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Aos que vivem o rolê;

Aos novatos no procedê;

Aos que inventam formas outras de viver.



O Sistema é mau, mas minha turma é legal

Viver é foda, morrer é difícil

Te ver é uma necessidade,

Vamos fazer um filme.

Renato Russo. Música “Vamos fazer um filme”.

Álbum: O descobrimento do Brasil (1993).

(E hoje em dia, como é que se faz a cena?)



RESUMO

Neste estudo, trabalha-se com imagens e relatos etnobiográficos que urgem o cenário underground
carioca.  Inspiro-me no  método  da  escrevivência  para  relatar  experiências  pessoais  com o  estilo
underground, aludindo às movimentações materializadas enquanto cena. Dessa forma, a experiência
com a pesquisa ocorre  de forma dual,  onde a investigação e a análise compreensiva fazem-me
transitar pelas categorias focais de protagonista e pesquisadora. É nosso objetivo descrever relações
com  o  estilo  underground a  fim  de  fundamentá-lo.  Perpassamos  as  categorias  de  gênero  e
subgênero musical para lidar com aspectos sociais da cena underground. Justifica-se no interesse do
quê  da  subjetividade  humana  contida  nos  gostos  e  que  organizam a  vida  social  e  na  relação
subversiva  do  estilo  para  com a tradição.  Por  fim,  o  levantamento  sugere  investigação  sobre  a
possibilidade  de  se  fazer  uma  teoria  underground a  partir  da  associação  subversiva  de  outras
experiências contraculturais.

PALAVRAS-CHAVE: Cena; estilo; underground; gêneros musicais; subgêneros musicais.



ABSTRACT

In this study, we work with images and ethnobiographic reports that urge the underground scenario in
Rio. I take inspiration from the method of writing to relate personal experiences with the underground
style, alluding to the materialized movements as a scene. In this way, research experience occurs in a
dual way, where the investigation and the comprehensive analysis make me transit through the focal
categories of protagonist and researcher. It is our goal to describe relationships with the underground
style in order to substantiate it. We went through the categories of genre and subgenre musical to deal
with  social  aspects  of  the  underground  scene.  It  is  justified  in  the  interest  of  what  the  human
subjectivity contained in the tastes and that organize the social life and in the subversive relation of
the  style  to  the  tradition.  Finally,  the  survey  suggests  research  on  the  possibility  of  making  an
underground theory from the subversive association of other countercultural experiences.

KEYWORDS: Musical Genres/Subgenres; Scene; Style; Underground.
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INTRODUÇÃO

“Ruídos subversivos” é um trabalho sobre as andanças e os percursos que venho praticando

no underground carioca desde 2009. Transformar a vivência em pesquisa depende de conceber que

ouvir um determinado tipo de música, fazer uma reunião para ouvir música juntos, ir a um show no

Centro ou num bairro distante no subúrbio não são só ações individuais e isoladas, mas também

constituem  atividades  praticadas  dentro  de  um  contexto  que  vale  a  pena  ser  identificado,

compreendido. Neste estudo, investigaremos aspectos da cena underground carioca sob hipótese do

caráter subversivo fomentar o estilo underground. Seguiremos por partes.

Antes de mais nada, os “ruídos subversivos” fazem alusão ao “tipo de som” que estamos

estudando, que a galera do rolê e eu mesma ouvimos. É uma música ruidosa, onde as variações dos

subgêneros musicais manifestam diferentes “harmonizações” (ou falta delas, como algumas pessoas

poderiam entender) para o conjunto de instrumentos costumeiros do rock (guitarra, baixo, bateria,

pedais  de  distorção  e  sintetizadores,  e  claro,  o  microfone,  representando  os  vocais).  Essas

harmonizações  e  sonoridades  são  identificáveis;  além  de  constituir  a  cena  underground,  elas

carregam também consigo um “algo mais” que remete ao estilo underground (entendido como estilo

de vida) e suas diversas vertentes associadas aos gêneros e subgêneros musicais em questão.

Não vou, pois, falar de estilo musical. Para falar sobre música utilizarei os termos gênero e

subgênero. Convoco a hipótese do “estilo” como filosofia de vida, estilo de vida, ideal para se viver. A

partir  de  minhas  andanças  pelos  rolês,  tento  neste  trabalho  descrever  uma  cena  musical

underground definida pelos vários gêneros e subgêneros que a compõem, e pelos eventos musicais

dos quais participei. Por música, eu entendo, seguindo o semiólogo italiano Stefani, “qualquer tipo de

atividade realizada acerca de qualquer tipo de evento envolvendo som” (citado in FABBRI, 2017, p.2).

A hipótese do estilo underground é, portanto, assistida desde uma numerosa variação dentro

dos gêneros e subgêneros que compõem a cena, onde cada subgênero tem, mais ou menos, seu

grupo de influência local,  quer dizer, o seu  rolê. O estilo pode, então, ser elaborado a partir  das

relações da cena, entre os vários gêneros e subgêneros musicais, as estruturas de sentimentos, as

atitudes, representações e os comportamentos associados.

Eu  costumo  ver  os  subgêneros  musicais  como  tentáculos  de  um  polvo.  O  ponto  de

confluência entre os subgêneros é, essencialmente, o gênero. Há uma relação de dependência do

subgênero  para  com o  gênero.  A  leitura  analítica  que  os  comunga é  evocada da  manifestação

simbólica, isto é, da orientação da sua performance. O punk pode, então, ser entendido como gênero

para seus afluentes (street punk, anarco punk, raw punk,etc); o rock vertendo subgêneros como hard

rock, rock psicodélico, classic rock, entre outros; e o metal:  heavy metal, death metal, thrash metal,
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etc.  Vou definir  a  cena  como esse  conjunto  de  bandas com gêneros  rock,  punk,  metal e  seus

subgêneros, e tentarei elaborar uma leitura do estilo a partir desses elementos. É característico deste

trabalho observar o estilo como algo que constrói o estilo de vida, como ideal para os adeptos.

Pulo  do  gato,  essa  assimilação  última,  aliando  os  adeptos  no  underground,  dá-se  pela

identificação do caráter  subversivo comum. O termo “subversivo”  está  sendo usada como chave

analítica com o intuito de exprimir a contraposição, a fuga às normas ou aos padrões de convívio e

valores da sociedade que o objeto de estudo torna sensível. E isso é essencial para perceber o que é

o underground, e como podemos trabalhar, a partir da cena, uma hipótese de estilo underground.

Underground é,  além  de  um  conceito  denso,  um  termo  usual  dentre  os  adeptos  e

simpatizantes de estilos subversivos. Pensar nisso quase me enlouqueceu nesses dois anos.  Ao

dizermos “ideal underground” o delatamos como uma tipificação idealizada de um comportamento e

de uma atitude.  Assim, o  underground encarna uma gama de identidades musicais  que têm em

comum,  essencialmente duas coisas: uma expressão artística musical  autêntica e autônoma, e o

caráter alternativo, transgressor que surge da relação com o sistema hegemônico.

El  proceso  de  formación  de  la  identidad  de  un  grupo  debe  em  gran  parte  a
reacciones ‘negativas’ a outros grupos, eventos, ideas, etc.., así como a reacciones
positivas hacia ciertas direcciones específicas. Una de las funciones fundamentales
de un estilo subcultural distintivo es definir lãs fronteras de sus miembros en contra
de otros grupos (CLARKE, 2010, p.319).

 Há uma grande diferença entre adotar o  estilo como ideal de vida, e participar da cena

tomando-a como entretenimento de final de semana. O Che, por exemplo, na ocasião do rolê em

Cascadura (p.  89),  concluiria “punks de final  de semana” sobre um grupo de encrenqueiros que

comentávamos. Trata-se de ruptura sensível  aos que encontraram na cena e seus (sub)gêneros

musicais uma ponte para acessar o estilo (de vida) underground. Essa dicotomia perpetra as práticas

e estará presente, defronte ou como pano de fundo, no relato que se segue. Levar a música “a sério”

é algo drasticamente essencial para os adeptos; é parte do que os tornam underground no seu estilo

de vida. Esse termo “levar a sério” tem o efeito de abraçar os gêneros e subgêneros musicais que

compõem a cena, para a adoção de um estilo. Essa noção – e hipótese – de estilo fará cabo do grau

de envolvimento que o sujeito alia com a prática.

Portanto, neste estudo, veremos os gêneros musicais orientarem as relações entre sujeito e

cena. Mencionar suas afluências a título de subgêneros é importante para o viés das relações íntimas

dentro  do gênero.  Isso  quer dizer  que faz  parte  do  sentido de  grupos adeptos  aos subgêneros

musicais lidar com as várias conexões identitárias e sonoras, e é o que torna as categorias de gênero

plurais. A cena underground se apresenta como algo essencialmente plural. Todos os points, rolês e

grupos que identificamos nesse trabalho lidam, bem ou mal, com a variedade das formas de ser. Elas

acontecem no microcosmos do gosto (subgênero) e parecem intensificadas à medida que ampliam

nosso foco às relações entre subgêneros e gêneros. A manifestação que observamos diz respeito,

sobretudo,  às  propostas  para  a  expressão:  dança,  trajes,  o  caráter  das  trocas  (informações  e
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materiais), a estética visual e os temas das músicas, a sonorização ou forma de fazer música... Elas

simbolizam perspectivas para o estilo, perspectivas de subversão.

Então,  adoto  o  underground como conceito  e  o  atribuo característica  de multiverso.  Isso

porque o underground dá conta de um estilo com suas várias dimensões, onde as classificações nem

sempre concordam ou são consonantes. Mantendo o exemplo, há uma gama de formas de ser punk,

sendo essas, inclusive, categorizadas  em vertentes ou  tags (nomenclaturas).  Também, dentro do

metal,  as vertentes dotarão sentidos diferentes entre si,  ainda respondendo a um mesmo gênero

musical.  As  concepções diferentes  os  fazem viver  o  estilo  que,  entre  adeptos,  faz  parecer  algo

totalmente único e a parte. Veja: o white metal faz um som agressivo, mas louvando ao Deus Cristão

(é  bastante  controverso,  sendo  rejeitado  e/ou  combatido  pela  maioria  dos  demais  subgêneros).

Outros subgêneros louvam outras mitologias, tais como o power metal, inspirado em batalhas épicas;

o  viking metal com temas da cultura nórdica; o próprio  black metal que se reparte entre falar de

paganismo  e  caminhando  pelo  satanismo  para  chegar  a  outros  ideais  mais  filosóficos  que

mitológicos...  Daí  em diante,  subgêneros  como  death metal,  thrash  metal,  heavy metal  e outros

crossovers (transições de estilos) enfatizarão filosofias ateias e críticas sociais e políticas a respeito

da guerra e outros temas a respeito da civilização, governos e formas de ser: variações que, vamos

ver, são motivações das bandas, orientadas ideologicamente pelo ponto de vista atribuído ao gênero.

Cada uma dessas bandas viverá um tipo de metal; sua performance musical e visual é diferente,

ainda  que  se  escutam  variações  de  um  mesmo  gênero  musical.  Diferente  desses  subgêneros

musicais  verbalmente agressivos,  há  outros,  como os do gênero gótico,  que dão  ênfase a uma

transgressão em que as filosofias pairam sob outras formas de expressividade. Esses apresentam

uma manifestação subversiva diferente, mas um mesmo sujeito pode, e é comum que se faça, beber

de duas (ou mais) vertentes mesmo que de gêneros diferentes, para construir sua persona no meio

underground.

Os  gêneros  representam  princípios  construídos  de  organização  social  que
impregnam as obras de significância a partir de seu conteúdo temático, mas também
por  suas  utilidades  e  usos  contextuais.  Ou  seja,  os  processos  pelos  quais  as
distinções  entre os gêneros  são  criadas,  ritualizadas  e  erodidas  e os processos
pelos  quais  os  gostos  são  produzidos  fazem  parte  da  construção  coletiva  dos
sentidos das obras que contribui para a delimitação de fronteiras entre os grupos
sociais (SANTINI, 2013, p. 103).

Então, os gêneros e subgêneros da cena underground configuram uma hipótese de estilo à

medida que: i) são “levados a sério” pelos adeptos que os tomam como princípios, paradigmas das

suas  relações  sociais;  ii)  conspiram  concepções  e  manifestações  que  os  tornem  singulares  e

específicos, diretamente relacionados com a leitura de mundo e com o sentido.

Reconhecer a importância do gênero musical como traço fundante da produção de
sentido  (...)  é  entender  que grande parte  das músicas que povoam a paisagem
cultural  contemporânea  podem  ser  classificadas  e  valorizadas  a  partir  de  suas
similaridades com outras sonoridades. (JANOTTI JR., 2004, p. 195)

A atividade humana coloca os gêneros e subgêneros observados nesse estudo na categoria

de algo vívido, construído na relação local-global (a cena carioca e suas relações com outras cenas
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underground em  São  Paulo  ou  Londres,  por  exemplo),  onde  gêneros  e  subgêneros  são

ressignificados e em constante transformação. Cena é a manifestação concreta a partir da qual eu

tento desenhar uma hipótese de estilo underground – no local (aqui), e no tempo (agora). A cena é

capaz de  morrer  e  ressurgir,  definhar  e  estar  passível  de  proteção.  Ela  é,  também,  lugar  onde

gêneros e subgêneros são comungados.

Diante disto, meu lugar de fala é duplo: enquanto  mina com uma vivência e intimidade no

underground, e enquanto pesquisadora, onde uso a etnografia para expressar essa vivência – além

de  basear-me  nos  interesses  sociológicos  nesta  abordagem.  Escolhi  de  fato  uma  prática

metodológica que respeita as sensações. O método da “escrevivência” serve-me como inspiração, ao

lado da própria etnografia, porque permite uma configuração literária de pautas íntimas da vida do

autor.  É  o  caso  da  famosa  obra  “Quarto  de  Despejo”  (1960),  de  Carolina  Maria  de  Jesus,  por

exemplo. Nesta, o caráter humano enviesa sua escrevivência. Inspirada nessa trajetória de escrita, a

etnografia  a  seguir  se apoia,  por  diversas vezes,  no  sentimento  decorrente  da prática  –  é  uma

etnografia com escrevivência. Escrever sobre ser mina depende disso. Esse é, essencialmente, o

objeto da primeira parte.

A segunda parte do trabalho concentra observações do outro e do entorno: o que os outros

fazem,  como  se  reúnem  e  como  procedem  suas  experiências  com  a  cena,  seus  gêneros  e

subgêneros, e em que medida associam essas experiências com (uma ideia de) estilo. Talvez os

gêneros musicais são só gêneros até que seus amantes o tomem como parte do estilo. Assim são

definidos esses dois momentos refletidos pelas duas partes do trabalho: mais de mim, menos de

mim. Apesar de eu estar, de forma intermitente, participante do grupo, os relatos da segunda etapa

são uma forma de contextualizar o “aqui” o qual pertenço: o que é a cena, o que tem nos simbolizado

o underground e qual a importância da música no meio que essa mina vive.

Nesse  escrito,  entrego  muito  de  mim,  da  minha  vida,  dos  meus  amigos,  das  minhas

experiências. O  underground  é uma parada essencial na vida de uma galera. Não é à toa que o

dizemos “ideal underground”. A ele, temos atrelado nossas famílias, nosso trabalho, nossas ideias e

orientações para a vida – além de nosso lazer e de ser parte da nossa saúde mental. Alguns dos

adeptos a essa vida underground discordariam que viver a cena ajude nesse quesito (ficamos cada

vez mais loucos), mas a comunhão com gente que se sente como você pode ser benéfica até mesmo

para a autoestima, para a autoaceitação.

 Não de forma surpreendente, sob os aspectos que aqui estão sendo apresentados, estou –

estamos  –  vivendo  o  estilo  underground.  Há  várias  dimensões  para  esse  estilo  que  pretendo

descrever. Suas complexificações sugerirão o aprofundamento no tema, onde o levantamento, que é

fruto desta investigação, fornece uma silhueta para uma teoria do underground.



14

PRIMEIRA PARTE: ANDANÇA DE MINA

1. Primeiro show, primeiro risco

Meu primeiro  show foi  por  volta do ano de 2010, quando eu tinha dezesseis anos.  Eu

simplesmente fui,  não avisei  a ninguém, peguei um ônibus na rodoviária da minha cidade (Nova

Iguaçu) e fui para Duque de Caxias, que fica a duas horas de ônibus, mas na mesma região: Baixada

Fluminense,  região  metropolitana  do  Rio  de  Janeiro  (ver  Figura  1).  Foi  um grande  evento,  um

clássico  do Tomarock (o  nome do  festival  e  da produtora),  com inúmeras bandas,  que tocaram

músicas cover das bandas que eu mais gostava na época – Pearl Jam (grunge / EUA), Slipknot (new

metal / EUA), System of a Down (new metal  / EUA), Alice in Chains (grunge  / EUA), Him (gothic

metal  /  Finlândia),  entre outras – intercaladas com suas músicas autorais.  A banda principal,  ou

headline, era a Matanza (hardcore/ RJ), o que eu preferiria nem mencionar, por, hoje, ter vergonha de

já ter curtido esse som e devido as críticas que teci sobre a banda..

Figura 1: Mapa da Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio. Em destaque: Nova Iguaçu e Duque de
Caxias. Ao redor, outras cidades com fluxos constantes de rolê: Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti.

De qualquer forma, o evento acabou onze e meia da noite, o que não daria para caminhar

desde o clube Recreativo Caxiense, onde ocorreu, até a rodoviária de Caxias a tempo de alcançar o

último ônibus – anos mais tarde, com o hábito de “quebrar a cara” com a limitação do transporte

coletivo, eu descobriria meios mais fáceis ou alternativos para fazer esse percurso sem “ficar a pé” -

que, de forma nenhuma, incluiria sair mais cedo do evento; essa não seria uma opção. Mas o fato é

que, nesse dia, eu estava a pé. Por sorte, eu havia encontrado dois amigos no show, e esses tinham

outros amigos ali. Solução: roqueiros pobres da Baixada fazem “vaquinha” para fretar uma kombi

caindo aos pedaços até o mais próximo possível de suas casas.

O que não significava ficar realmente perto de casa. A maioria de nós dependia de mais

uma condução desde o centro até seus respectivos bairros; e nisso já eram quase duas horas da
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manhã. A kombi tinha me deixado no shopping,  e lá eu reconheci o primo de um amigo de rolê

(nessa época, meu rolê se restringia à Praça do Skate de Nova Iguaçu e ao portão dos amigos de

amigos  que  também  ouviam  rock)  e  acabei  dividindo  um  taxi  com  ele  e  mais  dois  homens

desconhecidos.

O taxista ficou com medo de me levar até em casa, porque eu morava em “área de risco”,

isto é, uma zona considerada violenta por qualquer um. Então ele me deixou na rua principal do

bairro e eu segui a pé o restante do caminho.

Cheguei em casa três e meia da manhã; minha mãe estava estarrecida, desesperada. Mas

ela não fez nada comigo, só me chamou de maluca e pediu para não fazer de novo, avisar quando

fosse sair. Mas também eu não contei a história toda, nunca contava. Protegi-me do sermão omitindo

as partes que eu mais me arriscava. E essas partes tocam na ferida exposta que é ser mulher na

cidade; na cidade e em qualquer parte. Qualquer parte, inclusive no rolê underground.

2. Mundo novo?

Descobrir  o  underground,  para mim,  foi  como encontrar com um mundo novo, onde eu

poderia me reinventar e ser da forma que eu quisesse ser. Sempre defendi que ali eram os lugares

dos esquisitos, dos desajustados e dos utópicos. Quer dizer, uma reunião onde o sentido da vida não

segue o padrão que me avaliava esquisita, desajustada ou utópica. Surgiu como uma alternativa

adolescente para os problemas de adequação. Só tem dois problemas nessa história: adolescentes

que  não  se  ajustam  serão  adultos  inconformados;  e  que  tem  gente  que  vai  para  o  rolê  sem

expectativas de traçar.

O que eu chamo de “primeiro problema”, o desajuste, é o que proporciona a certos estilos

alternativos  significarem  estilo  de  vida  para  algumas  pessoas.  Já  o  segundo  consiste  em  um

problema que  enfraquece  o ideal  de estilo  de vida,  onde em meio à  galera que  leva  a  sério  a

confiança na alternatividade vamos encontrar gente que julga entender muito da música, mas que

pouco segue ou aplica o ideal contido na própria música e no estilo. Neste caso, cabe o que Fridman,

em uma aula (2018), chamou de “arte pela arte”; a finalidade da música é entreter, e do estilo é

distinguir.

Sendo assim, a ideologização do estilo é capaz de gerar atrito entre quem acredita que o

som carrega um ideal e quem acha que isso não é importante.  Em alguns círculos,  no entanto,

independente do que você acredita, a galera vai esperar certas posturas de você. Uma atitude muito

disforme à crença do grupo (aqueles que vivem o estilo) te transforma em um dos “babacas do rolê”.

Eles não querem ter seu estilo de vida comprometido ao serem associados com quem não segue o

ideal. Veremos isso mais a frente sob forma das cobranças.
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Puta liberdade

Quer me chamar de piranha?
Senhora Piranha pra você.

Uma puta evoluída,
Tenho meu dinheiro e a minha vida,

Tá incomodado por quê?

-Autoria própria, rascunhada em caderno de poesias.

3. A segunda maçã podre no hardcore

Em 2016 tive um “rolo” com um menino que conheci no “fluxo”, conhecido e agregado ao

velho clã dos  roqueiros inescrupulosos das primeiras experiências. O conhecia muito mal, mas ele

ascendia na cena com sua nova banda de  punk com hardcore. Foi nesse ponto da vida que, com

pesar,  fui  aprender  a  questionar  muitas  das  coisas  que  faríamos  cegamente  em  nome  do

fortalecimento da cena.

O mote do fortalecimento da cena local é viabilizado pelo comparecimento aos eventos, a

aventura pelos espaços que neles ocorrem, o apoio às bandas e a participação ativa nos shows. É

uma atitude esperada de quem vive a cena. Era isso que eu estava fazendo em 2016, quando cruzei

a linha do apoio para me tornar íntima da banda, acabando nos braços de um dos integrantes.

Eu comecei indo a um show, que aconteceu num galpão em Nilópolis cujo dono fornecia

alguma estrutura de apresentação às bandas iniciantes da região – não havia quaisquer retornos de

ambas as partes: nem cachê, nem aluguel do espaço/equipamento. Nesse dia, ajudei a carregar

alguns instrumentos e dividi o Uber com um dos integrantes, o que não é incomum de acontecer no

rolê  underground. Creio ter ido a algum outro evento assisti-los antes de começar a frequentar os

ensaios. Dispondo de transporte próprio e muito tempo livre – era recesso de um início de segunda

graduação,  eu estava  muito  tranquila  –,  auxiliei  com alguns  poucos deslocamentos  da  banda e

equipamentos.

Fui  roadie e  fã  da  banda por  um ou  dois  meses.  Nesse  meio  tempo,  presenciei  uma

intensidade negativa em relação às mulheres, sejam namoradas, ex-namoradas e mães. Quando não

falavam sobre como suas ex’s eram “loucas” e “muito más”, estavam endeusando outras mulheres.

Chamavam-nas “musas”, e isso incluía uma ex-integrante que fora expulsa da banda, mas que era

até então namorada de um deles; e eu mesma naquela ocasião. E, como cereja do bolo, assisti ao

despeito de um deles para com a mãe.

O desejo pela passividade feminina, na experiência com esse grupo, fica notório em, pelo

menos, três atos. Na maior parte do tempo, a tentativa de domínio fomentou alguns dos tipos de

micromachismos identificados por Bonino (1996) - coercitivos, encobertos, utilitários ou de crise.

A primeira tentativa se deu quando me foi revelado o mal-estar que o cara sentia em sair

comigo quando eu dirigia, inclusive pedindo que eu ensinasse a “sair” com o carro até a esquina de

sua casa para que “os vizinhos não falassem” – o que revela princípios machistas reproduzidos na
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crença ou costume de um homem condutor, isto é, no comando; e da mulher passageira, portanto,

subordinada, passiva.

A segunda influência machista está sendo apontada pela carga apelativa dos comentários

sobre o visual. Dá-se entre o excesso de elogios na superprodução versus a indiferença ao desleixo

confortável. Parece simples e para os homens isso pode não querer dizer nada; entretanto, essa

disparidade influi diretamente na consolidação de tendências, reforçando a ideia da necessidade de

adequação,  já  que  todo  mundo  gosta  de  ser  reconhecido  e  a  crítica  constante  pode  germinar

inseguranças.  Isto  é,  um combo de  comentários  não  requeridos  que  se  moldam em tendência,

fornecem indicativos de padrão de beleza.

Los  micromachismos  encubiertos  (o  indirectos)  incluyen  aquellos  em  los  que  el
hombre oculta su objetivo de dominio. Algunas de estas maniobras son tan sutiles
que  pasan  especialmente  desapercibidas,  y  por  el  lo  pueden  llegar  a  ser  más
efectivas que las anteriores. Este tipo de actuaciones impiden el pensamiento y la
acción  eficaz  de  la  mujer,  llevándola  en  la  dirección  elegida  por  el  hombre  y
aprovechan su dependência afectiva y su pensamiento "confiado" (...).  (BONINO,
1995 in PÉREZ et al., 2008, p. 342).

Quer dizer, sem perceber, poderíamos ser tangidas a corresponder seus ideais de beleza

feminina. E esse “sem perceber” dever-se-ia, sobretudo, à relação de intimidade, onde o comentário

dos sujeitos queridos, sejam namorados ou amigos, teriam grandes chances de serem levados em

consideração, mesmo que nos causasse revelia ou fosse do constrangimento indireto em nos fazer

pensar “hoje não estou tão bonita”.

Tal  y  como  lo  explica  Bonino  Méndez,  el  fenómeno  está  tan  normalizado  que
“algunos micromachismos son conscientes y otros se realizan con la “inocencia” del
hábito  inconsciente”.  (...)  De hecho,  uno  de los  mayores  retos para  identificar  y
prevenir  este  tipo  de  comportamientos  radica  en  que la  persona  que ejerce  los
micromachismos no siempre es plenamente consciente debido a esta normalización.
(FUNDAZIOA JUAN DE LOS TOYOS; DECRETO FORAL DE BIZKAIA, 2017, p. 15).

Nada de elogio despretensioso.  O domínio masculino faz uso da aparência para abalar

nossa confiança. Frágeis e apanhadas pela condição da beleza, fica muito mais fácil nos domesticar.

Por um momento eu quase perdi minha blindagem contida no lema “I don’t give a fuck”, e isso em um

momento onde eu achava já ter carga emocional suficiente para não me importar com o que as

pessoas  falam  sobre  como  eu  me  visto  –  acreditava-me  calejada  no  quesito  de  lidar  com  os

machistas.

Para ser tão grosseira quanto, eram uns caras com umas roupas meia-boca e uns cortes de

cabelo feio exigindo de nós a aparência de uma rainha das trevas misturado com garota má. Haja

paciência!  De forma mais direta,  estavam esperando da gente um visual  ora  hipersexualizado –

entenda-se, meia arrastão ou sete oitavos, corpete (ou corset/corselet,  como costumamos chamar),

decote, minissaia, imitações de couro colado nas nossas carnes, desenhando nossas formas – ora

um tipo de  rock chic: elegância comportada, apesar de expressiva – entenda-se, vestidos e saias

tubinho e sapatos de salto. Isso aparece no elogio, no comentário, nas entrelinhas da conversa.
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A figuração e suposição de algumas mulheres enquanto rainhas, musas e meninas más

sugerem o que Bonino Méndez (1996:3) chama de  pseudopoderes.  Isto é, os  “poderes ocultos”,

delegados aos afetos e cuidado erótico e maternal, dão impressão de que reside, por essas vias

específicas, o domínio feminino.

Pero,  ¿son  éstos  reales  poderes  de  dominio?  No,  simplemente  pseudopoderes:
esfuerzos  de  influencia  sobre  el  poder  masculino  y  poder  gerencial  sobre  lo
delegado por la cultura patriarcal que le impone la reclusión em el mundo privado. Lo
paradójico es que en este mundo se le alza a la mujer un altar engañoso y se le
otorga  El  titulo  de  reina,  titulo  paradójico  ya  que  no  puede  ejercerlo  en  lo
característico del dominio y la autoridad (la capacidad de decidir por los bienes y
personas  y  sobre  ellos),  quedando  solo  con  la  posibilidad  de  intendencia  y
administración de lo ajeno. (BONINO, 1996, p. 3).

O padrão de beleza feminino é uma vergonha! É cansativo de vestir,  caro de manter e,

algumas vezes, perigoso de corresponder. Porque depois você vai ter que andar na rua daquele jeito,

e a rua pode ser um lugar hostil. O homem comum, na rua, longe de suas famílias e do círculo social

habitual, é um macho selvagem: não respeita, só enxerga a si mesmo e nos veem todas como presas

fáceis.  Isso e  o  risco  de se criar  obsessões:  ou se está  linda  ou  não está.  E,  sabe,  contrapõe

totalmente a  premissa  libertária  que  eu estava  acostumada,  onde a mulher  amada estaria  linda

mesmo, e principalmente, despenteada – o que pode ser um indicativo, premissa, para um caráter

selvagem e espontâneo. Lembrando que muitas de nós, no metal extremo, adoramos nos produzir e

abusar desses itens mencionados; a diferença está no conforto que sentimos em fazê-lo,  com a

certeza e a constante  autoavaliação sobre nossa autonomia na nossa produção visual;  além do

máximo  desprezo  à  consideração  masculina  sobre  nosso  outfit.  Era  o  que  estava  deixando  de

acontecer no caso em questão.

A terceira ênfase da babaquice masculina foi também um episódio de choque de realidade.

Aconteceu em um evento na antiga Planet Music, em Cascadura, que era um lugar com que eu já

tinha uma rotina,  que já tinha adquirido segurança com o trajeto e com a permanência na casa:

conhecia um dos seguranças, um dos  barman, um dos  DJs e conhecia bem meus limites com o

álcool. Aqui, a péssima experiência envolveu não só minha sujeição ao tempo do cara como também

esporro  por  eu  querer  ir  embora.  Dizia-me  desagradá-lo  e  gerar  um  desconforto  entre  “os

convidados” por não querer (ou aceitar) esperar para ir embora junto com os demais. O auge de sua

imposição moral aconteceu de forma bem estranha, comigo sendo segurada pelos braços e sendo

afrontada com dedo na cara.

Los micromachismos coercitivos (o directos) incluyen aquellos en los que el hombre
usa  la  fuerza  moral,  psíquica,  económica  o  de  supersonalidad,  para  intentar
doblegar  a  las  mujeres  y  convencerlas  de  que  la  razón  no  está  de  su  parte.
(BONINO, 1995 in PÉREZ et al., 2008, p. 342).

No auge da minha falta de paciência, escutei uma mina desse rolê corroborar com a falácia

antifeminista junto com boys no final do evento. Tinha tanta parada errada nesse dia que, meu Jesus

amado! Que rolê errado que eu estava dando! Benzi-me e nunca mais dei as caras. Ave credo!
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Muleque machista e misógino
Que leva a namorada pra segurar teu casaco
A cena está cheia de vocês
Não preciso de mais um otário falando o que eu posso ou não fazer
Nem das mina que reproduz a passividade que nos ensinaram a ter.

-  Banda  Anti-corpos,  Música:  Apoia  Mútua.  Álbum:  Meninas  pra  frente  (This  is
Santos, not S.P.), 2012.

Apesar  da tenebrosa experiência,  o  jeito  com que fui  suporte  emocional,  ouvindo suas

confidências,  e  o  papel  que  me  sujeitava  pela  forma  com  que  eu  passei  a  ser  apresentada,

“namorada  de  integrante”,  me  fez  questionar  a  inexpressividade  e  a  passividade  que  não  eram

minhas características próprias. Assisti-me ser acessório, quando era, junto com outra “namorada de

integrante”,  instigada a uma superprodução; ao ouvi-los nos dizer “musas” e entender que era o

mesmo que dizer objetos da inspiração, fui reparando na anulação da minha voz. Esses e outros

detalhes, mínimos, manifestados na forma de falar sobre mulher, sobre ex, sobre a  honra feminina

condicionada foram cume para perceber estar  diante de uma banda de  punk  com  hardcore que

estava sendo formada por perpetuadores do machismo. Assusto-me toda vez que lembro e do tanto

de tempo que demorei para “cair na real”. Choque!

Não estamos imunes aos júbilos da relação de poder tradicional no meio  underground. É

como se criássemos uma casa e descobríssemos que as pessoas dessa casa não são tão confiáveis

assim. Assistimos a influência do patriarcado na construção e evolução social humana; e vamos ter

mais  essa  guerra  para  travar:  os  impactos  diretos  que  a estrutura  patriarcal  vai  ter  na  imagem

feminina e seu papel social, familiar e profissional (NOGUEIRA, 2018). A vida da mina na cena pode

ser bem complicada quando se escolhe não tolerar princípios que ferem nossa dignidade, ainda mais

quando os caras nem veem e nem se importam com o que, para nós, é motivo de luta.

4. A mina na cena

Janice Caiafa (1985:106-112) relata o prejuízo no tratamento das  minas punks  dentro do

movimento punk carioca da década de 1980. Apesar de hoje vivenciarmos uma abertura de melhor

qualidade  e  até  um  tímido  (e  volátil)  apoio  às  minas da  cena,  ainda  existem  insuficiências  e

deformidades graves na relação geral (com o mundo e numa sociedade capitalista patriarcal) e local

(com os amigos e a cena, numa relação direta com valores sociais).

Apesar de variar em melhora ou piora entre os subgêneros e as construções de cenas

locais, no geral, por exemplo, ainda me parece mais fácil o rolê de solteira. Isso se lhe convém o

diálogo e interações desinibidas com seus colegas de gosto. Contudo, esteja alerta que muitos dos

“caras gentis” - que, infelizmente, é maioria massiva em qualquer rolê – te “dão ideia”, te instigam a

falar, interagir e parecem considerar o que tu diz, dando moral para brincar e para ser agregada na

roda de amigos.  Só que o que mina considera amizade acaba,  enfraquece ou fica  esquisito  no

instante que ela muda o status de relacionamento. [Para fins de esclarecimento, aos amigos que

estejam lendo esse trabalho, eu, provavelmente, não estou falando de vocês; quer dizer, pode até ter



20

um babaca ou outro entre vocês, mas temos que admitir que tem muito macho escroto dando rolê

com a gente. Tá feio, vamos parar!]

Não se sabe se por efetiva perda de interesse ou por timidez em considerar que a mina está

acompanhada, mas a expressão que vi muitos desses amigos homens tratarem outras minas foi da

queixa da “friendzone”: o amigo é amigo na esperança de ser mais que um amigo; e quando ele não

consegue “furar” o suposto bloqueio, ele se frustra. Bom, esse é um esquema de ação/pensamento

machista  e  está,  assim  como  em outros  lugares  de  sociabilidade  que  a  mina tem,  presente  e

operante na cena. 

Um outro caso pode ser visto em uma música da banda Furúnculo Anal (pornogrind / RJ). A

música se chama “Rebuceteio” e faz parte do álbum “Ônibus da Suruba” (2017), que parece ser todo

inspirado em filmes pornô “chanchada” brasileiro. O termo “rebuceteio” é uma expressão conhecida

no meio lésbico, e se trata, mais ou menos, de uma mesclagem das ideias contidas nas palavras

“reciclagem”  e  “buceta”.  Portanto,  uma  espécie  de  reutilização  de  bucetas,  algo  que  evite  o

desperdício de bucetas – entenda-se: estamos falando de mulheres. Portanto, significa a pegação de

mulheres do meio e do grupo lésbico por mais de uma das pertencentes ao grupo. O contexto é de

um grupo restrito, onde lésbicas se conhecem e frequentam os mesmos points; e onde uma termina,

e a outra, sem alarde, “pega” a ex-namorada ou ex-ficante da amiga. Rebuceteio significa esse ciclo

constante de pegação, que não é propriamente proposital, mas fruto do que acontece em um círculo

pequeno de pessoas vivendo de forma similar.

Mas  uma  coisa  é  a  mulher  lésbica  falando  deste  hábito  pertinente  ao  seu  círculo  de

relações ou de seu modo de vida; outra coisa é o homem tratando, com escárnio, dos ciclos de

relacionamento de mulheres. Isso não me convence, apesar dos integrantes da banda parecerem-me

pessoas respeitosas – um deles considero como amigo -, da música não conter uma só palavra

audível e o subgênero musical ser caracteristicamente escroto. Quer dizer, trata-se de um pornogrind

com noise que é, musicalmente, porco e divertido; os temas são, em geral, sórdidos, tal qual uma

piada de humor negro. Levantaríamos, pois, a sordidez, a inconveniência e a desrespeitosidade do

humor negro.

Não  dá  para  confiar  na  brincadeira  que  podem  evocar  nos  grupos,  mesmo  que  eles

mesmos pertençam a um círculo que partilha de uma ideologia que é contra a opressão feminina. Eu

não sei em qual sentido eles jogam com essa ideia da expressão sexual trazida do meio lésbico;

então não confio, apesar de, em geral, gostar do som da banda. Será que eles entendem que isso

pode ofender ser ofensivo para as mulheres? Ou ainda, será que o objetivo era, de fato, ofender

brincando?  Decerto,  a  intenção  da  banda,  assim  como  todas  as  bandas,  cada  qual  em  sua

concepção de (sub)gênero e seus limites, era de provocar. Tem algum sentido, visto que jogam com

tabus. Ora, o título do álbum é “Ônibus da Suruba” (Produção autoral, 2017); o álbum e as músicas

devem  inspiração  a  uma  situação  prévia:  filmes  pornô  brasileiro!  Era  de  se  esperar  que  eles

evocariam, em algum momento, os “ciclos de pegação” e o sexo lésbico – apesar do termo já não ser

mais tão exclusivo ao meio LGBTQI+.
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Os dois casos, da graça com o “rebuceteio” e da reclamação de uma zona da amizade

(friendzone) podem simbolizar um viés do machismo, um micromachismo. Isto é, qual a legitimidade

que um homem hétero tem para fazer piada sobre ciclos de relacionamento das mulheres lésbicas?

Quer dizer, minha desconfiança, enquanto mina, sobre a intenção da música “Rebuceteio” pode ser

interpretada como uma predisposição a defender-me dos machismos, sobretudo dos machismos na

cena. Isso se justifica, pois, na recorrência das falsas amizades masculinas que, sob seus interesses

máximos enquanto homens, reproduzem a ideia do feminino enquanto subproduto masculino. Isto é,

Caiafa, por exemplo, pontua:

Elas  podem chegar  ao grupo trazidas  pelos  namorados  ou constituir  um elenco
disponível ao surgirem com uma amiga já do grupo, ou raramente com um amigo
(porque quando o cara traz, a mina já é dele). (CAIAFA, 1985, p. 107).

A estrutura patriarcal te empurra até mesmo a um rolê de comprometida, nem que seja por

fingimento. Porque você “precisa” respeitar a estrutura e estar sob a asa de alguém. Quando novas,

ainda no circuito de rolê em Praça do Skate (entre 2011 a 2014) da cidade, minha amiga e eu

fingíamos ser namoradas para evitar as intromissões ou as abordagens daqueles que não podem ver

uma mina solteira. Nesses casos, naquela época, não contentes, os caras ainda pediam provas ou

questionavam como se dava a intimidade: “quem é a passiva, quem é a ativa” ou “quem é o homem,

quem é a mulher”.

A  necessidade  de  sustentar  a  indisponibilidade  baseado  no  argumento  de  estar

comprometida com outra pessoa continua até hoje. São nove anos de rolê tendo ou que estar com

alguém, ou fingir que estou com alguém para conseguir fugir de acossadores, para que aceitem o

“não” - esse é o famoso “cara chato”, aquele que insiste, fica te seguindo, encarando, te fazendo

sentir desconfortável. Mas é dessa forma nos círculos mais amplos, de pouca intimidade, como um

evento de motoclube ou um festival.  Nos círculos menores,  os caras ficam encabulados de falar

contigo  porque  “teu  namorado  pode  achar  ruim”.  Faz  parte  da  “brotheragem”  (acordo  entre

brothers)um cara respeitar o outro através do suposto respeito que tem para com a “mina do cara”.

Isso pode se estender ou não à ocasião de término, nem que apenas por aparências.

Então,  se  te  interessa o máximo decoro,  o  máximo respeito  –  não só no evento,  mas

também na ida e vinda do rolê – ou quando você quer ir só para ficar quieta, convém o rolê de

comprometida. Isso ou ter um bonde para andar junto, porque rolê de mina sozinha é ótimo e adoro,

mas não recomendo.  É perigoso e a gente acaba tendo que contar  demais com a sorte.  Sorte

inclusive de não tropeçar com nenhum  babaca. Piora quando o babaca é esse mesmo que você

levou contigo, que vai querer te proteger de Deus e o mundo, ou vai querer te exibir, ou vai reprimir

tua descontração.

Bonino (1996) lembra que o paternalismo é uma forma de micromachismo. E a premissa do

domínio feminino através da afetividade, da sexualidade, da maternidade e, adiciono, da expressão

do belo, cunha uma domestificação em sentido literal: para corresponder a esses supostos princípios,

guiados explicitamente pela ordem machista, a forma mais “segura” para a execução dá-se enquanto



Figura 2: Foto: Jéssica 
Baphonega e sua filha, Nayla.
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caseiras, reclusas ou quando protegidas. Essa dificuldade que encontramos para sair e curtir o rolê

em segurança toca na ferida exposta da desigualdade de gênero.

A Jéssica Baphonega, desde que teve sua filhinha (ver Figura 2), reclamou algumas vezes

do afastamento que teve do rolê. Mas não porque sua filha a impede de ir aos eventos noturnos, não

é isso; e sim das pessoas que desapareceram da sua vida ou de quando a organização do evento

nem tenta  facilitar  ida  das  mamães a um evento  ou  outro  –  até  porque  nem todos os  eventos

acontecem de madrugada. Para ter ideia do que isso quer dizer, certa vez ela se pronunciou sobre a

necessidade das casas de festa, falando diretamente para um bar de motoclube, instalarem mesas

de  tipo  fraldário.  Para  muitas  mulheres,  é  uma  dificuldade  real  ir  a  certos  lugares  depois  da

maternidade por conta da ausência de acolhimentos desse tipo.

Detalhe: a camiseta da mãe representa
o coletivo União Headbanger RJ (2018).
Fonte:  Instagram  @xuxuda_,  acesso
em fevereiro de 2019.

Não vou citar os amigos, mas não vejo os meninos tendo esse tipo de problema. Será que é

porque delegam à mulher a responsabilidade mor sobre o bem-estar e os cuidados da criança? Não

sei não, hein…

Uma outra observação: em recentes gigs punk no Complexo do Alemão, por outro lado, as

minas estiveram agitando algo pela acolhida e o incentivo de levarem seus bebês. Além de, hoje, ser

um fato  a  intolerância  a  qualquer  tipo de  machismo entre  punks.  Quer  dizer,  temos pauta  para

mudança, coisas para adiantar e tornar o underground mais horizontal. Vamos ver, ao longo do texto,

alguns casos em que a cena, através do coletivo e de iniciativas individuais, trabalha nesse sentido.
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5. De volta à hipersexualização da mulher no rolê

Em  certos  nichos,  é  estimável  musas  ultra-femininas.  Variando  de  cena  para  cena,

subgêneros  como  glam metal e  heavy  metal costumam ansiar  loucas  desinibidas;  enquanto  em

outros  subgêneros,  agrupados  nos  gêneros  musicais,  querem-nas  grandes  deusas,  perfeitas,

femininas, porém mais brutas: o caso do death, black e power metal. Para alcançar o ideal de beleza:

coturnos e botas com saltos, espartilhos ou corpetes, minissaias, meias arrastão, cintas-liga e todo

tipo de apetrecho para testar a ousadia da mina underground – e, sim, eu uso todas essas coisas.

Para além da afirmação de sua liberdade sexual, os calorosos elogios e olhares de desejo e

aprovação vindos de homens muito mais velhos e de rapazes mais experientes do grupo não podem

ser  ingenuamente  compreendidos  como  mero  apoio  à  existência  e  expressão  das  minas.  Dick

Hebdige (1979) aponta para a dualidade de significado da expressão do estilo, onde seus signos,

por un lado, advierten al mundo «normal» de los peligros de una siniestra presencia
- Ia de la diferencia - y atraen sobre sí vagas sospechas, risas incómodas, «iras
virulentas y mudas». Por otro lado, para quienes los erigen en iconos y los esgrimen
como evangelio o como anatema, estes  objetos se convierten en signos de una
identidad prohibida, en fuentes de valor (HEBDIGE, 1979, p. 15).

É  lindo  que  nos  sintamos  poderosas  e  seguras  com  nossa  sexualidade;  que

ressignifiquemos  as  peças  de  roupa  que  há  tanto  tempo impõem à  mulher  um dado  senso  de

feminilidade. Mostramo-nos brutas e bravas apesar das peças de roupa delicadas, como o  corset,

que nos aperta, e as meias-calças, que nos afastaria do perigo sob risco de rasgá-la. Todavia, para

além dos risos incômodos e das iras violetas e mudas que o mundo trava para conosco quando

estamos montadas no estilo – isto é, vestidas tal qual interpretamos o estilo -, muitos machos do

próprio rolê estão reprovados no quesito “respeito”.  Não há respeito quando se faz uma lista das

minas ou fãs mais “fogosas”, quando se comenta das mais “fáceis”, das mais “rodadas” - e tudo isso

já aconteceu e acontece nas cenas do metal.

É extremamente complicado reivindicar nossa sexualidade em uma sociedade patriarcal.

Uma vez eu estava bêbada e um cara do role tentou me convencer a transar com ele dizendo que eu

estava reprimindo minha sexualidade. E eu fiquei tipo “é o quê?!?”. Sempre digo: sou bêbada, mas

não sou louca; eu ainda identifico os engraçadinhos tentando se aproveitar.  Acho que percebo a

maldade dos outros até mais quando bebo; porque me fixo nos detalhes de quem está ali falando

comigo e não em minha própria postura. E o risco de eu arranjar uma treta é ainda maior, porque a

bebida  desinibe  a  gente;  e  porque  eu  me  sinto  segura  em  fazer  um  escândalo  ou  responder

grosseiramente, pois temos irmãs feministas em toda parte na cidade – alguns manos (irmãos, caras

que conhecemos ou não, mas cuja ideologia pessoal os motivam a tomar parte a favor da mulher em

um escândalo) também.

Na verdade, quando uma mulher “arma um barraco” com uma acusação tão séria quanto o

assédio,  por  exemplo,  os homens do Rio  de Janeiro costumam ir  a seu socorro.  No trem,  essa

proteção  é  bem  comum,  devido,  inclusive  à  nossa  cultura  do  linchamento,  que  fornece  uma
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oportunidade  para  “malhar  o  Judas”.  Quer  dizer,  no  transporte  público,  sobretudo  nesses  que

carregam as massas mais bravamente cansadas do país, vez por outra se lê, se ouve e se vive um

espancamento ou uma expulsão da condução por razão de assédio sexual contra a mulher.

A organização feminista encaminha-nos cada vez mais à frente do movimento. Não é difícil

perceber  que  somos feitas  todas  de  potência  e  a  nossa  organização  é  empoderamento.  Caiafa

(1985:111) já  notava essa potência  das guerreiras  underground  ao admitir  a  ousadia  das minas

punks resistentes no movimento, dizendo-as: “verdadeiras transgressoras”. Demonstra o precedente

para essa cena punk que a gente tem hoje, condizendo com o fato das minas na luta pelo espaço e

pelo protagonismo no punk que assisto, vivo e relato aqui – luta que tem razão continuada e que é

levada para os demais espaços que frequentam e esferas sociais que participam, que endossam a

questão do estilo.

O que te impede de lutar?
O que te impede de falar?

Pare de se esconder
Você não é pior que ninguém

Punk rock não é só pro seu namorado
-Banda Bulimia, “Punk Rock”

6. Organizações de minas

Bulimia (ver Figura 3) é, provavelmente, a primeira banda Riot Girrrl tocando punk rock que

uma garota feminista no underground vai abraçar, ao menos do cenário nacional – digo underground

porque não se restringe às minas do circuito punk ou hardcore, mas também que agrupam gêneros e

subgêneros do rock e metal, afirmando uma linha para o estilo. Pensando globalmente, e com toda a

proporção transgressora que significaram num dado momento, estariam as The Runaways e a Joan

Jett.  Não  sou  só  eu  que  me  empolgo  cantando  Cherry  Bomb  (banda  The  Runaways,  1976).

Comparativamente, a música Punk Rock, da banda Bulimia, citada em epígrafe, é um hino.

Figura  3:  Capa  do  álbum  "Se  julgar
incapaz foi  o pior  erro que cometeu".
2001.

O impacto da banda e da música deu, inclusive, espaço e abertura para releituras de grupos

obscurecidos pelo masculinismo heteronormativo (uma forma de machismo), como em “punk rock

também é pra viado”, gravada pela banda “Teu Pai Já Sabe?”, de Curitiba (ver Figura 4). Para fins de



Figura 4: Print  da aparição da banda "Teu pai já 
sabe?". Ao fundo, a bandeira arco-iris representando
a diversidade de gênero. Fonte: 
Youtu.be/OCIv2QaTwML. Acesso: março/ 2019.
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comparação e curiosidade, o trecho em seguida é a releitura da exata estrofe citada em epígrafe.

Não entro em detalhes agora, entretanto, volto ao tema da cena plural mais a frente.

O que te impede de aquentar
Aquela neca bem odara?
Dar aquele ocó do bem?
Acredite na peruca, meu bem!
Punk rock também é pra viado!

A  organização  das  bandas  traduz  e  divulga  um  pensamento,  expõe  uma  crise,  uma

gravidade. No artigo “Como a banda punk feminista Bulimia fez Brasília voltar a ser rebelde”, Sérgio

Maggio escreve:

A vida curta e intensa do Bulimia nasce de um desejo urgente de se posicionar
diante do mundo. (...) A banda surgiu da urgência de Bianca e Berila em colocar o
protagonismo feminino na rota do rock de Brasília (MAGGIO, 2019).

Essa é a descrição de mulheres agindo e se organizando. O protesto se deve a matriz de

estilo  que  seguem,  inserindo  na  pauta  punk questões  feministas,  antimachistas,  antifascistas,

antirracistas – não necessariamente dessa forma, atraindo vários conceitos para a luta, mas não é

incomum que tal luta esteja, ao menos parcialmente, ligada. A cena muda quando as pessoas que a

compõem  se  impõem  na  mudança.  Maggio  agrega,  em  seu  artigo,  o  trecho  de  um  fala  de

representação da banda:

“Queríamos falar do sexismo e da misoginia dentro da cena punk, que era nosso
mundo. E não tínhamos nenhum interesse em falar sobre isso da perspectiva dos
caras. Eu queria abrir uma comunicação direta com as meninas! Não me interessava
pedir para os carinhas que deixassem de ser machistas, eu queria que as minas não
o fossem! Que elas entendessem que o lugar que estava reservado para elas na
sociedade não era o único para se estar! Que ser mulher era ser qualquer coisa que
elas quisessem ser.” (Declaração da banda. Fala, provavelmente de Bianca, como
sugere o artigo de Maggio, de onde foi recortada. MAGGIO, 2019).

E se falávamos de abrir precedentes, um blog independente registra uma entrevista com a

Iéri, uma das vocalistas da Bulimia, e em dado momento ela diz assim:

“Na época do Bulimia, também existia o Nada Frágil, que foi um coletivo feminista
não misto que montamos, garotas envolvidas na cena punk-HC [hardcore]. Minha
irmã, Ianni,  também me acompanhou nesta e em várias das lutas.  Distribuíamos
panfletos  nos  shows,  fazíamos  performances,  invadíamos  palcos,  enfim,
provocávamos! Queríamos agitar, discutir, destruir a cena punk machista dominante
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da época e fomentar novos valores e atitudes. Na minha opinião, o NF também foi
fundamental pra mudar a cena de Brasília na época. E nós mesmas, obviamente.”
(Idem).

Quase  como  um  adendo,  para  incorporar  uma  luta  para  além  do  subgênero,  a  mina

libertária  é  compreendida  para  além do  punk:  guerreamos,  nos  outros  gêneros,  igualmente  por

espaço, por protagonismo e em apoio às irmãs. Quer dizer, nos rolês e perspectivas nos subgêneros

como o  hardcore, o  death, thrash, grind, por exemplos, cada vez mais é sabido que somos fortes

quando somos juntas. É progressivo que esses subgêneros, e o próprio gênero, aproprie a causa

feminista  porque este  é um sentido evocado pelo  estilo  underground:  a subversão dos  modelos

tradicionais incube, entre outras causas, os imperativos sobre a existência feminina. Se underground

é um estilo que rompe, pela lógica – e, estamos vendo aqui essa lógica ser cobrada na prática –

feminismo,  antirracismo,  anti-LGBTfobia  e  vários  outros  paradigmas  como  parte  da  luta,  da

perspectiva do estilo.

Ao afastar-se dos parâmetros do feminismo tradicional,  a cena musical  das  Riot
Grrrls é  um  dos  movimentos  que  se  constroem  justamente  nessa  tensão  dos
mecanismos  identitários  de  gênero,  utilizando  a  música,  principalmente  o  punk
(muitas vezes, as adeptas se referem a  punk hardcore),  tanto como instrumento
identitário quando como veículo de luta política, como instrumento de protesto e de
sociabilidade. (CASADEI, 2013, p.198-199).

Essa luta feminista e libertária das minas underground está alinhando o estilo a uma prática

específica: a das  Riot Grrrls. Estamos diante da criação de verdadeiras instituições de apoio com

coletivos feministas vinculados a gêneros da música extrema, semelhante ao coletivo Nada Frágil.

i) O Encontro de Minas Libertárias(ver Figura 5);

Figura  5:  Foto:  Encontro  de  minas  punk  e  libertárias  que
articularam no Centro  da  cidade.  Representação de  minas
que constroem a cena  extrema (punk,  crust  punk)  carioca.
Arquivo das minas, Rio de Janeiro, 2018.



Figura 6: Print da postagem de divulgação da coletânea Mosh like a Blasfemme (2017). 
Demonstra a união de coletivos, além de simbolizar a articulação das minas na divulgação 
das bandas mistas (homens e mulheres integrando) ou só de mina. Organizar as bandas 
em uma coletânea é estratégico quando se quer visibilizar tanto uma perspectiva 
(feminista, LGBTQI+) como de um underground sendo feito por minas (bandas fodas na 
cena metal nacional). Fonte: Facebook@moshlikeagirl. Acesso em maio de 2017.
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ii) A parceria dos coletivos feministas “Mosh Like a Girl” e “Underground Blasfemme” frutificou

em uma importante  coletânea de bandas de mulheres:  o  álbum “Mosh like  a  blasfemme”  surtiu

grande efeito nacional (ver Figuras 6 e 7);

Figura  7:  Ampliação.  A  capa  da  coletânea  Mosh  Like  a  Blasfemme.  
Representa  uma mulher  de  costas  trajando  o  nome  e  emblema  dos  
coletivos apregoada em seu colete. O colete é um importante elemento  
estilístico, que tanto serve como ferramenta de identificação e identidade 
no estilo, como revela as conexões entre as bandas, feita pelos ouvidos 
(gosto)  de  quem  o  traja.  Em  geral,  a  customização  trata-se  de  um  
compilado de bandas e outros itens(frases e símbolos) que marcam a  
identidade  da  dona  (ou  dono).  Seria,  nesse  caso,  composta  pela  
sequência de bandas posicionadas à esquerda e à direita da figura da  
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mulher. Destaco a banda Sakhet, do Rio de Janeiro, em que a vocalista é 
assídua dos rolês e sendo uma das bandas que constroem nossa cena 
local; e a banda Anti-corpos, que é pivô, para mim, de uma luta feminista e
LGBTQI+ underground. Fonte: Facebook@coletivomoshlikeagirl. Ídem.

iii) O coletivo União de Mulheres do Underground, que promove não só a

experiência de apoio, divulgação e instrução online (via Facebook) como realiza encontros e eventos

periódicos em São Paulo;

iv) E também o projeto Hi Hat Girls, vinculada à revista online Hi Hat Girls Magazine:

O projeto é independente,  está aos poucos saindo do eixo Rio de Janeiro - São
Paulo  e  chegando  em  outras  cidades,  como  ocorreu  em  Belém  e  agora  em
Salvador. Foi uma das melhores experiências que já tive, valeu demais a pena! Vi o
quanto é importante incentivar as mulheres na música pois ainda somos minoria,
como bem lembrou a musicista Cris Ribeiro. (RALPH, 2018).

Em comentário no seu perfil pessoal, Julie Sousa, a idealizadora do projeto, mina ativa na

cena carioca,  revela:  “Outro dia  me perguntaram como eu me imaginava daqui a 20 anos.  Não

pensei  duas  vezes  e  respondi  que  me imaginava  colocando a  mulherada  e  garotada  pra  tocar

bateria”.1 Inclusive a  amiga Gê, fotógrafa, artista, baterista e percussionista da Gangrena Gasosa

(sarava metal / hardcore – RJ) disse-me estar trabalhando em um minidocumentário sobre o projeto,

tendo também sido convidada pela Julie para participar como instrutora.

 Esses são alguns exemplos de atividades e iniciativas que incentivam a visibilidade e a

(r)existência da mina na cena. E os efeitos disso podem ser lidos, vistos e sentidos no relato das

próprias minas. Mais um caso desse sentimento gerado em torno dos coletivos de apoio e de atuação

feminista segue na fala da I. (mãe, tatuadora e punk em atividade no Rio de Janeiro):

Eu tenho bloqueios agressivos com culpas alheias e talvez eu não soubesse disso
se não me conhecesse em cada mulher  que eu toco ou  só sinto mesmo;  essa
repetição de dias inúteis fere a alma e eu me sinto acolhida por sentimentos tão
viscerais em comum, mano. Ainda é transparente todo ódio silenciado e não é da
culpa que se reage; acredito em expansão e é dentro do próprio ser que se cria e
evolui. Rancores acontecem, mas o que se recicla disso tudo definitivamente não
morre nunca. Seja como for, eu sei que é e sempre vai ser.  (Postagem no perfil
pessoal de I., no Facebook. Acesso em 17 de junho de 2018. Pontuações agregadas
por mim).

É graças a muita luta e enfrentamento que a mina punk e libertária hoje vai conquistando

seu espaço, sua autonomia, exigindo o devido respeito. Camila Galetti verifica que

tensões  a  respeito  da  exclusão  das  mulheres  das  esferas  sociais,  ocasionam
movimentos feministas organizados que buscam romper com construções sociais
embasadas no patriarcalismo, e buscam repensar  a questão do sexo (GALETTI,
2014, p. 2200).

Há muita  revolta  em nós;  mais  do  que  isso,  há  muito  motivo  para  revolta.  O protesto

feminino no movimento punk de 1980, observado e descrito em Caiafa (1985) e em Abramo (1994),

evoluiu  na  realidade  atual  no  punk.  A  voz  das  minas  está  sendo  ouvida,  nem que  seja  pelos

1 Julie Sousa é antropóloga, baterista, produtora e instrutora de bateria pela Hi Hat Girls Magazine. Postagem
no Facebook do 16 jun. 2018. Acesso em 17 jun. 2018.
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incômodos que causa. Os caras punk estão mais sensíveis a essa luta, as minas se sentem no direito

pelo espaço. Temos mais caras conscientes sobre a luta feminista no movimento. Mas não é porque

os caras são “bonzinhos” agora os de antes não eram, e sim que as minas punk são tão bravas e

estão tão unificadas que traduzem uma real tomada de seus direitos. Nunca queira se meter com

uma mina punk.

Mas a vida não se dá só pela esfera de rolê. As dores e as batalhas femininas não se

restringem aos itinerários da cena. Apesar disso, é sobretudo dentro da cena que ridicularizamos o

fato de não haver respeito; porque há uma contradição no fato dos caras se afirmarem underground e

reproduzirem as doenças sociais da estrutura.  Há subgêneros específicos (como  punk hardcore,

grindcore e metal punk) que estão ainda mais alinhados com ideais libertários. Assim, pela lógica e

pela prática,  é inadmissível  que você se oponha à estrutura de poder tradicional  e desempenhe

quaisquer tipos de opressão nas suas relações – leia-se machismo, racismo, LGBTQI+fobia, etc.

O ato da cobrança, nos casos que aqui descrevemos, é a legitimação da exigência por

respeito. Porque o ideal dos caras também é posto à prova quando saem por aí reproduzindo o

conservadorismo  hegemônico.  Essa  é  uma  arma  que  pode  ainda  ser  melhor  explorada  pelas

mulheres.

Apesar da cobrança do ideal abrir um leque de apontamentos sobre o ganho de práticas

altruístas  sobre  as  opressoras,  vamos ganhar,  especialmente,  dois  temas:  sobre  cobrar  postura

(principalmente dos caras, já que eles tanto são maioria como nosso foco nesse momento questiona

a manutenção do machismo na cena); e sobre meu agir, tal qual foi feitio das meninas da Bulimia ao

criarem a banda, ordem de ação semelhante a outros tipos de organizações de minas.

6.1 Para uma oficina da Hi Hat Girls

Foi com esse trabalho quase finalizado que eu, enfim, me aventurei na bateria. Eu “brinquei”

com baterias por tão somente duas vezes; e o fiz sem expectativa de acertar. Essa ocasião, com a

oficina, foi a primeira vez que recebi alguma instrução com a bateria.

Bem, foi em maio de 2019, depois de meses adiando os convites para participar da oficina,

me vi impelida a ir. Na verdade, eu não havia me dado conta de que iria rolar oficina das Hi Hat Girls

nesse rolê do Projeto NUAS – (Vestidas de Luta) – projeto que agrega artes múltiplas e debate sobre

gênero e sexualidade – até dias antes. O que eu tinha visto, e mentalizado, era um rolezão, em um

horário conveniente (domingo à tarde), no qual iria cantar a MC Carol – funkeira de Niterói que foi se

descobrindo feminista e, já há algum tempo, está afinca à luta.

Eu sinto falta da perspectiva do feminismo quando é pensado desde as camadas mais

básicas da população – sobretudo na reflexão do quilombolismo existente na favela. Acho que, nessa

luta feminista, que travo e que me coletivo entre reivindicações e piquetes no Centro da cidade, sinto

prevalecer  ainda  muito  da  academia,  muito  das  teorias  e  problematizações  embranquecidas,

elitizadas; ou, pelo menos, não é suficientemente preta a perspectiva que estamos construindo. A MC

Carol, através da sua música, tem feito o feminismo negro e de favela ecoar; isso é, a música, a arte,

desta funkeira tem sido ponte para explanar as ideias que ela vem se envolvendo ao longo da sua
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jornada. Pode simbolizar um ponto de acesso, uma confraria de ideias que constroem o argumento,

que dinamizam o sentido.

Também era esperado o show das Mulheres de Buço, que cantam, dançam, recitam; que

interpretam e teatralizam pautas feministas. Ousadíssimas, as vi pela primeira (e única) vez na Bienal

da UNE em Fortaleza (CE), em 2016, apesar de elas serem do Rio de Janeiro.

Enfim, o projeto NUAS fez o maior apelo na rede social Instagram; por semanas eu vinha

recebendo notificações, lendo anúncios do que ia rolar, de que artistas iriam tocar, de que estaria

vindo um grupão de São Paulo: Incutiu. Também porque coletivos de minas e transviadas é algo que

muito me identifico. E eu fui.

Na  frente  do  Circo  Voador,  onde  aconteceria  o  evento,  eu  chegava  às  15h  –  horário

estipulado para a Oficina das Hi Hat (seria necessária inscrição, onde se envia os dados para o e-

mail da oficina/revista). Também esperava entrar pelas vagas VIPs, que é um tipo de cota, mas com

o sentido de “pelo amor da Deusa, amores, vocês são VIPs no nosso evento”. Quer dizer, houve um

“Catarse”, que é um site para colaborar com os projetos da vida – faz-se catarse com tudo hoje em

dia:  desde projetos de estudos,  projetos artísticos até  causas sociais.  Nesse caso, o  catarse foi

colaborativo tanto  com o evento como para prover  o  ingresso  VIP para  transexuais  e  mulheres

negras.

Era por ordem de chegada e, às 15h, poucas pessoas haviam chegado. Consegui a tal

entrada VIP (tive que aguardar um pouco… burocracias) e corri para o evento. Mas, antes disso,

conversava com uma mina trans, artista, poeta e anarquista (provavelmente punk ou riot – nunca a vi

antes, mas as histórias que contava deu-me a entender essa forma de existência) que nos recitou

uma de suas poesias e me deu um de seus zines –  uma revista artesanal, com contos, poesias e

ilustrações, próprios ao gênero punk e com emblemas anarquistas. Lua era seu nome.

 Ela contou sobre a oportunidade de manguear na zona da Lapa enquanto comentávamos,

mais umas três ou quatro garotas que também esperavam na frente do Circo, sobre os ares de

liberdade, alegria e dor sentidos na Lapa. Depois, com outras moças, ouvi-a falar sobre a Aldeia

Maracanã (Maracanã – RJ) de uma forma que parecia que ela estava sitiada ali.  Quer dizer, faz

sentido quando se é  punk  ou uma anarquista itinerante, uma  hippie, alinhar-se à luta indígena; a

forma de vida indígena e a luta que travam contra a estrutura que os massacra alinham-se à pautas

(assuntos, motivo de luta) punk. Tacitamente, alguns punks e alternativos itinerantes fazem rotina em

aldeias, ficando ali  por um tempo, vivendo em regime colaborativo. Aproveito para lembrar que a

Aldeia Maracanã é polo de resistência indígena no Rio, estando acomunados ali  gente de várias

etnias e partes do Brasil e cujo objetivo, hoje, é construir a Universidade Indígena.

E sobre a Lua, independente de ela ouvir música punk ou não, ela adota algumas atitudes

punk, e sua relação com a cidade conta com um tipo de subversão e transcendência que se alinha ao

ideal underground. Depois que a gente entrou, perdi-a de vista. Apenas no começo, a vi falando com

uma e outra. Entreti-me na oficina de bateria, depois a de desenho artístico, depois com o céu, e me

perdi.
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Já na oficina das Hi Hat Girls, fiquei espantada. Espantada, sobretudo, com minha falta de

ritmo,  falta  de coordenação motora...  Fiquei  muito  nervosa.  Demorei  muito  para tomar coragem,

ensaiando enquanto as outras mergulhavam nas músicas que escolhiam para tocar junto.

Quer dizer, a oficina funcionava assim: nos fomos instruídas sobre como pegar na baqueta,

como bater  ritmadamente  com uma e  com duas  mãos,  depois  com o  pé,  fazendo  movimentos

alternados… tudo isso em um acessório pequeno, individual,  de madeira. Em meio a isso, há as

trocas: palavras de incentivo das outras instrutoras que estavam presente – a Gê e a Julie –, além dá

própria que nos liderava (e que estávamos chamando por Chinesa – ela falou seu nome, mas não me

lembro; também, entre nós, aprendizes, trocávamos uma ou outra piada sobre nossa dificuldade ou

comentário sobre a bateria.

Agora pensa: antes dessa oportunidade, que outro papo sobre bateria eu tive com alguém?

Um papo em que eu tivesse que encarar, que contasse da experiência batucando aquele “trombolho”

- por que é um instrumento gigantesco em comparação com os instrumentos de corda com que tive

contato. A jornalista Kelly Ribeiro relata na sua matéria sobre o projeto a experiência que teve a Gê,

por exemplo:

(…) há dez anos, começou a tocar em uma escola de música, com pessoas que
estavam mais avançadas e não guarda boas lembranças. “É constrangedor você
começar em algum lugar em que as pessoas já saibam tocar. Até quando eu queria
me arriscar mais eu tinha vergonha de errar” (RIBEIRO, 2019).

Foi nessa mesma matéria que registraram minha tentativa na bateria (ver Figura 8). Gente,

foi horrível, fiquei muito constrangida e fechei os olhos para tentar. Acho que errei tudo, apesar das

instrutoras estarem dizendo que toda tentativa seria válida e de entender que toda aprendizagem é

um processo.  Sabe  quando  você  tenta  racionalizar,  mas  tudo  o  que  sente  é  desespero?  Que

insegurança miserável!

Figura 8: A foto, que saiu na capa de uma matéria da E-zine Reverb, registra
minha participação na Oficina. Ao meu lado, em pé, uma das minas que estão
liderando o projeto no Rio – a chamávamos, na ocasião, Chinesa. O print (foto da
tela  do  celular)  preserva  o  título  da  matéria,  escrita  por  Kelly  Ribeiro,  que,
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segundo Julie Sousa, já participou da oficina. Na ocasião dessa foto, tirada no
Circo  Voador,  a  HiHat  Girls  estava  parceira  no  Projeto  NUAS.  Fonte:
Reverb.com.br/artigo/hi-hat-girl-iniciativapromove-aulas-gratuitas-de-bateria-para-
garotas-de-todas-as-idades. Maio de 2019.

7. Ideais e a necessidade da cobrança

A vida em sociedade não é nada simples. As pessoas colocam uma ideia na cabeça e

tentam fazê-la norteadora de suas vidas. Mas muita coisa pode interferir e, sem um bom jogo de

cintura, o ideal pode “entrar em parafuso”, isto é, se corromper.

Em geral,  vejo os caras  punk e libertários sendo saudáveis com as minas:  apoiando a

causa, repensando suas próprias atitudes, repreendendo os “errados” (que, nesse caso, seriam os

amigos  e  desconhecidos  que  estejam cometendo  uma  atitude  machista  –  também dita:  atitude

“babaca”). Isso, na maioria das vezes. Porque há complicações que decorrem principalmente da vida

íntima, pessoal e que envolvem egos onde as situações fogem ao controle e razão – estou dizendo

que isso ocorre, não que atitudes machistas cometidas no calor do momento sejam menos graves ou

compreensíveis.

Quando digo para não se meter com uma mina punk, quer dizer: você pode até se dar bem,

bater ou destratar mina agora, mas sempre [sempre e sempre] haverá retaliação. Bem, talvez nem

sempre.  Porque eu confesso  que eu meio que larguei  para  lá  depois  que tudo  acabou.  Aquela

“segunda maçã podre no hardcore” é realmente a segunda. Antes dela, teve outro cara para ser a

“maçã podre”,  que  também tinha  vínculos  ao  subgênero  hardcore,  e  que  também tinha  falhado

quando o assunto era o papel da mulher na família, reproduzindo, por exemplo, o preceito da “mulher

cuidadora”.

As “furadas” que me meti [que não foram poucas, e que, inclusive, acho muito bem dito pela

banda Cara de Porco (hardcore/ RJ): “quem tá no rock é pra se foder”], em especial a da “segunda

maçã podre”, me fez dar mais valor à sorte que tenho e que tive no caminho que percorri. Porque

aquilo nunca tinha me passado antes, pelo menos não de forma tão intensa ou que fizesse eu me

perder.

Meu  ponto  é:  apesar  dos  fins  de  relacionamento  serem,  em  geral,  trágicos,  alguns

decepcionam por conta de falha ideológica. Talvez não importe muito a ideologia do cara quando a

coisa aperta, porque ele ainda vai defender seus supostos direitos de posse típicos do machismo. Um

amigo punk, certa vez, num papo, me disse:

“Já fiz muita coisa babaca, Vic, já fui escroto de verdade. Mas reconheço e tento a
cada dia ser melhor. (...) Tá na educação. Porque cresci numa casa onde meu pai é
muito escroto e tudo funciona de uma forma bem machista. Aprendi isso e agora
tenho que lutar contra. Estou tentando me desconstruir” (trecho da conversa com um
amigo punk. Rio de Janeiro, 2018).

Eu não o conhecia nessa época. Conheço o cara de agora. A forma com que ele falava,

com tanto arrependimento e remorso, me atordoou. Porque é relativamente comum que tropecemos

na nossa própria ideologia; e também que voltemos atrás e admitamos. É muito difícil acertar sempre,

e a ideologia é norteadora, literalmente um ideal a ser perseguido. Fala-se de ideal  punk, de “isso
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aqui  é  hardcore”,  de  ideal  underground,  de  antifascismo  e  “anti-um-monte-de-coisa”;  mas  os

posicionamentos ideológicos são tão pontuais, específicos e radicais que vivê-los, desde um mundo

sistematizado não só de forma diferente como também antagônica aos princípios que está sendo

assumido, pode ser um desafio. Em alguns casos, principalmente para os não nascidos em berços

alternativos ou marginais, o underground é, como meu interlocutor deixa entender em sua fala, um

processo de transformação, uma revolução interna, e eterna autocobrança. A cobrança, muitas das

vezes, não é feita só pela própria pessoa, porque todos que vivem nesse meio sabem que “a cena

cobra”: boicotes, expulsões do rolê, exposição pública e, em alguns casos, violência física.

Na minha vida, as desavenças irromperam um novo mantra pessoal, onde, para  levar a

cena mais a sério, eu passaria a não mais me envolver romanticamente com gente do rolê. E por

gente do rolê, entenda-se: gente que frequenta assiduamente os espaços de gig e evento, que são

do meu círculo, que estão no meu fluxo.

8. Mudança de hábito

Mergulhada na melancolia dos dias adultos, eu refresco minha alma nos eventos. Cada

novo evento vem acompanhado do prazer dos caminhos, oportunidade para sair e ver o mundo, para

me arrumar do jeitinho que eu quero. Esse rolê me propicia o prazer de perambular pelas ruas, de

sentir fazer algo foda e arriscado, repelindo cada pensamento ruim e sensação ruim de uma vida

regular com ruídos de afrontamento à tradição.

No metal extremo eu fiz meu propósito. Era o que me tirava de casa, que me levava pelas

ruas,  que me fazia sentir  a noite;  forma que sinto acessar à liberdade. Em meio à euforia e ao

estrondo sonoro, reflito como me sinto à vontade no rolê. Vivenciar esse espaço, e esse circuito, é

um direito conquistado, fruto de lutas feministas das primeiras minas que “botaram a cara” para agir

de forma independente dos boys – Caiafa (1985) menciona, em diferentes momentos em sua obra, o

pouco de minas na reunião punk carioca, e de como elas agiam de forma independente, tal qual uma

resistência.

A presença dos homens em qualquer rolê ainda é massiva. Mesmo um rolê feito por garotas

e para priorizar garotas, como foi a gig Mosh like a girl,  em São Paulo (2017), os homens estão lá,

forçando para ocupar o front (área defronte ao palco ou à banda, posição de destaque). Estar em um

evento pensado pelas e para as garotas, no qual tanto se discutia sobre protagonismo feminino, e,

mesmo assim, assistir os homens comprimindo as garotas que tocavam e as garotas que assistiam

foi  tenso.  Senti-me espinha numa cara,  sendo espremida por unhas masculinas.  Esse evento,  o

Mosh like a girl, foi, sem dúvidas, um marco para pensar o espaço da mulher no rolê.

Ora,  estamos presentes,  consumimos, muitas de nós bebemos tanto cerveja e cachaça

quanto eles, bancamos nosso próprio rolê, estamos indo para curtir o som; e o que nos presta são as

sombras?! Ficamos em um limbo onde ora nos endeusam com seus holofotes não requisitados, ora
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estamos ocultas dentro de uma massa masculina que, quando você olha, mal identifica as minas

fodas que tão ali. Não tem espaço para ser foda debaixo do sovaco suado de um homem.

E, sabe, dançar em evento extremo é tão divertido! A timidez em parecer ridícula, de ser

comentada ou de correr o risco de um homem ser abusivo ou dele nos esbarrar forte demais no

mosh pit  não pode mais nos impedir de sermos ativas nos eventos que curtimos e que amamos.

Assistir tudo calada e à espreita pode ser uma forma de autoproteção; mas se assim for, será falácia

que o underground é um ambiente seguro para as mulheres.

Apesar de o underground ser um cosmos onde me sinto bastante confortável, expressiva e

livre, do tanto que discutimos assuntos primordiais da existência e da relação humana e dos seres

humanos maravilhosos que encontrei ali... ainda assim, estamos apanhando de nossos namorados

headbanger;  perseguidas por nossos ex-parceiros  punks;  mal faladas por gente do rolê que nem

conhecemos; ou então os caras de banda criam uma lista das fãs mais gostosas, ultrapassando

qualquer escrúpulo e ignorando nossa dignidade. Corremos risco de um soco na cara por sermos

feministas,  escutando  justificativas  do  tipo  “se  querem  ser  tratadas  com  igualdade…”, ou  por

simplesmente negar a ficar com um cara. Ou somos assediadas por quem acreditávamos ser amigos

em um momento “oportuno” de fragilidade. E todas essas são histórias que se passaram com as

minas do metal e do punk.

Em um mar de violência e hipocrisia, resistir não é suficiente. É preciso combater. E uma

das singelas formas que eu escolhi para atuar neste âmbito foi o incentivo, o apoio e a incitação à

atividade. Isto é, variando com o dia, o ânimo pessoal e o quão receptivas me parecem as minas,

chamo-as verbalmente, dando a mão ou esbarrando amigavelmente com os ombros e indicando o

caminho  do  mosh  [roda  ou  dança  que  consiste  em  esbarrar  e  socar  os  outros  que  estão  na

determinada área do  mosh (ver Figura 9)]; ou então aceno com a cabeça na esperança de que a

mina entenda que não está sozinha; ou ainda, simplesmente, me junto às moças que estão na beira

do  mosh e que parecem, como eu mesma, procurar a coragem ou a oportunidade para entrar. Às

vezes parece que falta um apoio ou “empurrãozinho” para que tomemos fôlego e entremos na roda

punk,  no  mosh ou  no  pogo (nomes que  variam enquanto  segundo  o  gênero  musical,  mas que

simbolizam uma semelhante dança ou extravasar  agressivo);  ou então estamos tão  tímidas  que

demoramos umas três músicas para tomar coragem e entrar. São situações que eu passei e que

ainda passo quando estou contida por me sentir “visitante” em uma cena ou por ter pouco álcool nas

ideias. Agora, por mais cansada que eu esteja, tento não deixar uma mina sozinha no mosh – apesar

de uma recente experiência ruim com essa minha mania de intromissão ter me deixado um pouco

receosa (comentada na p.34), durante os dois anos principais da investigação, essa foi minha prática.
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Figura  9:  Mapa  de  um  show  qualquer.
Configuração esperada, um tipo de padrão para
boa parte das apresentações. 2019.

E o que é estar no mosh? É libertador. É como um expurgo de nossos próprios demônios.

Saio  do  show  satisfeita  quando  tem  muito  mosh,  muita  atividade  de  público.  Encantam-me  as

manifestações coletivas, e estar naquela massa caótica me traz uma sensação de estar no lugar

certo. É a expressão da não-inércia. Ficar parado, a não ser que você seja muito grande e aguente

firme os empurrões de todos ali, te leva para fora e para o chão. Também é preciso proteger o rosto,

às vezes, a barriga também; mas desviar dos socos não é uma opção. É uma troca: você dá, você

leva; sem marcar culpados, mas, às vezes, protegendo inocentes. Tem dias que eu empurro só os

meninos, porque, a gente, como minoria, precisa resistir. Já escutei de outras minas: “Eita, uma mina!

Foi mal, mina”, depois de me socar.

Hoje, quando eu chego, não me deixo mais ficar atrás para assistir ao show de onde eu não

possa ver. Eu empurro ou peço licença, me esgueiro até chegar na frente. A depender do rolê, venho

trazendo algumas amigas comigo. E isto vai se tornando um hábito: quando chego lá na frente, me

aparecem minas  que “mosharam” (flexão verbal  do termo  mosh)  comigo antes  e  podemos ficar

juntas, à espreita de uma boa virada, isso é, o momento mais empolgante na música, que inspira o

mosh.

8.1 Causando no Test

No último show (ver Figura 10) da banda Test (grindcore / death metal,  SP), no Estúdio

Fórum (Botafogo, RJ), a impressão que eu tive foi de que só deu menina agitando o mosh – apesar

da maioria do público ser masculino. Isso foi muito divertido. [Em um outro show da mesma banda
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vou entender que algumas apresentações são tão surreais que se quer mais prestar atenção na

forma como o som é executado do que fazer uma agitação no mosh].

Figura 10: Flyer do show do Test. 

Organização  Zimbabue  Prods  é  um  selo  dos
meninos  do  rolê,  que  estão,  inclusive,  na
formação da banda Baga (grindcore, RJ),  que
tocou  nesse  evento.  Interessante  notar  a
quantidade e a  proveniência das bandas que se
apresentam no evento. Esse é um show “típico”:
uma ou duas de longe, uma de perto, uma de
fora do Centro.  Um evento com cinco ou seis
bandas  é  comum;  raridade  é  ser  menos  que
três.  Mais  do  que  seis,  por  outro  lado,  já
constitui  festival,  o  que  acaba  sendo  algo
esporádico,  ocasional.  Fonte:  Divulgação
Zimbabue Prods, 2019.

É interessante que o “bater cabeça” e o mosh são como aplausos para a banda. No metal

extremo,  os aplausos não são tão frequentes como em outros tipos de apresentação. Tem um ou

outro aplaudindo, este aplauso sendo forte e curto; isto é, diferente de uma apresentação teatral: nos

eventos  que  eu  vou,  os  aplausos  são  mais  força  do  que  prolongamento.  Então  você  dá  três

aplaudidas fortes, um grito e está tudo bem. Às vezes só o grito, ou o punho em riste, ou algumas

expressões que tu não sabes se é deboche ou elogio/apoio – é, provavelmente, os dois. Sendo que

neste último caso, recomenda-se apenas se você sentir algum tipo de intimidade com a banda, senão
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todos olharam estranho para você, inclusive a banda. Bom, o que quero dizer é que a excitação do

público durante a música é, provavelmente, a maior das inspirações ou elogios para a banda.

Então, para além de ser gostoso, tomarmos esse espaço é estratégico.  A banda vai  te

enxergar,  vai  se  posicionar  (esperamos)  quando  houver  excessos  contra  ti  e  a  conscientização

passará para frente: há de ter espaço e respeito para as minas. Mas isso também é hipotético. Se

não  houver,  paciência: que  nos  divirtamos  enquanto  ocupemos  os  espaços  de  memória  –  que

registremos nossa presença através da participação ativa, apareçamos nas fotos, que lembrem-se de

nós por  nossas  conversas  e  que  circulemos nos  espaços com independência  e  confiança  –  do

underground.

8.2 A importância de ocupar e a resistência feminina

Ocupar o espaço é essencial. É um sobre-esforço que temos que fazer. “Temos” no sentido

obrigatório mesmo, porque mudanças precisam ser feitas – digo isto enquanto militante protagonista

nesse espaço.  Infelizmente,  o  rolê  também é feito  de exibicionismos.  Às vezes as pessoas não

percebem isso, ou não querem admitir, mas a consideração e o prestígio que você recebe estão

diretamente ligados ao fator de ser visto. Logicamente, ser visto em concordância com os termos e

valores do estilo.

Quando  digo  que  olhar  para  o  público  da  maioria  desses  eventos  é  ver  uma  massa

masculina,  friso:  não  é  porque  só  há  homens  ali,  mas  porque  as  mulheres  estão  visualmente

silenciadas. E não é por uma razão única, mas por uma série de fatores que envolve, até mesmo, a

segurança da mina naquele espaço. Eis um caso para questionarmos o que nos deixa inseguras de

nos pôr em evidência no  front e no mosh:  durante o  mosh da Distúrbio Psicótico em São Gonçalo

(Rock’n Beer), vi um menino socando de olhos fechados e acertado uma mina; fui tretar com ele,

falando para ele prestar atenção para não se exceder. Apesar de a mina não ter gostado de eu ter

tirado satisfações com ele, me revolto pois esse tipo de atitude fere a nossa autossuficiência. Se os

caras do rolê não nos enxergam, eles nos apagam. Há uma pseudo-igualdade na cabeça desses

caras;  querem  socar  todos  da  mesma  forma,  daí  os  nossos  (amigos,  namorados)  ganham

legitimidade  para  nos  proteger.  A  crença  dos  caras  de  que  o  mosh é  um  momento  de  caos

desmedido é estúpida; rolê bom é rolê democrático.

E quando sumimos, a estética underground fica masculina – a feminilidade ocultada sob a

sombra  (e  a  glória  “forte  e  protetora”)  masculina.  Talvez  isso  esteja  sendo  compensado  na

sobrecarga do visual que adotamos. Enquanto os homens, em eventos de metal, estão com camisa

de banda e jeans,  nós estamos com um quilo  de metal  pelo corpo e trezentas peças de roupa

compondo o visual; ou então, com metade do corpo desnudo.

Outra  forma  de  sermos  vistas  está  em  sentirmo-nos  seguras  de  brincar  às  vistas.  O

underground precisa alcançar seu propósito e ser um lugar mais seguro para minas. É, como a Iéri

(banda Bulimia) fala mais acima; poderíamos gastar nossas forças explicando para os homens como

não reproduzirem situações que constrangem as mulheres, ou podemos organizar nossas práticas

para cobrar espaço.
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9. Banda responsa, pândega de respeito

Eu falava da atuação negativa, conservadora e machista de alguns caras e bandas no rolê.

Mas, por outro lado, outras propostas de banda percebem deficiências da cena e agem em prol de

uma dinâmica mais democrática ou “antifascista”. Vamos ter com dois casos (neste e no próximo

tópico) para observar os meninos tentando não ser babacas – apesar da I., minha amiga, ter sido

apalpada por algum bêbado aleatório no rolê descrito a seguir.

9.1 Show da Surra, 19 nov. 2017

Surra é uma banda de hardcore crossover antifascista de Santos, SP. Esse rolê acontece

no famoso bar Heavy Duty, na Praça da Bandeira (Vila Mimosa) - zona também conhecida pela cena

como “Garage”, devido ao antigo Bar Garage que havia na localidade, considerado por muitos como

coração do underground no Rio de Janeiro em uma dada época.

Foi a presença de palco da banda que, provavelmente, mais me sugeriu a coincidência da

ação antifascista com os encargos musicais.  Porque o  show é o momento coletivo mais prático,

enquanto banda, para que seus posicionamentos sejam evidenciados.

9.2 A estrutura do evento

Nesse dia tocaram as bandas Halé, Plastic Fire, uma banda nova de HC que me passou

despercebida, e o Surra, havendo uma ordem hierárquica: a banda nova, a Halé,  Plastic Fire e,

encerrando, Surra. Apesar de, em alguns circuitos, as bandas tentarem ocultar ou minimizar essa

hierarquização – desde a banda de abertura que quase ninguém conhece até a headline –, ela existe

e ocorre, sobretudo, em shows. Ela ocorre também pela necessidade de corresponder à expectativa

do público. Certas vezes, principalmente para quem se desloca para assistir a banda que gosta, a

ordem importa. Supondo que a menos consagrada ficasse ao final, possivelmente aconteceria de se

apresentarem para uma casa esvaziada, já que a moção do público anseia pela privilegiada (a mais

famosa ou a que veio de mais longe). Isso já aconteceu e acontece em algumas organizações, como

o  grande  Guaru  Metal  (ver  Figura  11),  onde  deixaram  uma  banda  local  por  último,  e  ela  se

apresentou para um público extremamente reduzido.
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Figura 11: Evento anual, o Guaru Metal Fest,
de Guarulhos (SP), é importante para a cena
underground nacional.  Reúne  bandas  de
diversos  estados,  sobretudo  de  Rio  de
Janeiro  e  São  Paulo;  e  internacionais.  É
realizado  em  dois  temas:  o  dia  que
predomina  o heavy  metal  e,  outro  dia,
atendendo aos death,  thrash e black metal.
Fonte: Divulgação.

Estive em situações que, no entanto, a chamada “banda principal” fica ou pede para ser

escalada enquanto penúltima,  praticamente penalizando a última banda por  sua necessidade de

horário. No caso do evento em que a Uzômi toca com a clássica banda punk Cólera (SP) em Cabo

Frio em dezembro de 2017 (ver Figura 12), sendo a Cólera considerada a principal e tocando em

penúltimo, Uzômi encerrou com o glamour de quem pode contar seu público fiel e presente, apesar

do público da Cólera ter, praticamente, ido embora. Já no caso de um evento no Subúrbio Alternativo

em maio de 2018, a banda Huguenots (death metal/ RJ) tocou para meia dúzia de teimosos após o

show de duas grandes bandas do Macapá e de Caxias do Sul, além de outras bandas locais mais

conhecidas.
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Figura 12: Poster de divulgação, ou folder, do evento em Cabo Frio. 2017. Uzômi é descrita
como “a maior banda de  crossover do Rio” e Cólera como “lenda do punk”. Detalhe aqui,
deve ser destacado, como o estilo das bandas são diferentes das do dia do grupo Test, em
Botafogo. Apesar da Uzômi já ter tocado (inúmeras vezes) com o Baga, a configuração deste
evento,  considerando  todas  as  bandas  convidadas,  inspirou  uma  arte  de  cartaz
completamente diferente. Fonte: Facebook@uzomicrossover. Acesso em abril de 2018.

9.3 De volta ao show

Saí  atrasadíssima  da  casa  do  tatuador  e  amigo  Marcelo  e  sua  esposa,  que  eram,  na

adolescência,  frequentadores  do  point Garage.  Havia  entrado  em  contato  com  o  Luciano  –

organizador desse evento e pivô para a cena alternativa na periferia do Rio (sim, amplo desse jeito –

vide relato em seguida) – com a finalidade de verificar se daria tempo de chegar ao local. Já eram

21h quando saí do bairro Éden, em São João de Meriti. Peguei um ônibus para Nilópolis, onde dei a

sorte de o trem estar atrasado – o último trem sai da minha estação de costume às 21h nos finais de

semana, passando por Nilópolis por volta de 21h15, no máximo.

Relato de Luciano Paz - produtor e grande agitador do rock na Baixada

“Nesse sábado tem a despedida do rock da Planet Music com o aniversário de 8
anos do Mosh Pit Never Die e tava aqui pensando quantos momentos legais eu vivi
lá. Vi bandas que nasceram e morreram naquela casa.

Lembro que sai na porrada com punk, bati de frente com skinhead, apartei briga de
crews, transei no camarim e no terceiro andar, dei esporro em crew, reprimi um neo
nazista, quase dei porrada em técnico de som (e o Edson - segurança - salvou ele
ao me segurar), fiquei bêbado várias vezes sem pagar uma cerveja.

Eu  vi  shows  lindos,  como  o  do  Menores  Atos;  e  engraçados,  como  o  do
Massacration;  emocionantes,  como  o  do  Envydust  e  Pense;  tomei  prejuízos
enormes, como o do Obey The Brave. Vi a casa com 634 pessoas num show do
Dead Fish e 900 em um do Cine: também ganhei dinheiro lá. E vi um vocalista dar
chilique e gritar ‘NÃO FUMEM NO MEU CAMARIM’. Vi banda chegar pra tocar sem
guitarras e pedir tudo emprestado pra banda anterior.  Ajudei eventos dos outros,
como o Unmasked Fest e o Brutal Alliance. Fiz um show do DFC lotado lá, que é o
evento que mais me orgulho de ter feito na casa; e vi um segurança mandar um
mosheiro  engolir  um  baseado  pq  não  podia  fumar  maconha.  Aquilo  era  minha
segunda casa desde 2009. Com todos os defeitos, erros e acertos; cerveja gelada
ou não aquela casa virou um clássico.
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O prédio seguirá lá, com novo nome, novos donos, outras programações e outros
shows. Se farei shows no prédio com o novo nome, eu não sei, pqto com outros
planos  no momento;  mas o que vivi  na Planet  Music  foi  único,  um aprendizado
tremendo.  Não sei  se vai  deixar saudade,  mas deixou marcadão no coração de
muita gente.” (Postagem de 15 jun. 2018, por volta das 11h, em seu perfil pessoal na
rede Facebook. NB: ajuste de pontuação para facilitar a compreensão do texto, já
que é um relato de formato caracteristicamente rápido, feito para Facebook).

O relato demonstra a imersão de Luciano à atmosfera underground da cena do Rio a partir

de suas memórias com a casa Planet Music (Cascadura) – que se tornou Ácida House por um tempo

(final de 2018 até início de 2019) antes de fechar novamente.

Agora  voltando  ao  show...  Na  estação  Praça  da  Bandeira  (penúltima  parada,  sendo  a

seguinte a  estação terminal  Central  do Brasil),  salta-se e,  bem ao lado,  adentra-se o submundo

Garage, a Rua Ceará. Escondida e passando por algo semelhante a um portal, que é a parte de

baixo  da  linha  férrea,  oculta  uma  outra  existência  na  cidade.  Atravessando  o  rio  poluído  –

vulgarmente conhecido como “valão” -, adentramos num daqueles típicos lugares que a mãe morreria

se soubesse que fomos ali.  Havia pouca iluminação, eu estava sozinha. Como estava chovendo,

havia poucas pessoas na rua. Segui uns 100 metros à frente para encontrar a única casa iluminada

daquele domingo. Este era o bar.

Haviam muitas pessoas e o lugar não era tão grande. O contingente de público me pareceu

ideal  para  o  local,  para  que  se  criasse  aquela  liga  entre  os  presentes,  uma  massa  gostosa  e

underground. Não haveria espaço para grandes pomposidades. É hardcore! Contudo, este é um tipo

de evento que, de certo modo, move um público específico e seleto. É bem menos abrangente nos

gostos  do  que  um  evento  de  bandas  do  black,  thrash  e  death  metal –  subgêneros  que

frequentemente unem os públicos, contemplando em gosto boa parte do underground.

Surra faz um crossover de peso, reunindo a cena  hardcore, parte dos  thrashers e alguns

punks. Suas temáticas são fortemente apegadas ao ideal punk; a levada musical mescla thrash com

hardcore:  o  verdadeiro  crossover.  Antifascistas,  as  músicas  vigoram em abrangências  sociais  e

políticas.

Eu cheguei bem na hora do chute a gol: todas as outras bandas já tinham se apresentado; o

Luciano estava no portão, me cumprimenta e diz que vai subir (no palco: um elevado estranho, feito

de concreto, que mais parece um jirau inacabado) para iniciar o Surra. E ele faz um breve discurso

contando as dificuldades e o prazer de fazer aquele evento.

A banda começa pedindo “um show para todos”, no âmbito de que todos pudessem curtir,

se divertir, entrar na roda sem se machucar, enfatizando o protesto contra o assédio às minas no rolê

e na roda (mosh). De música ríspida e poderosa, move toda aquela gente, que ultrapassa quem fica

nos limites da roda, empurrando mesmo, para alcançar o centro daquela algazarra. Chutes, pontapés

e pancadaria. A dança é acompanhada da entoação conjunta daquelas letras e do grito estridente do

Guilherme, o vocal principal.
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Existe intimidade suficiente entre a banda e o público para que permitam a presença de

alguns,  que  ora  tomam o  microfone  e  cantam parte  da  música,  ora  apenas  saltam do  palco  –

chamamos esse feito de “saltar no mosh” ou “se jogar nomosh”. Parece preferível que a presença do

público no palco seja para partilhar das letras, cantar junto. Entretanto, a pândega generalizada é

também  rítmica  ou  ritualizada,  de  forma  que  a  interferência  do  público  no  palco  não  tenha

importunado  os  artistas  ou  prejudicado  seu  trabalho.  Pareceu  uma  interação  bem  razoável,

possivelmente  facilitada  pela  limitação  da  estrutura  de  palco,  que  punha os  músicos  acima das

cabeças dos presentes.

9.4 Relações (e razões) de palco

Além das atribuições prévias e as que são divulgadas a respeito da índole de grupo (estilo),

as diferentes situações, quase que cotidianas, da vida da banda não só exigem como induzem um

posicionamento, nem que seja a própria recusa ao posicionamento, a temas gerais ou delicados. A

banda Surra  optou,  desde sua origem, a  ser  antifascista  e  dá,  nos shows,  especial  atenção ao

respeito ao rolê das minas.

Quer dizer, sabendo que a banda é de alcunha antifascista, com raízes ideológicas no punk,

porque isso é o que eles dizem nas entrevistas, na página oficial e nas letras que executam. Na

prática,  poderíamos  ou  não  atestar  a  atitude  dos  grupos.  E  o  que  verificamos  de  Surra  nessa

experiência no point Heavy Duty refletiu menos da soberba musical e mais da união em prol de um

ideal quando admitiu-se, por exemplo, compor e ser composto pela ação do público. Dividiu-se o

espaço de fala quando se permitiu acesso ao microfone; e isso acontece não somente para quem

conseguiu subir no palco, mas esticar o pedestal em direção às muitas gargantas que berravam junto

na parte mais baixa do local (a área do público) significa considerá-las parte do que está sendo

construído, parte ativa e não mero receptáculo de um show.

As bandas não são só entretenimento; são também grupos de influência. Parece importante

tanto ao público (fãs e seguidores) quanto ao gênero musical (que, muitas das vezes, é composto,

isto é, advém da parceria de duas ou mais vertentes musicais, e dá importância ao caráter ideológico)

que esta organização comporte-se segundo o ideal assumido ou que lhe foi sugerido. Se a banda se

diz  punk, ela precisa respeitar ideais  punk:  as letras e a atitude dela, enquanto banda, e a fala e

atitudes dos integrantes precisam estar de acordo, sob pena de perder o sentido, sofrer rechaço,

perder a credibilidade perante o grupo. Quando uma banda de peso se posiciona frente a um tema e

se esse posicionamento faz sentido com o discurso prévio  da banda,  se sintoniza com atitudes

anteriores, pode fazer valer dentro do movimento a proliferação daquela ideia.

Dito  de  um  modo  simplista:  ao  punk,  por  exemplo,  convencionou-se  elementos  do

anarquismo.  Isso quer dizer  que o público  punk espera de uma banda  punk a defesa direta  ou

indireta  a  ideais  anarquistas  ou  libertários.  Torna-se  previsível  e  concordável  expressar  em prol

coisas como “autonomias” e “libertação animal”; e opor-se a ideologias do tipo fascismo, capitalismo,

nazismo… Ainda assim, as pautas são diferentes, assim como o tempo, os locais e os grupos o qual

o estilo se manifesta. Quer dizer, mesmo que a banda esteja conduzida pelo estilo, suas propostas, a
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forma com que elaopta abordar e o discurso que ela faz tem muita influência na difusão e adoção da

ideia enquanto pauta a ser combatida ou defendida no gênero musical (ver Figura 13).

Figura 13: Cartaz oficial do evento que aconteceu, simultaneamente, em várias capitais brasileiras. O
motor de sua realização foi a ideia que organiza os grupos e a música  hardcore. Não só posiciona
como declara que o  hardcore não é lugar para fascista, racista, homofóbico e machista, fazendo da
música  hardcore um  veículo  para  combater  desses  tipos  de  opressão  na  sociedade.  Fonte:
Facebook@haardcorecontraofascismo. Acesso: 2018,

Janice Caiafa, no tópico “Isso não é uma suástica”, indaga: “E se há que ostentá-las, por

que  negá-las?”  (CAIAFA,  1985,  p.  80).  É  importante  porque  segue  na  linha  da  negação  como

afirmação identitária.  Prevalece a necessidade de negá-las.  Mas,  diferente  daquele  momento da

tática “que se usa para que nada se transforme na simbologia das bandeiras ou do texto da doutrina”

(idem, p. 81), o “caos ideológico”, como diz Janice, busca hoje ser sanado por cobranças constantes

e pressionamentos por parte  do movimento,  além de “viralizar”  em lemas e signos que velam a

coerência da tag (categoria, vertente do (sub)gênero estilístico-musical).

Fabbri  (2017) percebe que “o conhecimento das regras de um gênero por um de seus

participantes é quase sempre de uma natureza ideológica (...)” (FABBRI, 2017, p.8). Esta concepção

serve para pensar o quanto que as definições que os adeptos fazem sobre o gênero musical que

ouvem passam pela natureza ideológica. Quer dizer, o hardcore corresponde ao estilo underground à

medida que os adeptos, não somente, mas em grande medida, ideologizam sua música. Ser anti-um-

monte-de-coisa  é o que dá sentido para que o  hardcore, e vários outros subgêneros, componha o

quadro musical do estilo underground.

9.5 O acordo do estilo na compreensão das identidades

Até  aqui,  temos  visto  que  as  falhas  contra  a  “razão  underground” são  passíveis  de

cobrança. Mas o que não ressaltei ainda é que o sentimento que fica, onde, para as inconsistências e

as falhas a tal  razão, faz com que sintamos – e,  portanto,  a cena sente – como se tivéssemos

pecado. Pecado contra o ideal.

Em âmbito semelhante, as “mulheres fodas” e os “fodas do rolê” são aqueles que mais

imbricam  suas  vidas  ao  ideal.  Stuart  Hall  vai  dizer:  “Essas  identidades  não  estão  literalmente

impressas em nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de
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nossa natureza essencial.” (HALL, 2005, p. 47). Então, a necessidade de a banda cumprir o que se

propõe e as cenas serem coerentes reside no fato da associação de uma natureza do gênero, da tag.

A “cobrança”, mencionada por diversas vezes e que decorre inclusive de pressionamentos

enfáticos à moral  individual  e do grupo, das bandas e dos agentes de consolidação da cena se

devem ao papel representativo de uma coisa mais ampla.  Trata-se de uma crença conjunta, um

circuito de autocobrança da banda, da cobrança da cena e da cobrança que os sujeitos fazem para

que a banda – enquanto agente público e ferramenta da comunicação massiva do gênero musical e

do estilo – que priorize os posicionamentos (ver Figura 14).

Figura 14: Conjunto de bótons vendidos na loja virtual
Amazon.  Emblemas  são,  geralmente,  utilizados  nos
coletes  (jacos),  podendo  também  ser  vistos  em
camisetas  e  na  pele,  como  tatuagem.  Tornam-se,
literalmente,  emblemáticos  ao  gênero  punk e  cia:
thrash metal, grind core, hardcore… Utilizar emblemas
é uma forma de representar  visualmente o ideal  e  o
posicionamento.  Fonte:  amazon.com/buttons-
PROTEST-TRUMP-antifafascist/dp/B07C613LTX.
Acesso: Março de 2019.

Mas isso só ocorre nos círculos que se preocupam com a consolidação do  underground

enquanto manifestação cultural, como estilo de vida e modo de relacionar-se com e no mundo. Estou

falando dos círculos que o tomam mais a sério, que perspectivam acerca das vivências humanas.

Nesses tipos,  os  posicionamentos  sociais  e  políticos  são  muito  urgentes  e  os  gêneros  musicais

associados não são mero entretenimento. 

A crença de “escutar só pelo som” nunca foi, nos circuitos que percorro, bemvista. Esses

posicionamentos  têm  relação  direta  com  o  uso  de  simbologias,  como  Janice  Caiafa  apontava;

principalmente nos (sub)gêneros mais extremos, como o punk, o metal punk, o grind e no crossover

(cruzamento) thrash punk. Vamos continuar olhando para a importância transgressora/questionadora

e a correspondência aos propósitos do estilo na sequência.

Helena W. Abramo (1994), a partir de Yonnet (1985), orienta para que não se interprete a

postura  como  “uma  afirmação  de  desespero,  mas  sim  de  contemporaneidade,  de  uma  aguda

localização na realidade” (ABRAMO, 1994, p.154).  É necessário pensar que a galera  underground
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também  está  imersa  na  realidade  comum  dos  conceitos  capitalistas  globais  e  moralmente

padronizados. Posicionamentos “anti” e as críticas sociais nas músicas, visual e comportamento são

manifestações  de  uma sensibilidade  aos  imperativos  da  sociedade:  política,  economia,  estrutura

social.  Através  dos  gêneros  musicais,  estamos  continuamente  interpretando  e  reinterpretando  a

sociedade.

10. O  olho  que  lê  e  que  julga:  o  caso  Damn  Youth  e  outras  confabulações  da
identidade e da ação

O palco se torna um conceito quando funciona para além da apresentação física em shows.

Em  situações  de  evidência,  expresso  através  das  mídias  e  canais  de  comunicação  –  Twitter,

Facebook oficial, notas em blogs, site, pages, entrevistas nas mídias alternativas, etc. -, o seu caráter

público estará em plena função. 

Um episódio que captura a crença da responsabilidade pública da banda nos múltiplos

espaços  ocorreu  com e  através  das  ações e  posicionamentos  da  banda Damn Youth  ( thrash  /

crossover, CE), que lançou uma nota pública na página Facebook oficial da banda (@damn666youth)

em abril/maio de 2018, anunciando o desligamento do guitarrista da banda por motivos de violência

múltipla contra a mulher. E então o caos se instalou nas mídias e na vida da banda, e as proporções

foram, no mínimo, nacionais. Perdurando para mais de um mês, muitas notas oficiais baseadas em

investigações e apoio de especialistas em saúde mental (para a denunciante) se seguiram até que se

chegasse ao fundo da situação: a denúncia de violência era mentirosa. Mesmo após os integrantes

estarem  melhor  a  par  dos  fatos  e  pacientemente  irem  esclarecendo  a  treta,  a  confusão  de

comentários e opiniões do público não deixou de dividir os fãs.

Em suma, a banda aderiu,  segundo a própria índole – assumida tanto individualmente,

pelos  integrantes,  como  por  eles  juntos,  enquanto  grupo  -,  à  política  do  posicionamento.  A

importância da banda se desassociar de quaisquer atitudes ou falas que representem violência contra

mulher, da mesma forma que fosse o caso de racismo ou de ideias fascistas, deve-se ao fato de que

estas são concepções contrárias à proposta da banda – postura que firmaram entre eles mesmos,

para com o público do subgênero thrash / crossover e com o ideal underground.

Apesar disso, neste caso, quase se tornou tiro no próprio pé. Receberam muitas críticas

pela suposta falta de investigação (que foi como parte das pessoas estava entendendo a situação –

isso  nos  comentários  que  eram levados  adiante)  e  comunicação  com o  tal  guitarrista,  acusado

publicamente pela namorada. As críticas desses supunham uma atitude precipitada em tornar público

algo que, segundo alguns, “deveria ter sido conversado internamente”.

Contudo,  não me parece correto compreender a postura como um insucesso.  Houve o

interesse e o esforço em apoiar quem aparentemente sofria ou sofreu o abuso. Isto é, a banda fez o

que julgou certo, até para se manter nos ideais assumidos. Semelhante a ênfase que evoca pela

enunciação de seu split lançado em 2016, No Mercy to Nazi Sympathy (ver Figura 15), Damn Youth

não toleraria um integrante agressor de mulheres.
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Figura 15: Arte oficial do  split, em fita k7, "No
mercy to nazi simpathy" (2016). As gravações
de tipo  splits são, ainda hoje, comuns no meio
underground e condensam a música de dois ou
mais artistas ou bandas. A imagem representa
um skatista acertando, com seu skate,  a face
ensanguentada de Hitler. Reflete tanto a prática
urbana do esporte quanto um posicionamento
político, fomentando (ou fornecendo indícios) a
identidade  da  banda.  Fonte:  metal-
archives.com. Acesso: abril de 2018.

10.1 O rolê rola ou não rola? Outros dois casos 

Não é incomum, no meio underground, nos depararmos com títulos e temas tão enfáticos

quanto o que mencionei há pouco. Desde a banda norte-americana consagrada internacionalmente,

Dead Kennedys, com, por exemplo, a música irônica “Kill The Poor” ou a assertiva “Nazi Punks Fuck

Off”; outras bandas vêm delineando o gênero musical com seus apontamentos veiculados através da

música.

Uma das coisas que provoca a cena local é receber bandas de fora. Desde o anúncio da

turnê da Dead Kennedys que a cena vem andando inquieta – quer dizer, a cena o é por si só: toda

ela é feita mesmo de inquietações. Bem, melhor dizendo, o tempo todo tem gente comentando a

respeito. Primeiro porque, sendo ícone, a banda é clássica tanto para punks – e isto, muitas vezes,

inclui suas variações; como para headbangers ou uma galera mais do metal.

A primeira perturbação em relação à turnê dos Dead Kennedys, em 2019, (prevista para, no

Rio de Janeiro, vir tocar no Circo Voador, na Lapa) decorre do anúncio de vir acompanhada de uma

banda de “Oi!” (subgênero que mescla punks e skinheads): a paulista Garotos Podres. Como alguns
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grupos punks são anti-Oi!, principalmente (e essencialmente) os punks do Rio de Janeiro, fica aquela

polêmica no ar: “e aí, vamos celebrar ou vamos ficar putos?”. Particularmente, eu não me importava,

iria ver Dead Kennedys! E a resposta que eu fui tendo a essa pergunta, por parte de amigos  punks e

outros anti-Oi!, conforme a data marcada se aproximava foi a de que iriam alerta, mas fariam um

esforço (financeiro) para ir – o ingresso está caro para qualquer pobre.

Uma  segunda  grande  polêmica  sobre  posicionamentos  instaurou-se  no  momento  da

divulgação da arte de cartaz da tour pelo Brasil (ver Figura 16). Trata-se de uma crítica generalizada

à política nacional, sobretudo a respeito ao novo governo. A arte é linda (ou pica, como diríamos)!

Depois de muitos boatos, a tour foi, finalmente, cancelada. Deu-se após a viralização de críticas de

conservadores na Internet. A banda passou a temer retaliações – o que decepcionou a muitos fãs da

banda. Na concepção de alguns destes, a ação de esquiva é incongruente com a atitude punk; outros

disseram  que  é,  de  certa  forma,  compreensível,  onde  as  atitudes  transgressoras  que  estão

enveredadas na arte são um risco, de como ser underground – leia-se: de uma existência combativa

– pode ser arriscado em relação às decisões de governo, ou decisões legais. Outra leitura possível, e

é a mais popular, é de que a banda não é resistência política desde que o vocalista, Jello Biafra,

pediu para sair da banda, em 1986 – este, inclusive, se pronunciou publicamente, mensagem que foi

difundida pela Internet, a respeito desse recente vexame da banda. E, se o dizem é porque existem

fatos para se apoiar, como negar o conhecimento da arte, emitir nota de cancelamento da turnê no

Brasil;  e,  sendo comunicações feitas nas redes sociais oficiais da banda, deletavam a postagem

apesar de meio mundo já tê-las visto e printado (flexão do verbo “printar” – do inglês to print -, que é

como uma foto da tela do computador ou celular).
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Figura  16:  Cartaz  da  turnê  do  Dead  Kennedys  no  Brasil.  Cristiano  Suarez,  2019.
Fonte: Divulgação. Acesso: abril/ 2019.

O autor da arte do cartaz, o alagoano Cristiano Suarez, foi entrevistado pela clássica Rádio

Rock (89 FM). A redação da rádio publicou:

“A  89 conversou no  início  da tarde  desta  terça-feira  (23)  com Cristiano  Suarez.
Numa entrevista para a apresentadora Luka Salomão, o ilustrador revelou que foi
convidado pela  produtora  para fazer  a  arte,  muito  por  conta de ser  fã  do Dead
Kennedys. Suarez deixou claro que em seu trabalho há a necessidade de respeitar
direitos autorais, portanto,  o grupo americano deu a autorização para que a arte
fosse publicada, mas acabou se assustando com a dimensão que ela tomou. A ideia
do desenho, segundo Suarez, era atingir a legião de fãs que o Dead Kennedys tem
no Brasil.  Ele utilizou, como referência,  músicas como ‘Rambozo The Clow’,  que
ironiza  o  Bozo  e  o  Rambo,  e  ‘Kill  The  Poor’,  que  aborda  a  questão  da  favela
pegando fogo. No entanto, mesmo sabendo que o desenho poderia ser associado
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com  o  governo  brasileiro,  não  imaginou  que  teria  poder  de  gerar  tamanha
discussão.” (Redação 89 FM, 23 abr. 2019).

Além de fundamentar o conhecimento da banda sobre a arte, justificando sua reação de

negá-la na reação pública que a arte teve, a entrevista aponta que, para além de artista, Suarez é um

fã da banda. Seu conhecimento sobre ela (ou a imagem que havia criado sobre ela, talvez de outros

tempos  e  baseado  na  bagagem  artístico-crítica  do  que  ela  tinha  produzido)  serviu  não  só  de

inspiração,  mas de tradução.  Quer dizer,  defendo que ele  traduz a música,  transformando-a em

ilustração, interpretando-a em um determinado tempo (o atual), e em um dado espaço (nosso país).

Cumpriu o desafio  de produzir  uma arte  tão impactante,  transgressora,  polêmica e politicamente

crítica quanto a banda representa para (talvez a maioria) de seus fãs – ou, pelo menos, pelos fãs que

dialogam música com ideologia.

As bandas, enquanto organização de ideias, garantem, perpetuam e guiam as pautas do

(sub)gênero.  Essas  pautas  devem-se  a  crença  no  ideal,  à  adoção  e  endossamento  do  estilo

underground.  É  somente  baseando-se  no  ideal  que  a  banda  tem  moral  para  colaborar  com  a

manutenção do estilo – imagético e simbólico. Os adeptos a certos gêneros, entretanto, são capazes

de cobrar da banda o empobrecimento desse ideal, rechaçando-a. Esse empobrecimento pode ser

sentido pela ausência de posicionamento e gana de luta. É nesse âmbito que se esperava, e foi

decepcionante, que a grande Dead Kennedys tivesse interesse de compreensão da crítica social e

política contida na arte de divulgação e culhões para assumi-la; isso teria sido ótimo, teria sido épico.

O troco, ou cobrança, nesse caso, foi a série de piadas e críticas. Não se poderia fazer muito mais do

que isso, o que não deixa de ser duro para a banda. Mesmo se resolvessem manter o show, haveria,

então, uma mancha na sua coerência; e ainda, se procurarem, vão escutar que não são punk sem

crítica social, que perderam qualidade sem o cantor Jello Biafra.

E o que isso mudou na cena? Além da repercussão e das críticas, de se levantar o debate

da pertinência ideológica das bandas de certos gêneros e subgêneros musicais, algumas bandas

nacionais, como a Ratos de Porão (hardcore com punk / SP), se mobilizaram na intenção de adotar a

arte [No caso da releitura feita para a Ratos de Porão, no balão de fala, onde estava escrito “I Love

the smell of the poor dead in the morning!” na versão para a Dead Kennedys, na desses escreveram:

“Adoro o cheiro da Amazônia em chamas pela manhã”]2. A justificativa seria de que uma arte  foda

como essa não pode ser desperdiçada. Também houve os escárnios (zuações), onde críticos fãs

locais reinventariam uma arte apropriada baseada na postura que a banda teve (ver Figura 17).

2 Ver: HAHNE, Stephanie. “Pôster ‘rejeitado’ do Dead Kennedys é adotado por bandas e vira meme”. Portal 
Tenho mais amigos que discos, abril de 2019. Link: http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2019/04/23/
poster-dead-kennedys-memebandas/ .Acesso:maio de 2019.
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Figura  17:  Imagem  de  escárnio  (meme)  a
postura da Dead Kennedys após polêmica com
arte  oficial  da  turnê  no  Brasil.  2019.  Fonte:
https://celulapop.com.br/o-poster-abortado-
dodead-kennedys/. Acesso em maio de 2019.

Fala-se de uma “cena punk ativa e coerente” com a intensidade de um lema. Essa atividade

e coerência é requerida, de forma semelhante, em várias cenas de metal extremo. A ocasião fez um

artista e integrante da banda de black metal Velho (RJ) sentir a necessidade de dissociar as práticas

da banda das de um antigo integrante:

“Mesmo depois de um dia cheio, corrido, de muitos trabalhos e alegrias, ainda tenho
que buscar forças para vir aqui publicamente e não deixar passar batido o que está
acontecendo. É sobre o R. Tarja Preta, R. N… P… F… já nem sei mais, o cara faz
um perfil novo a cada semana… Eu não aceito mais nenhuma solicitação dele há
meses, desde que ele alterou a foto de perfil para uma bandeira LGBTQ riscada.

Nós, da banda Velho, não o vemos pessoalmente há muitos anos… ele sumiu… só
ouvíamos falar das histórias e sabíamos que ele não ia bem das ideias, mas agora
ele passou dos limites. (...)

Quanto a nós, da banda, sabemos que, se você reparar, ele só vive das mesmas
fotos antigas que ele tirou conosco… coisa de trezentos anos atrás… e sempre com
essa  de  CO-FUNDADOR…  queimando  nosso  filme…”  (Postagem  na  rede
Facebook).

Esse cara, Tarja Preta, está sendo exposto e boicotado pela cena após um episódio bizarro

de  exposição  e  difamação  de  uma  mulher  (tenho  tudo  documentado  em  arquivos  pessoais).

Particularmente, não me lembro dele nos rolês, mas alguns amigos e conhecidos que repercutiam o

caso falavam das experiências ruins ou estranhas que tiveram com ele. É interesse da banda, que

tem tanta repercussão ativa e positiva para o cenário black metal brasileiro quanto esse cara tem de

repercussão negativa na cena local, pronunciar-se para se fazer entender coerente em seus ideais.

Assim como a Damn Youth, a Velho se posicionou. As resoluções foram distintas em cada

caso, mas ambas discutem a incompatibilidade a ideal de membro e ex-membro com a banda. E em

ambos os casos, o impulso inicial foi de exposição ou boicote. Essa é uma prática recorrente nos
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circuitos organizados,  principalmente quando,  nesses circuitos,  zela-se por  um ideal.  Quer dizer,

qualquer um de nós, homem ou mulher, mesmo com os babacas que emergem das profundezas da

própria desgraça para nos ameaçar, temos a ideia de que estar em um evento de metal é estar entre

amigos. No punk nem tanto, porque os punks são um tanto desconfiados com esse lance de ideal;

mas no metal – desde o mais soft até aquilo que chamo de metal extremo e que abarca subgêneros

como death, black e thrash metal, grind core, gore noise –, comumente adotamos preceitos sobre as

pessoas a partir das bandas que elas gostam. No caso do Tarja Preta, a ideia que ficou ao olhar o

perfil e as fotos do cara foi: “Pô, ouve um monte de banda responsa e faz essas babaquices?!”, como

se não houvesse coerência ser babaca e ouvir bandas que têm grande apelo ao ideal.

Através das bandas, somos capazes de fazer um mapeamento mental sobre como aquela

pessoa pode ser, que comportamento esperar e se me convém ou não me aproximar dela. E isso

acontece por meio da atuação pragmática das bandas, das bandeiras que elas levantam ou deixam

de levantar, os emblemas simbólicos e a retórica contida na mensagem. Concretamente,  são as

letras e os posicionamentos, os ideais dos integrantes e a proposta da banda que nos suscitam se

seu fã ou seguidor é ou não confiável e coerente. Encontramos a coerência na comparação de uma

banda  com  outra  em  meio  às  várias  bandas  que  o  sujeito  diz  gostar,  e,  por  isso,  chamo  de

mapeamento; mapeamento mental, mapeamento ideal. Já a confiabilidade se deve a ser “banda de

pilantra” ou não. Por exemplo, dentre os mais engajados, a norte-americana Pantera (thrash / glam

metal) é considerada banda de “pilantra” porque seu vocalista se envolve em várias polêmicas, como

o flerte com o neonazismo – companhias neonazistas, fotos que o registram em cumprimento nazista

(braço em riste com a mão espalmada para baixo). Apesar disso, o som é ótimo. Então a galera que

ignora as polêmicas e curte o som se amarra.

Soa pretensioso julgar as pessoas pelas bandas que elas dizem ouvir, mas, na prática, o

conhecimento sobre as bandas e a atuação na cena treina a gente. Conforme conversamos com as

pessoas do rolê, criamos e alimentamos preceitos sobre as relações: pessoa-gosto musical, gosto

musical-estilo e a compreensão de estilo como ideal de vida. Quando o sujeito falha ao ideal, falha

também na nossa concepção ideal sobre a cena, e isso nos faz sentir profundamente ofendidos. É

como se a cena fosse nossa família e aceitássemos um novo agregado. Sua não correspondência

pode doer como uma traição.  Por isso que,  nos casos mais graves,  se diz  “traiu  o movimento”,

podendo se inquerir: morreu para a cena. Esse é o caso do Tarja Preta. Ouvi dizer “esse não cola em

rolê nenhum mais”.

Nenhuma  banda  está  imune  à  opinião  pública,  passando,  sobretudo,  pelo  senso  dos

sujeitos  que  fazem a  cena.  Talvez,  para  quem  não  viva  em estreiteza  com o  estilo,  isso  seja

comentado e depois  caia  em esquecimento;  mas,  nesse meio,  isso fica registrado, evocado nos

papos de comunhão dos adeptos ao (sub)gênero da banda, criando um tipo de memória coletiva –

isto é, repercutimos o boato e as críticas por um longo período através das conversas sobre música e

gênero. Além do que, viver na cena é ter uma vida pública. Isso significa impactar na vida de outros e

ter, na sua própria vida, o impacto da ação de outrem.
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10.2 Recapitulemos

Até aqui falamos sobre complexidades da vida da mina no rolê; sobre ideal ou ideologia nos

(sub)gêneros; e sobre ser fidedigno ao ideal, identificando-o como ideal  underground. Vimos uma

banda antifascista em ação, onde uma das principais pautas para o show era o respeito ao rolê de

minas;  vimos  outra  que  se  meteu  em uma enrascada por  desacreditar  um de  seus  integrantes

enquanto acreditavam combater o machismo no seio de sua organização; vimos uma globalmente

conhecida polemizar e manchar a própria reputação na cena local, evidenciando o quanto uma banda

peca ao não corresponder ao ideal; e vimos a necessidade de desassociação de uma banda frente

as ações de um ex-integrante que ameaçava mulheres.

Três dos quatro exemplos estão diretamente ligados com a dignidade das minas. No caso

da  global  Dead  Kennedys,  a  colaboração  do  relato  dá-se  de  forma  a  sustentar  o  padrão  de

posicionamentos dentro do gênero musical, onde este posicionamento está diretamente ligado ao

ideal underground. Não que toda banda se posicione, mas, em certos momentos, não dá para ficar

neutro sem parecer covarde. Então, a colaboração desse caso dá-se de forma reflexiva, portanto

indireta, ao caso da Damn Youth, que arrisca tudo (a amizade, a saúde da própria banda) em prol do

ideal.

Ainda  a  respeito  dos  posicionamentos,  faz-se  necessária  uma  certa  previsibilidade  das

ações de outrem para que haja conforto e confiança das relações sociais, isto é, para garantia da

sociabilidade. Nesse âmbito, a mina, ou qualquer pessoa, para dar rolê, analisa o que esperar do

evento. Os ideais do estilo têm capacidade de fundamentar os espaços (os points), torná-los seguros

a medida que se possa, previamente, saber o que esperar dos frequentadores de cada rolê.

As bandas, os grupos de amigos e os coletivos são formas de organização que manifestam,

produzem e reproduzem ideais, posturas e princípios; enquanto que a arte e o estilo são a cola entre

as várias esferas que corroboram para o fomento do estilo underground. Aprofundemo-nos, agora, na

compreensão  dessas  esferas:  bandas,  eventos,  agentes,  grupos  estilísticos.  Como  estamos

manifestando o underground?



Figura 18: Imagem “Que música você está ouvindo”. Essa e outras genealogias 
do rock são difundidas continuamente entre amigos, fóruns, blogs, etc. Neste 
fluxograma, a identificação dos g são facilitados através da sátira. Fonte: 
reflexoesdeumchato.wordpress.com/2011/01/21/que-genero-de-metal-voce---
esta-ouvindo/, 2019.
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SEGUNDA PARTE: DISCUTINDO CENA

1. A classificação dos gêneros e subgêneros musicais do underground

Quando eu comecei minha jornada lá na Praça do Skate de Nova Iguaçu, eu não poderia

imaginar  o  quanto  de diferenciação  que encontraria  nos  grupos.  Ainda  no  colégio,  os  roqueiros

iniciantes  “trocavam  figurinhas”  sobre  bandas  e  gêneros  musicais.  Lembro,  por  exemplo,  dos

primeiros fluxogramas que nos indicavam as direções daquela rebeldia musical que adentrávamos.

Didática de aprendizado que fez alguns tolos competir por sapiência.

O rock foi a forma que muitos de nós nos identificávamos antes mesmo de saber o que era

o underground e de decidir, descobrir ou definir em qual (sub)gênero nos aprofundaríamos. Também

é uma forma de simplificar para ser entendido por quem não tem a mínima noção das classificações

das vertentes (tags) (ver Figura 18).
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O rock como gatilho foi dado em um tempo em que eu rabiscava no caderno da escola

“Rock’n’Roll  na veia” e queria tatuar R.O.C.K. nas falanges das mãos. Hoje isso soa engraçado,

vergonhoso; porque nesse momento, e desde há algum tempo, venho banalizando algumas questões

que eram tão emergentes e afloradas da definição de um “eu” no mundo.

Curtir plataformas na Internet que satirizam os “roqueiros”, como a Funk Wins, é uma forma

de rir de si mesmo. Bem, estamos rindo de nós e de outros que vivem ou viveram o período estranho

da adolescência no  rock. A contraposição é feita à  Rock Wins, que, tempos atrás, se ocupava de

difundir e discutir o extraordinário mundo do rock, tematizando e resenhando bandas, shows, álbuns,

épocas, etc. É possível que, através da Rock Wins, se reproduzisse conformismo musical, prezando

os grandes  clássicos ou os novos que soam como os velhos.  Hoje  a leio  como a velha escola

buscando glorificar-se para não morrer, carregando-se literalmente de um pensamento tipo “Orock

vence”. Pelo menos, antes, a gente (jovenzinhos parceiros de rolê) levava isso ao pé da letra.

É, houve um tempo em que compartilharíamos o rock como símbolo mentalmente superior,

para além de vê-lo como super-deslocado e “descolado”; e é a esse tipo de pensamento elitista que

devemos  nossas  maiores  risadas.  Quer  dizer,  já  travamos  grandes  batalhas  para  identificar  os

posers e  já  nos  desesperamos  para  sermos  vistos,  conhecidos  e  reconhecidos  pelo  estilo  que

escolhemos. Eu até poderia dizer que isso não nos ajuda a sermos mais roqueiros, porque não tem

ninguém, de fato, medindo – só que tem: eu, pesquisadora, descrevendo que atitudes nos aproximam

dos  ideais  que  dizemos  ter  e  reclamando  de  posturas  disformes.  E  talvez  tenha  mais  gente,

averiguando  que  não  pode  dar  rolê  com  a  gente;  vamos  fazendo  a  peneira  dos  “errados”

coletivamente...

Mas, na prática, os velhos hábitos não fazem mais sentido, porque hoje já sabemos quem

somos e não sentimos mais tanto o dever de provar que conhecemos o gênero que ouvimos. Bom,

pelo menos não estamos usando exatamente os mesmos meios para autoafirmação. E fazer graça

com o próprio gosto musical é também uma forma de demonstrar segurança, como quem o domina.

É como se estivéssemos tão confiantes de como (e quem) somos (inclusive do quão ridículos nós

somos)  que  nossa  identidade  não  pode  mais  ser  abalada.  Diríamos:  “Já  entendemos:  somos

estranhos. Próximo tópico”.

Em suma, zuar a minha “eu” do rock, hoje, é parte de um reconhecimento do quanto eu já

fui  exagerada e de como vivemos em um patamar onde as coisas são,  ao mesmo tempo, mais

simples e complexas: simples no âmbito da didática, e complexas no âmbito das interpretações do

ideal, das letras e das índoles gerais. Tem vezes que o atrito entre os grupos me faz pensar que seria

mais fácil pagar o mico de voltar às festas Dark Gothic que aconteciam no velho point Studio B (Nova

Iguaçu - RJ) e eventos de cover  “mistureba” do point Lira de Ouro (Duque de Caxias – RJ).
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1.1 O papel dos círculos de afinidades

Em meio às discussões bem iniciais  sobre bandas,  tags e  concepções ideológicas,  eu

comecei a enxergar os grupos se unindo, desunindo e se reformulando. Os amigos antigos sumiam,

novos amigos surgiam, e tudo isso era mais ou menos orientado pela vontade de estar próximo de

quem tem mais a ver consigo naquele momento.

Então quem não gostava de beber, eu nunca mais vi, porque nossos rolês deixavam de

coincidir. Também os que “escutavam pelo som” ou os que eram da igreja – já que eu não poderia

entender o sentido de ser um  punk  cristão ou ouvir  black e death metal  e ir  para a igreja –,  os

desprezei.  Dos que tinham uma tendência  gamer ou otaku,  eu também me afastei.  Dos bruxos,

magos,  fadas,  wiccas e  outras  criaturas  míticas  eu estive  perto  por  um tempo e  depois  peguei

desgosto. Com punks malucos e drogados, minha relação é de amor e ódio. Dos screamo-gira-braço

– gente do hardcore, em especial os que curtem o moshpit girando braços e pernas violentamente –,

eu só olhei e ri. 

Por aí e em diante, esses e outros círculos estilísticos, concretizados através dos vários

grupos de afinidade, fazem um tipo de conspiração na construção de algo múltiplo: o underground.

Este estará cristalizado, por exemplo, nos grandes points underground como era a Praça do Skate,

como é o Garage e que ainda se pode observar em alguns festivais de rock alternativo. 

Entre idas,  vindas e esbarrões,  a quem interessar,  hoje eu circulo entre:  death e black

metal,  o crossover metal punk, hardcore punk, thrash punk,  a galera do barulho do grindcore, gore

noise  e  gore  grind  (ver  Fig.  19).  A  maioria  desses  subgêneros  são  crossover;  isto  é,  são

tags(categorias)  formadas  por  dois  subgêneros  musicais  que  descobriram  uma  forma  de  se

harmonizar.
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Figura 19: Imagem retirada do artigo "Cursão intensivo sobre metal", por Marcos Costa
(Portal Medium.com, 2017), mas que circula livremente pela Internet.  Trata-se de uma
comparativa  da  apreensão  de  "gente  de  dentro"  e  "gente  de  fora".  Este  tipo  de
diagramação  é  de  comum  uso  na  referenciação  de  estilos  cujos  pertencentes
diagnosticam  múltiplas  partições,  como  no  punk,  no  rock,  no  funk e  no  hip-hop.  (O
emblema  na  jaqueta  da  figura  à  esquerda  é  a  logomarca  de  uma  banda  muito  boa
chamada  Municipal  Waste,  que,  inclusive,  vamos  ver  mais  a  frente).  Fonte:  Arquivo
pessoal.

Em Fabbri  (2017:3)  encontramos que  a  afinidade  que  torna  um gênero  similar  a  outro

implica que a comunidade que o assimilou “concordou com um certo conjunto de regras relativas ao

curso de eventos musicais (reais ou possíveis)”. Isto significa dizer que a comunidade que concebe

um rolê  que mescla  os gêneros  e  subgêneros musicais  compreende-os como fundado em uma

mesma (ou, pelo menos, similar) lógica de existência e sociabilidade. Fabbri (2017:4) diria “hiper-

regra” ou “ideologia do gênero”.

Tal paradoxo não ocorre apenas se visto a partir de um ponto de vista lógico, mas,
principalmente,  a  partir  de  um  ponto  de  vista  sociológico  (e  a  partir  de  muitos
outros). A situação mais próxima a esta seria a proclamação de um manifesto de um
programa estético (FABBRI, 2017, p.3).

Meu tipo de crossover favorito é o death metal com black metal; são também os subgêneros

que eu escuto há mais tempo, apesar de ter começado por bandas de  grunge, punk e new metal



57

(lembra das vergonhas? Olha elas aí de novo!). Em ambos os circuitos (death metal com black metal,

grunge com punk e grunge com new metal), ocorrem aproximações estéticas manifestadas por meio

do  visual  de  quem  encontra  entre  os  subgêneros  a  ponte  para  situar  seu  gosto  (poderia  ser

assimilado, por exemplo, com as duas figurações existentes na figura 19, através da estética visual

dos  dois  rapazes).  Mas  não  simplesmente  visual,  essas  manifestações  encontram-se,  de  forma

tácita, na seleção de músicas e bandas favoritas ou utilizadas para identificarem-se no grupo. Quer

dizer, quando somos novos no rolê, é comum que nos questionem as bandas que mais gostamos.

Não é próprio que digamos bandas aleatórias, mas sim as  que tenham a ver com aquele rolê que

estamos dando, e que será identificada por quem nos pergunta. Essa seleção também pode aparecer

manifestada  na  confecção  de  jacos  (coletes  ou  jaquetas  customizadas)  e  nos  patches  de

customização; ela contém, para além da exibição, nossa lógica musical. Entre punks e metalheads,

por exemplo, frequentemente questiona-se a lógica musical e ideológica dos coletes. Julga-se um

jaco como ilógico quando não segue uma linha lógica de bandas, lemas e signos que apregoam

juntos num mesmo colete. Estamos, aí, falando da associação entre subgêneros o qual o grupo que

forma a cena não legitima como semelhante ou assimilável. Portanto, o colete ilógico é o colete cujas

bandas e ideias apregoadas não são legitimamente associadas pelo grupo.

Eu já passei por vários círculos nessa “vida de  rock”.  Por exemplo, eu falava há pouco

sobre o “clã dos roqueiros inescrupulosos” (p. 9, no item 3 deste estudo), e esse foi um dos grupos

originais  o  qual  eu fui  percebendo tal  tipo  de troca de membros.  Eram adicionados uns,  outros

sumiam por razão da vida adulta; haviam brigas, houve casamentos, formaram-se bandas... Tudo

isso dentro de um cosmos local, iniciado pelos roqueiros de uma – e depois duas – escolas estaduais

tipo CIEP, e que logo se tornou o grupo de roqueiros do bairro, e que depois se encontravam naquela

Praça de Skate e firmavam amizades pela cidade.

No contexto da Praça, a comunicação entre os círculos de conversação simboliza também

círculos  de  interesse  em  gêneros  musicais.  Falávamos  muito  sobre  os  pais,  família,  música,

concepção de  mundo;  alguns  de  nós  conseguíamos debater  política  e  conversar  sobre  história,

feminismo,  racismo,  estratificação  social,  aspectos  da  marginalização,  etc.  As  concordâncias  e

discrepâncias desses pontos numa conversa já nos levariam, na semana seguinte, a um novo círculo,

com pessoas que se lembravam da gente por aquele nosso posicionamento, tendência ou afinidade

musical  e  ideológica.  E  dessas  novas  reuniões,  éramos  influenciados,  na  medida  em  que

avançávamos nos nossos gostos, a respeito de música, banda, e concepção de estilo.

Foi, provavelmente, assim que eu acabei num gênero musical culturalmente transgressor.

As pessoas nos envolviam em seus grupos e,  portanto,  as ideias se tornavam grupos.  Algumas

conversas  inspiravam músicas,  onde  pertencer  a  um grupo  facilitava  a  formação de  bandas.  E,

conforme penetrávamos no estilo, as músicas precedentes se tornavam conversas e a discussão

sobre o ritmo (a tag)envolvia concepções culturais.
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Quem não se comunica, se estrumbica.

-Ditado popular

2. Relíquias do post-party: público de evento e agentes de cena

Até aqui, vemos sugerir a conversa e a união dos grupos através do estilo enquanto forma

atômica do underground. Sob essa razão, estive com um grupo que me fez descobrir um dos maiores

prazeres durante esta pesquisa: a concepção do post-party de tudo no underground. Trata-se de uma

espécie de gozo da banda, do público, do produtor, da equipe e agentes envolvidos. Explico.

Eu sempre gostei  muito do momento “fim de festa”  em aniversários meus ou de gente

próxima, principalmente os que eu ajudei a arrumar ou participei de alguma forma. É um momento

backstage: a hora que mais danço – confortável porque agora já se pode estar descalça, sem medo

de me desarrumar e sem maiores posturas; momento que consigo comer tranquilamente, sejam  as

sobras, dignas do olhar reprovativo da mãe, até os doces, salgados e a melhor parte do bolo –

escondidos  por  uma  tia  responsável  pelos  quitutes;  momento  também que,  com menor  tensão,

melhor  interajo  com os  poucos convidados que  sobraram e  que  já  vão  indo  embora.  De  forma

semelhante, antes de conhecer o backstage do underground (antes da pesquisa em si), eu fui como

os convidados mais comuns de uma festa  de aniversário,  cuja  regularidade,  ou roteiro,  consiste

basicamente em ir embora com o final da festa.

Meu  habitus  enquanto  público  de  evento  underground,  especificamente  enquanto

headbanger,  consiste  em  moshar  (brincar  no  mosh),  banguear  (“bater  cabeça”),  olhar  e

eventualmente comprar o merchandising, beber um “goró” e, às vezes, falar com um e outro (não sou

das que mais conversam). Somado à aventura da ida e volta, isso é o rolê. Sendo ainda mais cliché o

papo  headbanger mais  genérico  costuma  tematizar  os  points,  banda  e  subgêneros  musicais,

próximos eventos, eventos anteriores, tretas ocorridas, raramente alguma fofoca sobre integrantes de

bandas e produtores.

Aprofundando as dores da previsibilidade – oriunda da rotina -, o público mais regular, torce

e sente prazer em ser percebido na plateia, havendo os que muito se esforçam para falar com a

banda (que “tietam”,  que são fanáticos a  banda).  Casos como esse em que participei  dá-se no

cumprimento  aos  integrantes,  pelo  aspecto  musical,  e  ao  organizador  do evento,  no  sentido  de

elogiar a realização. Uma vez, num evento de  death  com  black metal que aconteceu no segundo

Subúrbio Alternativo, o baterista da Huguenots (death metal) “deu em cima” (flertou) de mim porque

elogiei-o  musicalmente no final  da apresentação  de sua  banda.  Foi  algo bem chato  e  eu fiquei

fugindo dali em diante, durante o  mosh, porque o cara aparecia sempre atrás de mim depois. Mas

também é uma atividade bem comum, exercida por homens e mulheres do público, apesar de nós,

mulheres, corrermos o risco desse constrangimento em parecermos estar “dando mole”. O Carlos,

grande amigo, elogiou (tem o hábito de fazê-lo) ao Luciano Tomarock pelo  show do Surra no bar

Heavy  Duty,  tirando  uns  minutos  com considerações  sobre  logística  e  potência  musical.  Não  é

qualquer um que consegue tanto tempo de uma pessoa ocupada como o organizador do evento.
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É também uma gente que paga regularmente a entrada, que não tem afinidade com as

tretas (no sentido de facilidade) dos eventos. Essas tretas, inclusive, podem ser das mais variadas:

entrada  gratuita  nos  eventos  dos  amigos;  em alguns  shows  consegue-se  cerveja  dos  camarins

através de amigos que têm acesso; ou ainda nos casos das trocas de materiais, onde a banda ou o

produtor dá àqueles que se crê influente de alguma forma. Isto é, tanto como motor de popularização

da banda, como nos casos em que distribuem adesivos nos  shows, como quando dão às outras

bandas a fim de criar  vínculos.  Lembro dos  shows de  grind,  onde os músicos e  galera do rolê

realizam os próprios eventos.

Agora,  houve situações em que o rompimento com esse roteiro  proporcionou uma outra

perspectiva dos agentes da cena. Como quando nos reunimos na casa de uma fã e amiga da banda,

a Jacque - que depois, ao longo, vai me parecendo uma agente importante, comunicando as cenas,

auxiliando viagens das bandas e realizando eventos. A ocasião da reunião deu-se por conta de um,

já mencionado, show que a Uzômi fez com a Cólera e mais duas ou três bandas (Figura 12 da página

40), em Cabo Frio.

Aqueles  caras  que  vi  se  reunindo  na  Jacque  vivem  algo  extraordinário,  pois  têm  a

oportunidade  da  comunhão.  Dispostos  em  reunião  e  vivendo  aquele  momento  posterior  à

participação de um show, estivemos abertos  ao compartilhamento de perspectivas.  Foi  diferente

porque se tratava de uma viagem, onde as pessoas da banda lidaram com gente nova (da cena da

Região dos Lagos), e gente antiga (gente do Centro que viajou com ou para ver a banda). Então, os

comentários  sobre  como eles  (nós)  perceberam o  público,  a  organização  do  evento,  o  local  do

evento, o trabalho do organizador, a logística da viagem e a postura das outras bandas foi um gatilho

para o conto de causos ocorridos na nossa cena local (de casa, ou do Rio) e da história da banda.

Inclusive, me portei  mal naquele momento, por motivo de excitação, e fiz uma série de

perguntas, além de alguns vídeos ou gravações muito constrangedoras. Eu estava muito animada

porque estava vendo e vivendo algo inédito. Tinha muita gente disposta e fazendo algo pela cena.

Aconteceu um rodízio de gente tocando violão,  cajón  (instrumento de percussão) e cantando; e as

conversas pensavam a formação de bandas, criação de artes e mecanismos de divulgação, projetos

de viagens e eventos–além do “papo furado” mais gostoso.

Naquela viagem, eu vi integrante se juntar com integrante para fazer banda nova; e gente

envolvida estimular o amigo que não faz nada a fazer alguma coisa. Nesse âmbito, e pensando a

solidificação deles enquanto grupo, um anima o outro ao passo que contam causos extraordinários e

dão  dicas  de  facilidades  e,  quando  se  vê,  todos  estão  em  plena  atividade  e  exercendo  sua

importância para as movimentações da cena.

É na reunião pós-festa,  onde os sentidos estão mais aflorados,  que alguns que já têm

influência  direta  na cena se reúnem e comungam com agentes de outras instâncias e  circuitos.

Concentram, com frequência,  artistas dos mais variados empenhos, agentes midiáticos,  filósofos,

músicos iniciantes ou sem banda – além de bandas, músicos e produtores de outras cenas. É nesse
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momento  que  a  organicidade  do  movimento  se  intensifica,  porque  se  concentram  atividade  e

inovação em um ambiente descontraído, propício para a criação.

E então, na  casa da Jacque, choveram projetos; houve epifanias artísticas, criou-se um

fluxo de visitantes. A nossa estadia, que seria de apenas uma noite, tornou-se três dias. Uma galera

antiga na cena, em dado momento, começou a contar as velhas histórias do Garage e do Méier, do

Carlos; dos namoros com o pessoal da cena, do pai da Jacque, que era motociclista e lotava o quintal

daquela casa em Arraial do Cabo (que era onde estávamos) de motos gigantes, ficando o pessoal do

motoclube entocado dentro do casebre improvisado que existia até então. Também fiquei sabendo da

nova configuração da banda Maudad, projeto que renascia na parceria de  Heron e Anderson Brinco,

podendo ir à reestreia da banda no Bar 142, na Rua da Lapa, tendo em mente um pouco do que foi a

gestação daquele som.

Nesse dia, realizei sobre o quanto o post-party underground é rico e vasto. As pessoas em

momento  de  descontração,  geralmente  felizes  pelo  sucesso  do  evento  e  após  umas  doses  de

cachaça são a coisa mais engraçada e relíquia da vida. Além das histórias contadas entre o segredo

e o exibicionismo, o prazer, o lazer e as novas histórias mirabolantes a se criar.

3. Palavras gringas: expressão local, cena global

Em todo o estudo, e em especial neste tópico, lidamos com o uso intermitente de palavras

em inglês. Apesar de nosso foco ser o cenário local, e ainda que estejamos adaptando certos termos

(como em “moshar”, “banguear”) e dando chance para a regionalização dos nomes (como com pogo,

jaco e treta), por tratar-se de um estilo global, o uso dessas palavras deve respeito a uma espécie de

linguagem universal das cenas globais. Quer dizer, onde quer que nós vamos ou de onde quer que

nosso  visitante  venha,  em  toda  parte,  black  metal,  ou  qualquer  outro  subgênero, terá  uma

compreensão bem estreita (ainda que em alguns círculos de valorização nacional opte-se o uso de

“metal negro”).

Isso  é,  as palavras universalizadas no idioma inglês são  uma maneira  de aproximar  o

entendimento ou a referência que se faz do (sub)gênero musical. Os nomes dos subgêneros ou tags

acompanham, para a galera underground de toda parte do globo, uma série de características que

remonta um estilo único. Essas características imaginadas levam em consideração o público ou fãs

do gênero. Consideram o ritmo, letra e contexto das maiores bandas do subgênero (isto é, as mais

reconhecidas); também consideram artes paralelas (como expressões grafais, estilo de ilustração, o

visual das pessoas), e os símbolos geralmente utilizados por bandas que marcam cada subgênero.

Essas artes e símbolos costumam estampar seus álbuns, vídeos e logotipos.

Portanto, faz parte da compreensão comum, apesar dos muitos parêntesis e observações.

Quer dizer, muitos dos subgêneros que estamos lidando valorizam as reinterpretações do estilo e o

relato local.  Mas esse interesse se curva à necessidade de compreensão geral,  de ser, de certa

forma,  avaliado enquanto pertencente e referente ao estilo.  Nós temos,  por  exemplo,  uma única
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banda de “saravá metal” – a Gangrena Gasosa. “Saravá metal” é a autonomeação de um subgênero

novo,  para  fazer  jus  à  forma  e  conteúdo  da  abordagem  artística,  mas  que  também,  e  para  a

compreensão geral,  está vinculada ao  hardcore  – além de levar no nome a sufixação “metal”.  A

reinterpretação do estilo,  por sua vez,  reside na proposta da banda,  onde subverte a honraria à

mitologia estrangeira para dar lugar a uma apreciação da mitologia e crença afro-brasileiras.

Atrelado a essa manifestação não solitária e muito menos disforme, está um movimento de

fortalecimento do metal nacional. Bandas como Torture Squad, Krisiun, Nervosa, Violator, Apocalyptic

Raids fazem parte de um coletivo de bandas pela cena metal nacional. São agentes que empenham

suas energias para estimular a valorização local. Na prática, significa requisitar dos fãs de metal, e da

galera underground em si, a presença nos eventos e consumo dos materiais produzidos. E o que é

produzido  em troca,  que é o  que  eles  demonstram nessas  ações de  valorização  (e  que  fazem

enquanto agentes de influência do gênero e cena),  é um  heavy,  death,  thrash  e  black metal  de

altíssima qualidade, com características próprias e influências locais.

Mais um conveniente exemplo do localismo expressado através de um subgênero musical

global é encontrado em propostas  como as das bandas Tamuya Thrash Tribe (thrash metal, RJ) e

Cangaço (death metal,  PE). Cada qual a seu modo e sob suas ênfases de ritmo e mensagem, vão

incluir  instrumentos  de  percussão  de  matriz  afro-brasileira  e  nordestina,  com ritmos indígenas e

expressões da brasilidade e regionalidade, além de terem letras como:

We are tired of endless excuses

We’ll try to take back what was stolen from us

And if they force us out again We’ll stand and fight until the end

We shall!

Stand firm and never leave

Call for tupã, he’ll hear the call We’ll fight for our beliefs

Until!

Until the last one falls

We’ll stand until the last one dies

The last of the guaranis

(Trecho da música Last of the Guaranis, da banda Tamuya Thrash Tribe.

DDM Multimídia, 2016).

A valorização da cena e da história local é um meio de não se deixar perder na cultura

global. Reconhece-se um gosto globalizado, pois curte um (sub)gênero musical e artístico que não

está preso às fronteiras nacionais – evidenciado, entre outras coisas, através do idioma. Contudo, por

mais que se queira manter fiel à forma artística (ao subgênero), que é também constituinte das suas

identidades, repeti-la é uma forma de anulação. 

(Sub)gêneros  musicais  transgressores  –  isso  é,  que  aludem  ao  ideal underground  –

precisam, incessantemente, transgredir alguma coisa. Se por exemplo, identificamos o capitalismo

predatório como um problema social, o fazemos porque o percebemos afligir nossas vidas e nosso

entorno. O estilo underground não é só questionador: é também auto-questionador. É uma forma dele

se renovar e adaptar às realidades. Na prática, nós lemos as letras, captamos a mensagem das
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bandas e nos perguntamos: “Será que aqui é assim?” ou “Essa interpretação é adequada?”. Nossa

resposta é capaz de reformular a mensagem do subgênero ao criar bandas que, sob similar proposta

musical,  abordem a vida segundo os problemas e questões que o afligem. Isto é reinterpretar o

subgênero, havendo a possibilidade de, até mesmo, rever os meios para a execução da música.

Porque não estamos feitos apenas do gênero musical  metal;  vivemos em outras esferas da vida

social,  lidamos com realidades que são locais,  como a família,  a  comunidade,  os problemas de

infraestrutura da cidade e as políticas que intercedem na nossa vida.

A reinterpretação e localização do subgênero pode acontecer de forma sutil, que é bem

comum sobretudo entre os subgêneros punk e hardcore, ou enfaticamente, tal qual a Tamuya Thrash

Tribe e a Gangrena Gasosa. O espírito do coletivo pelo metal nacional é o da valorização de cena

local, da atualidade e pertinência do gênero para a realidade local. No estilo underground, sobretudo

entre subgêneros de metal extremo,  não interessa a repetição cega. Muitas das bandas do circuito

extremo optam pela contextualização do estilo global. Esse é o sentido de existência da cena. O que

os caras do Rio de Janeiro estão fazendo pelo (com) o  metal? O que os punks do Rio de Janeiro

estão construindo/destruindo como mobilização punk? Dentro da cena, ouve-se: construir pelo punk,

pelo metal, pela cena underground. Mas observo que se trata de construir com arte, com simbologia,

com característica, com peso e valor. Isto é: como podemos nos entreter, como podemos difundir

nossa voz e perspectiva, como podemos fazer história através da arte, como podemos existir através

do  estilo.  Sob  esse  pensamento,  uma  banda  underground é  capaz  de  simbolizar  e  registrar  a

existência do estilo e do tempo na história.

4. Um ensaio na Lapa: Short Thrash

2018. Marquinhos posta nas redes sociais que estaria na Lapa com sua banda, a Short

Thrash,  para  ensaiarem em um estúdio.  Na  semana  anterior,  no  primeiro  evento  Sunday  Gore

Sunday, que aconteceu no Rock ’n’ Beer, em São Gonçalo, nós conversamos sobre estarem voltando

com as atividades da banda, onde Marquinhos se mostrou bem feliz que finalmente, após um hiato

forçado de quase dois anos, tinham encontrado um baterista.

Diante do papo que tivemos no tal evento e do anúncio que ele faz nas mídias pessoais, eu

me convido para assistir ao ensaio. Dada a natureza do lugar (a Lapa enquanto antro da vida boêmia

carioca) e da oportunidade de encontro de gente que tem afinidades musicais,  seria quase uma

predisposição, algo subentendido, o fato de haver uma confraternização na Lapa antes e depois do

ensaio. Só que eu esqueci que tinha combinado com um amigo do Eduardo, meu companheiro, para

levá-lo na casa de Marcelo, o tatuador, naquele mesmo domingo. Por advento também da greve

nacional dos caminhoneiros, que causou uma grande crise no abastecimento de combustível, seria

difícil e arriscado sair de Niterói para São João de Meriti (Baixada Fluminense), onde Marcelo mora.

Mas de Niterói para o Rio, o percurso é bem menor e a empresa de ônibus funcionava de forma

regular. Cancelamos com Marcelo e fomos os três para o ensaio do Short Thrash, no centro do Rio.



Figura 20: Short Thrash no ensaio na Lapa. Ao fundo, sentado, o
 rapaz da gafe. Marquinho de óculos escuros. Fonte: Fotografia autoral.
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Chegamos na Lapa por volta das 15h. Eu fui antes dos meninos, em outro ônibus, para

economizarmos dinheiro – uma espécie de  calote: o Eduardo passaria o Bilhete Único para mim,

onde, pela regra geral de utilização dos cartões de transporte coletivo do Rio de Janeiro, a segunda

passagem paga com cartões credenciados sairia “de graça”. Eu desci na Candelária e fui andando

até  a  Lapa,  uns  10  a  15  minutos  a  pé.  Os meninos  pegaram o ônibus  que  sairia  do  Terminal

Rodoviário de Niterói e saltariam já próximo aos Arcos. Essa diferença nos fez chegar praticamente

juntos no ponto de encontro.

Demos um giro descontraído,  desde os Arcos,  passando pela Escadaria Selarón,  até o

início da Rua da Lapa e encontramos com o Marquinhos (vocalista da banda).

Bebidas em mãos, voltamos para a Escadaria para beber e falar baboseiras. Ali, um homem com um

violão tocava e cantava o  rock nacional e MPB de artistas como Cazuza, Legião, Elis Regina, Zé

Ramalho,  Tim  Maia,  entre  outros.  Indiretamente,  acabamos  nos  juntando  a  ele  e,  enquanto

cantávamos, os turistas, principalmente os tipicamente “gringos” - brancos translúcidos com partes da

pele vermelha-camarão pelo “efeito Rio de Janeiro”, olhos e cabelos alvíssimos e pessoas de cor

amarelada e olhos puxados -, filmavam e fotografavam. Passamos a fazer parte da paisagem.

16  horas.  O  estúdio  estava  no  início  de  sua  operação,  funcionando  ainda  de  maneira

improvisada. A banda do Marcelinho – fundador da extinta banda O.D.C. Crossover – o nome é uma

sigla  para Odeio  DiCaprio  -  (Santa Cruz, RJ),  amigo de Marquinhos – teria  ensaiado ali  no dia

anterior (não se tem notícias sobre esse novo projeto), sendo ele quem recomendara o espaço para o

Short Thrash. Enquanto os demais integrantes não chegavam, Marquinhos contou a história da Short

Thrash – voltaremos nesse ponto mais adiante.

Do  bom  papo  em  diante,  uma  sequência  de  frustrações.  O  baterista  não  apareceu,

deixando todo mundo ali aguardando por ele; o amigo de Eduardo – aquele que ia tatuar mas que

acabei levando junto para o ensaio – parece não ter costume de beber ou fumar maconha, ou os

dois, e soltou um terrível: “Na moral, vocês são muito ruins, mas no bom sentido”. Quando ele disse

isso, meu Deus… conseguiu piorar o que já estava ruim. Situação mais do que embaraçosa, eu não

sabia onde enfiar minha cara. Silêncio na sala, todo mundo em choque (ver Figura 20).
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Frustrados,  os três integrantes mais nós três –  os caras que foram assistir  sem serem

propriamente convidados – fomos para o Bar da Sinuca, na Rua Riachuelo, do lado oposto onde

estávamos em relação aos Arcos.

4.1 Da história que o Marquinho contou

Apesar  da  situação  constrangedora,  para  mim  e  para  a  banda,  muita  coisa  pode  ser

pensada. Por exemplo, quando Marquinhos revela a história da Short Thrash, precisando mais de

uma década de existência, sugere aspectos da reunião de grupo, conceito que estamos trabalhando,

e da existência e manifestação de cena, em um dado período, em São Gonçalo.

Quer dizer, a Short Thrash foi formada na “zoeira” (gíria que é sinônimo de brincadeira, que

quer dizer que a banda é fruto de um divertimento), quando, 15 anos atrás, faziam um rock de quintal

na  casa  do  Marquinhos.  Segundo  ele,  naquele  momento,  isso  era  tudo  o  que  tinha  de  cena

underground em São Gonçalo. A movimentação da cena gonçalense estava existindo por meio das

festas na casa de quem se aventurasse levar um bando de “maluco cachaceiro” para dentro de casa.

A frequência com que Marquinho realizava essas festas punk torna sua casa um point. Isso,

segundo ele, agita a cena em um lugar que, então, a cena não estava rolando. Por exemplo, em

2015, quando entrevistei ele para o trabalho da graduação, ele me disse que a cena em São Gonçalo

era inexistente; que nem em Niterói tinha de fato alguma coisa; e que era preciso mesmo viajar para

o Centro para encontrar uma movimentação de verdade. De lá para cá, algumas coisas mudaram e

São Gonçalo já está na rota dos rolês. E a banda Short Thrash é fruto da movimentação de cena em

São Gonçalo, de reuniões de gente disposta a desrespeitar valores tradicionais, a moral e os bons

costumes nacionais.

A  verdade  é  que  deslocar-se  tanto  assim  pela  cidade  é  desgastante,  para  não  dizer

perigoso e, com o tempo, vai ficando cada vez mais caro. Porque vamos deixando de ser moleques,

de dar calote em ônibus, de desenrolar bondes e desenrolar entrada gratuita ou com desconto nos

espaços, também graças ao bonde. Alguns de nós vamos ficando mais caretas, parando de beber

cachaça  pura,  adotando  cervejas  de  melhor  qualidade.  É  compreensível,  porque,  veja,  estamos

cansados e vamos trabalhar amanhã. Não dá para arriscar um porre daqueles em todo rolê; e às

vezes convém voltar de  Uber  ou ir para o rolê de carro. E isso não precisa, necessariamente, nos

afastar do que é ser underground. Às vezes, nossas atitudes podem estar dando um outro enfoque

que não o do desgaste físico de se arriscar no retorno para casa ou na ingestão de lanches podres e

cachaças bravas. Em algum momento, aquilo foi a razão radical, foi expressão da rebeldia; agora,

você pode praticar sua ideologia na educação dos seus filhos, nas suas relações de trabalho, na

criação  de  selos  underground, na  administração  de  rolês…  Há  a  renovação  da  expressão

underground (aqui usado como sinônimo de subversivo) na vida de quem se permite subverter, de

quem não se perde da sua rebeldia após a fase adulta.

E neste parêntesis, a resistência são caras como o Marquinhos, que se desprende para ir

para rolês em todo lugar. E nós temos muitos outros: o próprio Marcelinho, apesar de ter andado

meio  sumido,  tem o  hábito  de  não  fazer  da  distância  uma  barreira  intransponível  para  viver  o



Figura 21: Imagem ilustrativa. Árvore, ramagens. Fonte: https://www.istockphoto.com/es/
ilustraciones/peque%C3%B1o-y-pimpollo-siluetas-de-%C3%A1rbol. Acesso em maio de 2019.
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underground. O Renato Acrata, o Rodrigo Abutre, o Carlos DRI, o próprio Djan que comentamos

aqui, mais os que sempre vejo e nunca falei e nem sei o nome – rostos conhecidos de todos os rolês.

Isso é lindo.

5. A arte pelo estilo

Para gostar do estilo precisa gostar do que está sendo falado – ou, pelo menos, ter uma

interpretação do conjunto (banda, letras, estilo) que não agrida sua própria perspectiva de mundo.

Uma forma de pensar as bandas é refletir no seu significado mais amplo: o que ela representa para a

cena. 

As bandas são um marco histórico e um marco do estilo, do gênero. A banda é capaz de

empregar um ideal e afixá-lo à forma como o estilo “anda”. Torna inerente ao estilo um tal modo de

pensar a partir  do momento que tem seu público,  que inspira pessoas,  e que inspira pessoas a

montarem novas bandas. É como se a tag ou (sub)gênero fosse a raiz, o próprio estilo, e as bandas

pioneiras o caule, e as bandas paralelas ou das cenas locais, os galhos (ver Figura 21). Por essa

analogia,  o  público são as folhas,  e o  underground, o solo.  Uma banda frutifica  a  cena quando

engrossa enquanto galho, dando origem a novas ramagens. E ela o faz quando serve de inspiração,

quando é aceita e convencionada como fiel ao estilo imaginado.

A música da  Short Thrash é a celebração de um ideal por via da musicalização poética.

Interessa a informação transmitida, seja pelo ruído, pelas levadas musicais e aspereza sonora, seja

pelas palavras pensadas sob um dado sentido, que correspondem a um âmbito de pensamento. A

postulação dessa ideia é obtida pelo debate interno, fruto da conversa da banda, da relação com

outros. Ela também está ali para gerar, externar, difundir debate.

Faz parte da atuação underground o raciocínio sobre as ideias, sobre a formação ideológica

das  bandas,  a  associação  ideológica  que  há  nos  gêneros  e  subgêneros,  de  perguntar-se  (ou

perturbar-se)  sobre  “o  que  estamos  fazendo  no  underground?”  É  um tipo  de  auto-estudo,  de

constante  reflexão.  A  forma  mais  pragmática  e  categórica  de  que  isso  ocorre  diz  respeito  às

conversas sobre banda, que envolvem som, ideia, mensagem, contexto histórico. A conversa que é

feita,  por  exemplo,  antes  de  formar  uma  banda,  entre  potenciais  integrantes,  e  que  delineia  o
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subgênero musical e a proposta da banda que vai surgir. Nessas conversas, comparam-se bandas,

as  vertentes de que elas emergem e as suas predecessoras. Buscam-se as prováveis inspirações

para a nova banda. As bandas são pensadas, planejadas. O alinhamento com o subgênero decorre

do debate entre integrantes. As bandas são também leituras dos subgêneros; são também janelas

interpretativas dos mesmos. Posso, por exemplo, comparar o punk estadunidense ao punk britânico

usando as bandas Ramones e Sex Pistols como gatilho.

Pessoalmente, eu acho essa conversa uma chatice na maioria das vezes. Mas, isso porque

eu tenho em mente outras formas para discutir as ideias. Conversar sobre banda é só mais uma

forma de ter o pensamento crítico-reflexivo em atividade. E às vezes, a gente tem mesmo que falar

sobre as bandas e os estilos. É como estudar história, consultar livros em uma biblioteca. O estilo,

enquanto  ideal,  proposta  alternativa  e  de  mudança,  precisa  saber  de  onde  vem,  o  que  está

acontecendo, e para onde está indo – até para avaliar as bandas atuais. Ninguém sai por aí curtindo

banda às cegas: interessa saber como se deu aquela banda. Por isso que a gente tem tanta resenha

sobre banda, tantos blogs e canais de discussão do estilo: o portal Whiplash, a revista Rolling Stones,

o próprio site do Rock Wins.

Corresponder a um subgênero é usar do gosto para se agrupar. Além da Short Thrash (São

Gonçalo/Centro), outras bandas de crossover carioca são: Uzômi (Zona Norte / Centro), Reator Caos

(Macaé / Centro). Contávamos até recentemente com a banda Carrancas (Baixada Fluminense), e

nem tão recente, a O.D.C. Crossover (Baixada Fluminense). Os subgêneros vão “dando a mão”, isto

é: criando pontes, firmando conexões musicais e ideológicas. Forma-se assim um mapa, uma rede

de subgêneros musicais que comunicam entre eles. 

O gênero  crossover  é o exemplo  encarnado dessa  comunicação,  porque  é oriundo  da

mediação entre  thrash metal e hardcore.  Então,  essas bandas  crossover vão,  tranquilamente, se

encaixar em um evento que toque thrash, hardcore e outros subgêneros ligados a esses dois como o

punk, que é íntimo ao hardcore, death metal, e próximo ao thrash. 

Considero os eventos porque eles são uma forma de organização mental: representa uma

estrutura  para  uma  reunião underground  – da  estrutura  de  pensamento  do  público  sobre  os  a

comunhão do (sub)gênero. Isto é, todo evento, para dar certo, é pensado antes – diferente das gigs,

as festas punk mais livres, horizontais e anárquicas. Um evento mal organizado não respeita a forma

de pensamento do público. Por exemplo: uma das piores coisas que pode acontecer em um evento é

o mal-estar de assistir uma banda que nada tem a ver com as demais. Todos ficam “que porra que

está acontecendo; nada a ver essa banda”. Esse, por acaso, foi um dos comentários da galera que

ficou na casa da Jacque em uma ocasião de fim de festa.

Outro aspecto da comunicação entre a arte é o caso da afluência dos gêneros musicais.

Como o  jazz  e  blues  que originaram o  rock, e  o  rock  fez emergir o  punk.  Em  outro plano, mais

recente, o heavy metal aflui em uma infinidade de metal, começando pelo death, thrash e black, até

parar  no  famigerado  new  metal.  De  forma  similar  ocorre  ao punk,  que  por  uma  infinidade  de

partições, chega a ponto de tocar e derivar-se os subgêneros góticos (post punk, goth punk) e metal
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(crust punk). O que não falta, no underground, são derivações! E em cada uma dessa camada de

afluência  e  de  (sub)gêneros  musicais,  estão  sendo  considerados  momentos  sociais  e  políticos

podendo ser registrados a partir  da vivência do artista que, em comunhão com outras bandas e

pessoas que vivem a música, são capazes de exprimir um sentido duradouro.

As bandas crossover que citei se afirmam dentro da mesma  tag,  vinculam-se a ela.Mas

também, alimentam essa tag com suas repercussões. Pouco a pouco, induzem ampliações, alargam

o caule do gênero musical, fortalecem o galho do subgênero. Dão segmento ao estilo quando criam e

difundem arte. A relevância da arte para o estilo é a simbolização expressiva, e o marco da vivência

através da atividade em uma cena. 

Vinculados ao estilo, os artistas e bandas têm liberdade de influir perspectivas: como são,

de  onde  vêm,  o  que  os  perturba.  Quando  deixam  suas  vidas  influenciarem  sua  arte,  criam

encaminhamentos para o (sub)gênero o qual correspondem. A Short Thrash, por exemplo, beira o

anti-cristianismo.  Não que seja  uma ideia  exclusiva,  mas,  por  vincular  esse tema ao subgênero,

fundamenta bases capazes de inspirar a geração seguinte do crossover. Um outro caso é a banda

Carrancas, principalmente depois da Jenny (drag queen guitarrista da banda, hoje, assumidamente

mina transexual), que transpira a diversidades. Tratava-se (o projeto está em standby) de uma banda

com som pesado, de razões libertárias e de luta periférica. A banda representaria uma ruptura à

tradição  old  school que  assola  as  vertentes  do metal,  e ainda  preserva  uma  maioria  branca  e

cisgênero. Ao fugirem a esse padrão e formarem a banda, dão um novo patamar para a cena carioca,

pois forçam uma aproximação à alternatividade em que o underground se respalda.

Eu falava, no início deste estudo, sobre o pluralismo e a banda “Teu Pai Já Sabe?”. Agora é

um momento conveniente para retomarmos à pauta. Isso se manifesta na fala do grupo:

“Punk rock  é para todo mundo.  (…) Vamos quebrar  esses preconceitos.  Vamos
chamar a banda das minas pra tocar, vamos chamar a banda das viadas pra tocar,
das  travestis  pra  tocar,  entendeu?  Aí,  molecada  que  organiza  show…  homem,
principalmente, né? Vamos chamar essa galera pra tocar. Tem que criar visibilidade.
E  é  isso,  valeu!”  (Evento  No  Gods,  No  Masters  Fest. Peruíbe,  SP,  2018,
Youtu.be/Zlue0CVAf9Q. Acesso em 2019).

Não dá para a gente proclamar nossa cena como foda sem ouvir a voz e ter representadas

as camadas de fora do padrão homem, branco, classe média, hétero. Não faz sentido acreditar-nos

plurais e nos vangloriar da luta contra estruturas opressoras,  dizer-nos antirracistas, anti-machistas,

anti-LGBTfóbicos e libertários, sem aproximação. E o distanciamento dessas pessoas do palco, das

áreas de destaque, de termos só um ou outro para representar são indícios de que, talvez, a cena

não seja tão afável assim. Por mais que a música também seja questão de gosto, vai dizer que

mulher preta, homem preto, periférico, viado e sapatão não curtem metal?! Se estamos no público e

se,  até  mesmo,  deixamos  de  frequentar  um  evento,  talvez  seja  por  receio  de  uma  situação

embaraçosa. Conservadores no  metal estão aí,  ocupando,  sobretudo,  motoclubes e eventos das

bandas consagradas internacionalmente. Os  punks já entenderem essa emergência, e existe hoje
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uma luta em prol da agregação. Nesse vídeo de registro de gig punk em que a “Teu Pai Já Sabe?”

tocou, o portal Grito Alternativo E-Zine enfatiza:

Apoiamos não-violência, veganismo e diversas formas de lutas de emancipação e
autonomia (feminismo, queer, anti-racismo, anti-homofobia, etc.). Nessa página não
é bem-vindo qualquer reprodutor de fascismo! Machistas, homofóbicos, racistas e
xenófobos.  (Grito  Alternativo  E-zine,  Legenda  de  vídeo.  Youtu.be/Zlue0CVAf9Q,
2018).

As bandas marcam uma ideia no tempo, obtidas das relações que vivem e percebem na

época, e unem pessoas ao redor dessa ideia. Tratamos, pois, da aproximação, de agrupamentos de

ideias,  formatos  e  pessoas.  A  banda  também  é  um  marco  identitário  do  subgênero,  pois  a

legitimidade obtida dentre os locais denota a formação da cena local. A conformidade reflexiva com o

ideal  prévio  justifica  a  sua  existência.  Porque,  seguindo  com nosso  exemplo,  o  crossover  bebe

(muito) mais de um ideal libertário e anarquista do que do nazifascismo. Então, quando eu cobro

representatividade, trata-se de ter quem suba no palco e diga em alto e bom tom: 

Estou no meu lugar por direito. O ideal de vocês prega a aceitação? Então aceita a
sapatão, a gente preta, a gente gorda, a travesti, a puta, o pobre e seja lá mais quem
for. E o ideal de vocês é contra o fascismo? Repara bem nesse cristianismo que a
gente tem por aí, é uma violência que nos imponha uma tradicionalidade cunhada na
hipocrisia. (Meu “eu” enquanto protagonista nessa cena).

É sobre isso que se tratam as bandas Carrancas e Short Thrash, respectivamente. Atentemo-

nos ao trecho de música a seguir:

Político já é uma desgraça

Quando é crente é pior ainda 

Quer impor sua crença na sociedade

Foda-se Sua Família Tradicional Brasileira (3x)

(Música: Foda-se Sua Família Tradicional Brasileira.

Banda: Short Thrash. Álbum: Crossover Inferno, 2017).

Sim, nessa época a cena era forte… vários lugares rolando som. (…) Tinha, em São
Gonçalo, um lugar chamado Rock Point, onde todas as bandas tocavam. Na época,

aqui, São Gonçalo: Podreiras, Necrófila, Disritimia, Morbus Saci, Gore, Reforma
Protestante, Perseguidor, entre outras.

-Omar, da Distúrbio Psicótico.

6. Conversas com o Omar: a cena extrema e o tempo

A primeira lembrança que eu tenho do Omar foi de um  show  que acontecia no Rock ’n’

Beer, em São Gonçalo. Primeiro era um moço carregando, com carinho, o filho pequeno nas costas;

depois o tal “moço” reaparece na bateria de uma banda, põe uma máscara de esqui e começa a

“pirar” naquele som velocíssimo e agressivo do grindcore.

Omar é um dos anjos que o grindcore dá para o mundo. Ele faz parte da Distúrbio Psicótico,

junto com outros três gonçalenses que são uns amores de pessoas. O Jorge, ou Jorge Dread, se

tornou um amigo querido. Ele é o vocalista e foi a primeira pessoa que o Omar pensou para assumir

os vocais quando idealizou a banda.
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Eu consultei o Omar por diversas vezes nesses últimos dois anos. Construí um artigo sobre

o  grindcore utilizando dados de sua memória pessoal. Apesar disso, somente agora que ele está

sendo delatado. Alocá-lo no relato de cena é apontá-lo enquanto persona do underground.

Agente de transformação, ele atua em, pelo menos, três bandas. Apesar delas serem de

subgêneros  semelhantes,  vinculadas  ao  grindcore,  cada  uma delas  tem sua  própria  abordagem

temática, e “levada” musical diferenciada. Essa é uma das coisas que mais me surpreende nesse

subgênero. Não é incomum, aqui, os músicos comporem várias bandas da mesma cena. E não só

pelas bandas, como seus papéis enquanto agentes – mídia, organização, criação, agitação – são

múltiplos.

Há  pouco  eu  dizia  que,  no  extremo  underground, as  pessoas  transitam  por  inúmeros

papéis,  ainda  mais  que  em outros  círculos.  A  organicidade  da  cena  extrema se  deve  a  essas

transitoriedades dos papéis: ao mesmo tempo que, por exemplo, Omar é público em certos eventos,

é  integrante  e  representante  da  banda em conversas  como essas  que  nós  tivemos  durante  as

entrevistas; e é também organizador de eventos, agitador de rolês e, assim, da cena local. Quer

dizer,  não  sendo  um hábito  isolado,  mas  igualmente  desempenhado  por  outros,  decorre  de  os

projetos que estão envolvidos serem, metaforicamente, alinhaves para as tramas que compõem a

cena.

In  fact,  eu fui  atrás dele  mais  essa  vez em busca de soluções imediatas:  se a  banda

Podreiras, que segue em seus trabalhos, precede a Short Thrash; que cena havia antes que difere da

fase que Marquinhos viveu?

Perfeito! Tiro certeiro! O Omar nasceu em Niterói, mas foi para Recife ainda criança. Passa

dez anos lá e volta para o estado do Rio, para morar em São Gonçalo. Isso em 1989. Esse também

foi o ano de fundação da Podreiras. Mas, olha, as bandas não se formam assim, à toa. Elas formam

porque existe um diálogo musical. Esse é um gatilho meu; e usando desse preceito, alcanço detalhes

da história da cena em São Gonçalo.

Abaixo, trechos da minha conversa com o Omar.

[13:37] Vic~: Omar. Boa tarde. Aqui eh a Vic. Queria te perguntar umas coisas pro meu trabalho.

Tá podendo falar?

[13:38] Omar Distúrbio Psicótico: Oi tudo bem

[13:38] Vic~: Peguei seu número com o Eduardo

[13:39] Omar Distúrbio Psicótico: Tranquilo

[13:41] Vic: Cara. Como que era no começo, quando você começou a ouvir música extrema? Tipo, você já
morava em SG [São Gonçalo]? Tipo, vocês se reuniam em algum lugar pra descobrir banda? Antes não tinha
point que nem agr, tinha? Se não tinha, como fazia pra dar rolê? E desculpa a indiscrição, mas que faixa de
idade você e seus amigos tinham, supondo que vc tinha amigos pra ouvir música junto?

[13:49] Omar: Comecei a ouvir música extrema em 1992, quando fui ver um show de uma banda antiga aqui de
SG, chamada Reforma Protestante.

[13:50] Vic: Qual foi dessa banda, tô ligada não. Tipo, então tinha cena, tinha gente agitando...

[13:51] Omar: Morei 10 anos em Recife, retornado pro Rio em 1989...

[13:54] Omar: Sim… nessa época a cena era forte, vários lugares rolando som...

[13:54] Vic: Eita! Os lugares eram bares, eram casa da galera? Lá em Recife você já tava ligado em metal?
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[13:56] Omar Distúrbio Psicótico: Tinha, em SG, um lugar chamado Rock Point, onde todas as bandas tocavam,
na época, aqui em SG: Podreiras, Necrófila, Disritimia, Morbus Saci, Gore, Reforma Protestante, Perseguidor,
entre outras.

[13:57] Omar: Não, era muito novo na época [sobre os rolês de Recife]

[13:58] Omar: Isso! Bares, reunião na casa da galera pra gravar os LPs, fazer cópia de fitas cassete...

[13:58] Vic: Porra, coisa pra caraca! Que doideira! Véi, ainda bem que eu perguntei! Vou abrir um capítulo p falar
de tu, já é? (…) Você eh carioca mesmo?

[14:00] Omar: Era muito complicado ter LPs ou fitas de bandas gringas. Era muita dificuldade pra ter o material
na mão. Quando um amigo conseguia um LP de uma banda gringa, ele era o rei… corriam todos com fita
cassete virgem pra gravar o LP [risos] [14:02] Omar: Ok. (…) 15, 16 anos na época. Sim...de Niterói

[14:07] Omar: No Rio, todas as bandas de extremo tocavam no Garagem, na rua Ceará. Tinha, em Botafogo, um
lugar chamado Caverna, ao lado do antigo Canecão, onde eu tive o prazer de ver um show do Sarcófago.

[14:13] Omar: Em 1992, fui ao show da Kreator na quadra do Salgueiro. Ali comecei a gostar de extremo....

[14:14] Vic:😮😮😮😮😮😮Caraca, e ali tu menorzinho. Cara, que merda, meu primeiro show foi do Matanza [risos]
O outro vai no Kreator pertinho de casa com 15 anos, vê se pode! Em 2000, você lembra como que estava por
ae?

[14:20] Omar: Tinha a rádio Fluminense FM... Rolava uma programação chamada Hard Rock. Começava das
23hs às 0:00hs, uma hora de porrada na orelha. Eu ficava com o toca fitas pronto pra gravar… Era foda, muita
banda maneira. Ali conheci o grande Deicide.

[14:22] Omar: Então depois que meu filho nasceu me afastei um pouco da cena… 10 fora de tudo. Muita coisa
mudou após a explosão da internet. Eu comprei muito CD importado numa loja aqui em Niterói. Era foda, pagar
antecipado, esperar dois meses pro CD chegar...

[14:24] Vic: Vc acha que, assim como tu, essa nata sinistra também deu uma afastada da construção da cena?
Ou vc acha que ainda tinha gente fazendo coisa, que ainda tinha point rolando? Sabe se tinha?

[14:25] Omar: Eu acho que, pela dificuldade, antigamente a galera dava muito valor ao material das bandas
underground ou bandas famosas. [Antes] era muito cheio os shows… Quantas vezes eu acordei pela manhã,
olhava meu corpo todo roxo de tanta porrada nas rodas agitando... Era bom pra caralho!

[14:29] Omar: Sim. Muitos casaram… Família, filhos, acabaram se afastando. Outros, por motivos religiosos.
Tenho amigos que curtem em casa, não vão a shows; [e]tem uma galera da antiga retornando…

[14:32] Vic: Será então que agora a gente tá com uma puta atividade porque a galera tá voltando? [14:32] Omar:
Após meus 10 anos longe da cena, muita coisa mudou. Porém, uma coisa eu tenho certeza: o público de música
extrema é o mais verdadeiro e fiel ao som que curte. Não tem modinha pra escutar extremo; é gostar. E tem que
ter Distúrbio Psicótico😉 [risos]

[...]

[14:36] Vic: Tua primeira banda foi qual? E como tu forma a Distúrbio?

[14:39]  Omar:  Primeira,  foi  o  Canella  Seca.  Fundei  junto com o vocalista,  Fábio,  em 2014,  de brincadeira,
tocando em casa e festinha de fim de ano. Um belo dia, numa dessas festas, uma maluca gritou: Canella Seca!
Pronto, nome da banda.

[14:43] Vic: Meu Deus [risos]. Pô, então tu forma a banda depois que tu volta da tua fase caseira... [14:45] Omar:
Eu sempre escutei de tudo. Do jazz ao extremo… Porém, minha preferência sempre foi o extremo.

[14:45] Omar: Isso [sobre formar a banda quando volta do hiato na cena]. Eu sou amigo de anos da galera do
Podreiras... Acompanhei eles nos anos 90. O que aconteceu foi uma briga interna com o guitarra e os resto da
banda. [E] eu já tinha o projeto do Distúrbio: nome, letras, temas para abordar nas música e linha de som…
Quando o Jamil (guitarra) ficou sem banda, chamei ele e perguntei se ele topava montar um projeto de extremo.
Eu já queria chamar o Jorge Dread pro vocal… Aliás, a ideia era minha e do Jorge; só faltava o  [integrante para
assumir a] guitarra. Aí, entrou o Jamil nessa doideira e deu certo.

[14:53] Vic: Coisa pra caraca! Vou organizar aqui. Posso te chamar de novo se aparecer dúvidas? [14:54] Omar:
Claro.
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Em seguida, Omar me envia-me uma imagem (ver Figura 22) com a mensagem: “Contamos

com você lá”. Este é um hábito de agitadores de cena: convidar para o evento com um incentivo

moral que diria “Sua presença está sendo requisitada”: contamos com você lá.

Figura  22:  Divulgação  enviada  pelo  Omar  no  contexto  dessa
conversa. Consta a terceira edição do evento Sunday Gory Sunday.
Omar é um dos organizadores. Acontece no point Rock ’n’ Beer (São
Gonçalo). Enquanto participação especial, destaco: “Poesias insanas
com Rafaela Marinho”. Demonstra outra forma de fazer arte no estilo
que não a principal,  que é a música.  Inclusive,  nesse momento,  a
poesia  de Rafaela  desagradou alguns  roqueiros  conservadores  de
motoclube que estavam no bar, resultando em uma discussão minha
com uma mulher que gritava “trinta anos de rock e eu nunca vi no
rock tanta sem-vergonhice (sic)”. Esse episódio foi a gota d’água que
me fez ir  embora do rolê  com a promessa de não mais voltar  ao
Rock’n Beer. Tonéis de rolê errado com gente estranha conservadora
estão sendo servidos naquele lugar. Fonte: Omar, 2019.

Uma hora depois, o Omar me envia um link de vídeo da plataforma YouTube.3 A banda é a

Reforma Protestante, de que falávamos há pouco. Essa é uma atitude de troca, aquelas mesmas que

eu trazia a respeito das conversas formularem e influenciarem nosso estilo e trajetória. Também é

uma forma de agitação, porque perturba a inércia das mesmices; isso é, retira da zona de conforte

para introduzir coisa nova no nosso conceito, novas informações de velhas bandas que construíram a

cena extrema no Rio de Janeiro.

3 Vídeo.   L  ink: https://youtu.be/MVE_XotUwQ0  . Acesso em fevereiro de 2019.
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O papo volta para fazer as considerações, tal qual, em outro tempo, se cortejaria como

forma de respeito:

[15:54] Omar: É uma grande honra pra mim pode participar e ajudar… Obrigado, Vic.

[15:55] Vic: Fiquei chocada com essa Reforma Protestante, isso eh muito dahora

[15:55] Vic: Porra, tu tá ajudando tem mo tempão. Até escrevi isso aqi já; já tem é tempo que eu te pergunto as
coisas.

[15:55] Omar: Legal… eles retornaram. Estive com o Vocalista essa semana, o Luizinho.

Quando eu digo que o Omar é um cara importante para a cena – e quando faço essa

consideração a qualquer um do rolê – é uma forma de, também, dizer: somos especiais nesse estilo

por causa de caras como você; isto é, valorizo quem você é porque são caras e minas como você

que tornam a cena forte, fazem desse estilo algo foda, algo diferente na sociedade. Voltarei nesse

ponto.

6.1 “Muita coisa mudou após a explosão da internet”

Mas antes, temos mais o que dizer com essa conversa fresca na nossa memória. O modo

da conversa, que é cruzada, é uma delas. Porque simboliza uma transigência pós-moderna. Aquele

nervosismo tematizado por Simmel (2006) para tratar o tempo moderno é frequente na liquidez das

nossas relações atuais. Pode ser percebido através da indicação do tempo na conversa, que foi feita

pelo  aplicativo  Whatsapp.  Além  de  simbolizar  uma  troca  rápida  de  informações,  permite  uma

estrapolação do tempo da pergunta, resposta e adendos; isso é, nem eu espero meu interlocutor

responder a primeira pergunta para formular a segunda, terceira e quarta, nem ele as responde na

ordem que foi perguntado. Apesar disso, a comunicação é efetiva, eficaz. O modo ansioso que nos

tratamos  em  nossas  relações  é  decorrente  da  habituação  às  tecnologias  no  campo  das

comunicações. Entre concentrar-se na programação da Rádio Fluminense e fazer cópias de LPs;

depois encomendar CDs pela Internet usando um mediador, até as trocas rápidas e indicações de

links para acesso a conteúdo, assistimos encaminhamentos da vida desse estilo. Agora, com o ritmo

da conversa, temos outro marco do tempo.

Como um todo, o relato de Omar entrega uma vida na cena fluida em dois momentos: do

seu encontro com a música extrema, que remete às atividades que aconteciam nos anos 90; e do

seu retorno, que é atualíssimo. E, de seu hiato, remontamos ao relato de Marquinhos, com suas

festas punk enquanto point para a cena underground gonçalense.

E nosso assunto, nessa conversa, foi sobre relações com a música extrema. Envolvem-nos

questões sobre como nós nos encontramos com o subgênero que escutamos hoje, das dificuldades

que valorizam nossa caminhada e do privilégio de sentir-se parte, coeso e em sintonia. No que antes

Omar  chegava todo roxo  dos rolês;  e  de que agora ele  cria  a Canella  Seca e se empenha na

Distúrbio  Psicótico,  além de tramar aqueles rolês,  deparamos com expressões dessa sintonia.  É

como se perguntássemos: o que te faz sentir parte desse rolê? Ele responderia: “porra, eu toco em

banda pra caramba, saco tudo das músicas e minha vida é o underground”. E é dessa reflexão que

vamos pensar naquela categoria de “gente foda”.
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7. Provocações da conversa com o Omar: Goregrind carioca

Sim, vamos falar de gente foda. Mas antes, vamos passar umas coisinhas, para não perder

o fio da meada, sobre o papo naquela conversa: é difícil falar de um subgênero musical sem nos

basear no que ele tem de diferente dos outros. E a ideia de contraste é elucidativa: tanto para Omar

como para mim coube pensar no que a cena grind carioca tem de peculiar. Omar diz: O público de

música extrema é o mais verdadeiro e fiel ao som que curte. Não tem modinha pra escutar extremo;

é gostar (OMAR, 2019). 

Bruno Borges, em uma entrevista para a TV Under Garage, disse:

A gente não tá fazendo para mostrar pros outros ‘tô esperando alguma coisa de
retorno’. Bicho, a gente faz porque gosta. Tipo... ‘ah, mas é só barulho, vai querer o
quê? Que toque na MTV, na Rádio Cidade? Tar na Revista Caras, Revista Veja?’
Não, a gente tá tocando  grind. (Bruno Borges; Canal TV Under Garage, Youtube,
2014, 16:16 in MATOS, 2018).

Fica claro  que esses  dois  caras,  que participam da mesma cena,  têm uma apreensão

semelhante.  Essa  apreensão  dá  luz  sobre  o  significado  do  goregrind,  consequentemente  do

underground, para a galera que vive isso.

De mim, o rolê extremo é minha grande paixão. E uma das razões se dá porque já andei

por  aí  vendo  jovenzinho  desmiolado  e  despropositado  demais,  e  coroas  congelados  no  tempo

mandando papo de “No meu tempo que era bom”, em outros rolês. Eu quero é coisa nova, uma

alternativa às coisas que vivemos hoje; um rolê que tenha, entre os propósitos, o estar consciente,

manter-se reflexivo.

A fala de Omar sobre a volta de uma galera antiga, e sobre ele mesmo, na flor da idade, ter

escolhido voltar para o rolê depois suportar o peso da responsabilidade e exclusividade familiar,

atesta algo que vejo recorrente na cena goregrind carioca: tem gente muito nova, tem gente nem tão

nova e gente que “saca tudo da porra toda”, isto é, experiente, conhecedora dos tempos, locais,

bandas, points, e gigs épicas. Mas eu não sinto, no rolê grind, grandes distinções entre truee poser,

tal como aparece tão marcado em outras cenas. Esta não é uma guerra que estamos travando.

A razão – e as falas que aqui constam é que a entrega – é de que não dá para fingir gostar

desse som. Ele é duro demais, específico demais, grotesco demais para levar o fingimento por muito

mais que três rolês – e isso já sou eu quem digo.  Seria um inferno sonoro se eu não gostasse

realmente  daquele  caos,  se  não  achasse  ele  tão  lindo.  A  frequência  do  som,  a  repetição,  a

irreverência expressiva, me seduzem profundamente. É totalmente oposto ao pagode, por exemplo,

em que já sinto completa aversão, onde o som, como um todo, irrita-me em níveis obscenos.

As rodas de vivência da música extrema levam a cabo a conversa. Esse é outro momento

que atesta o gosto, porque muitos dos papos consideram o posicionamento algo essencial. Como

que você vai simplesmente dizer que está ali pelo som, que não tem preferências (ou melhor, sérias

críticas) políticas?
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E, para evocar as partições que tramam o underground, eu falo “extremo”, sem cristalizar

em um único subgênero. De fato, pode-se escutar um heavy metal, que é o subgênero pioneiro do

metal, sem cair naquele papo de “Só o old school é o verdadeiro”: aquele papo de truezão, como o

vocabulário underground  diria.  Isso  é,  é  possível  ser  pioneiro  sem  cair  em  um  tradicionalismo

intransigente a essa razão que entendemos como razão underground. Porque, na nossa concepção,

ser extremo é ter entendido fazer parte de um estilo transgressor, independente se as lutas originais

não  estão  mais  sendo  batalhadas  –  essa  é,  mais  ou  menos,  a  ideia  que  temos  também  de

underground.  Que  situemos  novamente  nossas  lutas  para  que  abarquem  os  novos  contextos:

problematizemos nosso entorno e, assim, “O punk nunca morrerá” (expressão utilizada em alusão à

máxima noventista “O punk morreu”), e a comparação dá-se graças ao punk e grind serem “primos”

(família dos gêneros musicais extremos do underground).

Selando a discussão: a nossa cena extrema é marcada por uma galera antiga que está

construindo coisas novas e conversando com as gerações atuais sem gerar competição.  Porque

partes da distinção entre  true  e  poser e  da concepção de  old  school  como sendo o jeito  “mais

verdadeiro” de se fazer as coisas têm a ver com a vaidade. Os mais velhos da cena goregrind carioca

diriam:  “Não precisamos temer ser  ofuscados na cena,  porque a cena nós é  que fazemos”.  Na

prática, a galera que organiza os rolês é uma gente mais experiente que está não só próxima como

misturada no público dos eventos, apesar de Omar ter revelado ter muitos amigos “da antiga” - gente

que fazia parte da antiga cena – que curte o som em casa, que não participa mais do movimento.

Bom, talvez essa galera sim reclamaria sobre “não existir cena no Rio de Janeiro”, e diria “No meu

tempo que era bom”, mas aí já estou supondo.

8. Prints da defesa da cena

A cena carrega a ideia de que tudo está conectado, interligado: as pessoas, (sub)gêneros,

bandas e eventos. Os agentes da sua construção são múltiplos e eles transitam por diversos papéis

nos vários momentos e tipos de evento. Espera-se, por exemplo, que os integrantes das bandas

sejam parte do público em dias que não se apresentem (ver Figura 23); a construção de uma cena

forte depende disso.
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Figura 23: Print de publicações com o mote "fortaleça a cena". A primeira postagem trata-se da fala
da banda Manger Cadavre (hardcore / crust punk, São Paulo), que está na coletânea  Mosh like a
blasfemme e que tem um forte posicionamento político; a segunda é de uma produtora de eventos, a
Tomarock, liderada por Luciano Paz, que destaco no relato do show do Test). Ambas representam o
incentivo ao comparecimento nos eventos. Fonte: buscador público do Facebook, 2018.

Por diversas vezes, ouvi os produtores de eventos reclamarem de integrantes das bandas

que  só  aparecerem  em  dia  que  vão  tocar.  De  fato,  algumas  bandas,  ao  terminarem  sua

apresentação, simplesmente vão embora.  Essa atitude significa não prezar a construção daquele

evento, perdendo ou enfraquecendo a maneira mais básica das trocas e da curtição, que é vibrar

junto à massa  headbanger – nos casos de evento  metal;  em outros, como no  hardcore com punk,

teria efeito semelhante o ato de se jogar no mosh ou dançar na roda punk, nem que fosse no próprio

momento da apresentação; já no grindcore e afins, essa interação não é só valiosa, como essencial:

se você não aparece nos shows e não conversa com a galera, você terá mais dificuldade de tocar,

porque a galera desse rolê é que organiza os próprios eventos.

Isso é, não se trata só subir no palco e tocar; é necessário construir o evento, animar aquela

cena. E se consegue isso falando com a galera, consumindo no bar, trocando ideias com outras

bandas, especialmente se o faz às vistas. Faz parte da retroalimentação do estilo que as figuras de

evidência se misturem, interajam; e é preferível que o façam sem sentir que têm “o rei na barriga”. A

vaidade não combina tanto assim com o underground, por mais que, nos subgêneros heavy e glam

metal,  por  exemplo,  tenham caras  e  bandas  com  síndrome  de  rock  star  – não  há  uma  regra

engessada que vá dizer “todos os artistas do gênero x são esnobes”, mas há uma incrível quantidade

de músicos esnobes em algumas categorias musicais. Já em subgêneros que visam uma relação
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horizontal,  isto é, que são menos favoráveis a hierarquizações,  permeia uma outra tendência de

relação artista-público. É o caso de bandas de  punk, grind, hardcore e noise  (ver Figura 24). Até

porque o apelo sonoro das bandas desses subgêneros mais extremos costuma atender a nichos

específicos, uma galera com um gosto bem específico: som extremo, grotesco, rude – esse é mesmo

o propósito dos caras: poderiam fazer um som “bonitinho” (melódico, suave, dançante com um vocal

compreensível...), mas não querem. Particularmente, acho lindo o som noise.

Figura 24: Banda Gore (goregrind / grind core, São Gonçalo, RJ). A banda se apresentava
em São Carlos, SP, em um gig  punk chamada São Kaos (2018). Arquivo da banda no
Facebook (@internalpestilence).

Bom, mas subsequente ao momento em que os organizadores de evento reclamam desse

tipo de atuação das bandas, algumas vezes ouvi dizer “por isso que eu não convido mais para tocar

em evento meu; depois ficam correndo atrás de fazer show”. Luciano Paz, da organização Tomarock,

certa  vez enfatizou:  “nem para divulgarem o evento se prestam, fazem só uma nota simples na

página da banda um dia antes do show; depois reclamam de público ou de cachê que foi curto”.

Através de posturas esdrúxulas, como abandonar o  show após se apresentar, se manter

recluso no camarim durante o evento inteiro, ou então nunca comparecer aos outros eventos da

cena, pode-se ter conhecimento do que é tido como essencial para a prevalência do movimento.

Através de outro viés, as bandas cujos integrantes são grandes conhecidos na cena são as que mais

movimentam público.

Certa  vez,  comprei  um ingresso  antecipado para assistir  à  norte-americana Destruction

(death metal). Faltavam poucos dias para acontecer o evento, a headline cancela. Usou-se palavras

como “mostre que a cena local tem poder” em apelo ao público para que as pessoas não trocassem o

ingresso, mas fossem assim mesmo prestigiar as bandas locais que tocariam no mesmo evento. Eu
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fui,  sobretudo,  para  curtir  a  Uzômi,  onde  caras  como  Heron,  Sales  e  Bruno  Borges  são  mais

conhecidos que nota de dois reais pela cena extrema carioca.

Em  casos  como  esse,  mesmo  que  toquem  longíssimo,  o  sentimento  de  amizade,  a

proximidade que sentimos ter com aqueles caras, não nos aperreia ao deslocamento. Isso acontece

com outras bandas; os caras falam que vão tocar em outra cidade, em outro estado, e tem doido que

vai lá assistir, mando já os tendo visto inúmeras vezes pertinho de casa (ou na rota da zona de

conforto). E, pela lógica, “cena fortalecida” também tem a ver com a comunicação e as trocas de

empenho que se faz entre cidades, entre localidades.

Esse sentimento de proximidade motiva o desgaste e o dinheiro que se dedica aos shows.

Em outro caso, a conexão entre movimentos de São Paulo e do Rio de Janeiro e das bandas com

que se tem gosto está sendo garantida através das redes: um integrante da banda de death metal

Torture Squad (SP) encontra um integrante da banda de mesmo gênero Korzus (SP). Ambas são

bandas muito valorizadas no cenário do metal nacional (ver Figura 25).

Figura 25: Print da postagem de Korzus (thrash metal, SP) com Torture Squad
(thrash/death metal, SP). Ambas têm reconhecimento nacional, sendo a última
considerada, inclusive, por manter um vocal feminino potente, apesar da troca
de vocalista. Fonte: Buscador do Facebook. Acesso: abril de 2018.

Por ordem de menção, a partir da figura, sinalizo o comentário do colega de cena, Flavio

Bonson, que foi a ponte de acesso à postagem (consta o vínculo no topo da imagem). A pertinência

desse comentário é um indicador não somente do algoritmo do Facebook, que ressalta atividades

baseadas nas nossas próprias interações, mas do fato que a conexão disponibilizada pela Internet

possibilita que o amigo se relacione quase em tempo real com pessoas e conteúdo da cena de São
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Paulo estando ele na periferia do Rio de Janeiro. Existe uma relação entre as cenas e a manifestação

dessa relação pode ser uma comunicação tão simplória quando um comentário em foto de Facebook.

Suscita  que a concepção de cena é capaz de ultrapassar  a  própria  cidade para  estabelecer-se

regional e nacionalmente.

Existe uma paridade e uma comunicação entre cenas locais que fomentam redes: o tecido

do estilo em um território; esse tecido pode ter tramas largas ou estreitas, ser amplo ou encurtado, a

depender  das  movimentações  que  os  sujeitos  testemunham  (a  participação  nos  grupos,  as

comunicações que fazem entre cenas a partir de seus deslocamentos). O elo em questão trata do

senso do gosto, onde, no caso em questão, o que tem em comum é aquilo que os sujeitos entendem

como bom e velho death metal.

A acessibilidade que as redes sociais proporcionam para o contato dos fãs com os ídolos e

vice-versa é importante para o fortalecimento da sensação de união ou paridade; sensação esta que

dá sentido à existência e pertença a um coletivo. Isso e a sensação de movimento, no âmbito mesmo

das  movimentações:  distâncias  que  se  estreitam,  física  e  virtualmente,  motivadas  pelo  elo

underground. Este, por sua vez, trata de uma solidariedade baseada no gosto. O estilo de vida preza

por essa espécie de aliança: unidos pelo som blasfemador, pelas médias subversivas, ou pelo ideal

underground, como se poderia igualmente dizer.

O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando
relações entre outros "ausentes”, localmente distantes de qualquer situação dada ou
interação face a face. (…) O que estrutura o local não é simplesmente o que está
presente na cena; a "forma visível"  do local  oculta as relações distanciadas que
determinam sua natureza. (GIDDENS, 1991, p.22).

Se  antes  esse  tipo  de  troca  que  exalta  o  gosto  ficava  velado  às  caras  viagens,  às

demoradas  correspondências  por  cartas,  seja  por  correio  ou  por  um  intermediário  viajante,  ou

estando à mercê do tempo, da disponibilidade e da logística de translado e turnê das bandas, agora

as redes sociais estão sendo utilizadas como fator decisivo para o diálogo entre cena, banda e de

(sub)gêneros musicais underground (ver Figura 26).
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Figura  26:  Charge  "old  school" versus  "headbanger  moderninho".  A
imagem representa o sentimento de alguns caras antigos da cena que
não se adaptaram ou creem prejudiciais para a dinâminca underground
a adaptação ou exclusividade de acesso aos conteúdos pelo meio "high
tech". Fonte: Arquivo pessoal.

Todavia, as formas old school de comunicação e troca underground não foram extintas em

nosso meio – apesar de não representarem a maior parte das transmissões. O amigo Carlos, por

exemplo, tem correspondentes pelo mundo inteiro; envia e recebe aquilo que ele chama de materiais:

CDs,  patches e sabe-se lá  o que mais,  porque ele somente deixa subentendido.  Enquanto que,

desde  outra  ascendência  estilístico-musical,  um  rapaz  punk,  especialista  em  artes  serigráficas,

informa-nos com frequência de suas novas trocas, envios e recebimentos. Ele anuncia isso por meio

de fotos, postando em seu Instagram e Facebook pessoal (ver Figura 27). A essas trocas, chamam-

na escambo; e são habituais ao underground, sobretudo dentro o gênero punk.
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Figura 27: Print da postagem de Borges Kxias sobre o recebimento de
seus escambos (cartas, zines, CDs, fitas k7; matérias do estilo musical
que curte e que vive).  Ele utiliza  hashtags para os termos "trocas" e
"escambos",  o  que  funciona  como  um  link  de  compartilhamento
internacional  na  rede  utilizada  (Facebook  ou  Instagram),  ficando
disponível a visualização por quaisquer que faça uma busca pelo termo.
Interessante como este ato representa a junção das ferramentas velhas
e novas de troca e acesso. Fonte:  Instagram@kxias_knupsilk. Acesso
em fevereiro de 2019.

As redes sociais, como um todo, estão sendo usadas como ferramenta para comungar o

estilo e a cena. Isto é, o público, as bandas, os divulgadores, os artistas avulsos e organizadores são

mais  facilmente  capazes  de  conversar  entre  si,  se  contactarem  independente  das  localizações

geográficas.  Para  além da própria  conversa,  por  meio das redes  sociais  descobrem-se  eventos,

acessa-se materiais de bandas e expõe-se a opinião publicamente, como nos casos a seguir (ver

Figuras 28 e 29).

Figura 28: Print de uma postagem pública no Facebook (2014).
Crítica à cena. Buscador do Facebook, 2018.
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“Não existe cena underground séria atualmente”, e “Cadê a atitude da geração depois da

minha” são dois especiais  marcadores da crítica  feita por  um agente no  underground.  A citação

emana um óbvio que vale a pena ser aclarado: a ideia de que os atuais representantes da cena, na

localidade da Zona Oeste (RJ), não fazem o necessário e suficiente para consagrar o underground

local.  Em completude,  o  segundo  destaque  vai  querer  dizer  que  os  sujeitos  envolvidos  com o

underground na Zona Oeste da geração atual são menos dignos a serem chamados underground. E

isso está sendo julgado, sobretudo, pela verificação da atitude, onde o sujeito da postagem justifica a

crítica na suposta desatenção, desimportância dada às bandas e figuras locais.

Essa crítica,  porquanto,  só existe mediante comparação: comparação com outro tempo,

vivido  pelo  sujeito  da  postagem,  que  deve  ser  marcado  por  um  tipo  de  organização  e  trocas

diferentes das atuais. Segundo a crítica, a queda na valorização da criação local representa uma

perda  estratosférica.  Essa  perda,  quando  consideramos  os  laços  tipo  teias  que  constroem  o

underground nacional – e, consequentemente, global – representa a retirada do mapa um polo que já

fora importante para o tecido underground, ao menos para uma de suas várias vertentes. Essa é a

dor que traduz a dura crítica: o underground morreu; vocês estão matando a cena local.

Em sequência, temos o Brian, vocalista, baixista e agente reconhecido pelo underground da

faixa periférica Baixada Fluminense (RJ). Mais uma dura queixa (Figura 30); dessa vez vemos voltar-

se à postura dos agentes da cena, atendo-se a questões ideológicas ou “idiocráticas”, como temos

falado em discussões semelhantes e que, igualmente, poderia ser lido, dado o escárnio e teor da

crítica.

Figura 29:  Print da postagem pública de Brian (ex-Carrancas). Crítica
aos  headbangers (categoria  de  quem  bate-cabeça  em  shows de
metal). Buscador do Facebook, 2018.

Através da denúncia deste interlocutor, é possível selecionar, novamente, coisas que são

essenciais  para  a  consistência  da  cena  e  do  composto  underground.  Por  exemplo,  condizer

subgênero com perspectiva, banda com a ideologia que ela prega (ou deixa de pregar) são questões

básicas.  Mas  elas  se  tornam delicadas  na  languidez  das  interpretações  múltiplas.  Para  alguns,

importa menos o que a banda diz, quis dizer ou defende, do que a potência sonora e a sensação que

ela proporciona. E a delicadeza, que mencionei ainda agora, toma partido em atrito. As repercussões

entre condizer ideologicamente ou não abismam a cena.

A polarização pode gerar grupamentos oportunos,  como o citado para o  black metal:  a

confecção de “clãs” conservadores que ora seus adeptos se dissolvem dentro da cena “concisa”; ora
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criam a própria cena conservadora baseada na frequência da organização de eventos, ideologia das

bandas que se aglomeram e adoção de um point próprio – vemos isso acontecer, por exemplo, em

motoclubes; e ora serão identificados, combatidos e/ou boicotados, individual ou em grupo, pela outra

face da cena underground. Mas a polarização também pode incorporar as máximas classificatórias

poser e true – os falsos e os verdadeiros adeptos do estilo.

Enganchado  à  consideração  do  Brian  sobre  o  black  metal,  aproveito  para  evocar  a

passagem sobre as tags. Dá-se na sequência.

9. Che e as tags

10 nov. 2017, Planet Music, Cascadura, Zona Norte do Rio

Depois de um dia muito frustrante, em que eu tentava ir para São Pedro da Aldeia (Região

dos Lagos,  RJ)  tatuar  com um cara (tatuagem proveniente  de uma arrecadação popular  para a

gravação do novo álbum da banda Gangrena Gasosa; o catarse premiava os colaboradores com

“mimos” da banda) e tudo, simplesmente, deu errado. Eu viajava pelo aplicativo de caronas Blablacar

e, na primeira tentativa, o motorista não apareceu. Na segunda só consegui com partida na altura da

Penha, mas não consegui nem achar o motorista: tropecei na passarela da Avenida Brasil e minhas

coisas caíram lá embaixo, na pista. Perdi maquiagens e o celular, que era na verdade da minha mãe.

Chorei muito, machuquei a perna, foi uma desgraça.

Fui para casa, derrotada. Acalmei-me ao ver que aconteceria um evento gratuito na Planet.

Corri para arrumar o cabelo, preenchi meus ânimos com uma maquiagem e escolhi a camiseta de

banda: Hipocrisy (death metal, Suécia). O evento seria de black metal.

Peguei  o  trem na estação Comendador  Soares,  bairro  da minha mãe.  Dou um calote

básico pulando o muro da estação e sigo distraída, no trem, até quase passar da estação de destino:

Cascadura. Salto do trem, que já quase fechava as portas. Eu estava no vagão do meio, previamente

calculado por ser o mais próximo da escada da estação pretendida.

Quase nos degraus da escada, ecoa na estação um tapa do skate sendo jogado no chão,

seguido de algumas remadas. Olhei para trás e era na plataforma que eu estava, mas não reconheci

quem era; estava muito distante ainda, um dos vagões da frente. Subi o primeiro degrau e senti a

perna doer por conta da tal queda. Estando eu no terceiro degrau, esse menino para do meu lado e

me cumprimenta; eu respondo sem olhar muito, e só depois do meu “e aí” automático que levanto a

cabeça e o reconheço.

Era o Che (tatuador, grafiteiro, skatista, artista); na hora tampouco me lembrava do nome

dele, mas lembrava-o de uma gig punk que aconteceu em Bangu (Zona Oeste, RJ) em meados de

2017.  Abracei-o  e  subimos  conversando.  Comentei  que  mancava  por  causa  do  tombo.  Ele  me

perguntou do menino que havia sido esfaqueado naquele evento; confirmei e reclamei que havia tido

muita treta e que não gostava disso. E ele diz, com desdém, se tratar de gente que só é punk de final

de semana, que se motiva pela treta.
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Nisto, atravessamos a roleta que leva à saída e ele me pergunta se eu  estava de rolê.

Afirmativa, digo estar rumo à Planet – era costumeiro chamá-la dessa forma abreviada – para um

evento de  black metal;  ele indaga se não “dá muito careca nesses eventos de BM” - aludindo à

suposta presença de fascistas no rolê, baseando-se no fato de existir uma força ultraconservadora,

nacionalista e nazista que usa gêneros extremos, principalmente o  black metal, para exaltação de

suas ideias.

Balançando a cabeça negativamente e, com o susto por conhecer a cena BM e supondo a

partir das bandas que tocariam no dia, expresso uma cara do tipo “no way” para expressar o absurdo

que era escutar isso. Deveras, um absurdo. Apesar de existirem grupos e bandas fascistas no black

metal, não é hegemônico; o subgênero também preza, em parte – e nisto haverão as críticas e os

elogios –, o antifascismo, antirracismo, etc., a exemplo do movimento Red and Black Metal, que é um

coletivo ou uma ordem de pensamento que preza um black metal antifascista.

O Che me revelou que o motivo de ter descido do trem fora uma desavença com sua

companheira,  motivado  pela  toca  espontânea e  não negociada  sobre  o  destino  do  rolê.  De  um

desaforo, um desentendimento, ele saltou do trem no impulso e, segundo ele, não fosse eu aparecer

com esse novo rolê ele provavelmente voltaria para casa.

Atravessamos  o  viaduto  para  chegar  na  Praça  de  Cascadura,  onde  ficava  a  Planet.

Chegando ali, perguntei para onde ele iria, e ele falou que pensava tomar uma cerveja e me chamou.

Perguntou se o evento era “0800”, porém eu sabia que o evento era gratuito para garotas (sim, cunho

machista, mas era o que tinha para dar um up  no dia), e isso até a meia-noite. Ainda ia dar 23h,

então fomos tomar uma cerveja em um bar na esquina da Planet, de frente com a praça, em que

tocava pagode ao vivo. Não nos importamos com a música, e pedimos um “litrão”.

E então ele, num impulso, começou a me contar da sua vida pessoal e amorosa; de como

ele  estava ligado  à atual  parceira;  e  como,  antes  disso,  ele  havia  ficado muitos  anos (desde a

adolescência) com outra moça e do quão complicado tudo era. Mencionou crer no amor livre, o amor

anarquista. Falou da sua vontade de viajar, mas que não iria como rolê; nunca tinha saído do estado

do Rio de Janeiro, tinha vontade de ir e ficar um pouco em outro lugar, talvez São Paulo, conhecer

pontos turísticos, descobrir a cidade.

Era quase meia-noite e saltei da cadeira para entrar no evento, e ele me perguntou se eu

me  incomodava  que  ele  fosse  também.  Brinquei  dizendo  que  não  era  dona  do  evento  e  que

logicamente ele poderia ir, seria ótimo. Chegamos na porta e eu já engoliria minha cerveja para poder

entrar quando o segurança me falou para terminar o copo com calma. Ele se informou do valor, se

assustou com o preço e não entraria; questão de segundos, não compreendi se por distração do

senhor da porta ou da permissividade do rapaz responsável pelos ingressos, o Che deu um pulo para

dentro da casa dizendo “calote impera”. 

Tempos depois, tatuei com o Che. Inclusive, uma das tatuagens foi presente, porque era

meu aniversário.



Figura 30 : Print  da postagem, contendo data,
 local e a marcação dos nossos perfis na rede social
 Instagram. Foto: Instagram de Mafe, 2019.
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9.1 Razão múltipla da treta

Tenho andado muito deprimida e instável – mais do que antes – nesse último ano. Apesar

de estar sentindo a dor da existência, são nos momentos difíceis que a gente enxerga os amigos. Em

meio à crise, Mafe me convida para uma apresentação no Theatro Municipal  do Rio de Janeiro;

nesse momento eu já me mudei da Baixada e vivo no Centro.

Eu a conheci, de fato, por intermédio do Carlos, apesar de reconhecer dos rolês. Desde

então, vira e mexe, conversamos sobre sobreviver com o psicológico abalado. Mafe é da Colômbia,

vive no Brasil há dez anos, e dá aula de idiomas. É poliglota, artista e experiente na cena extrema.

Apesar disso, assim como Omar revela curtir “do  jazz ao extremo” – e assim como um monte de

gente fã de extremo –, não curte só os eventos e as “coisas de rock” (que nem eu acreditava ser a

atitude de true no início da vida no rolê). 

Fomos a um evento de canto Soprano e eu estava extasiada por ir, pela primeira vez, ao

Theatro Municipal (ver Figura 30). E o termo que nos alarma neste tópico surge em meio ao papo

sobre a forma com que conseguiu os ingressos. Pergunto: “Conseguiu os ingressos  de treta?”,  e

Mafe: “Não… que?”, e enrolou qualquer coisa. Vi que não tinha entendido e repeti: “Mas foi de treta?

Você pagou pelos ingressos ou desenrolou?”. Com muito custo, não sei bem o que eu disse para

explicar, recebi um: “Aah, descobri uma palavra nova! Achei que você estava perguntando se eu

havia brigado pelos ingressos”.

De fato,  a  treta, no geral,  significa  confusão,  peleja.  Mas também dá  cabo à ideia  do

“desenrolo”, da coisa que é conversada, negociada. No rolê, estamos acostumados em dizer “Ah, deu

treta”, “Está tendo treta”. A treta punk, por exemplo, é uma das coisas mais loucas, assustadoras e
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impressionantes que tem de confusão na cena underground (generalização usada para abarcar todas

as confusões possíveis e recorrentes em todas as cenas de metal, punk ou hardcore). Porque não é

só um bate-boca, e sim a expressão de ânimos acalorados, geralmente coletivos. Aconteceu no final

da gig de Bangu, em 2017 – rolê que conheci o Che.

Andar no Rio de Janeiro, viver o Rio de Janeiro, é, também, saber como levar as coisas. E

“levar as coisas” tem a ver com descobrir as facilidades, porque de complicação essa cidade tem é

muito! Se você chega aqui sem saber, você paga mais caro, não encontra o melhor percurso e perde

muito tempo com rolês ruins até encontrar a galera boa que te introduz nas rotas da vida boêmia. No

meu bairro dizemos: “Viver na maciota”, que é usar da malandragem para viver bem… à sombra e

com água fresca. De forma semelhante a que Che entra na Planet naquele outro dia – através da

treta, calote ou  desenrolo -,Mafe e eu assistíamos a uma apresentação no Theatro Municipal.  A

situação e a forma de conseguir a facilidade é outra, mas o termo coloquial utilizado é o mesmo.

No mesmo dia, rolava Nuclear Assault (thrash metal / crossover – EUA) no Teatro Odisséia,

ali ao lado onde paramos para comer.

10. Reunião “Garage vive” e a consideração de sujeitos “lendas”

Por diversas vezes, vemos o  point do Garage aparecer nos relatos e nas histórias dessa

galera que ouve metal, punk e afins. E há um especial motivo para ele emergir no panorama de cena

underground atual. Para além dos shows esporádicos que nos fazem ir até lá, um evento em especial

vem chamar a atenção.

Bom, a situação na zona conhecida como “Garage”, que no início era só o nome do bar

mas que  agora  caracteriza  corriqueiramente toda uma região agrupando ruas e  outros  bares,  é

também conhecida como rua  Ceará,  localizada na Vila  Mimosa na Praça da Bandeira  (RJ)  e  é

estimulante do ponto de vista sociológico. Entre o auge (relatado pelos mais velhos como o período

que vai  de 1995 até 2004 ou 2005), e a decadência (compreendida pela redução do número de

envolvidos com o espaço e o deficit nos vínculos duradouros que formavam os círculos sociais e

grupos de interesse), o evento “Garage vive” parece almejar uma ressurreição. Quer dizer, apesar

das  movimentações por  ali  não estarem de todo  extintas,  admitiu-se  a  vontade de “recuperar  o

underground”, isto é, recuperar a sociabilidade que fazia o point pulsar na cena.

Assim, o “Garage vive” é um momento de especial contato entre velhas e novas juventudes,

onde um público experiente de frequentadores antigos se estimulam a um reencontro próprio, mas

que também dão vazão a trocas com outras gerações que se formaram e se formam em diferentes

momentos do e no Garage. Voltarei a esta configuração em breve.

10.1 Que é esse tal Garage?

Faço a pausa para acentuar que falar sobre o Garage é falar sobre um espaço múltiplo e

plural, que a galera underground carioca usa e vem usando no entretenimento noturno e, presume-

se, adulto – com o consumo e a presença de álcool, drogas, prostituição, mendicância. Entretanto, a
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parte mais  underground da cidade também divide vivência com a habitação de famílias e outras

mazelas da vida comum – postos de trabalho, comércio regular de bairro, igrejas.

É interessante  porque,  através  desse  point,  podemos perceber  que  o  ser  underground

agrega mais do que só o tipo de música e o jeito de vestir.  Tem a ver com o hábito, com uma

existência  que  transgride  os  conceitos  morais  da  tradição,  que  foge  ao  sentido  da  normalidade

creditado  pela  estrutura.  Portanto,  no  underground da  cidade  também  transitam  prostitutas,

marginais, drogados, boêmios em geral. E, por isso, não é sem motivo que lá na Praça do Skate em

Nova Iguaçu, a gente lidava com tanta gente estranha e inadequada: em que outro lugar eu ficaria

amiga de catadores de recicláveis da cidade, por exemplo? Por volta dos doze anos, ouvi meu pai

dizer: “Não vai nessa praça, é muito perigoso” e “Tinham que dar um jeito nessa praça”. De forma

semelhante, para quem passa ou olha de longe, ou ainda que escuta as histórias, o Garage parece

um lugar perigoso e sujo.

Bom, é e não é. É o Rio de Janeiro. Tem gente na minha cidade natal (Nova Iguaçu) que

tem pavor de andar no Centro do Rio. Dizem que é perigoso e sujo. E, para quem está habituado a

transitar aqui, que trabalha, estuda, mora, vem fazer compras ou resolver burocracias, é muito natural

até mesmo os perigos que a cidade oferece: ficar de olho para não ser furtado, passar longe de

certas ruas, andar rápido para se adequar à frequência das movimentações… E é assim também

com esse point: a gente anda, a gente bebe, cai, desmaia, se droga, gesticula, brinca com os amigos,

dança as nossas músicas e está tudo bem. A coisa que tenho mais medo mesmo é de dar treta. Ali,

não precisa de muito para dar treta. 

10.2 A treta ruim

Em alternância àquela treta que eu conversava com Mafe e que via o Che desenrolar, a

treta que falamos agora é a do pior tipo. Já vi muito mal-entendido se tornar linchamento. Na treta,

especialmente na treta punk, quando coletivizada, o que não é incomum de acontecer, a impressão

que dá é que qualquer discussão pode se tornar agressão; e tudo é resolvido ali mesmo, no momento

da desavença, com os ânimos exacerbados. É, provavelmente, por tentar resolver na hora que a

coisa acontece, que ocorrem as agressões – fala-se “tirar a limpo”, “tirar satisfação”, pelo vocabular

carioca.

Aliás, é interessante pensar essas tretas a partir do estudo do fenômeno do linchamento.

Estudiosos da área julgam serem múltiplas razões, mas elas envolvem questões importantes para a

gente  aqui,  como  o  fato  das  agressões  serem uma “maneira  de  punição  que  se  contrapõe  às

instituições do Estado” (SINHORETTO, 2002), de que o sujeito agredido tenha ferido às concepções

do certo  e do justo  do grupo, e ainda como sugere Martins (2005):  “uma forma de participação

democrática, com o intuito de construção (ou desconstrução) da sociedade” (citado  in MIRANDA,

2016).
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10.3 Recuperação do Garage

Então, as pessoas que fazem a vida noturna do lugar têm, à disposição, ruas com bares,

sendo uns desses temáticos, outros não; uns têm jukebox e sinuca, outros funcionam com DJs ou

com palco para bandas tocarem... Não é exclusivamente a galera do rock que está ali, mas gente que

nem ostenta visual estilizado que o possa definir, além de motociclistas, skatistas, galera do reggae…

Nem todos os bares contam com a frequência ostensiva dos “roqueiros”, que se espalham

pelas calçadas, pelas ruas, que acessam os bares para comprar algo e voltam para a calçada. E isso

é uma coisa recorrente, algo elementar a respeito dos points que estamos vendo. A frequentação e

transição entre os círculos de sociabilidade e o próprio garimpo underground que se dá pela busca de

trocas de contato humano, drogas, álcool ou serviços, terminam por exigir uma certa rotina por entre

esses conjuntos de bares, ruas e vielas.

Portanto, o Garage é um espaço de dinâmicas específicas e ensaiadas. E esses ensaios

são projetados, entre outras coisas, pela cautela do novato versus o estímulo do adepto em ensinar o

ritmo. Esse repasse de informação, que culmina na construção de um tipo de estrutura alternativa em

alguns  points  e algumas cenas, pode acontecer por meio de contos de causos (isso é, contar o

passado, algo que aconteceu, alguma história e essa história influenciará o comportamento do novato

no agora); introduções aos círculos (apresentar ao grupo, dando indícios de seu funcionamento); do

fazer-se  espelho  da  observação  passiva  seguida  de  repetição  (exibir-se,  mostrar-se  como

influenciador, como grande conhecido e como alguém que conhece e domina o espaço); e, no pior

dos casos, por meio de surra, rechaço ou veto.

Em meio à ideia de ensinamento do “como as coisas funcionam” e à quase-morte do point

Garage (a galera estava deixando de ir, perdia sua presença enquanto point para os (sub)gêneros

alternativos), um grupo vem tomar para si o caráter pioneiro. Se nomearam “Lendas do Garage” e

suas trocas enquanto grupo são baseadas nessas vivências percussoras. Gente que viveu a “fase

boa” do Garage se reúne, e isso está sendo mediado, sobretudo, pelo contato nas redes: grupos e

eventos  no  Facebook,  comunicação  e  divulgação  nos  grupos  de  Whatsapp  (aplicativo  de

comunicação)… As  “Lendas  do  Garage”  efervescem,  sobretudo,  no  evento  “Garage  Vive”;  eles,

inclusive, têm camiseta oficial, apesar de nem todos os antigos aderirem realmente.

Apesar de não deixar de ter um apelo saudosista, essa experiência reagrupa e fortalece a

juventude do estilo nos corações e nos hábitos tanto dos creditados como “Lendas” quanto dos mais

novos de rolê. Isto ocorre por meio do sentimento radical de estar, pertencer e comunicar um espaço

e movimento de anarquias, de simbolizar a nata subversiva carioca; sentimentos que são, inclusive,

de reconhecimento e pertença.

10.4 Do point Garage para a cena underground: especial e duradouro

Stuart  Hall  (2005:47)  seleciona  cinco  principais  razões  para  o  estabelecimento  da

“comunidade imaginada”. Apesar do autor se referir especificamente às comunidades nacionais, sua

racionalização  acerca  das  “identidades  culturais”  define  aspectos  que  convergem  com  a  linha

interpretativa de outras formas de representação, servindo-nos à vivência underground. Ao lidar com
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os antigos membros e com estabelecimentos do “culto” underground (para os iniciantes, a dinâmica

do point e da cena estão predeterminados; para os mais antigos, as transformações estão pareadas

com a razão do estilo,  por isso uso o termo “culto”),  aspectos do debate sobre cultura nacional

sobressaem semelhanças, como veremos a seguir.

Hall coloca em primeiro lugar a “narrativa da nação”:

Essas  fornecem uma série  de  estórias,  imagens,  panoramas,  cenários,  eventos
históricos,  símbolos  e  rituais  nacionais  que  simbolizam  ou  representam as
experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à
nação. (HALL, 2005, p. 52).

Em semelhante âmbito, toda troca efetivada por meio do contato com os antigos do Garage,

de outros espaços underground e tempos da cena, fomentam um relato do passado que fortalece as

conexões  presentes  e,  direta  ou  indiretamente,  embasam  as  experiências  futuras.  Trata-se  da

composição da narrativa de cena, de um discurso que sustenta o movimento e dá sentido aos cultos.

Acontece por meio da consulta a memórias, pelo recebimento de dicas do que foi, do que era bom,

do quão longe levou o estilo – o que gera admiração. A admiração coloca o sujeito admirado no papel

de mentor.

Tomo o exemplo do Carlos, que, nas palavras de Jorge Dread: “Carlos existe no Garage (e

no underground) antes do Garage existir”. Outro interlocutor, na ocasião dessa fala, completa: “Pois

é, eu lembro do Carlos porque assim que eu comecei, eu não o conhecia, mas o reconhecia pela

tatuagem do DRI  (banda Dirty Rotten Imbeciles,  crossover  EUA)”,  e nisto Carlos comenta que a

tatuagem tem mais de trinta anos. É este tato (contato, sensibilidade) com as pessoas que inspira o

lado mítico dos espaços, bandas, bares, ruas, e conecta aprendizados e trajetórias do e no coletivo

underground  até  os  tempos presentes.  Fornece  uma ideia  de  continuidade,  de  vínculo  entre  as

histórias que preenche a vida.

Entenda:  por  tudo  que  nos  é  evocado e  trazido  na  história  do  local,  nas  estórias  dos

personagens e na documentação dos  shows e eventos,  a impressão que nos toma é de que o

Garage é para o Rio de Janeiro, principalmente na sua efervescência dos anos 1990-2000, tal qual o

CBGB’s foi  para a população alternativa de Nova Iorque;  isto não só pelos grandes nomes que

tocaram e frequentaram, mas por ser berço para a alternatividade na cidade e antro underground.

11. Mão e os fantasmas do campo passado

Em 2016, ouvi muito falar do Mão, como categoria de “punk-velho” da Zona Oeste (RJ),

sem ter ideia de quem ele era. Ouvi de uma pessoa próxima que frequentemente fazia graça de que,

segundo ele, eu dizia (ou queria dizer) não haver punks na Zona Oeste por não ter pobreza na Zona

Oeste. De certa maneira, de fato, eu assimilei dessa forma quando saí do ramal Japeri, em alusão às

rotas da linha ferroviária. Existe uma brincadeira, feita pelos cariocas que usam o sistema ferroviário,

que cria times baseados na rota ou ramal: “Team Japeri”,  “Team Santa Cruz”,  “Team Saracuruna”,

etc.
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Impactou-me  a  discrepância  entre  lugar  de  onde  eu  vinha  para  com o  lugar  onde  eu

chegava,  sendo  intensificado  pelo  círculo  que  eu  estava  sendo  inserida  naquele  momento.  Fui

introduzida pela galera do hardcore (grupo no qual tive uma especial  imersão naquele ano),  e a

realidade com que fui tendo contato, nos rolês e na vida privada, com essas pessoas, foi um choque

de  classe  média  na  minha  vida.  Entre  as  questões  que  envolviam  mais  sensações  do  que

praticidades, destaco algo concreto: o merchan (abreviatura coloquial para “merchandising”, isto é, o

mercado de itens para fãs e apoiadores da banda) produzido. Diferente, por exemplo, dos punks, que

produzem patches (trapos bordados ou estampados que se aprogoa, por costura ou cola, nos jacos,

coletes, bolsas e bermudas)  artesanais; e da galera do  metal, que foca em camisetas,  patches e

CDs,  no  hardcore, a galera  estava produzindo cerveja,  bonés,  itens mais específicos.  Diferentes

subgêneros,  diferentes  sensações:  viés  das  letras,  diferença  nos  “corres”  (expressão  coloquial

carioca referente à busca por alguma coisa, algo a ser alcançado), visual e “grife”, as visitas a cada

dos meninos...

Não é como se não houvessem fãs do hardcore pobres; foi, sim, a forma como eu adentrei

ao cosmos local do hardcore;  eu só conhecia o hardcore com punk,  que nada tem a ver com esse

hardcore melódico que os meninos estavam fazendo. A forma de expressão e abordagem me fizeram

ter uma impressão negativa – e aí tem influência uma questão de gosto. Contudo, sem dúvidas, é

uma música que contém crítica social, que é rica em sua própria perspectiva.

Sufocar, atrás de paredes que se fecham

Numa cidade sem espaço pra crescer

Optar entre a guilhotina e a gravata

Se moldando ao meio, imaginando ter poder

(...)

Se manter de pé,

Contra o que vier,

Vencer os medos,

Mostrar ao que veio,

Ter o foco ali,

E sempre seguir 
Rumo a vitória!

-Música: Vitória. Artista: Dead Fish. Espírito Santo, 2015.

E o Mão? Mão é o Djan, velho conhecido dos rolês de punk e grind, fortalecedor da cena

underground  por excelência (ver Figura 31). O vejo muito nos eventos pelo Centro e no subúrbio.

Como eu descobri que ele era o Mão? Somente em 2018, em um evento no Subúrbio Alternativo

(Brás  de  Pina).  No  meio  da  conversa,  o  Guilherme  (da  banda  Vozes  do  Abismo)  emerge  das

profundezas do oculto e do sombrio para fazer ecoar esse apelido dentro da minha cabeça: “Hein,

Mão”,  seguido de alguma informação qualquer da comunicação deles.  Feedback cinematográfico

estampa a cara de quem viu um fantasma de dois anos atrás. Lembro de todo rolê e da pressão

distorcida em “Vou falar pro Mão que você disse que não tem punk na Zona Oeste”, na voz daquele

torto amigo colorido.



Figura 31 : Da esquerda para a direita: o querido amigo Carlos; eu; um dos
integrantes da banda portuguesa Besta; o amigo Guilherme (que tem me
ajudado nesses dias sombrios); e, finalmente, o Mão: o querido Djan.
Espaço 142 (Lapa, RJ), 2017. Detalhe: na mão do integrante da Besta está
o CD da Uzômi. Fonte: Arquivo do Djan, 2017.
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O caso é: uma chantagem emocional pode revelar para mim como “O mundo é pequeno”.

Isto  é,  como,  na cena,  as pessoas estão interligadas,  tal  qual  em uma rede feita  por  amigos e

conhecidos em comum. Eu conhecia o tal “Mão” sem saber: sem saber que o Djan tinha um apelido,

sem saber que eu já conhecia um  punk  da Zona Oeste antes de frequentar a Zona Oeste. E, na

verdade, eu nem acho que o Djan seja velho; quem inventou essa categoria: “punk velho”?

É interessante, e eu já vou me agarrando a outro gancho, é que o sentido da categorização

de “punk  velho”4 dá-se em um contexto onde a maioria dos  punks  que a gente vê pela rua, pelas

praças, pela vadiação da cena são gente muito nova. Lembro que o Maquieira comentava, criticando:

“Esses juvenis que bota  visu até para ir na padaria”. Assim, tanto o  punk é um gênero com muita

movimentação e muito vozerio de um público mais jovem; como um “punk velho” não usa visual

completo senão na ocasião de um show, evento ou gig específico. Além de, como o Omar bem cita,

muitos da galera, quando vai ficando mais velha, vai ficando também reclusa – ou entra para a igreja.

4 Há uma música muito conhecida no meio punk que contextualiza o termo “punk velho”. Chama-se
Punk  Velho  e  foi  produzida  pela  banda  Gritando  HC,  de  São  Paulo,  em  1997.  Link:
https://www.youtube.com/watch?v=K8LlhyycGpI, Acesso em agosto de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=K8LlhyycGpI
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12. O nome das bandas

Conversando com minha mãe que, na essa altura já está a par do meu objeto de pesquisa,

em algum momento, evoco o nome de algumas bandas da galera do rolê e o “Nossa!” espantado não

pede licença para ser proferido por ela. Vozes do Abismo, Gore, Distúrbio Psicótico, Maudad, Lixo…

Eu apenas iniciava a lista e nem percebia, até sua exclamação, o retrato bizarro que eu compunha

sobre o que estava a confidenciando.

E não é de hoje! Gangrena Gasosa, Brujeria, Cólera, Olho Seco, Cannibal Corpse... eram

nomes que, ainda na adolescência, eu recitava, para o pavor dos curiosos e ansiedade de uma mãe,

que, desesperada, tentava entender o que se passava com sua filha através dos gostos peculiares

que ela (eu) ia revelando. Agora, rindo e conversando em meio às explicações mais sóbrias que as

da adolescência, relato sobre a origem e a proposta das bandas. E ela desata a falar sobre suas

apreensões ao que eu ouvia naquele outro tempo e sobre a perturbação sentida em sigilo: “Tudo

demoníaco”, ela exclamava. Percebo, então, a relevância da contextualização quanto à expressão e

filosofia que o nome, de antemão ao subgênero e ao grupo, carrega.

Os nomes ajudam a delinear aspectos do sentido (do subgênero, da banda, da mensagem),

com base na proposta autoafirmativa do grupo. Acessórios ao nome, e em complemento a ele, estão

os signos e símbolos, por vezes vinculados ao logotipo. O nome, o logotipo, as artes nas capas de

álbuns e nas camisetas (mídias de publicidade e merchandising) firmam uma relação entre a música

e a adoção de ideais.

A imagem, portanto, poderia funcionar como uma síntese do que é a banda Short Thrash

em um dado momento e até então (ver Figura 32). Fazendo uma música curta e rápida, o som pareia

e nasce da mescla com o thrash metal (por isso, crossover). A letra do logotipo, com o verde vibrante

e a grafia estilisticamente pontiaguda, pode ser rememorada de outras bandas do subgênero thrash,

como a Municipal Waste (crossover / thrash, EUA), Toxic Holocaust (thrash / black metal, EUA) ou

Violator (thrash / crossover, Brasília).



.

92

A ilustração, propriamente, representa uma caveira andando de bicicleta, arrastando uma

corrente e exibindo um modelo ou uma forma de usar o boné que é característica ao subgênero

thrash metal. O modelo de boné e a representação de uma “curtição” grotesca também pode ser

observado na capa álbum do “The art of partying” (2007), do Municipal Waste (ver Figura 33).

Figura 33: Arte do álbum "The art of partying" (2007), da
banda  estadunidense  Municipal  Waste(thrash/crossover).
A  imagem  alude  a  uma  situação  caótica,  de  briga;  as
cores,  vibrantes,  remetem  a  algo  tóxico.  Fonte:
nuclearblast.de/en/products/tontrager/cd/  cd/municipal-
waste-the-art-of-partying-2.html. Acesso: abril de 2018.

Figura 32: Capa do Álbum Crossover Inferno (2016). 
A banda Short Thrash é expressão do subgênero 
crossover, que, por sua vez, descende dos 
subgêneros hardcore/punk e do thrash metal. 
Imagem. Fonte: Facebook@Shortthrash. Acesso em 
abril de 2018.

mailto:Facebook@Shortthrash
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Longe de ser  mera cópia,  as inspirações são recorrentes e auxiliam a conformação do

(sub)gênero. A representação na capa do Short Thrash, provavelmente, decorre da vida cotidiana

dos  próprios  integrantes.  Já  o  nome  do  álbum  da  banda  carioca,  lançado  em  2016,  alude

imediatamente a sua variação musical, junto com a palavra “Inferno” – procedência daquela música

crossover, deixando claro: Short Thrash faz um crossover dos infernos.

Outro digno exemplo é o caso da banda Vozes do Abismo. Seu nome tem um sentido dual

implícito:  pode  se  fazer  entender  tanto  por  vozes  proclamadas  em  um  abismo,  sugerindo  a

perturbação sentida pelo potencial suicida, como das vozes existentes e que se pronunciam de um

abismo social. Essa noção pode ser percebida ou está sendo sugerida pela própria arte visual da

banda (ver Figura 34).

Figura  34:  Álbum  "Tormento"  (2017).  Banda  Vozes  do
Abismo (crust punk /  noise, RJ).  Um dos integrantes é o
amigo Guilherme Maquieira, citado no relato sobre o Mão
(Djan). Fonte: Facebook@vozesdoabismo. Acesso em abril
de 2018.

A representação, em vermelho, de um rosto humano em perfil, com a boca aberta, simulando um

grito, e, em preto, o que parece ser um homem na beirada de um penhasco, com sedimentos do terreno caindo,

ele encarando o abismo. De volta ao nome, o uso do zero cortado ao meio (ø) em substituição à letra “o”: Vozes

do Abismø; na matemática, o símbolo representa o inexistente, o vazio. A grafia do nome (logo) é sombria e,

embaixo, o tema do álbum lançado em 2017: “Tormento”.

Humanos ilegais 

Proibidos de viver e ter esperança

Cerceados por fronteiras

Dividiram as terras

Criaram barreiras invisíveis

Protegidas com o sacrifício humano!
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Sendo trancafiados em troca de dinheiro

Obrigados a agonizar

Encarcerados em porões de navios Transportados 
em caminhões

Morrendo por querer sobreviver!

-  Banda:  Vozes  do  AbIsmØ.  Música:  Nenhum  ser  humano  é  ilegal.  Produção
independente, 2017.

Os elementos visuais e nominais disponíveis são indícios para a compreensão do sentido

da  banda.  São  informações  que,  conscientemente,  as  bandas  nos  dão;  são  pistas  para  sua

identificação. As capas e títulos de álbum, arte visual e ilustrativa, são capazes de demonstrar vínculo

a um gênero e estilo. Assim, temos a arte da arte, a imagem servindo a música, a poesia. Essas

artes, emblemáticas para as bandas, concentram forma e estilo; elas endossam conceito e contexto

da subjetividade humana.

Já os nomes, as letras e, às vezes, os próprios arranjos musicais contam uma história e

defendem um ponto de vista. Na perspectiva da música extrema, como falávamos, é muito comum

(para não dizer essencial) os amantes da música repararem bem as letras, fazerem associações e

refletirem na mensagem. Para alguns, e eu compactuo dessa ideia, esse é o propósito da música:

extravasar  agonias,  inspirar  atitudes,  colaborar  com a  reflexão  acerca  dos  problemas do mundo

político e existencial ou psicológico.

13. Rituais e rotinas: uma apresentação da Gangrena

O show da Gangrena Gasosa na Lona Cultural de Anchieta apresentou um caso clássico

de divergência de públicos. Além de contar com muito mais motociclistas do que habitualmente vejo

nos eventos da Gangrena, parte do público deste dia aparentava ser iniciante no rock extremo. Isto

foi  se confirmando ao longo do tempo que estive no local,  em conversas travadas no momento

posterior  ao  show,  e nas gafes observadas em relação aos elementos sensoriais  utilizados pela

banda. Admito a dificuldade em corresponder à prática estimada, já que a banda choca até mesmo

os mais experientes no underground.

Gangrena Gasosa tem uma perspectiva forte, intransigente e debochada. A banda toda é

um conceito. Não é à toa que reivindicam uma tag exclusiva para o que fazem – “saravá metal” –,

apesar  de  seguirem  vinculados  ao  subgênero  hardcore.  É  absolutamente  possível  e  comum

pertencer a duas ou mais  tags: bandas são complicadas, passam por diversas fases e bebem de

múltiplas fontes estilístico-musicais.

Talvez, e é viável, essa diferença na ação do público tenha acontecido primeiro pelo preço

do ingresso, onde o antecipado custava mero 10 reais; segundo, pela criação de acessibilidade para

outro tipo de gente que não pode ou não quer ir aos shows no Centro; e terceiro, que, pela mesma

razão do segundo ponto, tenha havido uma diminuição dos frequentadores habituais. Até porque,

entre outras coisas possíveis, no mesmo dia e horário da apresentação da Gangrena, que estava
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acontecendo muito longe do Centro do Rio, ocorria um ótimo evento na Planet Music (Cascadura) – o

que dividiu o público. As fotos postadas nas mídias sociais pessoais e do evento atestam.

Então, esse acabou sendo um show um pouco diferente dos anteriores. Um dos graves

prejuízos nesse dia, e o falo enquanto aficionada pela banda, ocorre quando interferem no ritual de

apresentação. Decorreu pela antecipação no uso das tigelas de pipoca, ao passo de que existia

música e momento propício, ensaiado e ritualizado para ser lançada ao público; e que foi antecipada

por ansiosos desconhecedores da trama.

No momento em que “desperdiçavam” a pipoca – comendo e jogando no  mosh –, doeu

meu coração em saber que parte do cenário o qual se sustenta a apresentação fora danificado.

Também senti falta dos efeitos de fumaça e iluminação, que alimentam o imaginário do obscuro.

Esse sentimento sugeriu, para mim, a importância desses elementos acessórios à apresentação de

palco – menos para as bandas  punk e mais no caso das bandas de  metal, cuja apresentação é

teatralizada. Death, black, algumas bandas thrash e goregrind fazem uso elementar da cenografia em

suas apresentações, e isso torna-se característica da banda.

Saber como proceder parece essencial. E esse “procedê” (gíria das ruas de São Paulo,

apropriada ao vocabulário de alguns do role, termo de uso comum na cena e que significa a forma de

proceder em uma dada situação) só é aprendido com a prática, com a observação. Ir a muitos shows

do Gangrena me faz compelir a um tipo esperado de ação de palco e reação de público. Romper com

isso foi algo muito doloroso.

Também os elementos ambientais criaram uma configuração outra do evento, causando-

me estranheza: a arena cultural de Anchieta (RJ) cria um imaginativo bem funcional a uma batalha de

rap ou uma apresentação de teatro infantil, por conta da arquibancada circular e do espaço plano

central que antecede o palco; mas, e por outro lado, difere muito da configuração para shows de rock

(ver  Figura 35). Tanto nos eventos em estúdios,  como na Planet  (Cascadura),  no Circo Voador

(Lapa), nos SESCs (Serviço Social do Comércio – instituição privada que tende a horizontalizar e

incentivar a cultura e esporte ao permitir a população de seu entorno a participe de algumas de suas

atividades, popularizando, assim, seu espaço), no Teatro Odisseia (Lapa), na Lira de Ouro (Duque de

Caxias) ou no Espaço 142 (Lapa) entre vários outros, o ambiente costuma ser composto por uma

área retangular, seja em profundidade como de ganhos pela largura. Se o espaço se dá ao largo, a

organização do público costuma dar-se pelo desprezo às bordas, fazendo concentração do centro

para o fundo. Essa apreensão especial decorre da rotina da experiência.
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Figura 35: Mapa de três áreas para show de rock.

Antever a reação do outro permite diminuir os atritos da vida social, da relação social que

tece a civilidade moderna. A dualidade entre atrito e apaziguamento nas relações está diretamente

ligada à coesão social, e é nesse sentido que aponto para a questão da civilidade.

A complexificação das relações sociais demanda de uma apreensão dos códigos e signos,

de tempos e ritmos. A antevisão da reação e do comportamento dos sujeitos fornece uma segurança

que abranda o agir socialmente, pois sente que se sabe o grau de concordância, de normalidade ou

de conformidade. É a justificativa para o estabelecimento ou surgimento de normas sociais: é mais

agradável sentir-se em frequência comunicativa com seus pares do que viver meio ao atrito das

discórdias e dificuldades de ler e ser lido. Trata-se, dessa maneira, de uma consciência especulativa. 

Foi isso que faltou no público desse show. Acho que eles nem perceberam o quão ridículo

me pareceu errarem a dinâmica. Em casos como esse, falta o tato de esperar, olhar e repetir; aquela

mesma relação entre novatos e experientes que eu falava nos tópicos do Garage. Ainda assim, os

meninos que eu conversei no final do show estavam animadíssimos e curtiram adoidado o evento.

Bom, para eles, funcionou.

14. Escala de shows

O  show do grupo Mayhem (black metal norueguês) se aproxima, e, com ele, a reflexão

sobre a minha não tanta empolgação de assisti-lo novamente. Dos tantos e tantos rolês e eventos

que  nos  aparecem  enquanto  estamos  imersos  nessa  realidade  artística  e  social  da  dinâmica

underground, vai tornando-se necessário pesar e eleger os rolês, o que faz com que, quase sem

querer, os ordenemos em juízo de importância, pertinência e conveniência. Isto é, eu me geralmente

pergunto se: i) a banda já veio no Brasil ou no Rio de Janeiro outras vezes; ii) já fui em algum  show

deles; iii) o quanto eu sou fã, ou, convém o gasto de dinheiro; iv) quais outros eventos ocorrem no

mesmo mês e no mesmo dia, entre outras coisas.
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Por diversas vezes, nas conversas sobre a agenda de  shows, surge essa questão junto

com os colegas; questão essa que subentende uma linha de preferência aplicada a partir de certos

parâmetros,  tais  quais  menciono no parágrafo  anterior.  Faz parte  da prática e da vivência  estar

defronte a essas situações que testam o grau de importância que damos para as coisas. Entre ter o

que comer o resto do mês e ir no DRI, escolhi comer (como veremos a seguir). Considerar ir no

Brujeria (death / grind mexicano), tendo que deixar de ir para qualquer outro rolê local naquele mês,

preferi o evento grande. Entre Gangrena e Affront (evento que ocorreu na Planet Music no mesmo dia

que a Gangrena tocava na Arena de Anchieta), alguns escolheram Affront. Para o futuro, muitos terão

que pesar entre Napalm Death e Mayhem. Mas não é só pelo dinheiro; o nível de satisfação também

é testado. Mas sim, o dinheiro e o tempo são choques de realidade sofridos por qualquer fanático

pelo rolê.

15. O público de porta: a situação tece o grupo

Em abril de 2018, em um domingo, a banda DRI (crossover, EUA) fez um show na Lapa,

organizado pelo Luciano (Tomarock), cujo ingresso custava 80 reais. Eu tinha os 80 reais na conta

bancária, mas se entrasse, não teria dinheiro nem para bebidas nem para o restante do mês. Apesar

disso, muito amigos estavam entrando, e a vontade era muito grande mesmo de entrar também.

Nesse dia, Uzômi (crossover, RJ) também tocava, junto com Norte Cartel (HC, RJ) e Força e Honra

(HC, RJ).

Enquanto somente as duas primeiras bandas tocavam ainda haviam muitas pessoas na fila

para entrar, muita gente do lado de fora. Estava tranquilo ainda por ali, para conversar e interagir.

Quando chegamos, já avistava dois punks do rolê: um menino chamado Álvaro e outra mocinha que

já vi cantar com a Repressão Social (punk, RJ). O Bruno Coutinho estava. Chega o Teixeira (banda

Black Force, de thrash metal, Niterói) com minha amiga Ingrid (militante e artesã underground), que

eu  já  esperava.  Os  amigos  Allan  e  Gabriel,  headbangers da  Zona  Oeste.  Passa  o  Luciano  (o

organizador), que me oferece entrar e pagar depois. Vi um menino punk sozinho encostado no muro

olhando muito e fui oferecer álcool, ele me responde que era  straight edge. E eu mal pude perceber

quando toda essa gente entrou.

Do vozerio restou o silêncio e o som abafado vindo de dentro do Teatro Odisseia. Frio e

sereno, ficamos eu, Eduardo (meu companheiro), o casal de punks em um canto, os dois vendedores

de camisetas de estampa artesanal – com logos mal feitos de bandas estampadas – estiradas sobre

uma lona no chão, os vendedores de cerveja com suas carrocinhas. Em algum momento surgiu o

Maquieira (da banda Vozes do Abismo, de crustpunk, RJ), depois o Anderson Paulista (das bandas

Pacto Social, punk rock, RJ, e Culture of Violence, de grindcore, RJ, e outras), com a Mylene e mais

uma mocinha punk. E nos juntamos todos, por elo da cachaça e dos amigos Maquieira e Paulista.

Surge uma moça esportista de roller derby, a F. Bauer, que convida as minas, para participar, e que

na verdade estava lá dentro do evento, deveria ter um passe livre, não sei, porque ela sumiu quando
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DRI  começou  a  tocar  (menciono  esse  episódio  antes,  mas  com  outro  enfoque  e  com  menos

detalhes).

Foi quando o barulho da Uzômi (abaixo, expressão de sua arte) evadiu para a rua e eu me

pus a curtir o som, me afastando dos que eu conversava e me aproximando da porta, de onde saía o

ruído, que eu percebi esse bando parado um pouco atrás, também na direção da porta.

A massa seca em peso pede sangue

Da tua cara em meus punhos sangue

Esguicho solto ralo e insosso sangue

Vir de mãos manchadas de sangue

Esfola, esguicha, estripa

Das tuas obras o gosto de sangue

Coagula assombra e salva

Da perda da inocência

À perda do juízo

Da luz vermelha e morta

Ao sangue que sai de mim

Do que caiu no chão

Da palma da tua mão

Como cegaste no fim

De quem não responde por heróis covardes

O derramamento  inocente  de  sangue  Dessa
navalha que retalha a minha garganta Sangue,
sangue, sangue.

-Banda Uzômi. Música: Sangue, Sangue. 2008.

Nossa,  como eu  adoro  essa  letra!  Esse  tal  bando riu  porque  eu estivesse cantando e

curtindo o som sozinha ali, parada na chuva, e começaram a brincar entre si também. Foi nisso que

conversei com eles, e eles simplesmente me disseram: estamos aqui em todo show. O “aqui” era na

porta. Eles eram quatro ou cinco. Somaríamos doze ou treze, mais os dois roqueiros vendedores de

camiseta, que nessa altura, já estavam conversando com o  pessoal do bonde. Um ou outro cara

isolado, mais os transeuntes, os vendedores, os moradores de rua que sempre paravam para pedir

cachaça ou trocar algumas palavras.

Percebe o público de porta? Para o bem e para o mal, tanto é feito por gente que vive dos

restos dos eventos, que se habituou a existir na porta; como por gente que queria muito entrar, mas

não consegue arcar com os custos do ingresso. Pode se tornar concretamente um grupo, ou pode

ser que o público se forme pelo acidente de se encontrarem na mesma situação. Então, o que torna a

reunião de pessoas um grupo? É a condição similar, a previsibilidade do encontro e o objetivo em

comum.

Às vezes formamos o grupo que é público de porta sem querer. Como quando o Cannibal

Corpse (death metal / gore,  EUA) tocou com Testament (thrash metal, EUA) no Circo Voador em

2015 e eu fiquei na porta assistindo ao  show  em meio a conhecidos com quem não se falava e

desconhecidos que tinham essa vontade de ver o show e a falta de grana em comum. E também no

show da  Uzômi  em Cabo  Frio  (2017),  quando  ficamos  Júlia,  Carlos  e  eu  na  porta  –  até  que
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“descolássemos” pulseiras VIP para a apresentação da Uzômi. Agora, já no show de lançamento do

CD novo da Gangrena Gasosa em maio de 2018, tocando junto com Raimundos (hardcore, Brasília),

eu não só ficaria na porta como encontraria aquele mesmo grupo de quatro ou cinco da frente do

Odisseia, do show do DRI. É, eu me tornava público de porta, o terror dos organizadores de eventos.
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CONCLUSÃO

Neste trabalho utilizei a experiência das andanças para configurar uma vivência em termos

de estilo, a partir do metal e do punk, entendidas como músicas extremas. Da cena underground eu

tentei  definir  um estilo  underground. As relações investigadas tentam apresentar a cena como o

corpo de uma existência coletiva baseada num estilo comum, subversivo,  underground.  A partir  da

cena, levei uma hipótese de estilo.

As andanças pelo underground carioca fornecem um panorama de vivência, desde o ponto

de vista feminino, para um mundo hipotético onde a subversão rompe os opressivos paradigmas da

tradição. Esta é uma janela para a compreensão do underground. A descrição dos eventos musicais

e tudo o que eles carregam de símbolos, formas de vestir, comportamento, gosto musical, bebidas,

etc., conforma – e talvez também confirme a existência de – um certo estilo underground.

O estilo  underground  possui  autonomia  para  reger  suas  próprias  relações  através  das

concepções de: i) grupos de amigos de rolê e bandas; ii) gêneros e subgêneros musicais; iii) coletivos

e cena. Verifiquei essas três formas em busca de definir o estilo underground. Essas relações dizem

respeito à ética, valores e formatos para a coesão social. Os dados relatados apontam para uma

existência  complexamente  estruturada,  e  isso  é  valioso  do  ponto  de  vista  sócio-cultural.  As

sociabilidades declaradas fundam estilos que simbolizam razões para a interação humana, para a

expressão artística e interpretações da realidade. Isto é satisfatório do ponto de vista sociológico.

Contudo,  a  cena,  o  estilo  underground  no  Rio  carece  algumas  coisas.  A  cena  não  é

suficientemente subversiva para romper com os paradigmas da tradição – diz a mina em mim. A cena

pode  ser  conservadora  até  na  subversão,  quando  a  “subversão”  toma  formas ritualizadas,

formatadas. Diz a mina, a cena conta com ótimos grupos agindo propostas alternativas, excelentes

bandas  que  difundem  e  revigoram  o  gênero  musical,  eventos  e  rolês  frequentes  para  que

comunguemos do ideal (por mais que cada vertente tenha, mais ou menos, o seu rolê e o seu grupo

para comungar). Mas falta alguma coisa. Enquanto mina, observo que os caras ainda estão muito

errados –  e  muitas  minas  também,  aliás.  Tem muita  gente  errada  marcando  presença  em rolê

alternativo, transformando-o em um rolê de padrões e morais tradicionais. Por mais que o rolê seja

underground, quem faz o rolê são as pessoas que estão nele; se for assim, underground passa a ser

só uma proposta, só um “nome legal” para um evento que se submete às forças da tradição.

Acredito em um underground que rompa com paradigmas opressivos que vivenciamos na

sociedade: um ideal underground. Existe um imenso potencial em um culto que preserva, entre seus

valores  mais  essenciais,  o  carácter  subversivo.  Esse  potencial  não  está  sendo  suficientemente

aproveitado,  apesar  dos  esforços  de  coletivos,  grupos e  galeras  da  cena.  Vemos desprender  o

sentido subversivo dos nossos bens mais valiosos – a música, o debate, o rolê. O lema de “morte aos

posers” e as placas de anti-white metal evocadas pelos headbangers, os manifestos e as investidas

antinazista,  antifascista,  antimachista,  anti-homofobia,  anti-transfobia,  antirracista,  anti-xenofobia  –

todas são formas de luta que visam tanto proteger a cena e o estilo de atribuições não condizentes
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com sua lógica, como pautar esse mesmo estilo underground em uma base ideológica de hiper-regra

(FABBRI, 2017).

Por fim, é interessante pensar na eventualidade do  underground como ideologia. Existem

fortes indícios que podem associar outras formas contraculturais a um ideal comum, baseado nos

seus aspectos e interferências subversivas. Até aqui, já vimos que uma vasta gama de subgêneros

musicais é capaz de responder ao mesmo estilo underground. É o caso neste trabalho: como tentei

sugerir, os gêneros e subgêneros descritos respondem ao estilo  underground, ainda que em uma

sensível escala entre subversão  versus  conformismo. Esta escala é crítica, por exemplo, entre os

adeptos, no âmbito das cobranças como fidelidade ao ideal underground, associado aos termos da

subversão.  As  tramas de  gêneros  e  vertentes  subversivos  é,  certamente,  mais  extensa  do  que

pudemos observar nesse enfoque. Conceber um estilo como uma ideologia  underground  pode ser

um dos princípios para a consolidação de uma teoria do  underground, que possa considerar uma

diversidade de manifestações culturais subversivas.
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