua cidade natal,  São

Francisco, na Califórnia. Seria um período onde algumas coisas aconteceriam pela primeira

vez entre eles: seria o primeiro álbum em estúdio gravado sem o baixista Jason Newsted (que

acabara de deixar a banda). Seria a primeira vez em que a banda tentaria gravar um álbum de

forma  igualmente  coletiva  depois  de  vinte  anos  e  sete  discos  gravados  sob  a  tutela  do

vocalista e guitarrista James Hetfield e do baterista Lars Ulrich. O fluxo de trabalho do grupo

tinha como costume, até então, músicas pré-produzidas, que eram trazidas quase prontas para

o estúdio de gravação, onde os dois ensinavam para os demais as partes que deveriam tocar.

Seria a primeira vez em que alguém, além de James, estaria autorizado a contribuir com as

letras das músicas e que tudo seria composto, produzido e gravado em estúdio. Esse era o

acordo.

Além da saída do baixista, a banda passava por um momento de divergência com os fãs

em função do processo contra o Napster. Depois do grande sucesso do Black Album lançado

em 1991, o início dos anos 2000 se iniciava de forma adversa para os integrantes do grupo,

que na época estavam completando em média quarenta anos de idade. Passada a jovialidade

47 A citação foi retirada de uma entrevista com os diretores realizada na estreia mundial do filme Some Kind of
Monster, no Sundance Festival. O conteúdo faz parte dos “extras” do DVD. 
48 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=MrOVzIuNPZ0 
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inerente ao início da carreira, eles precisavam lutar para se manterem relevantes, tocando uma

música jovem, dotada de muita fisicalidade, que eles mesmos inventaram. A ideia, portanto,

nada  inovadora  (o  próprio  Metallica  já  havia  feito  isso  antes)  para  a  realização  do

documentário, seria filmar os bastidores da gravação do próximo disco para impulsionar as

futuras  vendas.  Como vimos no início do capítulo,  o Metallica fez de tudo para tornar o

Heavy Metal um gênero musical respeitado, sem se render às imposições do  mainstream, e

sem sacrificar sua própria integridade. 

Agora, em Some Kind of Monster, o Metallica, que sempre se uniu contra tudo e contra

todos, desmoronava em suas relações internas. O substituto de Cliff Burton, Jason Newsted,

ciente de que James não o autorizaria a fazer turnê com um projeto paralelo ao Metallica,

desafiou sua autoridade e decidiu sair da banda. A saída de Jason também chamou a atenção

para  o  relacionamento  deteriorado  entre  James  e  Lars,  bem  como  ressaltou  o  status de

coadjuvante do guitarrista Kirk Hammett. Apesar da enorme base de fãs e fortunas pessoais,

essa  sequência  de  fatos  tirou  a  banda de suas  regulares  posições  de  sucesso e  destaques

recorrentes, e jogou-os para a vida “real”, onde se viram mergulhados em um cotidiano nada

usual  para  eles.  Após  vinte  anos  de  uma vida  frenética  chegava o  momento  de  repassar

problemas não discutidos ao longo da carreira do grupo e confrontar certas verdades. 

Este  momento  se  tornou  tão  evidente  que  a  gravadora  resolveu  intervir  nos

relacionamentos interpessoais da banda com a ajuda de um psicólogo. Phil Towle, uma figura

que já havia trabalhado com equipes esportivas para mediar brigas de jogadores de grandes

egos, foi chamado quando a situação entre a banda e o baixista Jason chegava a um ponto

crítico e precisava ser mediada. Isso aconteceu pouco antes das gravações do documentário

começar.  Apesar  de  não  conseguir  remediar  a  situação  (na  verdade,  segundo  Jason,  em

depoimento no filme, a participação de Phil colaborou para sua saída da banda), o terapeuta

passou a ajudar em outros problemas, e o Metallica acabou solicitando a continuidade do seu

trabalho.  Assim  começaram as  sessões  de  terapia  em grupo  e  mais  uma  “primeira  vez”

atribuída ao álbum St. Anger: é o primeiro disco de Metal da história que foi gravado com a

presença simultânea de uma equipe de documentário e um terapeuta trabalhando em conjunto.
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4.3 A produção e seus questionamentos

Como é possível perceber no documentário, o terapeuta Phil não se opõe à presença

das câmeras em suas sessões, nem se deixa intimidar por elas. Além da gravação das sessões

de terapia é possível ver sua presença no dia a dia da banda, falando para a câmera ao longo

do documentário. A banda, em tese, também não se opõe à presença das câmeras. A ironia

dessa situação consiste em vermos astros do rock que ficaram famosos tocando juntos, de fato

compondo juntos pela primeira vez, enquanto ao mesmo tempo expunham e “destruíam” sua

própria imagem de roqueiros “malvados”, colocando à prova os estereótipos e submetendo-se

a sessões de terapias intimistas e introspectivas. 

No entanto, nem todos estavam à vontade: antes de James sair para a reabilitação é

perceptível o seu desconforto com as sessões terapêuticas. Ele permanece em silêncio e deixa

os demais falarem à vontade. Naquele ponto ainda não se sabe se o incômodo é proveniente

das  sessões  de  terapia,  das  músicas  que  estão  sendo  compostas  nas  jam  sessions ou  da

presença das câmeras. O fato é que o filme mostra que o relacionamento de James com o

baterista Lars começa a se deteriorar cada vez mais. Estas situações parecem começar a dar

aos diretores algum arco dramático a ser explorado. A questão é que, se a possibilidade do

drama chegou, logo a situação se mostrou descontrolada quando, em uma cena de conversa no

estúdio, os dois integrantes discutiram e James deixou a sala enfurecido, batendo a porta e

desaparecendo sem dar notícias por um bom tempo. A partir daquele momento podemos ver

que ninguém sabe ao certo se James voltaria. A continuidade estava em xeque: do disco, da

banda e mesmo das gravações. 

Para nós, quando você está presenciando esses intensos momentos humanos,
questões  éticas  sempre  surgem.  Como  ser  humano,  ver  as  pessoas
desmontarem  e  escutar  coisas  que  você  sente  que  não  deveria  estar  ali
naquele momento, a medida que você estabelece uma relação de amizade
com elas, você se sente mal por elas passarem por uma situação negativa.
Mas como cineasta  você pensa:  -  Que  cena  genial!  Eu sempre  me sinto
culpado por esse sentimento duplo e tenho dificuldades em conciliar isso.
Todas essas  situações  são fascinantes  e  dolorosas  ao mesmo tempo.  (Joe
Berlinger, 2004)49

A possibilidade do fim das filmagens para os diretores não deveria ser pior do que o

fim da banda para Lars e os demais. E, neste contexto, talvez Lars tenha pensado que, assim

como os diretores de documentários que filmam sem saber se no final terão alguma grande

49 Documentário com a trilha de áudio com comentários dos diretores.
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história para contar, o melhor seria acreditar em um final feliz para o filme, assim como para

o Metallica. De todo modo, continuar com as filmagens pode ter sido um risco, mas, naquele

momento, todos se dispuseram a seguir. Assim, se por um lado a presença das câmeras e da

equipe do documentário poderiam causar um desconforto em momentos mais intimistas entre

os  membros  da  banda,  em  entrevistas50 que  aconteceram  depois  da  finalização  do

documentário, o baterista Lars Ulrich afirmou que as câmeras foram responsáveis por manter

o Metallica “verdadeiro”:

A presença das câmeras fez a gente perceber que não podíamos sacanear uns
aos outros. Não podíamos dizer meias-verdades. Quando chegávamos a um
nível alto de exposição de verdades um com o outro, eu acho que a presença
das câmeras aumentou a intensidade desses momentos pra gente. Pois não
havia mentira. As câmeras capturavam todos os detalhes. Fora isso, depois
de um tempo, as câmeras acabam passando desapercebidas.  (Lars Ulrich,
2004)

Se concordarmos com esta posição, podemos dizer que a presença das câmeras não

deve ser considerada, na realização do documentário, como um mero observador, como uma

mosca na parede (RAMOS, 2008),  que observa sem exercer influências sobre um evento.

Como afirmou o baterista, elas influenciaram a “vida real” e o comportamento das pessoas ao

redor delas. Aliás, mais do que isso: os diretores, talvez já ancorados por experiências de

realização de outros documentários,  constroem sua narrativa incorporando as discussões e

impasses da sua realização, o que remete, em muitos momentos à lógica narrativa do “Cine

Verité”51,  de Jean Rouch e Edgar Morin.  Sob esta perspectiva,  pode-se pensar a narrativa

como assentada em três eixos: um, os ensaios da banda, o que coloca o documentário no

território das produções musicais; outro, que são os momentos das sessões de terapia e seus

desdobramentos (como, por exemplo, a inclusão de pequenos trechos onde a vida cotidiana

dos integrantes da banda são apresentados, mesmo que, sem muitas contextualizações) e, o

terceiro seria justamente aquele que apresenta as discussões e impasses sobre a continuidade

da obra. 

Neste caminho, existe uma cena onde os diretores interferem diretamente no filme,

diante da incerteza da continuidade das filmagens e resolvem ter uma conversa com a banda,

no momento do retorno de James da reabilitação. De acordo com NICHOLS (2005), neste

50 Estas que fazem parte dos “extras” do DVD de Some Kind of Monster.
51 O Cinema Verdade baseia-se na intervenção sobre o que é filmado e preconiza a atuação do cineasta com todos
os envolvidos na cena, para isso utiliza recursos como as entrevistas e até mesmo conversas entre diretores e
personagens,  mostrando muitas vezes a equipe e os aparelhos usados na filmagem ao espectador (DA-RIN,
2004).
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modo participativo, ou seja, quando há esta interferência explícita na cena, o diretor deixa de

ser  um simples  observador  para  assumir  o  papel  de ator  social.  “Podemos ver  e  ouvir  o

cineasta  agir  e  reagir  imediatamente  (...).  Surgem as  possibilidades  de  servir  de  mentor,

crítico, interrogador, colaborador ou provocador” (2005, p. 155). Postura que desdobra uma

outra  discussão  que marca e  é  assumida pelo  documentário contemporâneo,  isto  é,  como

coloca DA-RIN (2004, p. 145) a “própria estrutura da imagem cinematográfica supõe fatores

irredutíveis,  como  a  escolha  entre  o  que  mostrar  ou  não,  a  organização  daquilo  que  é

mostrado, a sua duração e a ordenação dos planos. A transparência da realidade no cinema é

uma falácia”. Assim, diante da possibilidade do fim das gravações, os diretores tiveram que

intervir e fazem questão de assinalar esta situação para o público, inserindo-a na narrativa. 

Foi uma situação arriscada para nós. Não tínhamos certeza da continuidade
do filme. Lars nos contactou dizendo que havia falado com James e que ele
havia falado que não queria que o filme continuasse. Então ligamos para o
James e dissemos que gostaríamos de nos sentar com ele e a banda para
conversar sobre a continuidade do filme. Que deixasse-nos filmar essa cena,
porque se for a última filmagem, ao menos teríamos uma maneira de aparar
as pontas soltas do filme. Ele disse que poderíamos ir e filmar esta conversa.
Eu  corri  mais  um risco  pedindo  ao  nosso  cinegrafista  que  começasse  a
gravar no momento que James chegasse no estúdio, antes de começarmos a
reunião. Isso deixou James irritado e ele nos mandou desligar a câmera. (Joe
Berlinger e Bruce Sinofsky, 2004)52

Imagem 31 e 32: (frame do filme) Os diretores conversam com a banda sobre a continuidade do documentário

O ponto chave desta reunião era deixar claro que os diretores não gostariam de ficar em

uma posição que atrapalhasse os planos da banda ou do processo criativo. Se fosse esse o

52 Documentário com a trilha de áudio com comentários dos diretores.  Esse depoimento foi  retirado desses
comentários.
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caso, eles prefeririam não continuar com o projeto. Ao mesmo tempo, buscam ressaltar que,

se  fosse  para  permanecer  ali,  com limitações  e  questionamentos  sobre  o  acesso deles  ao

cotidiano da banda, que estavam dispostos, mesmo após um ano e meio de trabalho, a largar

tudo. Mas o que vemos na cena, é uma resposta positiva por parte de James53. 

James tinha receio que no tempo em que estivera afastado, as cenas fizessem
piada com a situação dele de forma não respeitosa com o que ele estava
passando. Mas, ao invés disso, ele disse que agora ao ver as imagens ele
percebeu a integridade que nós colocamos no projeto. E disse que percebeu
como nenhum de nós havia interferido ou tentado interferir na música do
Metallica. Que se o projeto continuasse neste nível de integridade que ele
havia visto naquelas cenas, que ele se sentia confortável em continuar. Na
verdade  ele  nos  estimulou  a  irmos  mais  a  fundo  dizendo  para  sermos
sinceros e honestos. Que isso era o principal para ele. (Joe Berlinger, 2004)54

Assim como o psicólogo Phil pode ter sido criticado eticamente por ter quebrado o

sigilo da relação com seus pacientes ao permitir que câmeras (com cinegrafistas) registrassem

suas sessões, os diretores podem ser também questionados sobre a autenticidade do trabalho

que fizeram. Mas eles defendem que quando esta relação entre eles e os seus “personagens”

acontece  de  forma  natural,  também  se  sentem  de  alguma  forma  parte  daquela  história

(NICHOLS, 2005). Por isso, consideramos que essa cena assume a interação entre cineasta e

objeto  filmado,  característica  do  já  citado Cinema Verdade pois  o  processo  de  filmagem

acabou mesmo fazendo parte da narrativa fílmica,  já que a banda abraçou o processo das

filmagens como parte da terapia. E a presença deles, como cineastas, e o papel das câmeras,

assim como Lars havia dito, é assumido no filme como uma contribuição para que a terapia

funcionasse. 

Neste  momento,  vale  uma questão  que se tornou pertinente  após o lançamento  do

filme: depois de anos de trabalho para construir uma imagem de “malvados”, característica

essencial e inerente ao  Heavy Metal, o que poderia resultar de um filme que mostrasse os

quatro  cavaleiros  do  apocalipse  falando  e  demonstrando  amor  um pelo  outro?  Uma  das

respostas veio das muitas críticas que receberam, inclusive de pessoas “amigas” da banda,

quando  o  filme  é,  finalmente,  lançado,  como  revelou  Robert  Trujillo  em  entrevista  aos

diretores.

53 O que não vemos, e isso só se descobre assistindo ao material extra que faz parte do DVD do filme, é que
nesta mesma reunião os diretores resolveram mostrar uma edição de parte do material filmado até ali.
54 Idem ao 51
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Um amigo nosso, amigo do Metallica, não mencionarei nomes disse: “Que
ideia foi essa de mostrar o James e a filha dele na aula de ballet? Hetfield, o
cara do Metal em uma cena dessas? Eu disse para ele: “Acho isso uma coisa
linda! É honesto, é a verdade. É o que ele é. Quem disse que você não pode
ser  um grande metaleiro e  um pai  de  família  ao mesmo tempo? (Robert
Trujillo, 2004)

Imagem 33(frame do filme): 
James assistindo às aulas de ballet da filha.

Uma outra preocupação fez com que o filme acabasse sendo bancado pelo Metallica após a

banda perceber que a gravadora começava a querer fazer demandas sobre o processo criativo

e  ao  conteúdo a  ser  mostrado pelo  documentário.  Incomodados  com a  situação,  a  banda

decidiu comprar o investimento pago pela gravadora, a fim de manter-se no controle. 

Sempre  que  o  Metallica  fez  qualquer  projeto  criativo,  sentimos  que  não
tínhamos que dar satisfações a ninguém. Pela primeira vez em nossa história
de vinte  anos,  de  repente,  devido ao fato da gravadora estar  pagando os
custos do filme, ela começou a dar sugestões criativas e até fazer demandas.
Naquele momento, ainda nem sabíamos como (o projeto) terminaria, mas a
gente decidiu intervir a favor do trabalho de vocês (diretores) e decidimos
que a gravadora não devia ter a possibilidade de decidir a direção do projeto.
(Lars Ulrich, 2004) 

Nesse momento da entrevista, o diretor Joe Berlinger interrompe a fala de Lars para

dizer que estava surpreso pois a banda nunca tentou controlar o trabalho dos diretores durante

o processo.

Eu acho que existem algumas relações que temos com certas pessoas que são
baseadas  em  respeito.  E  nessas  poucas  relações  preciosas  concede  o
benefício da dúvida. Temos a mesma relação por exemplo com Bob Rock
(produtor).  Demos liberdade para vocês fazerem o que fizeram devido ao
respeito e também por isso ser o território de vocês. (Lars Ulrich, 2004)
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Apesar de tantas controvérsias, os diretores atribuem a continuidade das gravações (do

filme e do disco), ao trabalho realizado por Phil nas sessões de terapia. De qualquer forma,

podemos dizer que a continuidade dos trabalhos se deu mediante esforço mútuo, perseverança

e sobretudo uma aposta concreta na exposição da vida cotidiana de uma banda de  Heavy

Metal. Afinal, até esta produção, nenhuma banda deste gênero musical havia sido exposta em

suas crises pessoais e, por extensão, criativas. 

4.4 Estratégias narrativas, cenários e protagonismos

Some Kind of Monster começa com uma cena que, na verdade, linearmente seria quase

onde ele termina. Antes dos créditos de abertura, vemos membros da imprensa entrando no

estúdio de gravação do Metallica para escutarem seu novo álbum, na véspera do lançamento.

Depois disso, vemos os jornalistas fazendo perguntas aos membros da banda que, na verdade,

não são respondidas naquele momento. Os integrantes do Metallica parecem nervosos, talvez

até um pouco em estado de choque (por tudo que haviam passado?). Esta cena simboliza o

retorno da banda aos olhos do público, depois de dois anos que seriam mostrados pelo filme

como problemáticos. Duas horas e vinte minutos depois, o filme termina, presumidamente,

pelas datas mostradas, a apenas algumas semanas após as entrevistas mostradas no início do

documentário, com o disco sendo lançado, a banda subindo aos palcos e voltando a ter seu

momento glorioso. Assim, o que vemos entre esses dois momentos é uma série de flashbacks

dos turbulentos dois anos que antecederam o lançamento do álbum “St. Anger”.

Imagem 34: (frame do filme) 
Jornalistas na audição do novo disco.

Imagem 35: (frame do filme)
Jornalistas entrevistando os integrantes. 
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Do ponto de vista narrativo, grande parte da tensão dramática no filme gira em torno de

a banda se juntar  ou não para fazer  o  álbum, ou se eles vão romper o grupo, durante o

processo. Ao começar o filme com o Metallica falando sobre o disco, podemos dizer que

existiu um risco desse possível suspense ser diminuído, na medida em que a narrativa diz ao

espectador  que  a  banda  sobreviveu  para  completar  o  álbum.  Isso  para  o  público  não

relacionado  à  banda.  Os  fãs  do  Metallica  já  possuíam  o  disco  e  alguns  já  estariam  até

familiarizados com a história do álbum, incluindo o período de reabilitação de James e o

longo hiato da banda. O grupo chegou a cancelar shows no Brasil que aconteceriam no ano de

2003. Apesar de saber o que havia acontecido de forma geral, mesmos os fãs não sabiam o

como ou o porquê de tudo aquilo ter acontecido. Assim, as perguntas que vemos no início do

filme, na verdade, são respondidas no desenrolar do documentário. Elas permitiram condensar

informações básicas, conduzindo o que viria adiante. Portanto, contrastar a natureza um pouco

superficial das perguntas dos jornalistas e as respostas do Metallica serviram como um teaser

do que viria pela frente.

A sequência de abertura do filme é muito direcionada aos fãs já que não só o cenário

escolhido traduz o “cotidiano” típico de uma banda de Heavy Metal, ou seja, o palco, como a

edição traduz uma proposta de cumplicidade com a trajetória da banda. Primeiro, porque os

diretores  escolheram uma música,  Seek & Destroy,  que faz parte  do álbum que lançou o

Metallica (1981), e que se tornou um “clássico” do grupo, sendo tocada até hoje em seus

shows. Esta abertura inicial se dá através de cortes na edição, que apresenta uma espécie de

condensado  das  várias  versões  apresentadas  da  mesma  música,  em  diferentes  épocas,

resultando, portanto, em uma espécie de “compilado” sonoro e imagético. Trata-se de uma

sequência  que  permite  acompanhar  a  evolução  estética,  sonora  e  também  física  dos

componentes da banda. Isto é, percebe-se as mudanças dos músicos e da própria composição

do Metallica, pois mesmo os membros que atualmente não fazem parte da banda participam

desta abertura do documentário. E, em termos sonoros, além dos arranjos distintos, o que é

mais impactante talvez seja perceber a evolução do tamanho dos palcos e a extensão das

multidões  nos  shows.  Finalmente,  há  ainda  a  própria  qualidade  da  imagem  que,

temporalmente, vai evoluindo de gravações caseiras, algumas difusas, realizadas no início da

carreira,  até  as  imagens  nítidas  e  de  maior  qualidade  que  fecham  esta  abertura  do

documentário que procura traduzir a trajetória do grupo.
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Imagem 36: (frame do filme) O início nos clubes vazios Imagem 37: (frame do filme) 
As grandes multidões nos estádios

Ou seja, para quem é fã da banda, a sequência estabelece a devida parceria, com a

narração fluindo colada ao crescendo do Metallica. E, para quem não teve este vínculo com a

banda desde o seu início, é possível compreender que esta versão estruturada, tocando em um

imenso palco para uma vasta multidão, que é a imagem final da sequência, chegou até ali

praticamente sem pular etapas, não se negando a uma travessia ligada ao  underground, em

que cada passo dado, novos desafios são colocados. Logo após, esta, digamos, breve apoteose,

há  um  segundo  retorno  do  tempo,  desta  vez  acionando  imagens  de  um  telejornal  para

apresentar o que se noticiava sobre a banda naquele momento de crise. Se houve ou não outro

tipo de matéria jornalística no mesmo período, o fato é que a produção do filme optou por

destacar, neste momento, manchetes rápidas, em versões quase simplórias, se comparadas à

complexidade como essas questões se apresentariam ao longo do documentário. 

Imagem 38: (frame do filme)
Telejornal anuncia a crise da banda

Imagem 39: (frame do filme)
Sessão de terapia em grupo
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No entanto, se o início do filme apresenta uma edição razoavelmente produzida, este

tom que remete aos documentários musicais tradicionais é rompido com a primeira introdução

de uma cena que apresenta um trecho da terapia na qual o grupo se submetia. Ou seja, salta-se

do palco para as manchetes dos telejornais e, deste, para um cenário íntimo, marcado pela

tensão, que se justifica em mais uma estratégia de tornar o telejornal um “narrador”, ou seja: a

ausência do baixista Jason Newsted anunciada na tela da TV enquadrada no filme, explica sua

ausência na sessão de terapia e, em desdobramento, a situação entre desalento e ansiedade que

os músicos estão vivenciando. Cria-se, assim, um primeiro movimento claro de desenho dos

protagonistas  e  uma certa  insinuação de  quem estaria  fazendo o papel  de antagonista  do

grupo.  O estranhamento  que  a  situação causa,  no  entanto,  é  amenizado  com imagens  da

cidade  de  São Francisco,  na  Califórnia,  que  privilegiam paisagens  e  ícones,  tais  como a

famosa ponte Golden Gate.  Um “passeio” que inclui o local onde o atual Metallica montou

um estúdio provisório para gravar o próximo álbum. Por ser a cidade onde a banda morava e

ensaiava na época, localizar onde se passava a história se torna um indicativo que a narrativa

se aproximava não só do cotidiano do grupo enquanto músicos, mas também do dia a dia

íntimo de seus membros. 

Imagem 40: (frame do filme)
Cidade natal do Metallica, São Francisco

Imagem 41: (frame do filme)
James dirigindo seu carro customizado

E ambos  realmente  surgem.  Primeiro,  vemos cenas  do  estúdio  sendo montado e a

banda ensaiando para, de modo intercalado, irem inserindo o que é significativo do universo

pessoal  de  cada  músico  (ou,  pelos  menos,  indicadores  das  identidades  de  cada  um).  O

primeiro  a  ter  seu  solo  cotidiano  é  o  vocalista  James  Hetfield,  que  dirige  um  carro

espalhafatoso e barulhento pela cidade. Através de depoimentos, o músico explica sua paixão

por carros  customizados  e  como tudo aquilo  faz  parte  da  imagem de  rebeldia  que lhe é
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inerente.  Ironicamente,  esta sequência termina com James sendo parado pela polícia.  Já a

sequência que apresenta o baterista Lars Ulrich se passa em sua casa. Em um cômodo com

muitas  pinturas  na  parede,  Lars  explica  seu  interesse  pelas  artes  plásticas  e  exibe  seu

Basquiat. A entrevista é interrompida pela presença de seu filho. Aqui temos uma primeira

amostra do que seria a vida cotidiana dessas pessoas, incluindo relações familiares, o que dá

ao  documentário  um  certo  caráter  biográfico  e,  também,  um  contraponto  ao  imaginário

delineado apenas pelo comportamento no palco, ou público, quando no papel exclusivo de

pertencente ao mundo do Metal. 

Imagem 42: (frame do filme) Lars em sua casa Imagem 43: (frame do filme) Kirk sufando

É claro que muitos músicos têm família e não é difícil pensar que os relacionamentos

se pautam por  questões  e situações  não muito diferentes de qualquer  pessoa comum, no

entanto, se recuperarmos como são identificados músicos e fãs do Heavy Metal, incluir cenas

que os mostram “gente como a gente”, não pode deixar de ser observado como uma proposta

de quebrar paradigmas e/ou preconceitos. Esta leitura se alarga com a apresentação de Kirk

Hammett, o guitarrista: seu cenário é a praia, onde surfa. Ali ele fala sobre como sua relação

com o esporte o ajudou a se tornar uma pessoa mais saudável, e o fez diminuir o consumo de

álcool. Ou seja: não só não superou o vício, mas conseguiu superá-lo por escolha e força de

vontade (algo muito assumido pelo senso comum que ainda não reconhece o alcoolismo como

doença, isto é, que necessita de tratamento médico). 

São, portanto, perfis rápidos, mas indicativos de uma abordagem em que a música não

é deixada de lado, pois ela é constantemente resgatada - seja pelos ensaios, seja pela utilização

de imagens de arquivo - mas vai, aos poucos, ganhando novos ângulos de significação. Isto

porque o foco nas sessões de terapia vincula a própria história do Metallica e seus embates

atuais, aos processos criativos do passado. Isto é, se a terapia se tornou imprescindível,  é
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porque  algo  havia  sido  problemático  antes,  a  despeito  do  sucesso,  crescimento  e

reconhecimento  da competência  musical  da  banda.  Não bastasse,  as  imagens intercaladas

ilustram a particularidade daquele momento em que a banda se propunha a criar e produzir o

próximo álbum de forma igualmente colaborativa entre os membros e o desconforto causado

entre eles por esse novo “acordo”. Kirk, o guitarrista, aparece fazendo contribuições com as

letras, um território proibido em outros tempos, conforme mostrado na sessão de terapia. Bob

ajuda James na construção das melodias para os vocais. O grupo todo discutindo o título da

música que, no final, ficou sendo o do documentário também. 

Ou  seja,  estas  exposições  das  mudanças,  ou  tentativas  de  mudanças,  do  processo

criativo do grupo, remete, novamente, às realizações documentárias que incluem a “verdade”

(anos 1960), como estratégia narrativa (DA-RIN, 2004) e confirmam uma opção estilística de

desnudamento mais visceral da produção musical. Em outras palavras, o documentário investe

neste  descortinar  da  realização  fílmica  parecendo  ter  como  expectativa,  contribuir  para

ampliar a  exposição do universo íntimo dos músicos.  O que se traduz,  inclusive em, aos

poucos,  os  familiares  irem  adentrando  cada  vez  mais  os  espaços  de  gravação  do

documentário. Este movimento redimensiona a temporalidade do filme e, também, o próprio

espaço onde ele se realiza já que estas participações alargam a  percepção do cotidiano dos

membros do Metallica e da banda em geral.

Imagem 44: (frame do filme)
Presença da família no estúdio

Imagem 45: (frame do filme) Dupla exposição de imagens
enquanto James grava a música “Temptation” (tentação)

Ao mesmo tempo, o desconforto de James nas sessões de terapia se acentua, o que acaba

funcionando como plot narrativo pois as ações do grupo passam a acontecer em função desta

tensão. Tanto que há uma pausa de duas semanas das gravações. O hiato temporal permite que
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James  retorne  com um relato  sobre  uma  estadia  na  Rússia  onde,  segundo  ele,  “compôs

algumas letras e tomou muitas doses de vodka”. O depoimento abre uma fissura na  versão

bem-comportada da banda apresentada até então e funciona como gancho para recuperar na

tela, a vida agitada das turnês. Estas se apresentam via imagens de arquivo que privilegiam os

velhos clichês do rock and roll, ou seja, imagens de concertos entrelaçadas às de mulheres

seminuas e muito consumo de álcool. E, é justamente nesta sequência que James aparece

gravando  Temptation (Tentação), uma das letras que compôs na sua breve folga em terras

russas. 

Esses  arranjos  da  edição  mostram que,  de  uma maneira  geral,  a  narrativa  procura

inserir possíveis fatos do passado para “explicar” as tensões do presente (vale um parêntesis:

não é esta a lógica das terapias?).  Por exemplo,  a personalidade centralizadora de James

ilustrou naquele momento os motivos que levaram o baixista Jason Newsted a deixar o grupo.

Ao  mesmo  tempo  que  a  narrativa  coloca  o  vocalista  como  causa  dos  problemas,  o

documentário possibilita a James explicar seu ponto de vista, reconhecendo suas atitudes e

relacionando-as com experiências de seu passado. Ao possibilitar o contraditório e oferecer

explicações  mais  aprofundadas  dos  acontecimentos,  o  documentário,  assume  quase  uma

versão  “educativa”  em  relação  às  dificuldades  da  vida  em  grupo,  sendo  este  grupo  tão

diferenciado em termos de personalidades.  Sob esta perspectiva é possível afirmar que as

cenas  de  terapia  e  dos  ensaios  são  sempre  intercaladas  para  mostrar  os  descompassos  e

tensões que a banda vivia e, não à toa, os membros do grupo são várias vezes mostrados como

sem sintonia nas conversas e nas jam sessions. 

Apesar  da  estratégia  narrativa  depois  do  filme  pronto  nos  parecer  eficiente  e  bem

articulada, também é possível inferir que, mesmo com toda a carga dramática da terapia, é

muito provável  ter  havido grande dificuldade para se construir  uma narrativa pautada em

conversas  e  confissões  íntimas,  considerando  que  o  público  da  banda,  em  princípio,

identificava-se com ela não só pelo som, mas também por shows em que a movimentação no

palco  é  a  constante  e,  ainda,  sabendo-se  que  os  comportamentos  do  grupo  não  eram

apresentados por uma  identidade muito específica para além da competência musical de

cada um. Portanto,  nos  parece  que o caminho que a  obra apresenta  para equacionar  esta

dificuldade, a de intercalar as cenas dos ensaios da banda, que pareciam não render nada

musicalmente  relevante,  com as  sessões  de terapia,  e  mostrar  como uma estaria  afetando

diretamente a outra, resultou em uma narrativa consistente, que dá coesão à obra. Além disso,
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a edição, obviamente, contraiu tanto o tempo das sessões com Phil, quanto os dos ensaios,

valorizando momentos que permitiram criar um arco dramático tenso, já que as frustrações

advindas da sala de ensaio reverberam no trabalho da banda, que parecia, cada vez menos a

unidade coesa que deveria ser.

 Só para reforçar esta análise, vale recuperar uma sequência que evidencia muito deste

processo  de  desintegração  do  grupo.  Situação  que  margeia,  perceptivelmente,  o  fim  do

Metallica. Trata-se da cena que representa a saída de James para a reabilitação. A sequência

começa como uma disputa  musical,  onde James e  Lars  tentavam,  com evidente  cuidado,

criticarem reciprocamente a participação de cada um em alguma das músicas. Por exemplo,

James acha que a bateria de Lars está muito “solta”, enquanto Lars considera que a parte de

guitarra de James está muito “presa”. Neste jogo tenso, marcado pela contenção de ambos,

uma palavra mal colocada serve como estopim para a discussão e, em seguida, ocorre a saída

de James não só da cena, mas temporariamente do convívio entre os demais integrantes.

Imagem 46: (frame do filme) James discutindo Imagem 47: (frame do filme) Lars discutindo

Imagem 48: (frame do filme) A reação de Kirk Imagem 49: (frame do filme)James sai pela porta 
e não volta mais
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Nesta cena são usados muitos enquadramentos fechados para enfatizar as reações dos

personagens. A música de fundo, também descompassada e esquisita, reforça a estranheza do

momento e a dificuldade em encontrar um equilíbrio diante dos problemas. É perceptível nos

diálogos a dificuldade de cada um expressar suas opiniões. A reação captada no rosto de Kirk

diante da discussão insinua o que viria pela frente, isto é, a citada saída de James não só da

cena, mas temporariamente do convívio entre os demais integrantes. Trata-se, portanto, de um

momento  emblemático  do  filme.  Quase  um ano se  passaria  até  que  todos  vissem James

novamente  e  as  gravações  continuassem.  Quando  ele  bateu  a  porta  e  saiu,  também

proporcionou o tipo de realismo cinematográfico que o documentário é capaz de registrar, ou

seja, os eventos são filmados sem se ter uma noção concreta de como vão terminar. A surpresa

diante  do  evento  demonstra  isso55 pois,  naquele  momento,  o  que  ninguém  parece  estar

esperando é que a saída de James, batendo a porta com força, empurrava ainda mais a banda

para um limbo que durou os onze meses da ausência do músico, algo que colocaria em xeque,

inclusive, a continuidade do trabalho dos diretores. 

O filme novamente se utiliza de imagens de telejornais para mostrar como foi noticiada

a saída de James daquela cena, para a reabilitação. A notícia deixa claro que, por conta disso,

o Metallica interrompia todas as suas atividades,  incluindo a gravação do novo álbum. A

estratégia  midiática  reaparece  no  documentário  quando  ela  se  aproveita  da  notícia  para

reforçar os estereótipos que envolvem a banda em festas e bebedeiras, e que renderam ao

Metallica o apelido de “AlcoholicA”. Mas, para “lembrar” aos espectadores sobre de qual

banda  aquela  situação  caótica  e  incomum  falava,  são  intercaladas  novamente  cenas

apoteóticas de um concerto lotado do Metallica. Ou seja: a super-exposição do caos avulta sua

superação. Um processo de mitificação também segue em curso, costurado pela narrativa que,

em nenhum momento deixa de manter, mesmo que sutilmente, a capacidade daqueles músicos

superarem tudo, porque a música que fazem, a banda que são, ao final deste processo difícil,

acabou acima destas dilacerações pessoais. 

55 Na versão em DVD de “Monster” é possível assistir ao filme ouvindo os comentários dos diretores sobre as
cenas. Durante esta cena da discussão entre James e Lars, os diretores comentam sobre como durante aquele
período eles conversavam entre si sobre tudo parecer tão calmo, que as sessões de terapia soavam superficiais e
não pareciam estar funcionando. “Não havia conflito. Tomara que algo ruim aconteça com o Metallica para o
bem do nosso trabalho”. De todo modo, a possibilidade do fim das filmagens para os diretores não deveria ser
pior do que o fim da banda para Lars e os demais. Talvez Lars tenha pensado que, assim como os diretores de
documentários que filmam sem saber se no final terão alguma grande história para contar, ele também deveria
acreditar em um final feliz para o filme, assim como para o Metallica. Continuar com as filmagens pode ter sido
um risco que, naquele momento, todos se dispuseram a correr. 
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Por outro lado, também é necessário destacar que a ambiguidade proporcionada pela

edição de cenas intercaladas manteve na pauta a duplicidade que a vida artística carrega, já

que acentuou os contrastes entre a situação porosa e frágil dos membros do Metallica e seu

esforço em preservar a situação íntima tensa daquele período das gravações. Isto é, se no

nicho particular das sessões e outras situações íntimas os questionamentos e brigas ocorriam,

em  situações  públicas  o  verniz  de  músicos  bem  resolvidos  mantinha-se.  Dois  mundos,

portanto, bastante  contrastantes que a construção narrativa reforça. Por exemplo, quando o

Metallica recebe os fãs dentro do seu estúdio, onde o clima é descontraído, pois o mote para o

encontro  é  uma brincadeira  que  a  banda  fez  para  se  aproximar  dos  fãs  e,  supostamente,

escolher um novo baixista. Ora, esse dia dos fãs é intercalado com uma sequência bastante

impactante de uma das sessões terapêuticas. Nesta, o conflito beira ao contato físico, com

Lars gritando na cara de James e ainda dizendo ao vocalista, ao final da cena, que se ele não

estivesse satisfeito, poderia ir embora.

Ou  seja,  a  sequência  é  montada  para  explicitar  o  Metallica  confirmando  sua

solidariedade  aos  fãs  pois  é  capaz  de  não  se  mostrar  abatido  em  público,  enquanto

desmoronava no âmbito particular. Lars gritando cara a cara com James foi o exemplo mais

ilustrativo  e  dramático  das  tensões  que  existiam no Metallica.  Para  além de  confirmar  a

estratégia narrativa do documentário, esta sequência também aponta outra duplicidade. Isto é,

após assistirmos a banda discutindo, expressando o estado emocional do Metallica, também

vemos  a banda levando seus  fãs  para dentro  de sua própria  casa,  o  chamado “HQ”56,  se

expressando  para  o  público  de  uma maneira  corajosa,  como se  nada  de  errado  estivesse

acontecendo internamente. 

56 O filme não explica  muito a  transição  desde que o Metallica  alugou um espaço no início do filme e  o
transformou em um estúdio de gravação, e o momento onde já os vemos em outro ambiente. Este novo ambiente,
onde se passa esta cena é o chamado “headquarter” ou quartel-general da banda, na cidade de São Francisco,
chamado informalmente de “HQ”. A partir deste novo lugar, é possível perceber que as sessões de terapia agora
acontecem no mesmo espaço onde eles ensaiam e gravam suas músicas.
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Imagem 50: (frame do filme) Discussões nos bastidores Imagem 51: (frame do filme) Alegria no dia com os fãs

Ou seja, podemos presenciar o lado público e o lado privado do Metallica. São duas

cenas  com  dois  significados  diferentes,  colocadas  em  sequência  que,  além  de  retratar  a

“verdade  emocional” do  que  estava  acontecendo  com o  grupo  e  permitir  acompanhar  a

divisão entre suas personalidades públicas e privadas, também pode ser analisada por outro

ângulo se considerarmos o quanto eles são afetivos e valorizam a relação com os fãs. Apesar

dos estereótipos que cercam o gênero, esses músicos, praticamente quarentões, modelam suas

vidas fora dos palcos como pessoas atenciosas e generosas. Portanto, se como integrantes do

Heavy Metal assumem nos palcos as personas e símbolos que definem o gênero e, fora dele,

não receiam se apresentar com outro comportamento. 

4.5 Desdobramentos e relativas “especulações”

Nos cinquenta anos de história do rock and roll, não existe (ao menos divulgado) outro

caso de bandas além do Metallica que tenha suportado uma terapia de grupo tão intensa e

prolongada.  Por  mais  estranho  que  fosse  para  os  integrantes  do  Metallica  terem sessões

diárias de terapia, era mais estranho que eles tivessem durado vinte anos sem fazer música de

forma cem por cento colaborativa entre seus membros. De certo modo, essa falta de vontade

de improvisar juntos, e a necessidade de controle, pode ter sido o que levou o Metallica até

essa situação. Como vimos, através de sua história, ela é claramente uma banda que segue seu

próprio caminho, independente das perspectivas comerciais. Mas também é uma banda que se

recusa a operar como se seus dias de glória terminassem, haja vista as ações e turnês que a

banda continua a fazer até os dias atuais. Mas é claro que o legado do  Black Album deve
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alimentar o medo coletivo do Metallica de parecer irrelevante ou não original.

A saída de Jason trouxe todos os tipos de questões de confiança e comunicação dentro

da banda. Essas questões são realmente o  cerne do filme. O documentário, em sua maior

parte, nos mostra uma ideia de como pode ser comum, e portanto próximo, o cotidiano dessas

pessoas “incomuns”, sendo que esse perfil é resgatado em alguns momentos que se torna

necessário relembrar ao espectador que essas pessoas são alguns dos maiores astros de rock

do mundo. A linguagem do documentário se propõe a expor o que está além da  superfície,

neste caso, as  questões pessoais e familiares, como foi o caso de James ao falar de toda a

turbulência em sua família, o abandono pelo pai, que sumiu de casa, a morte de sua mãe em

função  do  não  tratamento  de  um câncer,  devido  a  sua  rígida  educação  cristã.  Com esse

aprofundamento e  tipo  específico  de  informações,  temos  a  possibilidade  de  entender  as

situações de forma mais contextualizadas e assim nos identificarmos com elas. Ao se criar

essa empatia, cria-se a possibilidade de compreender, por exemplo, que no caso de James, a

sua necessidade de controle dentro da banda poderia vir da sensação de que a música fosse a

única coisa que ele pudesse controlar. 

Em uma das sessões de estreia do documentário no Sundance Festival, uma pessoa na

plateia afirma que depois de assistir ao filme, os fãs vão conhecer o Metallica de um jeito que

eles nunca viram antes. E pergunta para os integrantes da banda como acham que o fato de o

filme mostrá-los “vulneráveis” pode alterar a relação entre eles. James responde:

Relacionar-me  com  as  pessoas  nunca  foi  fácil,  e  agora  eu  percebo  que
quanto mais eu me conecto com as pessoas, mais elas me conhecem, e mais
fácil se torna ser eu mesmo. Quanto mais as pessoas souberem sobre mim e
minhas lutas, mais fácil vai ser eu me conectar a elas. Eu me expus, e se eles
escolherem pisar em mim ou me abraçar, isso é com eles. Mas eu fiz minha
parte ao contar quem eu sou e mostrar as minhas fraquezas e as lutas que eu
enfrento. (James Hetfield, 2004)

A cena em que Lars se encontra com seu pai, Torben Ulrich, um ex-famoso tenista

dinamarquês,  revela muito sobre sua a  personalidade e,  também, como ele é diferente de

James. Enquanto a personalidade de James e sua abordagem sobre a  música parecem ser

alimentados pela ausência de sua família, gerando a raiva, o ressentimento, e o instinto de

autoproteção vigiada, resultantes desse histórico pessoal, Lars é alimentado, em parte, pelo

desejo de agradar seu pai, e alcançar suas expectativas. Uma das maneiras que “Monster”

humaniza os integrantes do Metallica, distanciando-os dos estereótipos, é mostrando como
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Lars, apesar de seu sucesso como músico, ainda busca explicitamente a aprovação de seu pai.

Aprofundando ainda mais nas relações familiares de Lars, a cena onde Torben escuta a faixa

que seria o tema de abertura do disco e sugere a Lars que ele a delete, é nítido e desconforto

de Lars com a opinião de Torben. Ao mesmo tempo, se torna interessante notar como a reação

de desespero de Lars muda, e o jeito carinhoso que o momento, a princípio desconfortável se

torna, quando os dois começam a rir e Lars joga um pedaço de papel amassado em seu pai.

Fica claro naquele instante que o medo do status quo não é a única coisa que Lars recebe do

seu pai. Algo bem diferente do filho abandonado, James.

Imagem 52: (frame do filme) Torben Ulrich não aprovando
umas das músicas gravadas

Imagem 53: (frame do filme) Lars incomodado com a
opinião do pai

Quanto mais assistimos e aprendermos sobre o passado de Lars, mais bizarro fica para

entendermos por que que ele se tornou um dos bateristas mais conhecidos do Heavy Metal e o

que o teria feito unir forças com um cara caipira da classe trabalhadora do sul da Califórnia

como  James  Hetfield.  Aliás,  essa  diversidade  está  presente  na  banda  através  de  seus

integrantes,  um  típico  caipira  americano,  um  “filhinho-de-papai”  dinamarquês,  um

descendente de filipinos e outro descendente de mexicanos. Talvez isso ajude a justificar a

personalidade musical do Metallica e sua obsessão em garantir sua relevância no mundo da

música, mantendo uma identidade singular. Por mais difícil que seja para algumas pessoas

sentirem  empatia por  estrelas  de  rock  multimilionárias,  concordamos  que  este  filme  se

conecta  com  o  público  precisamente  por  mostrar  que  essas  situações  do  cotidiano  são

universais. Riqueza e fama não são proteção contra o medo que advém da vida, e isso pode

instigar o espectador a questionar o modo como ele mesmo vive.
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Outra questão que consideramos relevante apontar é que,  apesar de se passar como um

filme sobre a cultura do rock e do  Heavy Metal, “Monster” tem aspectos parecidos com os

outros filmes dos diretores,  destacados no início do capítulo.  Toda banda é uma pequena

comunidade, ou uma tribo (MAFFESOLI, 1998). Pessoas com gostos e afetos parecidos que

decidem fazer sua arte a partir disso. Uma banda como o Metallica, que opera como uma

unidade profissional ainda maior, é mais parecida com um microcosmo da sociedade porque

as pessoas da banda têm que aprender a trabalhar juntas para fazer o produto que fornece seu

sustento. Sem contar na relação de dependência entre aqueles que trabalham em função do

grupo. Os integrantes do Metallica certamente não correm o risco de morrer de fome, mas a

arte que eles criam não existiria se algum membro da banda não estivesse disposto a aceitar

seu  papel naquela comunidade (assim como aconteceu com Jason). Por duas décadas, eles

operaram sob condições que não eram particularmente saudáveis, mas que serviam para fazer

o trabalho.

 Reveladas as intimidades e passadas as tensões, os eventos que se sucedem voltam à

“normalidade”: homenagens no MTV Icon, a reunião de contratação do novo baixista, Robert

Trujillo, a definição do que seria o nome do novo álbum, a gravação de um videoclipe no

Presídio de San Quentin e a preparação dos equipamentos para uma futura turnê. 

Imagem 54: (frame do filme) 
Homenagem MTV Icon

Imagem 55: (frame do filme) Gravação de videoclipe e
shows para os presidiários de San Quentin

Depois  de  ver  os  efeitos  catastróficos  que  duas  décadas  causaram  à  banda,

ironicamente, eles tomaram a decisão de mudar seus métodos e gravar o disco da maneira que

Jason sempre desejou. E é sobre esse tipo de mudança que o filme trata. Ao sair, Jason forçou

James  a  confrontar  o  fato  de que  eles  nunca  realmente  se  conheceram bem,  e  o mesmo
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acontecia entre James e Lars. Essas  descobertas, que são as questões sobre relacionamentos

entre  as  pessoas,  são  a  base  sobre  a  qual  o  filme  é  construído.  Isso  desmistifica os

estereótipos que vimos, e traz à tona o que há de comum entre as pessoas. Assim como na

vida, estes problemas talvez sejam a razão, o motivo crucial, que o Metallica continua a fazer

música até os dias atuais. Deste modo, não é difícil especular que Jason teve que se sacrificar

para fazer a banda enfrentar os seus próprios monstros e se tornar o que é hoje.

O  filme  se  apresenta  explorando  questões  do  crescimento  humano  e  do  potencial

criativo. Ele se relaciona com o cotidiano e as formas como crescemos à medida que nossas

vidas se entrelaçam com aqueles que nos rodeiam. Se a saída de Jason Newsted não tivesse

desencadeado uma crise moral no Metallica, não haveria um filme. Se James Hetfield não

tivesse chegado ao “fundo do poço”, o Metallica possivelmente não teria saído deste processo

com força para resistir e não teria lançado St. Anger ou mesmo qualquer outro disco. O filme

chega ao seu fim porque St. Anger estava completo. A banda, com a entrada de Robert Trujillo

e o lançamento de mais uma turnê, estava de volta. Em 6 de junho de 2003, o álbum estreou

como número um nas paradas em trinta  países.  A sequência ao vivo que encerra  o filme

representa a conclusão da longa  jornada emocional retratada.  James está curado, o novo

baixista está no seu lugar, e o Metallica passou do quase esquecimento, para ficar de frente a

uma multidão em um enorme estádio. 

O filme começou como algo totalmente diferente. Foi um processo pelo qual
aprendemos muito e transformamos em algo a ser compartilhado com todos.
Acho que foi uma grande sorte que vocês (diretores) estavam lá e filmaram
tudo.  Filmando-nos  em nossos  momentos  mais  sombrios.  Sempre  somos
filmados em nossos momentos mais reluzentes e glamorosos. Por alguma
razão eu acho que esse filme traz um equilíbrio a tudo. Talvez seja dolorido
se as pessoas atacarem o filme, pois afinal são nossas vidas na tela. Mas no
fundo não importa, pois é a verdade que está ali no final das contas. O que
você vê é a coisa real. E eu me orgulho disso. É bom ver que onde estamos
agora, depois do filme, é bem distante e na direção certa. Eu aprendi muito
com os meus parceiros de banda. Eu aprendi muito sobre a nossa dinâmica.
(Kirk Hammett, 2004)

O título do documentário, como mostrado no filme, também desenvolve uma lógica

com a representação. Ele é originário de uma das faixas do disco que estava sendo gravado.

Some Kind of Monster foi um nome que surgiu através de uma observação do produtor Bob

Rock  enquanto  James  cantava  a  letra  que  fala  sobre  um homem que se  despedaçava.  A

referência à  palavra  aparece  em  outros  momentos  do  filme.  Quando  James  retornou  da
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reabilitação usou a palavra “beast” (fera) se referindo à grandeza da banda e o quanto aquela

criatura o fazia temer pela sua saúde mental e pela sua vida particular.  Jason Newsted,  o

baixista que abandonou a banda pouco antes das filmagens, se referiu ao Metallica como

sendo um monstro que nunca teria sido afetado por sua participação em projetos paralelos.

Dave Mustaine, o guitarrista despedido por seu comportamento agressivo logo no início da

banda, deixa claro em sua conversa com Lars e Phil que o Metallica ainda o assombra como

um demônio que ele não consegue se livrar. 

Some Kind of Monster é o produto de mais de dois anos de filmagens quase constantes.

Foi uma época em que a banda Metallica, o terapeuta Phil Towle e os diretores Joe Berlinger e

Bruce Sinofsky estavam todos se esforçando para  produzir algo em conjunto. O Metallica

estava tentando fazer  um álbum, Phil  estava tentando criar  e  cultivar  relacionamentos  no

contexto da terapia, e os diretores estavam tentando fazer um filme sobre esses dois projetos.

Se o Metallica não estancasse as brigas internas e não resolvessem seus problemas, teríamos

um filme sobre estrelas do rock mimadas. Mas, assim como nos filmes Brother’s Keepers e

Paradise  Lost,  pensamos  que  Monster também  transcende seu  assunto  para  quebrar

estereótipos.

De  certo  modo,  o  fato  dessas  pessoas  serem  músicos  mundialmente  famosos  é

incidental.  A luta  para  se  conectar  com as  pessoas  ao  seu redor,  mostrar-se  vulnerável  e

manter um grau de autonomia pessoal, é algo com que qualquer um pode se identificar. O

documentário se desloca da superficialidade de um simples registro e se aprofunda no modo

como  se  desenrolam  essas  relações.  Apesar  de  um  conteúdo  preenchido  por  situações

negativas simbolizadas no título do filme pela palavra “monstro”, assim como as reportagens

jornalísticas que analisamos anteriormente, podemos dizer que a forma como este cotidiano

foi apresentado e midiatizado se torna um importante diferencial. Ver essa série de eventos e

mudanças no papel não faz justiça a todas as nuances da interação humana que um filme

documentário pode comunicar.

Fomos enviados para São Francisco para filmar os bastidores do processo de
gravação do disco do Metallica. Pensamos que isto levaria uns dois meses e
então entregaríamos todo o material para a gravadora e nos concentraríamos
no nosso próximo filme. Não suspeitávamos que este seria o nosso próximo
filme.  Isso  foi  um  grande  aprendizado  pra  gente.  Isso  foi  um  grande
aprendizado  para  nós.  Foi  nesse  filme  que  Bruce  e  eu,  tanto  como
colaboradores e como indivíduos crescemos tremendamente como pessoas.
É essa a magia e a beleza desse tipo de cinema, onde você sabe que pode
criar algo, mas também aprender algo sobre si  próprio e mudar. É muito
poderoso. (Joe Berlinger, 2004)
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A questão-chave sobre o que este filme acabou se tornando, não era meramente deixar

a música falar por si e contar uma história, o que poderia ser esperado de um típico filme de

show  de  rock,  mas  mostrar  o  que  essa  música,  o  Heavy  Metal,  da  forma  como  foi

apresentada e como foi recebida, ou seja, mediada e midiatizada, revelou sobre o ambiente

em que foi criado e consumido. Mais do que apenas um filme sobre o Heavy Metal é também

um filme sobre relacionamentos do cotidiano. Você não precisa ser um fã do Metallica ou do

Metal para ter empatia pelas questões abordadas neste documentário. Você só tem que ser

alguém que já tentou se conectar com aqueles ao seu redor, em alguma tribo qualquer, em um

mundo fragmentado que faz muito para nos separar.

 Ao assistir  Monster o que fica claro é a dificuldade em se quebrar velhos hábitos.

Talvez o mesmo aconteça em relação aos estereótipos e preconceitos. Mas é preciso lutar

assim como os diretores Joe Berlinger e Bruce Sinofsky fizeram em seus documentários,

ultrapassar a superficialidade das informações  e se aproximar das questões essenciais.  Ao

filmarem longas e chatas sessões de terapia em grupo deve ter sido difícil imaginar em um

primeiro  momento,  a  complexidade  emocional  envolvida  ali.  Transformar  isso  em  algo

apresentável cinematograficamente deve ter sido um desafio e tanto, assim como ultrapassar

paradigmas  e  vencer  estigmas.  Por  isso,  consideramos  Some  Kind  of  Monster um

documentário  que representa  a  midiatização do cotidiano de  uma banda e  de  um gênero

musical através de um olhar diferenciado. Além disso, o fazer do documentário se confunde

com o fazer do Heavy Metal no underground, onde o sucesso será medido pelo quanto você

está  disposto a enfrentar  cada desafio,  seja  em suas vidas pessoais,  profissionalmente,  ou

como vimos, concomitantemente. Momentos mundanos que podemos dizer que a maioria das

celebridades do mainstream insistiria em permanecer privada. Sem roteiros. Apenas por estar

no lugar certo, na hora certa, desenvolvendo uma relação de confiança com um objetivo de

mostrar algo comum e verdadeiro. 
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Considerações Finais

Esta pesquisa teve como objeto de investigação central o documentário Some Kind of

Monster, lançado em 2004. O objetivo de nosso trabalho foi verificar e debater o quanto este

filme, que tem uma narrativa bastante distinta da maior parte dos documentários musicais,

pode contribuir  para outras visões, imagens, ou mais ainda,  para outros imaginários sobre

quem são estes personagens que fazem parte do universo do  Heavy Metal. Nossa hipótese

inicial considerava que a mídia de massa contribui, significativamente, para consolidar uma

versão que está carregada de clichês e estereótipos sobre este gênero musical e seus músicos.

Algo que, a nosso ver, deve ser, no mínimo, superado, já que música e músicos do  Heavy

Metal vivenciam contradições, angústias e dúvidas como tantos dos mais variados gêneros

musicais e cenários culturais. Para desenhar tal hipótese, pautávamo-nos pela ideia de que a

exposição  da  vida  cotidiana  da banda retratada  no  documentário  citado,  contribuiria  para

humanizar estes personagens, desmistificar preconceitos e possibilitar uma (re)construção da

identidade do grupo considerando que este,  em função do histórico deste gênero musical,

também seria reconhecido, na perspectiva do senso comum, através de uma camada de clichês

e estigmas que consideramos redutor,  tanto da qualidade musical  quanto da percepção de

quem são estes músicos e que valores, de modo geral, os move.

Neste sentido, consideramos que o processo de midiatização, que teoriza a mídia como

agente de estruturação social e cultural, se tornaria um conceito-chave para a compreensão da

influência da mídia na cultura e na sociedade. A proposta era discutir os imbricamentos que, a

partir  de  acionamentos  de  determinados  recursos  de  linguagem e  narrativos,  corroboram

questões  relacionadas  às  definições  de  identidade  e  representação  social.  Assim,  ao

detectarmos  que  o  Heavy  Metal é  midiatizado  de  formas  diferentes  em  meios  distintos,

percebemos que a influência dos meios de comunicação na transformação cultural e social é

pautada pelas peculiaridades dos meios analisados e da função atribuída a cada um deles.

Neste  sentido,  destacamos  a  importância  do  documentário  e  seu  papel  diferenciado,  um

instrumento  que  cria  a  possibilidade  de  publicização  de  vozes  antes  não  midiatizadas,

diferentemente da cultura hegemônica dos meios massivos, como a televisão, realizada, quase

sempre,  com  conceitos  e  pré-conceitos  rigidamente  estabelecidos.  As  lógicas  midiáticas

somadas  ao  desenvolvimento  tecnológico  e  a  atual  condição  de  maior  acesso  aos

smartphones, tornou o conjunto de imagem e som mais  presente em nosso cotidiano.  Ao

ocupar  processos  interacionais  de  referência  na  midiatização,  a  linguagem  audiovisual
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legitima-se pelo campo da estética. Os vídeos alimentam discursos, desenvolvem percepções,

podendo  subverter  representações  e  estabelecer  novos  modos  de  relação  entre  sujeitos.

Pensamos que as representações produzidas através dos produtos audiovisuais tais como os

que foram observados neste trabalho, compõem universos ou mapas conceituais a partir dos

quais damos sentido à nossa experiência e, portanto, nos posicionam enquanto sujeitos. 

Acreditamos que, ao fim deste processo que envolveu o levantamento de cerca de 400

vídeos e a análise de 46 reportagens que envolviam o Heavy Metal em uma situação-chave de

destaque na mídia, ou seja, durante o festival Rock in Rio, conseguimos apontar o quanto esta

mídia  reiterou  uma abordagem que  pouco acrescentava.  Mas,  antes  de  focar  nos  vídeos,

consideramos que seria necessário apresentar mais desta cultura e gênero musical, de modo

que  ficasse  marcado  em  nossa  pesquisa  os  momentos,  escolhas  e  apostas  musicais  que

definiram o  Heavy Metal ao longo de um tempo. Por isso, buscamos apresentar um breve

histórico  sobre  sua  formação  desde  os  anos  1960,  quando  surgiram  as  bandas  que

influenciaram e trouxeram algumas características daquilo que mais tarde se chamaria  Heavy

Metal, até os anos 1980, quando este tipo de música se enraizou como gênero musical com

características mais definidas. Através deste processo dialógico (ou seja, sem a pretensão de

atuar como historiador, mas sim demarcando o que consideramos significativo), e fazendo uso

de imagens que nos ajudaram a visualizar algumas das escolhas estéticas que foram sendo

estabelecidas ao longo da história do Metal, foi possível elencar as principais características

do gênero e explicar os principais símbolos que fazem parte dessa cultura musical. 

Ao identificarmos  seu  núcleo,  ou  seja,  características  genéricas,  que  chamamos  de

“espinha dorsal” ou “essência” do Heavy Metal, consideramos que torna-se possível entender

como se deu a  formação do imaginário social  sobre o gênero e,  deste  modo,  apontar  os

caminhos  que  consideramos  como  capazes  de  ultrapassar  os  modelos  prontos  e  fixos.

Generalizar estes códigos e desconhecer o significado de sua simbologia pode ser indicial

para o processo de formação dos estereótipos e preconceitos relacionados ao  Heavy Metal.

Afinal,  como  coloca  Heller  (1970),  é  por  não  haver  reflexão  sobre  pensamentos  e

comportamentos  que o  preconceito  encontra  espaço para  sua  manifestação como verdade

perante a sociedade. A partir da análise das reportagens, pode-se afirmar que o uso repetido de

imagens  descontextualizadas,  aliado à  ausência  de  conhecimento  ou explicações  sobre  os

símbolos do Heavy Metal, favorece ou mesmo consolida um imaginário social que direciona

os comportamentos e as atitudes em relação ao Metal e aos chamados headbangers.
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Aqui, vale sempre mencionar que o Heavy Metal, como gênero musical e produto a ser

consumido, não direciona o seu cotidiano pelo horizonte comercial, e é justamente este fator

que o torna ainda mais diferenciado em relação a outros gêneros musicais. O seu movimento é

contrário à massividade. Vimos que  as características sociais do Heavy Metal se entrelaçam

com o fluxo midiático e de produção do underground e, através dele, define sua autenticidade

e sua forma de se relacionar com as mídias especializadas e seu próprio cotidiano. Em sentido

oposto, a mídia de massa se relaciona com os aspectos relacionados ao fluxo midiático do

mainstream e à produção da música pop. A partir dessa diferenciação observamos como a

mídia de massa se relaciona com as formas culturais que não são compatíveis com os seus

códigos e, se utiliza de “filtros” com o intuito de transformá-las ou adaptá-las ao seu próprio

fluxo,  alterando  assim,  a  produção  de  sentidos  e  a  construção  do  imaginário  social.

Consideramos então que a trajetória oposta entre estes dois modos diferenciados de se fazer e

midiatizar a música se torna essencial para ilustrar aspectos fundamentais sobre a lógica e o

funcionamento do cotidiano do Heavy Metal e o seus entrelaçamentos com a mídia.

 Se as informações anteriores podem parecer um pouco contundentes ou categóricas

demais,  basta  observarmos  que  o  tempo  e  espaço  disponibilizados  ao  Heavy  Metal nas

programações da mídia massiva brasileira são praticamente inexistentes. Tal fato nos indicou

ser relevante fazer um levantamento de uma amostra midiática sobre o Heavy Metal na mídia

massiva,  com  o  objetivo  de  analisarmos  se,  em  tais  momentos  onde  há,  de  fato  uma

possibilidade de maior presença do gênero na mídia, caso do Rock in Rio, a representação

identitária “do” e “sobre” o gênero musical continuava sendo baseada em aspectos estéticos e

características abstratas já consolidadas no senso comum. Ora, a vinda ao Brasil das turnês de

grandes  grupos  internacionais  começou  nas  primeiras  edições  do  Festival  e  se  tornaram

grandes  acontecimentos  midiáticos.  Assim,  confirmou-se  que  o  Rock  in  Rio  abria,  pela

primeira  vez,  o  cenário  do  Heavy  Metal às  massas  que  assistiam  às  transmissões  ou

participavam  do  evento.  Mas,  paradoxalmente,  este  período  parece  também  ter  sido  o

momento em que os estereótipos e clichês sobre o universo do  Metal ficaram ainda mais

definidos, justamente pelo modo como fora midiatizado este gênero musical.  Foi, portanto,

para  melhor  dimensionar  tal  diagnóstico  que  procuramos  relacionar,  através  do  material

levantado no período de trinta anos do Festival (1985-2015), os pontos de convergência e

identificar aspectos significativos que se mantinham, a fim de ter maior clareza em relação ao

imaginário  que  se  produzia  e  se  veiculava  sobre  o  Heavy  Metal.  Por  isso  mesmo,
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transcrevemos trechos e selecionamos alguns frames selecionados, pois consideramos que as

imagens são de fundamental importância não só para a produção de sentido, mas também para

a  contextualização  necessária  para  a  identificação  da  cultura  Metal.  Estratégia  que  nos

permitiu detectar tendências, considerando as reportagens realizadas para a televisão, tendo

como base uma amostra de elementos discursivos e estéticos. 

 O discurso produzido, seja ele real ou não, foi passado adiante, massivamente, em

função  da  programação  diversa  do  Festival  atrair  um  grande  número  de  receptores. Foi

possível percebermos, ao assistirmos as reportagens, que ao serem realizadas tais pautas não

parece haver compromisso com o aprofundamento sobre os temas abordados. Desta forma, a

mídia apresentou o Heavy Metal circunstancialmente e de modo superficial. E, ao longo das

edições,  mesmo  com  a  alterações  de  alguns  padrões,  como  o  aumento  da  duração  das

reportagens, foi possível perceber que a mídia massiva manteve a sua estratégia de continuar

enfatizando os clichês abordados. O uso de palavras com conotações negativas ao se referir à

cultura  Heavy Metal, assim como certas características do gênero são citadas repetidamente

nas reportagens ao longo dos 30 anos do Festival e não há praticamente nenhuma abordagem

que, de alguma forma, buscasse explicar suas possíveis origens. Esta, afinal, só ocorre na

edição de 2015 (última analisada). Até mesmo o uso do deboche e da ironia fizeram parte do

repertório dos repórteres. Enfim, o que podemos afirmar é que, na ausência de apresentação

dos contextos musicais e de comportamentos, as características midiatizadas massivamente

vão sendo definidas pela mídia como verdades, o que, no caso do  Heavy Metal significou

manter  o  investimento  na manutenção  dos  estigmas  e  formação  e/ou  ampliação  de

preconceitos contra o gênero musical. 

 Entre os principais resultados encontrados a partir das análises, percebemos que as

reportagens que contemplaram a cultura do Heavy Metal atuam em sintonia com a ideologia

globalizante do mainstream, generalizante, a-histórica e preconceituosa. Tal cenário pôde ser

notado  a  partir  dos  desvios  presentes  nas  produções  audiovisuais  analisadas.  Ela  divulga

determinados padrões, normas e regras, sugere o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o

que é errado, fornece símbolos, mitos e estereótipos através de representações que modelam

uma  visão  de  mundo  de  acordo  com  a  ideologia  vigente  e  seus  próprios  interesses.  É,

portanto,  através  desta  relação  de  repetição  e  generalização  que  a  mídia  massiva  vai

construindo e cristalizando ao longo do tempo o imaginário sobre o Heavy Metal. 

Já o documentário  Some Kind of Monster  apresenta-se, nesta dissertação, como um
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universo potencialmente distante das imagens que retratam o Heavy Metal e seus personagens

nas  produções audiovisuais  feitas  durante o festival  Rock in Rio.  Este  documentário,  por

apresentar  outro  caminho  narrativo  permite  a  transgressão  desses  estereótipos  que  são

fortemente colados ao gênero musical em questão. Ao contrário de um sentido restrito, ele

cria identificação porque suporta visões diversificadas, diferentes maneiras pelas quais esse

nexo complexo de imbricamentos se manifesta neste produto audiovisual. “Monster” é um

filme sobre o Heavy Metal, mas se apresenta de uma forma diferenciada, inclusive de outros

documentários musicais. Ao falar sobre os relacionamentos interpessoais dos integrantes da

banda Metallica,  ele  humaniza seus personagens,  indo além dos clichês e  estereótipos  do

gênero para mostrar o que não vimos nas diversas reportagens que foram analisadas. Além

disso, o filme também examina e contextualiza a evolução do relacionamento do Metallica e

do  Heavy Metal com o mundo exterior, sua luta para se abrirem para o mundo, para nos

mostrar o “real” Metallica, o “real” Heavy Metal e aquilo que há por trás da dura fachada de

metal. Na medida em que tais bastidores são um território de difícil acesso, os diretores foram

os emissários do mundo fora do casulo protetor de uma banda do Metal.

 Desta forma, ao incorporar nesta discussão a construção de sentidos que pode emergir

da  linguagem  do  documentário,  enxergamos  que  este  filme  pode  ser  considerado  uma

alternativa dentro do processo de midiatização, uma outra forma de se obter diferentes pontos

de  vistas  sobre  um  tema  ou  grupo  social.  Assim,  falamos  aqui  em  documentário  como

contraposição ao olhar homogeneizante das mídias de massa, e neste lugar, representante de

um  caminho  alternativo,  considerando  que  a  linguagem  do  documentário  tem  como

características  centrais  a  possibilidade  de  debater  ideias,  criar  reflexões  e,  também,  um

envolvimento  crítico  com  experiências  diversas,  sejam  pessoais  ou  sociais.  Nele,  as

prioridades  socioculturais  publicizadas  podem não ser  definidas  a  partir  do olhar  de uma

cultura hegemônica dos meios massivos com conceitos e pré-conceitos estabelecidos pelas

mídias de massa. Podemos afirmar, assim, que o processo de midiatização traz consequências

para  o  imaginário  social,  e  para  as  identidades.  Sua  narrativa,  a  nosso  ver,  permite

problematizar o papel do cotidiano considerando-o como um lugar/tempo onde é possível, a

partir da experiência, rever/reconstruir um olhar sobre “personagens”. Portanto, acreditamos

que a linguagem e a narrativa assumidas por este documentário traz uma nova possibilidade

do audiovisual participar, de forma crítica, de um território onde ainda prevalece uma visão

sensacionalista, estereotipada e preconceituosa a respeito do gênero musical Heavy Metal. 
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1985
https://www.youtube.com/watch?v=H-qhxxXaalg (0:55)

0:09 – Eles chegam fazendo barulho e trazendo cartazes nem sempre compreensíveis. Por exemplo
esse cartaz o que que é?  - Repórter no festival
0:13 – Esse ai é o grande Ozzy Osborne sendo sacrificado por dois demônios vindos das profundezas
do inferno! - Fã no festival
0:29 – Vamos mostrar a calça dele aqui. Olha aqui, na calça também tem… o que é isso?

Esta  reportagem  começa  com  a  afirmativa  da  repórter  de  que  os  metaleiros  são

barulhentos  e  trazem  mensagens  "nem  sempre  compreensíveis".  O  jovem  explica  o

significado de  um dos cartazes  e  a  repórter  segue dando destaque às  características  mais

exóticas dos metaleiros como as calças rasgadas. De fato, não é de todo compreensível o que

fala o segundo jovem abordado, de modo que a repórter assume que ele precisa de ajuda e

questiona: -"Na hora que você precisa de ajuda você pede a quem? A Satã? Você vive assim?

E viva à Ozzy Osborne, né? Podemos perceber que a repórter não parece estar entre os jovens

com intuito de buscar explicações para o que ela a  priori afirmou ser incompreensível. O

destaque aos aspectos  exóticos  prevalece tanto da parte  da repórter,  quanto dos  jovens,  é

claro. Estes estabelecem seus protestos através do uso de uma estética e comportamentos que

transgridem os valores conservadores da sociedade. E no caso do Brasil,  também da Igrega

Católica,  fazendo  uso  das  figuras  de  contestação  aos  seus  padrões,  sejam  eles

comportamentais ou estéticos.  

https://www.youtube.com/watch?v=dZk2wz-joBw (1:24)

0:09 – Uma noite muito especial para os tais metaleiros. A primeira apresentação de Ozzy Osborne no

Rock in Rio. - Repórter no estúdio
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0:15-  Tudo começa  com uma estranha  música.  E  no  meio  das  trevas,  o  macabro  Ozzy Osborne
comanda o transe coletivo (então é mostrado um trecho do show). Esta música é Iron Man, Homem de
Ferro. Um hino dos metaleiros do mundo inteiro.  
São intercaladas imagens do palco com imagens da platéia fazendo o sinal do Diabo e levantando as
mãos no ritmo da música.
0:56-  Dessa vez Ozzy Osborne não trouxe os famosos morcegos. Aos 36 anos Ozzy prova mais uma
vez que é um sacerdote do Heavy Metal. O primeiro cantor do mundo a tirar da garganta o som das
trevas. 

A apresentadora em estúdio introduz a reportagem fazendo uso de um tom irônico e de

distanciamento,  dizendo que aquele dia seria um dia especial para os "tais metaleiros".  O

texto  em  off  faz  uso  de  palavras  e  expressões  que  mais  uma  vez  vão  construindo  a

subjetividade em torno da cultura Metal e faz uso de palavras que constroem a antítese entre o

sagrado e profano. Com o uso de palavras que remetem a aspectos sombrios como "estranho",

"trevas","macabro",  e  o  auxílio  das  imagens,  a  reportagem  estabelece  destaque  nesses

aspectos, sem explicá-los, mas apenas reforçando-os. Em um tempo curto, e sem entrevistas

com os participantes da cultura Metal, a narrativa constrói do seu jeito os significados sobre o

Heavy Metal.  A matéria encerra com a imagem acima congelada. 

https://www.youtube.com/watch?v=fDAq2AlOD5Y (2:03)
0:08 – Noite quente de muito rock e banho de roqueiro pra esfriar a cabeça. - Repórter no estúdio
0:22 – Eles não estão nem aí. Não estão preocupados com nada. - Repórter no festival

1:08 – E finalmente, o Iron Maiden entrou no palco. Falar alguma coisa nem adianta, né? Só vocês
vendo para sentir o clima de loucura que está aqui na cidade do Rock in Rio. 
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Quando a repórter afirma que que os roqueiros tomam banho para “esfriar a cabeça”,

é estabelecida uma relação como se os roqueiros fossem pessoas que têm a “cabeça quente”.

Esta é uma gíria que sugere um comportamento agressivo, nervoso, que são adjetivos usados

comumente nas narrativas sobre o Metal. Na frase seguinte: "Eles não estão nem aí. Não

estão preocupados com nada".  Mais uma vez é definido o comportamento dos metaleiros

através  de  contradições,  pois  horas  eles  precisam "esfriar  a  cabeça",  e  horas  "não  estão

preocupados com nada".  Na segunda parte,  a repórter chama os dois roqueiros que estão

tomando banho em um chafariz dentro do fesival. Como eles não atendem ao seu chamado

imediatamente, ela faz uso de uma conotação negativa e diz que eles  "não se preocupam

com  nada".  Quando  outra  repórter  anuncia  que  o  show  da  banda  Iron  Maiden  havia

começado, ela deixa dúbio no uso da palavra “finalmente", se o Iron Maiden estava sendo

muito aguardado pelo público ou se a idéia era dar ênfase a um suposto atraso por parte da

banda. Esta mesma repórter afirma que "o clima é de loucura", estabelecedo a conexão entre

o Heavy Metal e o comportamento de loucos. São mostradas imagens ao vivo do show, dos

cantores e músicos em suas performances.   

https://www.youtube.com/watch?v=bjrweld5GwM (1:40)
1:00 – O fã clube mais numeroso, a torcida mais agitada e barulhenta é a dos chamados metaleiros.
Gente que gosta  de  rock pesado e  curte  um visual  agressivo.  Eles  vieram hoje  para  ver  o  Iron
Maiden.  Pregos  na luva e  caveira no peito.  Esse ai  usa uma  suástica no braço e tem uma boca
parecida com a de um vampiro depois do jantar.  - Narração em off
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A narativa começa dizendo que com a entrada dos roqueiros, a Cidade do Rock terá

seus  últimos  minutos  de  tranquilidade.  A fala  sobre  este  grupo  ser  o  "fã-clube  mais

numeroso e atorcida mais agitada" é um aspecto destacado que é considerado por nós e

pelos autores que discutem o Heavy Metal, como uma característca positiva, pois demonstra o

engajamento das pessoas pela música. São aquelas pessoas que "madrugaram na porta". É

entrevistado um garoto que foi entitulado pelo repórter como "roqueiro número 1", pois teria

sido ele a primeira pessoa a entrar na Cidade do Rock. O repórter estabelece mais uma vez

nesta narrativa a conexão com a religião ao perguntar a ele se o fato de ter sido a primeira

pessoa estaria relacionado à alguma promessa.  

Mais  uma  vez  matéria  busca  definir  o  metaleiro  através  da  linguagem  textual,  e

imagética: "gente que gosta de rock pesado, e curte um visual agressivo", "Pregos na luva,

e caveiras no peito". Nesta matéria o repórter ainda relaciona o Heavy Metal ao movimento

nazista, exibindo a imagem de um jovem que ostentava uma suástica no braço. Não houve
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nenhum questionamento ao jovem no intuito  de explicar  ou confirmar tal  afirmação.  E a

matéria  segue  contrapondo  que  "nem  tudo  é  assim,  pesado  ou  heavy,  como  eles  (os

metaleiros) gostam de dizer".  Mais uma vez é  mostrado um grupo de pessoas tomando

banho  no  chafariz,  provavelmente  pelo  calor  que  fazia.  Mesmo  o  banho  das  pessoas  é

associado à adjetivos de duplo sentido, pois segundo o repórter o banho "é embalado por um

som  alucinante de  um  roqueiro  ensopado  e  incansável".  A continuação  da  matéria  é

constrastante, pois o repórter fala que a platéia está "toda colorida", em oposição a cor preta

das roupas dos metaleiros  e começa a mostrar aspectos de outras tribos do Rock in Rio, de

forma positiva, como penteados e pinturas no rosto de mulheres, casais namorando, pessoas

descansando. Ao final são exibidas imagens do show do cantor Ney Matogrosso. 

https://www.youtube.com/watch?v=N3wgQJ3MmX8

Em uma matéria cujos assuntos principais são o retorno do sol depois de 3 dias de festival

com chuva, e a movimentação econômica dos vendedores do lado de fora do festival,  os

metaleiros são destacados da seguinte forma:

  

1:37 – O pessoal do rock pesado não gosta de papo, quer mesmo é fazer pose pra câmera. 

Na sequencia, matéria segue mostrado os garis fazendo a limpeza da Cidade do Rock e a
reporter entrevista alguns vendedores que trabalham durantes os shows.  

https://www.youtube.com/watch?v=b9-a8A7bzYI (2:13)
1:07 – Esse pessoal metaleiro que gosta do rock pesado, se veste mais ou menos da mesma maneira,
quase todos gostam de preto, e na camiseta (tem) sempre roqueiro. Olha só!

164

https://www.youtube.com/watch?v=b9-a8A7bzYI
https://www.youtube.com/watch?v=N3wgQJ3MmX8


 

A temática inicial da matéria é mostrar a grande quantidade de argentinos que estavam

viajando da cidade de Uruguaiana no Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro em razão do

Rock in Rio. A matéria muda do sul para a rodoviária do Rio de Janeiro para falar do visual

dos "roqueiros que chegam de todos os lugares do Brasil para o festival". Podemos perceber o

que parece ser um  indicativo de falta de precisão na informação passada pela repórter através

do uso das expressões "mais ou menos" e "quase todos". Depois de tentar fazer definições

sobre  o  visual  dos  metaleiros,  sem nenhuma pergunta  sobre  o  assunto,  a  repórter  segue

perguntando apenas  de  onde eles  vieram,  quanto  tempo de  viagem eles  levavam e  quais

grupos eles esperavam assistir. A matéria finaliza com imagens de um clip do artista Ozzy

Osborne.  Apesar  da  matéria  ser  anunciada  sob  uma  temática  específica  do  visual  dos

roqueiros, ela não abre espaço para diálogos ou explicações sobre o assunto. A repórter apenas

tenta  definir  o  seu  próprio  ponto  de  vista  sobre  o  visual  do  grupo  de  metaleiros.  Logo,

podemos concluir que a matéria não se desenvole de acordo com o que foi anunciado no seu

início, pois com os demais entrevistados, as perguntas são outras. Mais uma vez a cultura do

Heavy Metal é mostrada sob uma ótica superficial, e não dialógica.   

https://www.youtube.com/watch?v=IQZA_rNSkH8 (2:26)

0:16 – Aeroporto do Galeão, ja de manhã cedinho, muita gente, muita confusão. 

Esse texto é coberto por imagens dos metaleiros dando seus gritos de ordem e erguendo as

mãos fazendo os "chifres do diabo" e na sequência, uma mulher com a camisa da banda Iron

Maiden. A matéria começa mostrando os artistas que vão participar do festival chegando no

aeroporto. Depois o público chegando pela rodoviária. Na sequência ela aborda a ocupação

dos hotéis, dando inclusive dados da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro. Já ao se referir

às  “grandes  estrelas  do  Heavy  Metal,  o  rock  pesado”,  mais  uma  vez  aparece  o
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adjetivo"barulhento" e a associação do Metal com correrias e multidões descontroladas.

1:46 – As grandes estrelas do Heavy Metal, o rock pesado, estão hospedadas no Copacabana Palace,
que por isso  foi transformado numa espécie de quartel-general dos metaleiros,  uma garotada
muito  jovem e barulhenta, que passa o dia correndo de uma porta do hotel para outra,  tentando
ver  de  perto  os  seus  ídolos  ou  conseguir  um autógrafo.  Hoje  a  tarde,  quando  o  baterista  Nicko
MacBrain do Iron Maiden saiu, foi um verdadeiro "Salve-se quem puder".

A reportagem termina entrevistando uma senhora que diz que aquilo "é uma loucura, gostoso

para jovens!" 

https://www.youtube.com/watch?v=cMQn-mIKLYQ (4:32)

0:00 -  Os símbolos do rock: um jeito muito especial de falar, de gesticular, de vestir. Nossa repórter

mostra o "jeito rock" de ser.

0:11 – Erra quem acha que o Rock in Rio é apenas um festival de música. Nunca no Brasil, tantos
jovens se reuniram por tanto tempo numa festa tão grande. Planejada em termos empresariais, mas
com os convidados inteiramente livres para improvisar.  Show no palco.  Sim, show de técnica,  de
música, de arte, mas show também na platéia. Antes, durante e depois de cada apresentação. Um show
com milhares de figurantes.   
A matéria segue enaltecendo  a organização do festival e a participação da platéia, que mesmo nos dias
chuvosos se divertiu na lama. 
1:56 -  Paz e Amor, o velho gesto dos hippies continuou atualíssimo aqui na Cidade do Rock. Este
gesto também reapareceu, o símbolodo poder negro americano feito aqui, indistintamente, por pretos e
brancos. Mas o que mais marcou foi o sinal do diabo, os chifres de Satã, a marca registrada dos
metaleiros. Os metaleiro que não cansaram de esgoelar "Heavy Metal"- Repórter no Rock in Rio.
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A materia termina com uma entrevista com um dos organizadores do festival. Vimos

que  de  acordo  com  a  repórter,  o  festival  foi  muito  bem  organizado,  a  platéia  também

colaborou para o sucesso,  no entanto, ela estabelece mais uma vez a relação do Heavy Metal

com o diabo ao dizer que "o que mais marcou foi o sinal do diabo, os chifres de Satã, a marca

registrada dos metaleiros". 

https://www.youtube.com/watch?v=oXXe6oR5zI0 (3:05)
0:01 – A noite do Heavy Metal. Hoje no Rock in Rio, depois dos brasileiros Baby, Pepeu e Erasmo
Carlos,  só vai  dar rock pesado.  Vão se apresentar  o Whitesnake,  o Scorpions,  Ozzy Osborne e o
AC/DC. - Repórter no estúdio
0:13 – Dias de Heavy Metal como hoje, a movimentação  é diferente aqui na Cidade do Rock. Ao
contrário dos outros dias, os metaleiros chegam cedo, e não se importam de ficar horas aqui do lado de
fora, esperando os portões abrirem. - Repórter na Cidade do Rock
Neste  trecho  a  repórter  exalta  uma  diferença  entre  os  dias  considerados  predominantemente  dos
metaleiros em relação aos demais: o fato deles chegarem cedo para ver os seus ídolos. Esta dedicação
aos artistas do Heavy Metal é uma característica apresentada em nossa pesquisa como algo positivo da
cultura Metal. Mas a repórter questiona.
0:27 – Por que tão cedo assim?
0:28 – Pra pegar (lugar) na frente do palco! Não  demora  muito  e  o  estigma  de  ser  barulhento
reaparece. 
0:37 –  Os metaleiros são barulhentos,  a  maioria é paulista,  onde o movimento ganhou o maior
número de fãs. 
Nesta matéria é dada a oportunidade aos metaleiros que estão na platéia do festival a tentar explicar
um pouco do Heavy Metal. 
0:43 – O quê é ser metaleiro?
0:44 – Ser metaleiro é ser esperto, é ser pra frente, entendeu?
0:50 – Ser metaleiro é ser livre pra fazer o que quiser, quando quiser...
São apresentadas algumas imagens dos shows onde os artistas mostram um pouco de suas atitudes no
palco.
1:01 – Na hora que os portões se abrem na Cidade do Rock, os metaleiros entram assim: correndo e
fazendo muito barulho. - Repórter no Rock in Rio
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1:20 -  A noite dos metaleiros, sábado de rock pesado, de rock horror.  
1:28 – No palco o solo da guitarra do Whitesnake, conjunto inglês. Depois foi a voz do rock horror,
de Ozzy Osborne. Ele não comeu morcego, mas fez muita careta!  

2:15 – Sem dúvida foi a noite dos metaleiros, gente que faz questão de parecer agressiva igual ao
som das guitarras, esta platéia foi a prova de fogo para Pepeu Gomes, que abriu o show de ontem. A
guitarra de Pepeu convenceu os metaleiros. - Repórter no estúdio

https://www.youtube.com/watch?v=AhZ2wSjZCqM (6:45)

0:30  –  E  para  liberar  a  energia  armazenada  dos  metaleiros,  o  toque  diabólico do  Iron  Maiden.
É colocado um trecho da apresentação da banda tocando a música "666 The Number of the Beast" ou
"666 o número do Diabo".  
0:45 – Ozzy Osborne não podia comer morcegos e pintinhos vivos durante suas apresentações. O
contrato vegetariano, obrigou o balofo roqueiro a uma dieta básica. Reprimido, o bruxo fake do rock
fez careta, honrando o dito popular: "cara feia pra mim é fome". 
1:33 – O Scorpions chegou com cara de escorpião mesmo.  Feio, mal e fatal. Mas saiu deixando a
impressão de inofensivas libélulas românticas e apaixonadas. Tudo por causa da balada "Still Loving
You", que podia ser ouvida no radinho de qualquer birosca desse imenso país. 
2:10 – Fogo! Detonador da terra dos cangurús, o AC/DC trouxe na bolsa Angus Young, o mais cult dos
guitarristas do Heavy Metal mundial. A bordo 2e sua roupa de colegial, ele alucinou como sempre. E
pasmem!  Usando  apenas  uma  única  droga, após  babar  e  gastar  toda  sua  energia  no  palco,  o
oxigênio.
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Nesta matéria feita toda com texto em off começa sem ofensas falando sobre a banda

de rock formada por mulheres, chamada B-52s. Ao passar para o gênero do Heavy Metal, o

tom da narrativa muda, e os clichês do Heavy Metal voltam a aparecer, através de adjetivos

como "diabólico", "feio", "mal"e "fatal". O texto em off chega a ser agressivo ao artista Ozzy

Osborne, que o chama de "balofo" em referência a sua circunferência abdominal avantajada e

numa tentativa de ridicularizar sua atuação no palco diz que "cara feia pra mim é fome". Ao

falar sobre a banda AC/DC, a narração faz uma chamada para que os espectadores pasmem

diante do fato do guitarrista Angus Young alucinar como sempre, mas sem o uso de drogas.

Ao falar novamente de outros estilos musicais, a matéria segue entre muitos elogios e mesmo

críticas bem mais amenas do que as referidas ao Heavy Metal.

1991

https://www.youtube.com/watch?v=Nf8bGpxhmYc (2:15)
0:01 – Sol forte e som pesado do grupo mineiro Sepultura. Estava começando a noite dos metaleiros
na Cidade do Rock. O público aplaudiu. 
0:24 – Lobão não teve a mesma sorte. Chegou de capacete amarelo e com a música "Vida Louca
Vida". Quando começou a cantar "Canos Silenciosos", a platéia radical não deixou. Lobão se zangou,
respondeu e deixou o palco. 
0:57 – A entrada da banda americana Megadeth acalmou o público. São chamados de  terremoto,
furacão e avalanche. 
1:14 –  O Queensrych chegou com mais pauleira.
1:33 – O Judas Priest  também mostrou uma  música pesada e  agressiva.  Era  som pra  metaleiro
nenhum botar defeito. Para encerrar o já conhecido Guns N' Roses. Axl Rose, o vocalista mostrou uma
energia fora do comum. O baterista atacou o gongo como pôde. As palmas confirmaram o sucesso do
grupo.  
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Nesta matéria podemos verificar o radicalismo de parte dos fãs de Heavy Metal que

hostilizaram  o  artista  Lobão.  É  possivel  perceber  a  identificação  do  Heavy  Metal  com

palavras associadas a fenômenos naturais destruidores como "terremoto, furacão e avalanche"

e sua música  com características "agressivas". Na introdução ao grupo Guns N' Roses, o

repórter muda o tom e faz referência ao grupo já ser "conhecido", o código que quer dizer

fazer parte do "mainstream". Ser "conhecido", para a mídia de massa, é a chancela para algo

ser "bom", ter  sucesso.  Neste  caso ele  elogia o vocalista  Axl,  a  figura mais midiática do

grupo, pela sua energia no palco. Vale notar que Axl Rose não tem o estereótipo do metaleiro.

É um homem loiro de olhos azuis, de cabelos longos e lisos e com feições quase femininas,

que tinha muita simpatia do público feminino. Já o baterista, ganhou destaque na matéria por

"atacar" o gongo (uma peça da bateria) com a cabeça. Um verbo que faz conexão com a

suposta agressividade do Heavy Metal.

https://www.youtube.com/watch?v=cqnh2CJz8Z4 (2:10)
0:14 – Enquanto o show não começa, vamos ver se a Ilze Scamparini pode dizer como é que está a
ansiedade desses metaleiros.
0:20 – Pedro, esse Rock n' Roll realmente  não dá trégua, é incansável, é absoluto, ocupa todos os
espaços e ainda por cima não aceita provocação que não seja a dele. Eu acho que eu já descobri quais
são os maiores inimigos do Rock n' Roll, os psicanalistas. É...porque se a vida fosse sempre assim,
eles morreriam de fome. Bom, aqui em baixo, a expectativa pro Guns n' Roses é muito grande e eu
acho que daqui a pouco vai ser um êxtase e não há recalque que vá suportar. 
1:47  –  Bota  pesado  nisso!  Segura  a  onda,  porque  os  integrantes  do  Guns  N'  Roses  confessam
publicamente, que traficavam drogas antes de fazer sucesso. O sucesso os afastou do tráfico. Vamos
lá?  Pistolas e Rosas, os tiros perfumados do Guns N' Roses.
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Neste  vídeo é  possível  percebermos um princípio de mudança na postura como os

repórteres lidam com as informações relacionadas à banda Guns n' Roses. Em 1991, a banda

estava passando por um pico de sucesso incontestável. O Guns n' Roses tocava nas rádios,

ocupava as paradas de sucesso com seus clips na MTV e era uma das atrações mais esperadas

da edição de 1991 do Rock in Rio. Uma de suas músicas era o tema da vinheta de abertura do

festival. Falar de sucesso e ao mesmo tempo estar atrelado às mídias de massa, de acordo com

o que vimos nos subcapítulos anteriores, é participar do chamado  mainstream.  Este motivo

seria um indicativo que explicaria uma alteração na postura das narrativas em função desta

banda  neste  momento.  Ao  longo  da  matéria  podemos  ver  alguns  elogios  ao  grupo.  Um

exemplo disso está no trecho onde o repórter anuncia o show do grupo fazendo a associação

do passado de seus integrantes ao tráfico de drogas, ao mesmo tempo que afirma que "o

sucesso os afastou do tráfico". O sucesso aparece associado na figura do Divino, que absolve

os roqueiros malvados de toda a culpa. 

https://www.youtube.com/watch?v=GmXLNqzleUU (2:25)  
0:05 – Voltamos ao vivo da noite mais pauleira desse Rock in Rio II até agora. Vamos ver o que está
achando o Maurício Kubrusly. Kubrusly?! (Pedro Bial chama o outro repórter fazendo o "sinal do
diabo".
0:16 – Olha aqui oh! (repórter também fazendo o "sinal do diabo") Pra você também, Bial! Aliás, a
gente viu isso demais. Foi um privilégio para esses metaleiros, porque o Judas Priest, o sacerdote de
Judas, tem 16 anos de carreira. Eles avisaram aqui que eles têm 14 LP´s* lançados. É um clássico do
Rock. Isso é Heavy Metal puro. A tradição do Heavy Metal. E é sempre bom ver isso, quer dizer, essa
tradição, pra esse público, porque aí dá pra comparar com todos os outros descaminhos e caminhos e
atalhos que esse gênero está tomando. Isso que a gente viu, isso que essa garotada viu, que fez tremer
mesmo, o som tão alto, meu Deus do céu, aqui a gente tremia, batia no corpo, e lá em baixo eles oh
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(fazendo mais uma vez o "sinal do diabo") gostando. Isso é um clássico do rock.
1:41 – Vocês sabiam que metaleiro dança? Que metaleiro canta? E que metaleiro se diverte? Pois é,
essa turma aqui, fã do Judas Priest cantou e se divertiu. 
Você gostou mesmo dessa barulheira? Repórter pergunta ao fã
Maravilhoso! Melhor noite do Rock in Rio disparado! Não tem pra ninguém! Responde o fã
Isso é metaleiro, isso é rock n' roll! Pedro Bial!
2:02 – Agora vamos curtir o som do Megadeth, que é talvez o grupo mais pauleira dessa noite. Eles
fazem um Heavy Metal evoluído, se é que se pode dizer assim (em tom de deboche), é o Thrash Metal.
As  guitarras  ainda  são  mais  distorcidas,  é  um  som  sujo,  bom....vamos  curtir  Megadeth.  

Nesta matéria,  que na verdade foi  uma transmissão ao vivo dos shows do festival,

podemos  perceber  que  um dos  repórteres  parece  estar  melhor  informado  sobre  a  cultura

Metal,  quando  fala  sobre  o  grupo  Judas  Priest  ser  "Heavy  Metal  puro"e  que  os  fãs  que

valorizam este fato. Ele fala também que este fato seria uma tradição para a cultura Metal,

como vimos anteriormente de acordo com Weinstein. Já a repórter seguinte, faz perguntas sem

sentido para o telespectador. E quando entrevista um metaleiro, nota-se que não importa qual

resposta ele tivesse apresentado, seu texto já estava pronto: "Isso é metaleiro, isso é rock n'

roll!". Mais uma vez a narrativa tenta definir o Heavy Metal de acordo com seu próprio olhar,

sem explicar ou se basear na narrativa daqueles que fazem parte da cultura.

https://www.youtube.com/watch?v=bI5z9SpRsQU (2:30:32)
9:19- É divertido ver como a velha estética dos anos 60 ainda funciona.  Cabelos longos, braços
tatuados e o erotismo. Prestaram atenção no bumbum do Axl Rose? (9:29)
36:41 – Depois disso ainda dizem que é antigo idolatrar Bob Dylan. Imagina! Com o Maracanã todo
batendo na porta do céu desse jeito (uma alusão a música Knockin' On Heaven´s Door de Bob Dylan,
interpretada pelo Guns n' Roses), tá arriscado o próprio Deus se levantar do seu eterno trono de nuvens
e abrir a porta pra essa inconsequência maravilhosa dos roqueiros. (37:00)
1:05:02 – Ufa! Eu me lembro de uma praga que rogavam no pessoal do Deep Purple, na época os
precursores do Heavy Metal, diziam que se eles tocassem juntos por mais 5 anos iriam ficar todos
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surdos. Acho que a mesma praga se aplique ao grupo Guns n' Roses. Mas acho que se ficarem surdos,
acho que não faz muita importância não, não faz muita diferença. (1:05:23)
1:34:40 – Bom e velho rock n' roll. Havia dúvidas até o último instante se eles iriam entrar no palco ou
não. Porque o "ti-ti-ti" que rola é que eles não dormiam desde domingo. Transvirados com a ajuda
de estimulantes naturais do altiplano boliviano. Ele está muito de acordo com a camiseta com a
cara do Charles Bukowski, aquele poeta louco, bêbado de Los Angeles. E a calça de veludo que ele,
Axl Rose, estava vestindo numa festa de antes de ontem. Estão transvirados, mas competentes.
1:46:14 – O verdadeiro nome do Axl Rose, que anda sendo disputado a tapa aqui no Rio de Janeiro é
William Bailey. Ele mora em Los Angeles, mas na verdade nasceu em Boston (Na verdade nasceu em
Lafayette). Foi pra Los Angeles onde começou a viver traficando drogas. Hoje está resgatado pelo
rock n' roll, do tráfico... (mas não do consumo).   
02:22:03 – Ta aí o Axl Rose. Com aquela bermudinha pra quem aprecia o traseiro do rapaz fica mais
legal. Mas também, é o seguinte,  observem que aqueles pneus e a barriguinha já deixaram de ser
hipóteses há muito tempo. Eu acho que ele vai perder uns quilinhos nesse Rock in Rio do jeito que ele
está correndo pra lá e pra cá. Ja saiu 4 vezes durante o show. Saía e voltava. 

Em mais uma narrativa o repórter faz a associação do cantor Axl Rose com o tráfico,

mas contrapondo-o com o suposto "resgate" feito pelo Rock n' Roll, que o teria tirado daquele

tipo de vida, o tráfico. Afinal em um trecho seguinte ele retoma a associação, desta vez não só

do cantor, mas de toda a banda, com o consumo de drogas ao dizer que os mesmos estavam

"Transvirados com a ajuda de estimulantes naturais do altiplano boliviano". Ou seja, passaram

a noite consumindo cocaína. Na sequência, o repórter também associa o cantor à loucura do

poeta Charles Bukowski, estampado em sua camisa. Em mais um trecho ele se refere a forma

física do cantor ressaltando que "aqueles pneus e a barriguinha já deixaram de ser hipóteses

há muito tempo".

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhkZCUCv_ks (6:50)
0:23 – Nessa noite de som e público bem pesados, a gente escolheu aqui uma turma boa pra mostrar
pra vocês. Olha só a carinha deles, uns "santos".
0:34 – Por que vocês gostam tanto desse som e o que te inspira a fazer quando você ouve esse som tão
pesado?
0:39 – Agitar! 
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0:40 – Agitar como? (faz com a cabeça ai)
É possível ouvir a voz da repórter como se ela indicasse como o entrevistado deveria agir. Ou seja, o
repórter parece preparar a resposta do entrevistado, de acordo com o que ela espera.
0:42 – Você não fica tonto não?
0:44- Não! Tranquilo.
0:46 – Fica calmo?!
0:48 – É...descarrega a energia.
0:50 – É ...cada um cada um...
1:27 – O Megadeth continua persistindo na sua  tentativa de demolir o Maracanã com esse som
pesadíssimo.
1:38 – Olha pra cá. Veja se ele tem cara de metaleiro. Ele é mineiro de Ponte Nova, terra da goiabada,
veio pro Rio com o dinheiro escondido, relógio escondido e o cordão de ouro ele deixou em Minas
porque ele é desconfiado como todo bom mineiro. Você veio fazer o que aqui no Rock in Rio?
1:55 – Nós estamos aqui com o meu filho Rodrigo, que é metaleiro e está aqui acompanhado de sua
namorada.
2:01 – Então o senhor trouxe um metaleiro pro Rock in Rio.  
2:10 – O Rodrigo ele tem uma banda metaleira, quer dizer, Heavy Metal, que ele diz que metaleiro não
existe, né Rodrigo?
2:16 – Esse negócio de metaleiro é coisa do passado, agora a gente é headbanger, uma coisa mais....
2:22 – Pedro Bial. 
No momento que o headbanger iria aprofundar um pouco mais no assunto a repórter tira o microfone
da direção de sua boca e chama o outro repórter. 
4:19 – Boa noite! Olha só que lindo. Visto assim do alto, mais parece uma festa feita só de luz e de
alegria. Mas aqui embaixo, esta noite, a barra é um pouco diferente. O culto ao Metal pesado, ao
Heavy Metal tem um forte lado demoníaco. As guitarras sujas e distorcidas, os amplificadores a
todo volume,  o visual agressivo, tudo isso convida a platéia a "soltar os bichos" . E os bichos do
inconsciente nem sempre são bonitinhos. Curioso é que essa noite de barra pesada vem exatamente
depois de uma noite leve, suave, infanto-juvenil ontem.
5:06- O que os unem são palavras: morte, sepultura e insanidade. Querem a desordem, querem 
se jogar de cabeça. Precisam ser audaciosos, meter medo. Esquizofrenia na multidão. Precisam
ser diferentes nas suas roupas iguais. Num  dia de excessos, a mãe Heavy Metal amarra a filha na
cintura pra não se perderem entre tantos exageros. O pai não trouxe a guitarra. O vocalista do grupo
Massacre, do interior de São Paulo. Esse roqueiro maldito, exagerado, também tem um outro lado, é
técnico em desenho. Reporter em off
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5:54 – Você é muito revoltado?
5:57 – Não, eu sou inconformado.
6:02 - Esse pessoal do Metal é isso mesmo. Eles gostam de um som bem violento, de letras que
falem da morte, tão gritando da morte, são jovens e falam da morte, coisas demoníacas, essa
violência toda. O que talvez muitos deles não saibam, é que isso tem a ver com uma.... Olha, o Judas
Priest que vai se apresentar hoje, nos anos 70 estabeleceu um pouco desse visual típico do metaleiro.
As roupas de couro preta, as roupas escuras que ele se inspirou do filme "O Selvagem" com Marlon
Brando. E o metal, as correntes, as pulseiras, os colares, tudo isso, o vocalista do Judas Priest, que vai
entrar no palco do Maracanã hoje a noite, disse que se inspirou lendo o livro "Instrumentos de tortura
da inquisição", da Igreja. Veja só. Os metaleiros, que são tão demoníacos, são um pouco demoníacos
assim, graças a Deus. 

Nesse vídeo foram reiterados vários aspectos já destacados pela mídia de massa sobre o

Heavy Metal: o uso de palavras que retomam ou contrastam a relação Deus x Diabo, outras

que sustentam a tônica da violência ligada ao gênero musical; o questionamento daqueles que

não se enquadram no perfil imaginado pela mídia como metaleiro; o estigma da violência, do

demoníaco, da sujeira,  do visual agressivo, da morte, da insanidade, da desordem, do medo; a

repórter que não deixa o metaleiro responder ou que não gostou da resposta que esperava e

responde em tom irônico. Tudo isso pode ser indicial para reforçar que a mídia de massa não

se compromete em explicar, esclarecer sobre aquilo que ela não tem interesse. Por outro lado

vemos uma abordagem de um dos repórteres que procura explicar sobre as referências visuais

do Heavy Metal relacionando-o com um filme dos anos 70 e com um livro sobre instrumentos

de  tortura  da  Inquisição.  Terminando  seu  texto  retomando  a  relação  do  Heavy  Metal  na

contradição  das  figuras  de  Deus  e  do  Diabo  ao  dizer  que  "os  metaleiros,  que  são  tão

demoníacos, são um pouco demoníacos assim, graças a Deus". 

https://www.youtube.com/watch?v=0YKIWUNwg68 (1:31)
0:00 Hoje  é  o  dia  do  Heavy Metal,  show do rock  pesado que  trouxe  ao  Maracanã  um público
apaixonado  por um som estridente  e  para  muitos  incompreensível. Mas  não  é  só  isso.  Eles
adoram a idéia de curtir o macabro e de cultivar o sonho de ser o pior possível. Quanto mais feio
melhor. Quanto pior, mais bem cotado neste universo de horrores. Cenas de violência foram
vistas por todo lado. Veja só! (Neste momento a imagem de cobertura mostra o segurança do evento
batendo numa pessoa no festival).
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Pouco depois da entrada do roqueiro Lobão, a agressividade do público chegou ao palco. Ele não
aguentou e reagiu indignado:
- Parou, parou! Escuta aqui, eu sei que tem gente aplaudindo, agora a gente não é palhaço não!
Lobão ainda tenta voltar a cena, mas é impraticável.
- A essa altura do campeonato eu não sei de mais nada.
Do show de 40 minutos só restou o encerramento com a Mangueira (escola de samba) que enfrentou a
platéia. 

Novamente podemos ver a  ideia  do "incompreensível"  relacionada ao Metal,  como

vimos em uma das reportagens da edição do festival de 1985. O "cultivo ao macabro", a

relação com a violência também reaparecem. Mais uma vez a reportagem não mostra cenas de

violência (física) cometidas pelos metaleiros, mas o que vemos são os seguranças do festival

agredindo os espectadores. Após as  cenas de violência apresentadas, o texto cita a saída do

palco do cantor Lobão, pela intolerância da platéia com a sua música. 

https://www.youtube.com/watch?v=BV5Ul_XBMtg (2:27)
0:05 – Nunca deixe sua filha chegar perto desse rapaz: Axl Rose, 29 anos tem uma ficha policial de
dar inveja  a  muito  bandido. O  líder  da  maior  banda  de  rock  da  atualidade,  nasceu  na  cidade
americana  de  Lafayette,  na  Indiana,  onde  era  considerado  um  inimigo  público  número  1.
Delinquente juvenil, ainda menor foi parar na cadeia mais de 20 vezes por bebedeiras e brigas de rua.
Da  polícia,  Axl  foi  parar  nas  mãos  dos  psiquiatras,  que  deram  o  diagnóstico  do  rapaz:  psicose
maníaco depressiva. O grupo de Axl, o Guns n' Roses apareceu nos anos 1980.  Eles tocaram nas
piores casas noturnas de Los Angeles e moravam apertados num quartinho imundo. Axl conta
que o pouco dinheiro que eles ganhavam era gasto com as drogas e mulheres. A história de Axl
Rose  é  cheia  de  prisões,  cancelamentos  de  shows,  brigas  dentro  de  aviões,  casas  noturnas
depredadas e processos judciais. Pouco antes de vir ao Brasil para tocar no Rock in Rio, ele foi preso
por 14 policiais. A acusação: Axl Rose acertou uma vizinha com uma garrafada na cabeça. Ele pagou 5
mil dólares de fiança e saiu da cadeia. 
1:27 – O show do Guns n' Roses no Rock in Rio também teve cenas violentas. Muita gente ferida
espremida na grade que protegia o palco. 
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3 pessoas morreram, o serviço médico teve um trabalho recorde: 625 atendimentos entre vítimas
de brigas e casos de overdose de drogas. 

Esta semana nos Estados Unidos, mais uma vez um show dos Guns n' Roses acaba em pancadaria.
2000 pessoas se envolveram numa confusão com 300 policiais. Saldo do espetáculo: 50 espectadores
e 13 policiais feridos. Quando perguntado a Axl Rose por quê ele tinha tantos problemas com a
polícia, ele respondeu: - "Acho que eles não vão com a minha cara."

Em mais uma reportagem vemos que o texto faz a relação da música com a violência,

como se fosse uma exclusividade desse gênero,  as confusões em shows. E mais uma vez

vemos que a imagem não mostra o público roqueiro, mas sim os policiais com o cacetetes

levantados. A matéria não mostra nenhum depoimento dos envolvidos, mesmo dizendo que

Axl "conta", como se o texto colocado na matéria tivesse sido um depoimento do cantor. Não

suficiente foi necessário mostrar casos de confusão em shows nos EUA, que se assistirmos a

versão contada pela MTV americana (https://www.youtube.com/watch?v=rMOVzcXJInQ     ou

https://www.youtube.com/watch?v=H93JFkUe6MQ),  onde  os  envolvidos  se  pronunciam,

poderemos concluir que nesta matéria, feita pela Rede Globo, a mídia massiva conta a sua

própria versão, a sua própria verdade. Sem direito ao contraditório, a mídia massiva constrói

uma narrativa de acordo com seus interesses.

https://www.youtube.com/watch?v=QGevW3G_r-k (2:03)
0:00 – Estados Unidos 1969, Inglaterra 1985, Rio de Janeiro 1991
0:12 – Depois de 9 dias dessa overdose de rock, as pessoas agora começam a organizar novas páginas
nos arquivos da memória. E o que fica desse festival?
1:12  –  Nas  tardes  de  sol,  foi  o  banho  de  mangueira  que  desenhou  o  arco-íris  da  alegria  da
celebração, da festa. Mas o Rock in Rio teve o seu dia sombrio. E isso também vai ser lembrado. -
Repórter em off
1:27 – Eu vi o dia dos metaleiros e o dia 20. E vi bastante imagens feias.
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A matéria,  que relembra os bons momentos daquela edição do Rock in Rio utiliza

imagens que enaltecem a alegria,  a  celebração e  festa  e  fala  do colorido do arco-íris  em

contraste  com momentos  denomidados de "sombrios",  que aconteceram no dia  do Heavy

Metal. E ratifica essa valorização através do depoimento de uma menina que diz que naquele

dia ela viu "muitas imagens feias". A matéria mostra apenas uma imagem de uma pessoa

sendo retirada da multidão, uma situação comum em shows de qualquer gênero musical, mas

deixa como referência negativa para o festival o dia dos metaleiros. 

https://www.youtube.com/watch?v=0BOleHflcT4 (5:00)

2:57 – De volta nesse Fúria Metal, ao meu lado Mr. Lars Ulrich, batera da banda 

3:06 – No início da carreira vocês não gostavam de clips. Por que? Era contra a filosofia de vocês? 
3:13 – No começo da nossa carreira, parecia que todo mundo fazia video clip por ser o padrão de  do
que você deveria fazer por ser uma banda de rock. Fazer esses vídeos extravagantes, e todo aquela
baboseira. E ai a gente meio que se rebelou contra aquilo. E eu também acho que naquele começo a
gente tinha um pouco de medo da mídia e do vídeo. E agora (1993) depois de termos feito  6 ou 7
vídeos estamos mais confiantes e nos sentimos mais no controle, e percebemos que isso pode ser outra
maneira de expressarmos nossa criatividade. Podemos ter algumas idéias legais e nos divertirmos com
a mídia e é isso que estamos fazendo. 
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Saindo um pouco do nosso recorte com a intenção de apresentarmos uma narrativa

sobre o mesmo assunto, mas com perspectivas um pouco diferentes, vemos aqui esta matéria

feita pela MTV brasileira. Apesar de não estar relacionada diretamente ao festival Rock in

Rio, se passa na mesma época, na cobertura dos bastidores do show da banda de Heavy Metal

Metallica, que na ocasião estava no Brasil. Temos aqui uma abordagem que consideramos

diferencial por 3 motivos: o primeiro se dá pelo fato de que a mídia entrevista o artista, no

caso o baterista da banda,  Lars Ulrich, e não somente a platéia para falar sobre a cultura

Metal. O segundo, pelo fato da entrevista ter  sido feita por um repórter especializado em

música. O terceiro diferencial consiste no fato de que mesmo fazendo uma pergunta sobre um

tema que foi polêmico para a comunidade Metal, a entrevista permite que o artista explique o

seu ponto de vista, podendo assim reverter possíveis mal-entendidos e deixar claro qual o

ponto de vista sobre determinados assuntos.

No caso  das  mátérias  relacionadas  ao Rock in  Rio  que foram analisadas  até  aqui,

percebemos  que  os  repórteres  que  participam das  reportagens  não são  especializados  em

música, muito menos na cultura rock ou Metal. E não há espaço para os artistas ou músicos

falarem sobre a cultura do Heavy Metal,  ou mesmo sobre fatos apontados sobre eles nas

reportagens. Deste modo, acreditamos que estes fatos podem ser mais um indicativo de que a

mídia  massiva  determina  do  seu  modo  a  identidade  que  ela  deseja  perpetuar  sobre

determinados assuntos, no caso o Heavy Metal.

2001

https://www.youtube.com/watch?v=gzm46NgCfIY (2:00)
0:11 – Poeira subindo em frente ao Palco Mundo, sinal de que o público mudou. Dia de rock pesado.
Tá na cara, no cabelo, no corpo todo, tá na cor e no estilo das roupas.0:32 – Mas hoje o metal não
pôde entrar.  Foi  apreendido ainda na portaria por  medida de segurança.  São correntes,  colares,
pulseiras que muitas vezes se transformam em armas. Parece briga, mas eles afirmam que não
passa de pura brincadeira.  
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0:53 - E assim eles se divertiram com o show de Sheik Tosado, o rock pop pernambucano. A mistura
de ritmos abriu o espetáculo. O rap da banda paulista Pavilhão 9 levantou o público. O grupo Queens
of  the  Stone  Age  abriu  o  show surpreendendo.  Nick  Oliveri,  baixista  e  vocalista  subiu  ao  palco
completamente nú. O baixo foi usado como um tapa-sexo. O músico vestiu calças e depois de uma
hora de show, em meio a muita confusão foi detido por atentado ao pudor. 

1:39 – Ai foi  detido,  né? Tá cheio de adolescente aqui  pô! O cara fica pelado.  - Depoimento  do
Comissário de menores
1:46 - Logo em seguida subiu ao palco o Sepultura pra incendiar novamente o Rock in Rio.
Vemos reiterados questões estéticas ligadas ao Heavy Metal como cabelos, tatuagem, cor e estilo das
roupas. O Heavy Metal mais uma vez é apresentado com um potencial de periculosidade, afinal "por
medida de segurança.... correntes, colares, pulseiras que muitas vezes se transformam em armas"foram
aprrendidas  na  entrada  do  festival.  E  a  roda,  dança  típica  do  Metal  é  abordada  sem  maiores
explicações a imagem ilustra: "parece briga, mas eles afirmam que não passa de pura brincadeira." 
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2011
https://www.youtube.com/watch?v=baDGy3dJBoA (1:53)

0:17 – Hoje a gente tem aqui no Rock in Rio a programação mais pesada que traz milhares de fãs de

Heavy Metal aqui pra Cidade do Rock. - Repórter no estúdio

0:46 – Boa noite a todos. Com esse show memorável, o Sepultura acaba de completar 4 participações
no Rock in Rio, porque eles também se apresentaram em Lisboa. Andreas, eu percorri a Cidade do
Rock e fiquei impressionada com a felicidade dos fãs de todo o Brasil em estar aqui hoje. Por que o
Metal desperta tanta paixão? Repórter no festival
1:05 -  Acho que é porque é uma música honesta, uma música livre. Eu mesmo em 1985 tava aqui
do outro lado da grade pra ver meus ídolos Ozzy Osborne, Whitesnake, Scorpions e AC/DC. E hoje a
gente tem a oportunidade de fazer nosso 4º Rock in Rio, oficialmente no palco, com um grupo de
percussão francês o Le Tambour du Bronx, que fez uma performance fantástica, apesar dos problemas
técnicos que a gente teve, o público foi muito participativo e a gente teve uma noite memorável. Acho
que foi um dos melhores shows da nossa carreira. Foi um desafio ter feito isso, e estamos nos sentindo
muito bem e muito feliz com tudo. 

Começamos a notar uma maior participação dos artistas nas reportagens. O que pra nós

é  significativo para  ajudar  a  desmitificar  aspectos  da  cultura  Metal  abordados pela  mídia

massiva de forma superficial  e sem buscar explicações. Um outro aspecto importante que

destacamos aqui é o fato de que o guitarrista Andreas Kisser afirma que em 1985 ele foi um

espectador na primeira edição do Rock in Rio. Anos depois ele participava do festival como

artista. Este fato, conforme indicado por Weinstein, faz parte do ciclo autorreprodutivo do

Heavy Metal. Além disso, ele nos traz a ideia de honestidade ligada ao Heavy Metal. Essa

ideia  nos  remete  na  verdade  a  noção  de  originalidade  que  apresentamos  no  subcapítulo

anterior. A honestidade e a liberdade estão ligadas à característica de se fazer música sem

seguir as regras de produção do mainstream. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5zQlS7ajn7I (3:45)
0:06 – Estamos de volta ao som do Metallica, destaque de ontem no Rock in Rio, 3º dia de festival que
o repórter Thiago Welts acompanhou. Olha só como foi. - Repórter no estúdio
0:22 – Uma multidão praticamante uniformizada. O preto foi a cor da noite no Rock in Rio.  Mas
não vale qualquer roupa preta não. Pra estar bem aqui é preciso levar o nome da banda predileta no
peito. - Repórter em off
0:41 – A noite do metal pesado no Palco Mundo começou com a banda paulista Glória. Logo depois
vieram os americanos Coheed and Cambria.  Bem menos guturais e bem mais cabeludos. A essa
altura, a turma da primeira fila já estava há 6, 7 horas espremida. Muitos não aguentaram e foram
retirados. Não houve feridos graves. - Repórter em off
1:31 – Nesse momento, um pedaço da história do rock se apresenta no palco principal. O Motorhead
com os seus 35 anos de estrada, chegou pra mostrar que o tempo não aliviou em nada o peso da sua
música. - Repórter no festival
1:53 - Pra ver os experientes músicos, platéia com veteranos de festivais e fãs do futuro. Metaleiros de
família. O menino de apenas 8 anos sabia bem a banda que queria ver. - Repórter em off 

2:21 – Metallica! - Menino no festival
2:23  –  Calma!  Antes  deles  foi  a  vez  dos  literalmente  mascarados,  o  Slipknot.  Com  seu  visual
amedrontador, eles fizeram um show insano. - Repórter em off
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2:42 –  Surpreenderam com o  baterista  quase de cabeça para  baixo,  e  foram os responsáveis  por
algumas das imagens que vão entrar para a história do festival. - Repórter em off
2:56 – Sem a máscara o guitarrista James Root se disse eletrizado, sem palavras para descrever a
sensação de ver tantas cabeças pulando na platéia. Também já sem máscara foi possível reconhecer o
vocalista. Ele já havia tocano no sábado com sua outra banda, o Stone Sour. Se limitou a dizer: -"O
Metallica está tocando". E correu para ver o show. O resto do público fez o mesmo. E a 1:18 da manhã
eles entraram no palco. E foi como se as 100.000 pessoas entrassem com eles. - Repórter em off

Podemos  observar  nesta  matéria  que  o  repórter  anuncia  que  muitas  pessoas  foram

retiradas da área frontal do palco por não aguentarem o calor e o cansaço. As mesmas cenas

mostradas em outras reportagens, em meio a um texto que falava de violência. Apesar do uso

dos clichês do Heavy Metal tais como a predominância da cor preta, dos cabelos compridos e

a associação do Metal como algo amedrontador, percebemos que nesta matéria já existe um

tom elogioso dedicado ao Heavy Metal.  Ao falar sobre a banda Motorhead, o repórter se

refere a banda como "um pedaço da história do rock" e "experientes", pois até então a banda

tinha  35  anos  de  existência  e  possui  uma importância  fundamental  para  o  Heavy Metal.

Porém, mesmo quando a mídia de massa tenta elogiar, não parece dominar o assunto de sua

pauta, afinal, esperar que o "peso"da música seja aliviado com o passar dos anos é uma clara

demonstração de falta de conhecimento sobre o que é o Heavy Metal.

Após 26 anos da primeira edição do Rock in Rio no Brasil, podemos afirmar que já

existe uma nova geração de fãs. É neste caminho que a reportagem segue. São entrevistados

uma mulher de 40 anos, uma família que foi ao festival, e na sequência um menino de 8 anos

de idade. Podemos considerar este aspecto uma evolução, pois em nenhuma das narrativas
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anteriores,  a noite de rock pesado do Rock in Rio foi construída como um "programa de

família". Novamente a reportagem afirma positivamente que os integrantes do grupo Slipknot,

apesar de mascarados e "amedrontadores", também "foram os responsáveis por algumas das

imagens que vão entrar para a história do festival". Começamos a ver também nas matérias

desta edição do Rock in Rio, uma aproximação entre a mídia e os artistas que participam do

festival através das entrevistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=z4fegmr5eGI (2:46)
0:08 – Estamos de volta diretamente da Cidade do Rock, que eu decidi uma coisa gente. Vou matar a
curiosidade dos fãs de Heavy Metal e vou mostrar pra vocês o lounge do Palco Sunset onde os artistas
circulam. Olha o João Gordo ali! - Repórter no festival
0:38 – E ai, cara? Seu dia hoje hein?
0:40 – Por que "meu dia"?
0:42 – Porque é o dia do Heavy!
0:44 – Eu não sou Heavy, Metal mesmo é ele aqui oh!

2:00 – O público estava reagindo muito, parecia jogo no Maracanã. Final de Copa de Mundo.
2:06 – O público dá valor para as bandas nacionais. Os promotores não dão o mínimo valor para as
bandas nacionais. O público não é burro! Eles vão lá mesmo pra agitar! Promotor de festival grande é
tudo um bando de imbecil. 
2:32 -  Vocês acham que vocês vão competir de igual pra igual com o Palco Mundo?
2:34 – Não compete. Lá é outra coisa. Aqui nós somos a ralé. Lá "é" os gringos. Gringo de ouro, de
diamante, tudo de ouro. Aqui é tudo de osso, de bambú. 

Nesta reportagem vemos um exemplo de generalização relacionada ao Heavy Metal. A

repórter se dirige a João Gordo, um artista conhecido da cultura Punk brasileira. Ela assume

que ele era um "metaleiro" pelo fato de estar presente no dia do Heavy Metal e se enquadrar

visualmente no estereótipo: roupas pretas e adereços em metal. Embora tenha sido refutada

educadamente pelo artista, a repórter tenta prosseguir com sua pauta, mas João Gordo segue

criticando a organização do festival. A repórter tenta desviar das opiniões do artista, mas a
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cada pergunta nova, ele não perde a oportunidade de falar o que pensa.

https://www.youtube.com/watch?v=2osShlBmXxM (5:26)
0:00 – A banda que viveu o céu e o inferno do rock volta ao Brasil depois de 11 anos, Metallica. O
Fantástico foi até Lima no Peru pra conferir de perto como vão ser os shows aqui no Brasil. - Repórter
no estúdio
0:14 – A maior banda de Heavy Metal do planeta está de volta. O Fantástico foi a Lima, capital do
Peru para antecipar como serão os shows do Metallica em Porto Alegre e São Paulo esta semana,
depois de 11 anos de espera. - Repórter em off
0:38 – Ser fã de Heavy Metal é que nem ser aqueles torcedores fanáticos por futebol. É uma relação
com o time ou com a banda que ultrapassa os limites da razão. - Repórter no show
0:57 – A banda criada no início dos anos 1980 não perde espaço como conta este fã das antigas, já um
"tiozinho". - Repórter em off
1:05 – Eu tenho um sobrinho de 18 anos e outro de 14 que adoram o Metallica! - Fã no show
1:12 – A mega turnê passou por mais de 120 países. - Repórter em off
1:16 – Nós estamos onde milhares  de metaleiros  adorariam estar.  Depois  de quase 3 décadas  na
estrada,  muitas  brigas,  drogas  e  rock  n'  roll pesado,  o  Metallica  continua  vivo  conquistando
multidões  pelo mundo com o "magnetismo da morte".  Death Magnetic  é o nome do álbum mais
recente. - Repórter em off
1:38 – O imã tem um lado que atrai e outro que repele. Assim como algumas pessoas têm medo da
morte e acham que podem controlar tudo, outras se sentem atraídas por ela. - Fala do artista traduzida
em off
1:54 – Hetfield que também compõe as letras diz que se inspirou no destino trágico de alguns astros do
rock como Layne Staley, o líder do Alice in Chains, morto por overdose há 8 anos. 
2:06 – Eu queria entender porque eles foram tão longe e falar do mito do rock de que é preciso estar
drogado ou bêbado pra ser criativo. Isso é uma loucura! Uma tristeza... - Fala do artista traduzida
em off
2:17 – O próprio James assume que está se recuperando do alcoolismo. - Repórter em off
2:21 – Estou fazendo o melhor que posso. Não tem cura. - Repórter em off
2:28 – O cantor sempre tão cheio de atitude no palco, revela um lado frágil. - Repórter em off
2:33 – Eu era uma criança calada, tímida, odiava falar, odiava me comunicar com as pessoas. Mas me
comunicar é exatamente o que eu faço hoje com a música. - Fala do artista traduzida em off
2:45 – O Metallica estourou para o grande público em 1991 com o clássico "Álbum Preto". Na época,
a banda chegou a ser criticada por ter se rendido ao "pop"(mainstream), mas James rebate. Sim, nós
queríamos vender muito, nós queríamos ver o disco do Metallica nas mãos de todo mundo. Se você
está em uma banda e não deseja isso tem algo de errado. - Fala do artista traduzida em off
3:09 – Depois de ganhar fama e dinheiro, o Metallica quase acabou. Primeiro liderou uma luta contra
o  acesso  grátis  a  músicas  pela  internet.  Uma  campanha  vista  como  antipática  e  que  abalou  a
popularidade da banda. Depois, a saída do baixista Jason Newsted precipitou uma crise criativa e uma
batalha de egos retratadas no documentário Some Kind of Monster. James e o baterista Lars Ulrich
brigavam o tempo todo. Em 2003, no auge das  brigas internas, o Metallica cancelou um show no
Brasil. Pergunto por que levou tanto tempo pra eles voltarem. Hetfield responde que não era a hora
certa. - Repórter em off
3:50 – Não seria um show 110% como a gente gostaria. Agora sim estamos aqui pra isso. O relógio do
Metallica é muito lento pra fazer discos, turnês, qualquer coisa. - Fala do artista traduzida em off
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4:08 – E o que os brasileiros podem esperar? Um espetáculo repleto de sucessos, James garante.
4:14 – Num show ao ar livre em pleno verão dá vontade de tocar as músicas que o público ama. Nossa

missão é fazer o máximo de pessoas no mundo inteiro suar, sorrir e perder a voz.

Apesar do usos dos clichê já conhecidos do Heavy Metal, como a oposição de figuras

sagradas e profanas, e adjetivos como "fanáticos" que "ultrapassam os limites da razão, vemos

aqui outra reportagem, onde é dado um tempo de fala mais significativo para o artista. Assim

eles podem expressar de forma mais adequada seus pontos de vista sobre si mesmos e sobre o

Heavy Metal. Apesar da repórter citar dados positivos sobre o grupo, como: "A maior banda

de Heavy Metal do planeta" cuja " mega turnê passou por mais de 120 países", e iniciar a

reportagem falando  de  assuntos  atuais  como  o  disco  novo  lançado  pela  banda,  vemos  a

repetição  de  um padrão  que  já  apontamos  em outra  reportagem:  a  retomada de  assuntos

antigos,  já  ultrapassados.  Estes  sãobaseados em velhos estigmas polêmicos do rock como

"brigas, drogas e rock n' roll". Apesar da banda naquele ano de 2010 estar passando por um

momento de novidades, onde lançava um novo disco e a "mega turnê" de shows, a repórter

prefere realizar uma pauta que apresenta perguntas sobre assuntos que aconteceram antes de

2003. Ou seja, o artista, ao invés de participar de uma entrevista para divulgar seu momento

ataul, responde sobre temas antigos e polêmicos como alcoolismo e drogas. Somente no final

da reportagem, o assunto retoma a questão dos shows que a banda iria fazer no Brasil.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtLkWk04MaU (1:56)
0:07 – Do alto,  a maior fila do Rock in Rio até agora,  3 quilômetros. De perto,  aquele visual
caprichado e assustador. É paixão pela banda Slipknot, herança do pai.
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0:25 – Na entrada, comemoração, saudação e o choro de uma fã…. grávida.
0:36 – Dez anos de espera. Pra esse público, uma eternidade. A saudade era tanta que meia hora após a
abertura dos portões, a turma dos metaleiros já ocupava todo este espaço próximo ao Palco Mundo.. 
1:06 – Dia de muito piercing, e todos os tipos de tatuagens. Muitas cores nos cabelos, inclusive o
branco, e na atitude, cara de mal, muito mal.
1:20 – É tudo da paz. Todo mundo tranquilão pra caramba. - Metaleiro no festival

1:23 - Pois é, metaleiro quem diria usa saia. A turma da pauleira também não resiste a uma câmera.
Vira de costas para o palco pra dar um tchauzinho pra mamãe. Apesar do aspecto horripilante, eles
gostam de ser paquerados. E olha só, são super-românticos.
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Apesar da reportagem começar apontando aspectos positivos proporcionados pelos fãs

de Heavy Metal  como  “a maior  fila  do Rock in Rio”,  a  narrativa é  construída buscando

oposições ou contradições: a menina grávida que comparece naquele dia de Metal; a fantasia

que é “caprichada mas horripilante”; o metaleiro que faz cara de mal, mas  é “tranquilo”;

sempre de preto, mas usa saia; são horripilantes, no entanto “super-românticos”. Como foi

visto, a reportagem aponta aspectos positivos, mas sempre seguidos de outro negativo.

https://www.youtube.com/watch?v=gmD3Z8l_0lo (2:09)
0:00 – Muita chuva, atraso e o show de uma banda que já está na história do festival. O Guns n’ Roses
e o seu vocalista Axl Rose não são mais os mesmos, mas ainda conseguem mover multidões. 
0:13 – O que esse público esperava com tanta ansiedade debaixo de chuva e com o relógio já passando
das 2:30 da manhã da segunda-feira? Pergunta aqui se alguém quer desistir de esperar pelo Guns n’
Roses. Foi com uma hora e meia de atraso. Mas quando subiu ao palco… 
0:47 – E para  um público tão apaixonado,  um show enorme acompanhado por  um coro afinado,
apertado, molhado e feliz. Amor declarado e estampado no corpo.

O texto inicial da matéria reforça pontos positivos da cultura Metal quando fala do

público fiel  que espera até tarde pela sua banda favorita,  mesmo debaixo de chuva numa

segunda-feira.  A matéria  fala  da  participação  da  banda  em edições  anteriores  do  festival

através do uso de imagens de arquivo, e conta um pouco da história do grupo, que apesar de

permanecer apenas com a presença do vocalista original, Axl Rose, o público se mantém fiel

mesmo assim.  A reportagem termina com a avaliação de um crítico musical  que procura

explicar justamente essa fidelidade do público em relação a banda.  Vale ressaltar  que é a

primeira entre todas as matérias elencadas até aqui, que faz uso de um “crítico musical” para

dar maiores explicações sobre quaisquer temas abordados.
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2013
https://www.youtube.com/watch?v=Oq5R7o6-fVY (4:22)
0:00 – Muito bem, aqui estou eu entre dois homens que tem cara de mau, mas eles são muito "gente
fina" muito gentlemen, Jimmy London (banda Matanza) e Nicko McBrain do Iron Maiden. 
1:00 – Vocês têm muito fãs aqui no Brasil. Vocês se dão conta que eles estão ficando mais velhos e
estão trazendo os filhos. Vocês sentem esse tipo de renovação dos fãs. Como é para você olhar essa
multidão e ver pessoas de diferentes idades? - Repórter no estudio
1:40 – A platéia parece ter sido transportada no tempo porque eles não mudaram durante os anos. A
questão  é  que  a  gente  agora  vê  os  jovens  junto  dos  pais,  que  vibram juntos  do  mesmo jeito.  É
fantástico. Nós temos umas 3 ou 4 gerações de fãs agora. Normalmente a gente pensa que as crianças
passam a gostar da banda por causa dos pais, mas existem muitos fãs cujos pais passaram a gostar da
banda por causa dos filhos. Funciona dos dois jeitos. - Nicko
2:45 – Fazem mais de 30 anos que você toca bateria no Iron Maiden, o que você pensa quando olha
para trás? - Repórter
2:55 – Eu agradeço a Deus por estar  com saúde e manter essa paixão.  É um caso de amor com a
música, e a gente continua amando o que fazemos juntos, se não, não estaríamos fazendo. Eu tenho 61
anos, mas não sinto que tenho. É um desafio, fisicamente falando. As vezes quando termino um show
eu penso em como estou fazendo isso com essa idade. Outras vezes isso nem me incomoda. Mas sim,
agora a gente tem que cuidar um pouco mais de nós se compararmos com o passado, e essa é a chave
pra longevidade. Isso não quer dizer necessariamente ir pra academia, porque isso eu não faço. O que
eu faço é tocar bateria com a banda num show por duas horas, jogo golfe e um pouco de natação. Eu
como saudavelmente, não fico muito doido, não uso mais drogas. Meninos e meninas nem pensem em
entrar nessa! Vocês podem achar que tocam melhor quando estão doidões, mas não tocam, acreditem.
É importante se manter focado no que está fazendo, ter boas 5 ou 6 horas de sono a noite e comer bem.
- Nicko   

Nesta entrevista,  a  repórter  inicia  o  seu texto com o estereótipo da aparência de mau do
roqueiro.  Ao passar a  palavra ao baterista  do Iron Maiden é  possível  percebermos que o
estereótipo desempenha o seu papel, mas nem sempre funciona. Em seguida, ela pergunta ao
artista sobre a longevidade da banda. Nicko afirma que devido aos muitos anos de carreira da
banda, é possível encontrar nos shows diferentes gerações. Filhos que levam os pais e pais
que  levam  os  filhos.  Isso  reforça  o  aspecto  familiar  relacionado  ao  Heavy  Metal  que
apontamos em matérias anteriores a partir da edição de 2011 do Rock in Rio. Além disso o
baterista fala de como mantém a saúde para poder permanecer tocando e fazendo turnês para
os fãs. O assunto das drogas é colocado em pauta, mas dessa vez pelo artista, que aconselha
os  jovens  a  não  usarem.  Vemos  mais  uma  vez  que  quando  é  dado  um  tempo  de  fala
significativo para os artistas e quando o entrevistador é um apreciador do gênero, como no
caso, o vocalista de uma banda de rock nacional, - alguém que por estar também inserido no
universo Metal, pode ser um pouco mais informado sobre o assunto - , as perguntas dão mais
oportunidades aos artistas desenvolverem de forma mais clara as questões em torno do Heavy
Metal. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ip9Ia9TBcGM (4:33)
0:07 – Hoje a noite é do Metal! Muita gente dormiu na fila mesmo com a chuvinha fraca e o frio
da madrugada pra garantir um bom lugar. Aquela lá do gargarejo. - Repórter no estúdio
0:21 -  Fãs das principais bandas que se apresentam logo mais no Rock in Rio chegaram na Cidade do
Rock ainda de madrugada. - Repórter na fila do festival
0:28 -  A gente nunca se viu na vida e age como se fôssemos amigos há décadas. Acho que isso é o
bacana. Todo mundo unido por algo que é comum: o Rock n' Roll. - Metaleiro na fila do festival
0:46 – E mais fãs vão sendo convocados pra aumentar a fila. Mas o pessoal aqui é resistente. Traz a
paixão estampada na frente, no verso (imagens das tatuagens dos fãs), em faixas.

1:05 -  Aqui nessa espécie de vigília do Metal a gente já encontrou fãs vindo do Rio Grande do Sul,
de São Paulo, do Nordeste, mas o Ícaro abusou, ele veio de muito longe.
1:16 – Eu vim do Rio Branco, Acre.
1:18 -  Guilherme e Vitor também são fãs da banda. Irmãos? (referência a fisionomia parecida dos
dois) Só de rock.
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1:23 – Eu conheci ele hoje. 
1:34 – Mas não há só metaleiros. As metaleiras também merecem destaque nesta fila. Maisa é louca
pelo Metallica há tempos. 
2:06 -  Os fãs dos grupos que se apresentam hoje à noite aguardam com ansiedade e animação como a
gente viu, os shows de logo mais. - Repórter no estúdio
2:14 – Hoje e domingo e festival é deles. Dos fãs do Heavy Metal. 
2:19 – "Seek & Destroy!" - Fãs no festival
2:21 – Na fila ainda longe dos ídolos vale então tirar fotos com os sósias 

2:38 -  E tem metaleiro aqui na fila não para os shows de hoje. Eles só têm ingresso para o domingo, o
último dia do festival. 
2:52 – Iron Maiden e Rock in Rio têm uma longa história. Eu não podia perder essa volta deles pro
Rock in Rio. Eu tenho que estar lá na grade com a minha galera que vai estar toda lá reunida, pra estar
pertinho deles. Vai ser épico. - Fã na fila do festival
3:16 – O público do Heavy Metal é dos públicos mais fáceis da gente trabalhar. É um público
muito fã, seguem as suas bandas onde quer que elas vão, que chega cedo, que vem curtir, que
brinca com todo mundo. - Depoimento de Roberta Medina – vice presidente do Rock in Rio.
 3:35 – Na abertura do Palco Mundo, hoje tem o encontro do Sepultura com Tambores do Bronx.  A
banda brasileira se junta com o grupo de percussão francês. Vão repetir a dobradinha do Rock in Rio
passado, do Palco Sunset, que foi um sucesso. 
3:54 – Depois o som sombrio de Ghost BC. Em seguida a banda norte americana Alice in Chains. E
para encerrar a noite, o som da banda californiana Metallica, relembrando o sucesso do Rock in Rio
2011. O grupo vai agitar a cidade do Rock com uma guitarra marcante e um som inconfundível.  
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No início da matéria, o repórter destaca um aspecto importante da cultura Metal. A

desterritorialidade. Ele aponta que existem fãs de várias regiões do Brasil e que todos eles

estão  na  fila  desde  a  madrugada  esperando  a  abertura  dos  portões  do  festival.  Outra

característica da cultura Metal que podemos perceber através da fala de um dos entrevistados:

-"A gente nunca se viu na vida e age como se fôssemos amigos há décadas. Acho que isso é o

bacana. Todo mundo unido por algo que é comum: o Rock n' Roll" -   é o aspecto tribal de

Maffesoli. Pessoas que movidas por um sentimento comum formam comunidades urbanas.

Um depoimento importante nesta reportagem é o da organizadora do festival, que desmitifica

a  relação  do Heavy  Metal  com a  bagunça  e  a  desordem.  Roberta  Medina  afirma  que  o

"público do Heavy Metal é dos públicos mais fáceis da gente trabalhar. É um público muito

fã, seguem as suas bandas onde quer que elas vão, que chega cedo, que vem curtir, que brinca

com todo mundo". Porém, podemos constatar que no  desenrolar da matéria persiste o uso de

adjetivos como sombrio e termos que remetem a relação entre sagrado/profano como "vigília.

Além disso, vemos o apontamento de questões estéticas recorrentes como o uso de tatuagens,

usadas como características ligadas ao Heavy Metal.

https://www.youtube.com/watch?v=ilBam3Jey2A (4:25)
1:08 – Quem abriu os shows dessa noite hoje aqui no palco principal foi a banda brasileira Kiara
Rocks, depois foi a vez dos americanos do Slayer, um dos grupos mais influentes dessa  turma que
invadiu hoje a Cidade do Rock. 
1:25  –  Lá  do  alto  a  amostra  de  que  o  dia  é  radical.  (É  usada  como referência  para  o  suposto
radicalismo, a tirolesa que é uma atividade praticada em todos os dias do festival e não somente no dia
do Heavy Metal).
1:32 – Ao som de todos os decibéis do mundo, as guitarras Heavy Metal de André Matos (que não
toca guitarra) e Viper abriram a temporada de cabeças giratórias. 
1:42 – O problema de Carlos é um par de muletas. Já Johnny não teve problema algum com a ajuda
dos amigos.  
1:55 – Limitação nenhuma! Tá no coração, tá na alma! Rock n Roll é isso ai! 
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2:00 – No (palco) Sunset, o Destruction e o Krisium fizeram muuuuito barulho. 
2:10 – Parece até que foi combinado ou que o convite trazia a camiseta do Iron Maiden como traje
obrigatório. Foi essa paixão desmedida que lotou a Cidade do Rock. Mas não se impressione com o
que parece ser uma multidão vestida de pretinho básico. Por trás do modelito despretensioso, existe
uma super produção. Tatuagem quase todo mundo tem. Mas, mais de 170 do Iron Maiden, só este
aqui, que virou atração. Sabe o que ele faz? 
2:43 – Pastor Missionário. 
2:46 – E o roqueiro de saia? O Vinícius disse que foi por causa do calor.
2:53 – Quando a noite chegou, o Palco Mundo foi aberto com um cenário sombrio. A banda Kiara
Rocks convidou Paul  D'Ianno,  ex-vocalista do Iron Maiden e trouxe ainda Marcão,  guitarrista do
Charlie Brown Jr. 
3:29 -  A banda californiana Slayer levou um som de temas satanistas. E pra encerrar o Palco Sunset,
que misturou ritmos e encantou os fãs, Zé Ramalho e Sepultura fizeram um show memorável.   

Vemos exemplificado nesta  reportagem a solidariedade e  o espirito  de coletividade

gerado pelo gosto comum em relação ao Heavy Metal. Características do tribalismo, segundo

Maffesoli. A presença de um cadeirante em meio a platéia do show pode ser considerado um

indicativo contrário ao aspecto perigoso propagado pela própria mídia de massa em relação

aos shows de Metal. É possível perceber mais uma vez que apesar de apontar características

positivas  da  cultura  Metal,  a  matéria  mantém o  uso  dos  clichês  de  palavras  comumente

relacionadas por ela que podem ser interpretadas com significados negativos sobre o Heavy

Metal: "invadiu", "radical", "muito barulho", "paixão desmedida", "cenário sombrio", "temas

satanistas". Além disso, a continuidade do uso repetido de assuntos como o uso de roupas

pretas e tatuagens. 

https://globoplay.globo.com/v/2836113/ (3:26)
0:09 – Hoje é a vez do Metal. Quem fecha a noite é a banda americana que popularizou o gênero no
mundo. - Repórter no estúdio
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0:26 – O show do Metallica começou com mais de meia hora de atraso. Mas nem por isso menos
quente. Cidade do Rock lotada. A multidão praticamente toda de preto se espremeu pra chegar
mais perto do palco. São milhares de braços pra cima e cabeças balançando no show mais esperado
da noite, Metallica. - repórter no festival
1:18 – Gritos, gestos e quase todo mundo de preto na Cidade do Rock. Sinais claros de que quem
mandava era o Heavy Metal. - Repórter em off
1:28 – Quando você veste preto, o som entra melhor no ouvido?- Repórter no festival
1:36 –  E quem disse que Heavy Metal não combina com religião? Se não combinasse, Padre
Adenilson não teria viajado do Espírito Santo até o Rock in Rio pra ver o show do Metallica. 
1:45 – É algo que realmente vibra o coração das pessoas e o meu como padre não é diferente. 
2:30 – De volta ao palco principal, foi a vez dos suecos do Ghost BC. A banda tem no vocalista uma
figura sombria que se auto intitula Papa Emeritus. 

Destacamos nesta matéria a pergunta debochada feita em 1:28, respondida com bom

humor. Na sequência vemos que a matéria traz novamente a relação do Heavy Metal com a

Igreja,  ao  entrevistar  um Padre,  fã  do  gênero  musical  e  que  estava  presente  no  festival

aguardando as suas bandas favoritas. O depoimento do Padre como representante de parte

conservadora  da  sociedade,  pode  ser  considerado  positivo  no  intuito  de  desmitificar  as

contradições  feitas  em relação  ao  Heavy  Metal  inerentes  às  figuras  sagradas  e  profanas

utilizadas em sua linguagem. 

https://globoplay.globo.com/v/2834688/ (4:05)
1:00 – Um estilo que é só deles. Na pele, nos pés, nas orelhas e nos cabelos. Eles são "headbangers".
Aqui fora eles aproveitam pra relaxar, mas na hora do rock querem mesmo bater cabeça,  como no
termo "headbanger" em inglês, para acompanhar o grito das guitarras. - Repórter em off
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Não fizemos a transcrição total desta reportagem pois ela foi reeditada e reaproveitada

pela emissora. Ela contém o mesmo conteúdo de outra matéria já analisada. A única diferença

é o treco inicial que transcrevermos aqui. Nesta reportagem, vemos pela primeira vez a mídia

massiva  fazer  uso  do  termo  "headbanger",  que  em sua  tradução  literal  seria  algo  como

"aquele que balança a cabeça". Este termo é usado dentro da  cultura Metal em oposição ao

termo "metaleiro",  já  tão usado pela  mídia conforme assinalamos em várias  das  materias

anteriores. Em uma das matérias que analisamos anteriormente, do ano e 1991, existe um

trecho onde um dos entrevistados começa a  explicar  sobre o termo "headbanger",  mas a

repórter tira o microfone do entrevistado para chamar outro repórter. 

https://globoplay.globo.com/v/2833562/ (2:16)
0:00 – Ontem, lá na Tijuca, um grupo de metaleiros, os fãs do Metallica se reuniram na Tijuca, num
bar, teve até show cover. - Repórter no festival
0:10 – Repare nestas mãos, nesta atitude, na tatuagem. Alguma dúvida que estamos junto com fãs
do Metallica? - Repórter em off
0:22 – Esse encontro aqui foi organizado pelo fã clube oficial do Metallica no Brasil. E por isso veio
gente de todo o país, do exterior, todo esse pessoal que vai ao Rock in Rio nesta quinta-feira. E na
véspera, é claro, já está aquecendo os motores se preparando pro show. - Repórter em off
0:55 – Os vizinhos uruguaios nem tiveram que viajar  tanto para  ver  o grupo preferido,  mas este
canadense.... O casal de Curitiba chegou com antecedência ao Rio. - Repórter em off
1:31 – As meninas produzidas e vaidosas fazem questão de desmitificar o perfil do fã de rock pesado. -
Repórter em off
1:38 – Ser roqueiro é metaleiro, que é sujo que é largado...Tem gente inteligente, que gosta de se
arrumar, de se cuidar e "tamo junto". - Fãs no evento
1:46 – Precisa tirar  esse estigma que metaleiro tem que ser porquinho,  sujinho,  largado.  - Fãs no
evento
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Esta matéria que se passa em uma reunião feita pelos fãs da banda Metallica, um dia

antes do show do Rock in Rio, começa colocando em dúvida a relação de vaidade e os fãs de

Heavy  Metal.  Em  seguida,  o  texto  nos  reitera  novamente  a  ideia  do  tribalismo  e  da

desterritorialização do Heavy Metal. Ele chama a atenção para pessoas de regiões variadas do

Brasil,  assim como estrangeiros de diversos países que vem para o festival para ver suas

bandas preferidas. Mais adiante, a repórter levanta a necessidade de desmitificar o perfil do fã

de  rock  pesado.  As  duas  entrevistadas,  apesar  do  pouco  tempo  de  fala,  ratificam  o

questionamento  a  respeito  dos  estereótipos  relacionados  ao  Heavy  Metal  e  a  legenda  da

reportagem ajuda a  mostrar  os  perfis  profissionais  dos  fãs.  É possível  percebermos nesta

reportagem,  uma  abordagem  diferenciada  em  relação  a  outras  reportagens  analisadas

anteriormente, onde o perfil do metaleiro foi definido sem que os participantes, neste caso, os

fãs tivessem o seu lugar de fala. 

https://globoplay.globo.com/v/2836216/programa/ (8:18)
0:00 – E as  tribos dos metaleiros e do rock clássico  invadiram a Cidade do Rock.  Quase todo
mundo vestia preto, afinal era a hora do Heavy Metal. - Repórter no estúdio
2:16 – A Flávia (repórter) está aqui com a gente. Você se descobriu meio metaleira, é isso? - Repórter
no estúdio
2:18- Me descobri, Fachel, eu sou uma mulher do samba, você sabe né? Mas eu não resisto à um solo
de guitarra. Então, aquele que passou na abertura, do Metallica foi bem bacana. Gostei.  - Repórter no
estúdio
2:30 – Vamos ver o melhor de ontem a noite nos shows do Rock in Rio. Um dia dedicado ao Heavy
Metal. No palco mundo, o som poderoso das guitarras levou ao delírio, gente de todas as idades que
estavam por lá. - Repórter em off
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2:50 – O casamento da guitarra com a batucada deu início a 4ª noite de shows do Rock in Rio. Os
mineiros do Sepultura ganharam a companhia do grupo de percussionistas franceses Tambores do
Bronx. A parceria que já tinha dado certo em 2011,  mais uma vez levantou a Cidade do Rock.  -
Repórter em off
3:34 – Os metaleiros estão na área, e no meio de toda essa gente de preto encontramos a brilhante
Priscila.  - Repórter em off
3:48 – Para os suecos do Ghost B.C., a ordem é aparecer se escondendo. Os músicos vestem roupão e
capuz. No rosto do vocalista,  uma caveira. Ele gosta de ser chamado de Papa Emeritus. Algumas
músicas  do  grupo  são  em latim.  Mas  eles  também arriscaram algumas  palavras  em português.  -
Repórter em off

4:40 – Os americanos do Alice in Chains mostraram intimidade com a língua portuguesa. Mas foi com
a música que eles fizeram mãe e filha pular.  - Repórter em off
5:20 – Coisa boa tem que curtir desde novinha! - Mãe no festival
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5:23 – Noite de Metal, som pesado. Mesmo assim tem gente que consegueaté tirar uma soneca. O sono
deste casal parece estar pesado. Vamos deixar eles descansarem, afinal de contas ainda tem muita
música pela frente. - Repórter no festival
5:45 – Pedro de 11 anos aprendeu com o tio Fabrício a gostar de Heavy Metal. A banda preferida
deles: Metallica - Repórter em off
6:00 – Ouve comigo, vai pros shows comigo e já está tocando baixo também. - Tio no festival
6:02 – Quando eu ouvi eu gostei na hora. Tô tocando baixo e eu toco bastante Metallica. Criança no
festival

 

6:22 – O  Metallica foi formado em 1981 nos Estados Unidos. É uma das bandas de Heavy Metal

mais bem sucedidas e fechou a noite no Palco Mundo provando por que coleciona uma legião
de admiradores de todas as idades. - Repórter em off
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6:50 – A reação entusiasmada do público surpreendeu os  integrantes  do Metallica.  O carinho foi
retribuído com beijo e muito Heavy Metal. - Repórter em off
7:59 – E a (repórter) Flávia de Oliveira não tirou o olho do telão. Já conseguiu fazer o símbolo do
Metal? O que você achou ai desse show? - Repórter no estúdio
8:10 – Muito legal! Um espetáculo, né? É muito bacana os guitarristas, os músicos, a interação com o
público. - Repórter no estúdio
8:15 – Já virou metaleira! - Repórter no estúdio

Nesta reportagem destacamos os seguintes aspectos: primeiro o tempo de duração da

matéria. É o primeiro vídeo que analisamos que passa dos 8 minutos de duração. A média de 3

à 4 minutos pode ser considerado um fator limitante para apresentação do conteúdo abordado.

Mas  vemos  que  mesmo com o dobro  de  tempo  da  média,  a  mídia  massiva  ainda  assim

continua dando ênfase aos clichês ao invés de buscar um aprofundamento do conteúdo. Ela

prefere fazer uso das palavras e até mesmo frases repetidas ao invés de buscar diferentes

aproximações com seu objeto. Segundo, o apresentador faz uso da palavra "tribo", que nos

remete mais uma vez ao conceito de Maffesoli. Terceiro, vemos que vai sendo consolidada a
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ideia de que o show de Heavy Metal se tornou ao longo do tempo um programa de família e

"para todas as idades. Vemos entrevistas com mãe e filha, tio com sobrinho e imagens de

crianças pelo festival. Por último, destacamos que o fato  da repórter deixar transparecer que

ela é uma apreciadora do Metal também parece ser um diferencial se relacionarmos com as

matérias  anteriormente  vistas.  Naquelas  os  repórteres  mantém-se  distante  do  objeto,

expressando muitas vezes o Heavy Metal como algo "incompreensível", como se fosse algo

pra  se  manter  distância,  afinal,  segundo  as  próprias  reportagens,  ele  é  "agressivo",

"barulhento",  "sombrio"  e  muitos  outros  adjetivos  de  conotação  negativa  usados  com

frequência para definir o Heavy Metal.

https://globoplay.globo.com/v/2841269/programa/ (4:27)
0:00 – A última noite do Rock in Rio foi dos metaleiros. O som pesado do Palco Mundo levou a
multidão ao  delírio,  mas foi no (palco) Sunset que Sepultura e Zé Ramalho fizeram uma parceria
explosiva. - Repórter no estúdio
0:16- No último show do Palco Sunset o público se espremeu para ver o Sepultura. - Repórter em off
0:24  –  O  Metal  reinou  até  a  metade  da  apresentação  quando  ganhou  uma  mistura  especial.  Zé
Ramalho subiu ao palco para uma parceria inédita.- Repórter em off

0:42 – A aprovação foi imediata. - Repórter em off
0:49 – Nossa, eu tava lá no meio da galera pulando. Eu acho que Sepultura e Zé Ramalho tem tudo
a ver. - Claudia Ohana – atriz da Globo no festival
0:54 – Um dos momentos mais emocionantes foi quando eles cantaram o clássico "Admirável Gado
Novo". Empolgado, o público gritou: - "Zépultura!". - Repórter em off
1:15 – Foi lindo! Acho que a galera do Metal interagiu bem com o repertório dele.  Todo mundo
conhece, né? E a voz dele casa muito bem com o nosso estilo de música. Foi lindo – Andreas Kisser,
guitarrista do Sepultura
1:27 – O grupo brasileiro Kiara Rocks abriu a noite no Palco Mundo. O show teve participações muito
especiais.  O  ex-vocalista  do  Iron  Maiden Paul  Di'Anno,  e  o  ex-guitarrista  do  Charlie  Brown Jr.,
Marcão.
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1:54 – Um momento mágico poder tocar pra essa galera. São quase 100.000 pessoas. Isso tudo corre
nas nossas veias, a gente gosta, ama muito tudo isso e foi muito bom pra mim poder estar com eles
hoje.  - Marcão no festival 
2:11 – O som pesado dos americanos do Slayer contagiou o público. Vários grupos formaram rodas e
curtiram o rock n' roll de maneira mais intensa. - Repórter em off  

2:27 – Quem olha para o cenário com várias caveiras e fogo e para os integrantes do Avenged
Sevenfold, mal pode imaginar. Mas o nome do grupo foi inspirado em uma passagem da bíblia e
quer dizer "Vingados 7 vezes".   - Repórter em off
2:48 – E é possível chorar cantando Heavy Metal?  - Repórter em off
2:50 – Eu sou completamente apaixonada por essa banda. E é a primeira vez que eu estou vendo ao
vivo. - Fãs no festival  

2:58 – Se a emoção já era grande, imagina então quando a banda mais esperada da noite subiu ao
palco. O grupo cantou os maiores sucessos da carreira, acompanhados do mascote Eddie. O vocalista
do Iron Maiden, Bruce Dickinson mostrou intimidade com a cultura brasileira depois de tantos shows
no país.  - Repórter em off
3:44 –  Aqui com o público, a gente vai descobrindo que a tradição do Iron Maiden também é
passada de pai para filho. O Iron Maiden tem quase 40 anos de história. Paulo, na adolescência ouvia
bastante Iron Maiden. E agora quem esta aqui curtindo bastante o show é o Felipe, filho dele que tem
11 anos de idade.  - Repórter no festival
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4:03 – O Iron Maiden fez a multidão vestir preto e encerrou o Rock in Rio deixando os fãs já com
saudades.- Repórter em off  

De acordo com o que vimos em outras matérias e também no subcapítulo anterior

quando  falamos  do  caso  da  banda  Sepultura,  podemos  afirmar  que  de  fato,  a  banda

proporciona ao longo de sua carreira a mistura do Heavy Metal com outros gêneros musicais.

Vemos isso como um indicativo  positivo, pois ao fazer essas misturas, além de difundir o

Heavy Metal entre outras tribos, percebemos que de fato é possível extender as chamadas

"fronteiras do Heavy Metal". Vimos isso com a música indígena, com o compositor de Axé

Carlinhos Brown, com a percussão do grupo francês Tambores do Bronx e agora com o cantor

Zé Ramalho. Consideramos que esta pode ser uma tática positiva em relação aos metaleiros

mais  radicais  que  não toleram certos  gêneros  musicais,  como vimos  os  casos  do músico

Lobão no Rock in Rio 1991 e com o próprio Carlinhos Brown em 2001. Esta aproximação

com outros gêneros musicais desafia as fronteiras e limites do Heavy Metal. Seguindo esta

lógica, podemos notar que nesta matéria, a mídia massiva também faz uso de tática parecida

ao usar o depoimento de um espectador, que na verdade faz parte dessa mesma mídia. Esse

processo de "aprovação" por pessoas que não fazem parte da cultura do Heavy Metal, pode

criar uma aura positiva que pode aproximar ou ao menos amenizar a negatividade que esta

mesma mídia cria naqueles que não fazem parte da cultura Metal. Vemos mais uma vez a

repetição de algumas relações já estabelecidas em outras reportagens: como o estranhamento

entre do nome de uma das bandas ter sido tirado de uma passagem bíblica e mostrar que o

Heavy Metal é para todas as idades, inclusive tem tradição e "é passado de pai pra filho".
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https://globoplay.globo.com/v/2835916/ (3:40)
0:00 – Começou hoje a segunda semana de shows no Rock in Rio e a noite é dos  metaleiros.   -
Repórter no estúdio
0:07 – O dia em que o único tom cobre a Cidade do Rock. Injustiça dizer que eles só gostam de
preto. Tem lugar para todas as cores, pelo menos no cabelo.  - Repórter em off
0:45 – E o melhor lugar para ver tudo de perto não é o mais luxuoso (faz referência a uma menina que
para  guardar  sua  posição  na  grade do palco,  almoça ali  mesmo).  E  sobremesa,  Heavy Metal!   -
Repórter em off

0:58 – O rock pesado nacional balançou as cabeças, uniu os gestos e aqueceu a multidão no palco
Sunset.  - Repórter em off
1:25 – E quem faz sucesso lá (no Palco Sunset), ganha muito mais espaço. Os brasileiros do Sepultura
e os franceses do Tambores do Bronx, que arrasaram no Palco Sunset em 2011, hoje abrem a noite no
palco principal. Os 18 tambores acrescentaram peso ao som do Sepultura, como se fosse preciso.   -
Repórter no festival
2:01 – Segue o rock pesado por aqui! (é possível perceber o fundo musical ao vivo enquanto a repórter
fala. Uma baladinha bem leve, com características adversas ao que se espera de um som pesado).
Neste momento no palco, a banda sueca Ghost B.C., que é uma banda cercada de  mistério. Os 6
integrantes se apresentam sempre com o rosto coberto, ninguém sabe a identidade deles. O vocalista,
esse ai com o rosto pintado é chamado de Papa Emeritus II. É uma apresentação bem teatral pra essa
Cidade do Rock lotada mais uma vez.  - Repórter no festival
2:33 –  Apesar dessa pinta toda de mal o pessoal do Ghost BC passou aqui antes de entrar no
palco com muita simpatia, acenando e cumprimentando todas as pessoas que trabalham nos
bastidores. Hoje ainda tem Alice in Chains e Metallica, que promete estremecer de novo a Cidade do
Rock.  - Repórter em off
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3:38 – Tem cada coisa que aparece, né? Comentário final da apresentadora em estúdio 

É possível percebermos a repetição em torno da questão das roupas pretas. Em seguida,

o repórter ao invés de valorizar o fato da menina estar na grade do palco desde cedo - um

lugar super concorrido, onde as pessoas passam horas sem poder sair, somente para ver a sua

banda favorita -  diz que o lugar "não é o mais luxuoso", pois a menina almoçava por ali

mesmo. O estigma do som pesado como característica sonora do Heavy Metal é usado mesmo

quando a música de fundo é leve e nada "barulhenta". A repórter diz que a identidade dos

músicos mascarados são desconhecidas quando na verdade não são. Existe surpresa por parte

do repórter que os musicos do Ghost foram simpáticos ao cumprimentar a todos antes de subir

ao palco, estigmatizando a "pinta de mau" a uma pressuposta atitude mal educada. O único

ponto positivo talvez seja o fato de ser dito que a Cidade do Rock estava "lotada mais uma

vez".

https://globoplay.globo.com/v/2841381/programa/ (3:23)
0:00 – E o rock pesado fechou o último dia do Rock in Rio e os fãs dos Metal se despediram em
grande estilo como mostra pra gente o repórter André Curvelo.  - Repórter no estúdio
0:11 -  Lá vem a correria, pela última vez esse ano, a onda negra mostrava aos desavisados... era dia
de rock pesado. Por isso, além dos astros do palco tinha fila pra foto com outra estrela. Quando a
empolgação é muita, quase tudo é motivo pra festa.  - Repórter em off
1:38 – Quem também estreou no Rock in Rio foi este menino, João Vitor,  9 ano de idade. Como
qualquer criança, com seu brinquedo predileto. Mas o boneco ai é o mascote mal encarado do Iron
Maiden. João veio só assistir, mas teve a sorte de trocar por alguns minutos, um brinquedo por outro.
Baquetas nas mãos e a bateria da Rock Street aos seus pés. - Repórter em off
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2:32 – E os "garotões" ai? Acima de 40 e que performance! Os 3 são de Presidente Prudente, São
Paulo. E vieram a todas as edições do festival. A paixão é a mesma, mas...  - Repórter em off
2:44 -  No 1º Rock in Rio eu era cabeludo, usava bracelete, coturno... Hoje tô careca, meio velho, mas
continuo curtindo o bom e velho rock n' roll. - Fã no festival
2:58 – O Nika veio da Índia, acredite. Só para o Rock in Rio.  Roqueiros empolgados, eufóricos,
frenéticos...  - Repórter em off

3:10 – E lá se vai mais um Rock in Rio, o festival capaz de ainda deixar saudades 28 anos depois.  -
Repórter em off

Esta reportagem retoma em definitivo nesta edição do festival a ideia de que o Heavy

Metal  possui gerações diferentes de fãs e é curtido por uma faixa etária bem diferente da

citada em uma das matérias da primeira edição do Rock in Rio. Vemos o menino de 7 anos,

que inclusive já toca bateria, e é fã do Iron Maiden e os "garotões", com mais de 40, que

frequentam o festival desde a primeira edição de 1985. Aspectos positivos que nos levam a
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observar  um  certo  abrandamento  da  negatividade  do  Heavy  Metal  como  vimos  nas

reportagens das primeiras edições do festival. Porém, podemos verificar que os clichês não

são deixados  de  lado e  continuam se  repetindo.  Eles  permanecem presentes  na  narrativa

através de palavras como: "correria" e "onda negra".

2015

https://www.youtube.com/watch?v=s1FG6SHk0jw (3:54)
0:04 – Quando você vê esse cara enlouquecendo os fãs do Heavy Metal, você acreditaria que ele
era todo certinho na escola e só tirava 10? Poderia fazer o que quisesse na vida.  E faz. Tudo ao
mesmo tempo. Além de vocalista do Iron Maiden, uma das maiores bandas de Heavy Metal do mundo,
pilota aviões grandes. Bruce Dickinson é piloto de avião profissional. - Repórter em off
0:37 -  Quando eu fecho a porta da cabine eu sou um piloto. E ninguém deve esperar algo diferente
porque  tem 150,  200  pessoas  a  bordo  e  mais  o  pessoal  em terra.  Eu  tenho  que  ser  cuidadoso,
responsável, profissional. - Resposta do artista traduzida em off
0:52 – Bruce também é esgrimista e dos feras. A imagem da internet não é boa, mas vale a pena ver o
calor que ele, o mais baixinho dá no finlandês que foi medalha de prata nas últimas olimpíadas. 
1:08 – E eu pergunto pro Bruce: - "Você já é um astro do rock, por que faz tudo isso? Poderia estar
numa praia no Caribe!"- Repórter em off
1:19 – Imagina ficar sentado sem fazer nada? Como deve ser chato. Se for pra ficar sem fazer nada é
melhor entregar os pontos. - Resposta do artista traduzida em off
1:30 – E como ele consegue fazer tudo isso tão bem? - Repórter em off
1:36  –  Algumas  pessoas  são  mais  lógicas,  outras  mais  emocionais,  artísticas.  Elas  usam  partes
diferentes do cérebro. Pra fazer todas essas coisas diferentes uso as duas partes e isso é muito legal. -
Resposta do artista traduzida em off
1:53 – É, mas agora Bruce vai ter que se dedicar a profissão dele que os fãs mais admiram. O Iron
Maiden anunciou uma nova turnê mundial com escala certa no Brasil. - Repórter em off
2:10 – Algumas platéias são meio malucas. Eu me pergunto: - O que está acontecendo aqui?. Mas se
eu mudo o clima e faço algo mais agitado, os brasileiros param para prestar atenção. É como jogar
tênis. Eu jogo a bola e eles devolvem. Pra um artista é maravilhoso. - Resposta do artista traduzida em
off
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2:32 – Pra embarcar em mais uma turnê, Bruce teve que vencer um drama pessoal. No ano passado ele
recebeu o diagnóstico de câncer na língua. Dois tumores. Um do tamanho de uma bola de golfe.  Ele
conta que reagiu como se estivesse conversando com a doença. - Repórter em off
2:52 – Ok, legal encontrar vocês, mas agora vocês vão embora! Tchauzinho! - Resposta do artista
traduzida em off
2:54 – Você não surtou com a notícia? - Repórter em off
2:57 – Não. Pra quê? Não iria me fazer sentir melhor. - Resposta do artista traduzida em off
3:00 –  A doença  foi  mantida em sigilo  até  que o  tratamento  tivessem feito  os  tumores  sumirem
completamente. - Repórter em off
3:06 – As pessoas projetam seus medos em você. Você tem câncer? "Meu Deus! Isso me apavora!". Eu
não queria que ninguém viesse jogar essa carga emocional pra cima de mim. - Resposta do artista
traduzida em off
3:18 – O segredo para manter o ânimo, Bruce tira da sua experiência de piloto. - Repórter em off
3:23 – Você está num avião e as turbinas pegam fogo. O que você faz? Como reage? Você tenta algo e
vê se funciona. Se não, tenta outro plano. Você pode dizer: "Ai meu Deus, vou morrer!" ou pode dizer
"talvez eu morra, mas talvez não". Eu sou assim. - Resposta do artista traduzida em off
3:42 – Se depender desse piloto, tão cedo a viagem não vai acabar. - Repórter em off

Esta reportagem começa com uma insinuação bastante preconceituosa, relacionando o

perfil  de  "certinho"  do  cantor  Bruce  Dickinson  na  escola,  que  "só  tirava  10"  e  por  isso

"poderia fazer o que quisesse na vida", no entanto, uma de suas escolhas foi ser cantor de

Heavy Metal.  Apesar de iniciar a narrativa desta maneira,  a reportagem segue destacando

aspectos positivos da carreira de Bruce, que além de vocalista da banda Iron Maiden, também

é piloto profissional de uma companhia aérea e pilota o próprio avião da banda. Destacamos

um trecho que mostra um aspecto conflitante entre a cultura underground e a do mainstream,

que foi demonstrada no trecho onde o repórter faz uma afirmação e questiona o artista: -

"Você já é um astro do rock, por que faz tudo isso? Poderia estar numa praia no Caribe!". Esta

é  uma  demonstração  do  pensamento  do  chamado  mainstream,  onde  um  dos  objetivos

principais é o lucro. Fica estabelecida a conexão entre alcançar um objetivo – onde ser um
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astro do rock, significa ser bem sucedido financeiramente – e por esse motivo não seria mais

necessário continuar tal atividade, afinal o objetivo maior teria sido alcançado. A narrativa

retoma a admiração dos fãs brasileiros em relação ao grupo Iron Maiden, que inicia mais uma

turnê com passagem pelo Brasil, e relata uma experiência pessoal do cantor e sua luta contra

um câncer. Nesta discussão, ressaltamos a relação que o músico faz com o tema da morte,

assunto este que faz parte da temática do Heavy Metal. É a segunda matéria entre todas as que

analisamos até aqui, onde os artistas do Heavy Metal tem oportunidade de falar da morte e

explicar  algumas  concepções.  Fato  que  consideramos  oportuno  para  desmitificar  a

generalização feita pela mídia sobre este tema nas músicas de Heavy Metal, que realça sempre

aspectos bizarros, sombrios e macabros. Nestas duas oportunidades vemos que estes artistas

falam sobre este tema sem negar a atração que o tema exerce sobre o Heavy Metal, mas

também com a ideia de valorização da vida, conforme vimos nas discussões de Weinstein e

Janotti Jr. 

https://www.youtube.com/watch?v=tPP7f7h2QdI (7:40)
0:26 – Mais de 1.000.000 de pessoas reunidas em 10 dias de shows. Você era uma delas? O primeiro
Rock in Rio reuniu fãs de todos os estilos.  Do rock brasileiro ao Metal!  E fã de Metal  a gente
conhece de longe. - Repórter em off
0:57 – E o pessoal caprichou no visual. Só clássicos dos anos 80. Roupas coloridas, chapéu maluco e
claro, este clássico da elegância: a pochete. - Repórter em off
1:37 – O que não faltou foi animação. De todas as idades. - Repórter em off  
2:30 – O que faz uma menina de 7 anos de idade no meio desses metaleiros? Hoje a Fabiana tem
37 anos. Ela ainda mora muito perto do lugar onde aconteceu o 1º Rock in Rio.  - Repórter em off

 

3:00 –  Essa imagem ai que a Fabiana aparece é de uma passagem de som.  Assistir ao Freddie
Mercury cantando não era uma coisa fácil. - Repórter em off
3:17 – Quem gostava de rock e queria ouvir as bandas estrangeiras na época do 1º Rock in Rio não
tinha muita opção. Ou ouvia em discos, ou ouvia em discos. Então imagina trazer todas essas bandas
juntas no mesmo evento. Isso virou mais que um festival, mas o começo de muitos sonhos de metal. -
Repórter no local
3:32 – Essa é a Metalmorphose, viva há 30 anos. E esse é o Tavinho. Hoje ele continua vocalista da
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banda de "rock pauleira", como chamavam lá na época. - Repórter em off
3:38 – Eu tinha 18 anos, era um sonho. De repente chega num pacote todas as bandas que eu queria
assistir. - Fã no local
3:59 – Ele  e os  amigos foram um dia antes  ver  a montagem do festival,  tamanha a ansiedade.  -
Repórter em off
4:05  –  Eu  ficava  o  dia  inteiro  escutando  o  vinil,  os  álbuns  de  estúdio  querendo  ver  como eles
cantavam. - Fã no local
4:25 – Assim segue vivo o Metal. - Repórter em off

Apesar da indagação inicial sobre a menina, que pela pouca idade não deveria estar em

meio aos metaleiros, logo depois é dito que ela estava na verdade, no dia do ensaio do Queen.

Ou seja,  ela  não  estava  junto  "desses  metaleiros"  conforme anuncia  a  matéria.  Podemos

concluir que o uso da situação com os metaleiros foi apenas para gerar uma tensão, afinal

como estamos vendo nas análises das reportagens, metaleiros não seriam, de acordo com o

que foi mostrado, uma boa companhia para uma menina de 7 anos. Este seria o significado

por trás do que não é dito no texto. A reportagem constrói a narrativa reeditando os fatos para

dar seus próprios sentidos e significados. Nesta matéria vemos exemplificado o que falamos

no  subcapítulo  anterior  quando  nos  referimos  ao  processo  de  autorreprodução  do  Metal.

Pessoas que começaram a ouvir e desenvolverm habilidades necessárias e passam a fazer o

Metal. Ela conta a história de um fã de Heavy Metal que com 18 anos foi à primeira edição do

Rock in Rio em 1985. Depois de ver suas bandas favoritas decidiu montar  a sua própria

banda. 

https://globoplay.globo.com/v/4493550/programa/ (4:33)
0:10 – Tá um vento aqui hoje! Eu acho que as forças da natureza estão meio incomodadas ai com
esse Heavy Metal que é o grande destaque da edição 2015 do Rock in Rio. E o Palco Mundo está lá,
prontinho pra receber as atrações de hoje. Às 7 horas da noite tem a banda latino americana De La
Tierra que mistura a música feita aqui na América do Sul com o tal do Heavy Metal. Depois tem
também a banda Mastodon que vai ocupar o Palco Mundo. Mais tarde tem o Faith No More que já
esteve no Rock in Rio de 1991, fez um grande sucesso, conquistou os brasileiros e está voltando pra
fazer um show com bastante Metal. E pra finalizar o pessoal do Slipknot que vão fazer muito Metal
pra todo mundo dançar. - Repórter no festival
1:34 – Fora de controle está a temperatura! A previsão de hoje é só o dia mais quente do ano!
(No entanto a imagem que aparece no off é esta:) - Repórter em off
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2:13 – Todo mundo por aqui com o mesmo plano. - Repórter em off
2:16 – Vou lá pra frente, quero ver da grade. De frente. - Fã no festival
2:19 – Como é que faz pra ir no banheiro? - Repórter no festival
2:21 – Não vai no banheiro, segura até as 2 da manhã! - Fã no festival
2:40 – Tem gentileza com as garotas... - Repórter em off
2:43 – Me ofereceram água, espaço pra sentar, comida. Eles estão sentados aqui e eu estava dividindo
o espaço com eles. - Fã no festival
2:49 – Está sendo bem tratada? (em tom de espanto) – Repórter no festival
2:51 – Estou. Muito bem. - Fã no festival
2:53 – Pra quem pergunta como é possível  todo esse sacrifício debaixo de sol? Calor humano!  -
Repórter em off
2:57 – Amizade, parceria…

3:00 – vai ser mais um dia de Metal no Rock in Rio. Faith No More está de volta depois de 24 anos. E

o Slipknot promete mais um show com figurino e som assustador.  - Repórter em off
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https://globoplay.globo.com/v/4495792/programa/ (7:11)
0:24 – Roqueiros! A sexta-feira foi muito louca! Pra começar, já viu rock em espanhol? É a banda
latino americana De La Tierra, com Andreas Kisser do Sepultura, Alex Gonzalez da banda mexicana
Maná e outros craques. - Repórter em off
3:00 – Com flores, roupas brancas e muita fé, o Faith No More era uma das grandes atrações do
festival neste ano. Trocadilhos a parte, o público se acabou com o show, inclusive o vocalista Mike
Patton que assustou todo mundo com esse pulo. Parece que doeu. - Repórter em off

4:22 – E teve até seus momentos, quem diria... românticos.  - Repórter em off
5:20 – O show do Slipknot começou pegando fogo. E viva a performance! Homens mascarados,
bode gigante, e muito rock pesado. - Repórter em off  
6:03 -  Escolha o seu mascarado favorito. Tem o tipo cara de ferro,  o estilo palhaço, o ouriço...  -
Repórter em off

6:33 – É mas esses caras bravos também precisam de uma aguinha. Também tem coração e sabem
agradecer. - Repórter em off

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/roqueiros-se-divertem-
na-segunda-noite-de-rock-in-rio/4479920/ (5:35)
0:30 – Muita gente já está por aqui pra garantir um lugar, claro, porque a principal atração dessa noite
é o grupo Metallica, que participa pela terceira vez seguida do Rock in Rio. - Repórter no festival
1:06 – A gente sabe que hoje é dia de rock pesado, roupa preta, cabelo grande, mas a gente está
aqui  pra  mostrar  que  nem  sempre  é  assim.  Por  exemplo,  olha  só  esse  grupo  que  a  gente
encontrou aqui pra participar do rock pesado, mas aí vocês vão vendo que não é tanto esse
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estereótipo. - Repórter em off
01:23 – Mãe e filhas gostam de Metallica? - Repórter no festival
01:25 – Adoramos. Eu gosto muito e já passou o gosto pra elas também.  - Fãs no festival

02:57 – Desde muito cedo, muitos metaleiros já guardavam lugar na fila pra entrar na Cidade do
Rock. - Repórter no estúdio

4:50 – Duas horas antes dos portões abrirem, lá estão os roqueiros. A maioria de preto, mesmo
sabendo que vão enfrentar um calorão. Essa família foi mais ponderada, optou pelo branco mesmo,
mas isso não significa que sejam menos apaixonados pelo Metal. 
5:23 –  Às 2 horas, empolgação. E quando os portões se abrem, esse pessoal mostra que rock n' roll
não é só ritmo, é atitude. - Repórter em off

Reiterados mais uma vez a dedicação dos fãs no ambiente dos shows de Heavy Metal,

pois chegam cedo para garantir um lugar bem perto do palco para assistirem aos seus artistas

favoritos, e a presença da família no festival. Apesar do questionamento da repórter referente

ao estereótipo dos fãs, percebemos a repetição constante, mais de uma vez nessa matéria, dos

estereótipos da  "roupa preta" e "cabelos grandes". Vemos que se estabelece um padrão nas

reportagens, onde uma característica positiva, que pode ser considerado como um elogio vem

seguida de um aspecto negativo ou algum estigma relacionado ao Heavy Metal.
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http://g1.globo.com/musica/rock-in-rio/2015/videos/t/edicao-de-2015/v/confira-o-clima-das-
rodas-de-rock-and-roll-no-segundo-dia-de-festival-no-rio/4480763/ (7:18)
0:00 – Num Rock in Rio cada vez mais pop, hoje é o dia dos metaleiros de verdade.  É um dos
públicos mais fiéis do mundo. A maratona inclui empurra-empurra, gritaria, bateção de cabeça.
E os nossos repórteres acompanharam os primeiros shows do dia no meio da galera e mostram agora
como é o clima numa roda de rock n' roll. - Repórter no estúdio
0:46 – Eu vim em 1985 há 30 anos atrás. Estou há 30 anos na roda. - Fã no festival
0:55 – Que graça que tem ficar dando porrada ai? - Repórter no festival
0:58 – Agraça não é dar porrada, é você distribuir a sua energia que você está recebendo. Você vai se
fortalecendo, aí quando você está com uma carga alta, uma voltagem alta, você vai lá pra dentro e
explode lá. Ai você descarrega e volta e depois você vai de novo. - Fã no festival
01:21 – Rodinha é tradição. Geralmente começa assim mais tímida, e quando esquenta... Não parece
mas tem função terapêutica e social. - Repórter em off

1:34 – A roda não tem violência, é um empurra-empurra de acordo com a música. Aqui ninguém
briga e a galera cria uma irmandade em coisa de dois minutos.  - Fã no festival
2:30 – Isso aqui é uma brincadeira,entendeu? É um empurra-empurra de leve. Headbanger é uma raça
civilizada. - Fã no festival
2:36 – Tem uma galera que não curte muito a roda, fica ali a parte, a gente não chama também, não
queremos machucar ninguém. Entrar quem quer e quem chegar na roda é sempre bem-vindo. As vezes
acontece de alguém se machucar, mas automaticamente, a gente já pega o irmão leva pro hospital, pro
pronto-socorro e a gente acompanha ele. - Fã no festival
A resposta é contrariada por uma amigo, que deixa dubio se o que não acontece é a violência ou o
atendimento aos feridos.
3:00 – Isso é o rock n' roll. Não é pra você não, é pra todo mundo. Contagia, é todo mundo junto. Isso
é rock n' roll. - Fã no festival

Esta reportagem começa com um padrão que vemos se estabelecer  já  em matérias

anteriores. Percebemos que características positivas costumam vir seguidas por negativas: -

"É  um dos  públicos  mais  fiéis  do  mundo.  A maratona  inclui  empurra-empurra,  gritaria,

bateção de cabeça." Vemos nesta matéria a explicação de uma tradição nos shows de rock e

que  não vimos  nenhuma explicação  em outras  matérias,  apesar  de  ter  sido  mostrada  em

algumas delas.  As rodas.  Um tipo de dança mostrada em outras  matérias analisadas,  mas
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normalmente identificadas como atos de violência, (vide a pergunta feita pela repórter). Nessa

narrativa, a roda foi explicada pelos fãs e pelo repórter. Um deles aponta que na verdade, a

roda é um lugar onde são formadas amizades. 

https://globoplay.globo.com/v/4479963/programa/ (3:42)
0:12 – Você está vendo ai nas imagens 85.000 pessoas e a festa já começou, hoje dominada pelo
Metal, o rock pesado, com mais 4 atrações no Palco Mundo. Hoje é dia de balançar a cabeça pra
frente e pra trás e tocar guitarra imaginária. - Repórter no estúdio
0:40 – É claro, hoje é a noite do rock pesado! Cidade do Rock totalmente lotada e o modelo dessa
multidão aqui é o preto. Pretinho básico ou com muitas guitarras, raios, é assim que se vê pra todo
lado. Quem toca nesse momento e abriu os shows aqui no Palco Mundo é a banda francesa Gojira, que
faz sucesso no mundo todo com suas canções com temas ecológicos. E é considerada o futuro do
Metal. - Repórter no festival
1:40 – O pessoal tava me falando que essa daqui é a noite do Metal. Eu sei que na química, o metal é
um bom condutor de calor e eletricidade, e é o que a gente está sentindo aqui. Mas vamos saber aqui,
na música: - Amigo, o que que é Metal? - Repórter no festival
1:52 – Metal é estilo de vida, é liberdade é paixão, porraaaaaaaa! - Fã no festival
1:56 – Olha na química tem ferro, tem cobre, tem zinco, mas queis são os mais famosos do Metal da
música? - Repórter no festival
2:01 – Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax! - Fã no festival
2:06 – Ele falou do Metallica. Vem aqui, olha só, todo mundo aqui é apaixonado, veio ver o Metallica.
Meu amigo, por que o pessoal ama tanto o Metallica.  
2:15 – Simplesmente, Metallica é sensacional! A partir da primeira vez que você ouve, você não
para mais. Você entra pra esssa família toda que é a Família Metallica! - Fã no festival
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