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Conta-se que numa aldeia hassídica alguns judeus estavam sentados numa pobre 

estalagem, ao fim de um sabat. Eram todos residentes do lugar, menos um 

desconhecido, de aspecto miserável, esfarrapado, acocorado num canto escuro, ao 

fundo. Conversava-se aqui e ali. Num certo momento, alguém inventou de perguntar o 

que cada um desejaria, se tivesse liberdade de fazer um único desejo. Um queria 

dinheiro, outro um genro, um terceiro queria uma nova banca de carpinteiro, e assim por 

diante. Depois que todos falaram, restava apenas o mendigo, em seu canto escuro. 

Contrariado e hesitante, ele cedeu às perguntas, com alguma relutância: “Gostaria de ser 

um rei poderoso, governando um vasto país, e que uma noite, ao dormir em meu 

palácio, um exército inimigo invadisse o meu reino, e que antes do nascer do dia os 

cavaleiros tivessem entrado em meu castelo, sem encontrar resistência, e que acordando 

assustado eu não tivesse tempo de me vestir, e com uma simples camisa no corpo eu 

fosse obrigado a fugir, perseguido sem parar, dia e noite, por montes, vales e florestas, 

até chegar a este banco, neste canto, são e salvo. É este o meu desejo”. Os outros se 

entreolharam, sem nada entender. “E o que você ganharia com esse desejo?”, perguntou 

um deles.  “Uma camisa”, foi a resposta.  

 

Walter Benjamin



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar a possível presença de referências da 

educação libertária na produção intelectual do movimento Punk brasileiro em seu início. 

Tal desconfiança se originou nos assuntos discutidos por eles nas letras de suas músicas 

e nos textos e matérias dos fanzines. Nosso trabalho revê o caráter socializante e 

educativo contido em suas pautas e conteúdos, além de seu teor crítico e político, o que 

diferencia esse movimento como, para além da música, um movimento social surgido 

das camadas mais pobres da população. O trabalho também revisa a presença do tema 

anarquia de forma constante nos fanzines punks, quase como marca de autenticidade. 

Dialogamos com referências teóricas que amparam nossa análise a partir das fontes 

selecionadas, iniciando a pesquisa a partir do surgimento do Punk na área mais pobre de 

Nova York na década de 1970. O trabalho revisa o estilo de vida e valores de seus 

agentes com comportamento peculiar e diferenciado, e as implicações que isso 

significou na indústria cultural e na sociedade conservadora da época. De Nova York 

partimos em nossa historiografia para o movimento Punk em Londres e no Brasil, 

quando contrastamos o movimento com a realidade social e política de nosso recorte 

temporal, enfocando as atividades independentes dos jovens que realizavam seus 

projetos em sistema de autogestão, em um momento econômico e estrutural delicado. 

Como era a educação desses jovens no período pesquisado? De que forma reagiam às 

lacunas e pendências da educação formal e como transformaram isso em uma produção 

intelectual autônoma dentro de um movimento independente de música e arte? 

Posteriormente, vemos as origens e algumas características da educação libertária no 

exterior e no Brasil para discutirmos os traços anarquistas em São Paulo e as relações 

dos jovens punks com o movimento anarquista. Em nossas considerações finais, 

analisamos perspectivas que se relacionam e dialogam de forma consistente, verificando 

se existe ou não um padrão que efetivamente ligue a educação libertária à produção 

intelectual do Punk no Brasil. 

 

Palavras Chave: Movimento Punk. Educação Libertária. Estranhos e Diferentes. 

Fanzines Punks. 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to investigate the possible presence of references of libertarian 

education in the intellectual production of the Brazilian Punk movement in its 

beginning. This distrust originated in the subjects discussed by them in the lyrics of 

their songs and in the texts and material of the fanzines. Our work reviews the 

socializing and educational character contained in its guidelines and contents, as well as 

its critical and political content, which differentiates this movement as, in addition to 

music, a social movement that emerges from the poorest sections of the population. The 

work also revises the presence of the anarchy theme constantly in fanzines punks, 

almost as a mark of authenticity. We deal with theoretical references that support our 

analysis from the selected sources, beginning the survey from the emergence of Punk in 

the poorest area of New York in the 1970s. The work revises the lifestyle and values of 

its agents with peculiar behavior and differentiation, and the implications that this has 

had on the cultural industry and the conservative society of the time. From New York 

we started our historiography for the Punk movement in London and Brazil, when we 

contrasted the movement with the social and political reality of our temporal cut, 

focusing on the independent activities of the young people who carried out their projects 

in a self-management system, in a moment economic and structural. How was the 

education of these young people during the period studied? How did they respond to the 

gaps and pitfalls of formal education and how did they transform it into an autonomous 

intellectual production within an independent movement of music and art? Later, we see 

the origins and some characteristics of libertarian education abroad and in Brazil to 

discuss the anarchist traits in São Paulo and the relations of the young punks with the 

anarchist movement. In our final remarks, we will analyze perspectives that relate and 

dialogue consistently, verifying whether or not there is a standard that effectively links 

libertarian education to the intellectual production of Punk in Brazil. 

 

Keywords: Punk Movement. Libertarian Education. Strange and Different. Punk 

Fanzines. 
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INTRODUÇÃO  

 

Entre os últimos anos da década de 1970 e os primeiros da década de 1980 eu 

era assíduo frequentador da residência de um amigo de escola. Foi naquela casa que 

ouvi pela primeira vez alguns discos que direcionariam minhas preferências musicais. 

Nós comprávamos os álbuns e estes se alternavam em temporadas entre nossas 

residências, sendo que a audição conjunta era o principal momento - permeada de troca 

de impressões sobre essas bandas. Me recordo de, em 1980, ter em mãos os álbuns 

Reggatta de Blanc1, do grupo The Police2, Morrison Hotel3, dos Doors4, Dire Straits5, 

primeiro álbum da banda homônima e uma coletânea dos Rolling Stones6 chamada 

Times Wait for no One7, que trazia alguns sucessos do grupo entre 1971 e 1977. Porém, 

entre todos, o disco que mais me impressionou naquele ano foi o London Calling8, do 

grupo The Clash9. Sabíamos que eles eram punks, mas qualquer curiosidade a respeito 

não se projetava para além da esfera musical. Naquele momento também chegou às 

nossas mãos o disco Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols10. Me senti 

atraído pela estética diferenciada de suas distorções de guitarra, pela voz do cantor que, 

aparentemente, não tinha como objetivo colecionar elogios pelo seu timbre ou técnica 

                                                           
1 Segundo disco da banda inglesa The Police, lançado em 1980 pela gravadora A&M Records. 
2 Banda inglesa de rock fundada em 1976. Formada pelo compositor, baixista e guitarrista Sting (Gordon 

Matthew Thomas Sumner, nascido no Reino Unido em 1951), o guitarrista Andy Summers (nascido no 

Reino Unido em 1942) e pelo baterista norte americano Stewart Copeland (Stewart Armstrong Copeland, 

nascido na Virgínia – EUA – em 1952).  
3 Quinto disco da banda The Doors, lançado em 1970 pela gravadora Elektra. 
4 Banda de rock psicodélico norte-americana em atividade entre 1965 e 1971. Lançou seis discos com seu 

cantor e compositor Jim Morrison (James Douglas Morrison – nascido na Flórida em 1942 e falecido em 

Paris, França, em 1971) e dois após sua morte. Sua forma diferenciada de abordar os questionamentos, de 

forma filosófica e poética, influenciou várias bandas que viriam a seguir. Os outros componentes foram o 

guitarrista e compositor Robby Krieger – nascido em 1946 em Los Angeles e em atividade até o dia de 

hoje, o baterista John Densmore – nascido em 1944 em Los Angeles e em atividade até os dias de hoje e o 

tecladista Ray (Raymond) Daniel Manzarek, nascido no Illinois em 1938 e falecido em Rosenheim, 

Alemanha, em 2013. A trajetória da banda foi descrita na cinebiografia “The Doors”, dirigida pelo 

cineasta Oliver Stone, lançada em 1991. 
5 Banda inglesa de rock fundada em 1977. Revelou o guitarrista de blues/rock Mark Knopfler (Mark 

Freuder Knopfler, nascido em Glasgow, Escócia, em 1949). 
6 Banda inglesa de rock fundada em 1962. Segunda banda da Invasão Britânica à América na década de 

1960, teve em sua formação original o cantor Mick Jagger, o guitarrista Keith Richards, o baterista 

Charlie Watts, o baixista Bill Wyman e o guitarrista Brian Jones. Hoje, após algumas mudanças, a 

formação do grupo se compõe pelos três primeiros citados mais o guitarrista Ron Wood. 
7 Coletânea de sucessos dos Rolling Stones lançada em 1979 pela gravadora Rolling Stones Records. 

Antologia que compreende o período de lançamentos do grupo de 1971 a 1977. 
8 Terceiro disco da banda inglesa The Clash, lançado em 1979 pela gravadora Epic. 
9 Banda inglesa de punk rock fundada em 1976 em Londres. Formada pelos cantores e guitarristas Joe 

Strummer (John Grahan Mellor, nascido em Ancara, Turquia, em 1952 e falecido no Reino Unido em 

2002) e Mick Jones (Michael Geoffrey Jones, nascido em Londres em 1955), mais o baixista Paul 

Simonon (Londres, 1955) e o baterista Nicholas Bowen “Topper” Headon (Kent, Inglaterra, 1955). 
10 Primeiro disco da banda punk inglesa Sex Pistols, lançado em 1977 pela gravadora Warner. 
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vocal e por letras nas quais se autodeclarava o “anticristo”, chamando a rainha da 

Inglaterra de fascista. Sem maior profundidade ou perspectivas políticas, a subversão 

me parecia algo naturalmente necessário. Meu amigo parceiro de audições não gostou 

desse disco. Ele já estava formatado à fruição de uma linha musical produzida dentro 

dos padrões da indústria fonográfica, da qual aquela variação escapava largamente aos 

limites. 

Mas o rock, em sua origem, foi um fenômeno surgido de anseios legítimos da 

juventude. E naquela altura era fato que uma renovação se fazia necessária. Mesmo com 

relação ao jazz, Hobsbawn (2017, p. 33) declarou: 

Nossos dias e nossa cultura são carentes de transfusões de sangue 

periódicas, para rejuvenescer a cansada e exaurida ou exangue arte de 

classe média, ou a arte popular, que tem sua vitalidade drenada pela 

degeneração comercial sistemática e pela superexploração 

(HOBSBAWN, 2017, p. 33). 

 

Assim como o jazz necessitou de uma transfusão de sangue, da mesma forma 

ocorreu com o rock. E a renovação no rock veio em meados da década de 1970, com o 

punk-rock.  

Com a entrada da nova década, o rock clássico foi dando vez a novas tendências 

que chegavam às nossas mãos, algumas tardiamente, como foi o caso dos Ramones11. 

Junto desses artistas, a década de 1980 trouxe a descoberta de outras bandas: Echo and 

The Bunnymen12, The Cure13 e Siouxsie and The Banshees14. Essa profusão de novos 

grupos com um som diferenciado coincidia com a eclosão de um novo rock brasileiro, 

                                                           
11 Banda norte-americana de punk rock fundada em 1974 em Nova York. Formada a princípio pelo cantor 

Joey Ramone (Jeffrey Ross Hyman, nascido em Nova York em 1951 e falecido nessa mesma cidade em 

2001), pelo guitarrista Johnny Ramone (John William Cummings, nascido em Nova York em 1948 e 

falecido em Los Angeles em 2004), pelo baixista e compositor Dee Dee Ramone (Douglas Glen Colvin, 

nascido na Virgínia em 1951 e falecido em Los Angeles em 2002) e pelo baterista e produtor Tommy 

Ramone (Thomas Erdelyi, nascido em Budapeste, Hungria, em 1949 e falecido em Nova York em 2014). 

Tommy saiu logo do grupo, tornando-se produtor da banda e sendo substituído por Marky Ramone (Marc 

Bell, Nova York, 1952). 
12 Banda inglesa do pós-punk rock fundada em 1978 em Liverpool. Formada pelo cantor e compositor Ian 

Stephen McCulloch (Liverpool, 1959), pelo guitarrista e compositor Will Sergeant (Liverpool, 1958), 

pelo baixista Leslie Thomas “Les” Pattinson (Ormskirk, Reino Unido, 1958) e pelo baterista Peter Louis 

Vincent “Pete” de Freitas (nascido em Port of Spain, Trinidade e Tobago, 1961 e falecido em 

Staffordshire, Reino Unido, em 1989). 
13 Banda inglesa do rock pós-punk fundada em 1976 em Crawley. Tem como único membro fixo desde 

sua fundação o guitarrista, cantor e compositor Robert James Smith, nascido em Blackpool, Reino Unido, 

em 1959). 
14 Banda inglesa do rock pós-punk rock, fundada em Londres em 1976 por Siousxie Sioux (Susan Janet 

Ballion - Southwark, Reino Unido, 1957) na voz e Steven Severin (Steven John Bailey – Highgate, 

Londres, 1955) no baixo. O grupo se complementou com o baterista Kenny Morris. Porém, o que atuaria 

com a banda por mais tempo seria Budgie, apelido de Peter Edward Clarke. Os guitarristas foram se 

revezando ao longo dos anos, sendo os mais expressivos John MCGeoch e o fundador do The Cure, 

Robert Smith (Blackpool, 1959). Interromperam a carreira entre os anos de 1996 e 2000. Em atividade até 

os dias de hoje. 
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coroado em 1982 com a inauguração da rádio Fluminense FM15 (especificamente no 

Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói), que além do rock clássico prestigiava 

bandas nacionais iniciantes. Essas novas bandas, ao longo da consolidação do rock 

enquanto música da juventude daquela década, adentravam ao mercado assinando 

contrato com grandes gravadoras e tornando-se sucesso em trilhas de novelas e 

aparições em programas de TV16.  

Porém, para além daquele mundo, existiam algumas bandas nacionais que, se 

definindo como bandas punk, não encontravam acesso fácil a esse novo universo 

comercial. Ou sequer o desejavam, ainda que em uma perspectiva de crescimento 

profissional. Essas bandas tocavam em espaços improvisados e, em sua maioria, seus 

componentes não haviam herdado da família o hábito de ouvir música ou tocar um 

instrumento. Estabelecendo uma trajetória à margem de toda indústria, em todas as 

etapas da produção musical, esses jovens ainda registraram seu modo de pensar em 

publicações próprias, os fanzines17. Hoje em dia os fanzines constituem registros que, 

pela constatação de sua relevância histórica, nos ressalta ainda mais estranhamento a 

desimportância com a qual foram tratados na época18.  

Mas o que poderia ter tudo isso a ver com a educação? Em linhas anteriores 

falamos sobre um processo autodidata para aprendizado de música por parte dos punks, 

além de uma atividade editorial independente, em um processo que contribuiu para a 

formação de milhares de jovens ao redor do mundo. Os fanzines existiram, a partir da 

década de 1980, estabelecendo um diálogo em praticamente todo mundo ocidental em 

função do punk rock. É válido ressaltar também que o Punk não se tratava apenas de 

aprender a tocar um instrumento ou escrever uma opinião. Na música, esse aprendizado 

veio em conjunto com a construção de uma expressividade própria, uma forma peculiar 

de tocar o instrumento que se adequava a uma determinada mensagem, o que definiu 

                                                           
15 Inaugurada em 1972, a radio modificou sua programação em 1981, quando optou por se dedicar à 

transmissão apenas de rock, sob comando do jornalista Luiz Antônio Mello. Era uma rádio de pequeno 

porte, não contando com equipamentos de grande alcance. Ainda assim, foi fundamental para a renovação 

do cenário musical da década de 1980. Ver http://www.roncaronca.com.br/category/fluminense-fm/ 
16  Ver Dias de Luta – O Rock e o Brasil dos anos 80, de Ricardo Alexandre, Porto Alegre, Arquipélago, 

2002. 
17 Publicações independentes de baixa tiragem, ganharam popularidade no período do movimento punk. 

Eram confeccionados artesanalmente por fãs das bandas com intuito de troca de informações, 

promovendo a socialização de informações entre eles. Nos deteremos mais nos fanzines adiante em nosso 

trabalho. Ver “O Que é Fanzine” de Henrique Magalhães. 
18 Ver Os fanzines contam uma história sobre punks, de Antônio Carlos de Oliveira. Rio de Janeiro: 

Achiamé, 2006. 
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uma estética. Comparando com a pintura: passei anos na Escola de Belas Artes19, onde 

todos aprendiam os princípios básicos de enquadramento, perspectiva, luz e sombra etc. 

Porém, a expressividade, a forma particular de representação que define o estilo, essa 

parte a escola não pode ensinar. Isso vem com uma pesquisa pessoal por parte do aluno, 

e assim também foi no punk rock. Da mesma forma, os fanzines trouxeram 

características editoriais próprias, ainda que mantendo a liberdade de cada editor, 

abordando aspectos sociais de forma reflexiva e propositiva. Esse processo se difundiu 

pelo mundo através de uma mentalidade que contemplou a autogestão e a autonomia de 

cada um que se propusesse a formar um grupo musical ou criar uma rede de 

socialização através dessas publicações independentes. Tudo isso sem professor, ainda 

que carregado de um caráter pedagógico. Outro aspecto educacional do movimento 

Punk diz respeito às modificações causadas na sociedade, que se viu exposta a novas 

vestimentas, acessórios, linguajar, comportamentos e uma série de outros aspectos antes 

condenáveis pelos padrões morais vigentes. Por bem ou por mal, a sociedade teve que 

se adequar. 

Voltando às minhas audições musicais com meu amigo da escola: ao longo dos 

anos que se seguiram, meu parceiro reprovou veementemente a vertente punk. Não 

gostou do que se fazia no Brasil e, de quebra, desprezou outras bandas que íamos 

descobrindo ao longo daquele período, como Stooges20 e Bauhaus21. Para além da 

perspectiva do som “absolutamente fora de questão”, segundo ele, houve um argumento 

que me intrigou em especial. Meu amigo de audições dizia que eles “se proclamavam 

punks, mas na verdade eram pobres”. Ou: “na falta de alguma definição que os 

                                                           
19 UFRJ - Bacharelado em pintura. 
20 Banda proto-punk de Detroit, formada no final da década de 1960. A ideia de montar o grupo veio após 

o cantor James Newell Osterberg (também conhecido como Iggy Pop – Nascido no estado de Michigan 

em 1947 e em atividade até os dias de hoje) assistir um show dos Doors em Chicago. Para compor a 

banda ele convidou o baixista Dave Michael Alexander (Nascido no Michigan em 1947 e falecido 

também nesse estado em 1975) e os irmãos Ron e Scott Asheton para assumirem a guitarra e o bateria. 

Ron (Ronald Franklin Asheton) nasceu em 1948 em Washington e faleceu em 2009 no Michigan. Scott 

Asheton nasceu em 1949 em Washington e faleceu em 2014 no Michigan. A banda contou com outros 

baixistas e guitarristas, mas Scott foi o baterista em toda sua trajetória, tendo também participado da 

carreira solo de Iggy Pop. Ver http://www.muzplay.net/musica/the-stooges 
21 Banda inglesa formada em 1978, ícone do Movimento Gótico (um dos derivados diretos do Movimento 

Punk), chamado assim em decorrência de seus temas e sonoridades sombrias. A banda encerrou as 

atividades em 1983. Anos depois voltaram a tocar ao vivo e, em 2008, lançaram o álbum “Go Away 

White”, anunciando esse como o ultimo do grupo. Sua formação é: Peter Murphy (Peter John Joseph 

Murphy – nascido em Northampton na Inglaterra em 1957 e em atividade até os dias de hoje) nos vocais, 

Daniel Ash (Daniel Gaston Ash - nascido em Northampton na Inglaterra em 1957 e em atividade até os 

dias de hoje) na guitarra, David J (David J Haskins, nascido em Northampton na Inglaterra em 1957 e em 

atividade até os dias de hoje) no baixo e Kevin Haskins (Kevin Michael Dompe - nascido em 

Northampton na Inglaterra em 1960 e em atividade até os dias de hoje) na bateria. Ver 

http://www.autobahn.com.br/bauhaus/biografia.html 
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classifique musicalmente, eles se dizem punks”, o que sugeriu que, em sua visão, punk 

não representaria nada. Esse argumento me incomodou pelo fato de eu, mesmo naquela 

época, não relacionar o fator socioeconômico ou sequer formativo com a possibilidade 

de se compor um trabalho artístico, fosse musical ou de qualquer outra natureza. Na 

questão musical, como contra argumentação lhe citei Cartola22, um cidadão simples, 

morador do morro da Mangueira com sensibilidade poética privilegiada, a despeito de 

todas as suas prováveis adversidades sociais, formativas ou econômicas. A colocação 

feita pelo meu amigo descapacitava o punk de imediato, desautorizando suas atividades 

compulsoriamente. Considerando o fato de que realmente eram pobres, ficavam eles 

assim condenados a voltarem para seu espectro de invisibilidade, aquele que lhes seria 

natural e do qual não poderiam exceder as fronteiras. Assim como a capacidade inerente 

a um príncipe que, em sua condição divina, nasce com todas as qualificações e 

atribuições necessárias a governar o reino sabiamente após seu pai, também a pobreza 

era extensiva desde a condição bancária até o espírito. Desses punks não poderia advir 

nenhuma aura23. 

Segundo Essinger (1999, p. 92-94), um audiovisual24 de 1978 chamado O Punk 

na República dos Tupiniquins, realizado pelo jornalista Marco Antônio Lacerda e pelo 

fotógrafo Bernardo Magalhães, ambos mineiros, questionou o punk nesse aspecto, 

fragmentando seu sentido próprio em uma contextualização da situação socioeconômica 

do país. 

Se o punk é o pobre, o lixo e a violência, então podemos dizer, sem 

medo de errar, que o Brasil é a vanguarda do punk. (...) Punk no Brasil 

é contradição, nonsense, absurdo total. Mas é também o deboche 

tropical, la salerosidad. Importamos punk da Europa mesmo já o tendo 

em nosso dia a dia. Nossa vida é punk, nossa música é punk, são punk 

nossas ruas, nossas cidades, o próprio sistema em que vivemos 

(LACERDA e MAGALHÃES, 1978 apud ESSINGER, 1999). 

 

                                                           
22 Angenor de Oliveira, cantor, compositor, poeta e violonista brasileiro. Nascido em 1908 no Rio de 

Janeiro e falecido em 1980 nessa mesma cidade.  
23 Conceito do filósofo alemão e crítico de arte Walter Benjamin (2012, p. 27 e 29). Diz respeito às 

características únicas de uma obra de arte. O filósofo também a classifica como “um estranho tecido fino 

de espaço e tempo: aparição púnica de uma distância”. Interpretamos, entre tantas definições do autor, 

que se trata da essência, da unicidade, da verdade contida em uma narrativa, daquilo que perpassa 

gerações contido em identidades culturais e sociais. Voltaremos à essa definição adiante em nosso 

trabalho. Sobre o autor, Walter Benedix Schönflies Benjamin foi crítico literário, tradutor, ensaísta, 

filósofo e sociólogo judeu alemão. Associado à Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica, foi fortemente 

inspirado tanto por autores marxistas, como Bertolt Brecht, como pelo místico judaico de Gershom 

Scholem. Nasceu em Berlim em 1892 e faleceu na Espanha em 1940. 
24 O termo “audiovisual” foi usado por ser o que o autor Sílvio Essinger empregou. Trata-se de um 

documentário em vídeo.  
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Ainda segundo Essinger (1999, p. 91-94), “em 15 minutos de texto e música, o 

audiovisual expunha a tese de que o punk – revolução de classes pobres na Inglaterra – 

não teria lugar entre a cultura brasileira, a menos que uma máquina do tempo 

conduzisse todos até antes do Tropicalismo”. Seria então o Tropicalismo, segundo 

Lacerda e Magalhães (1978), um movimento que dotou o cenário da música brasileira 

de alguma verdade absoluta? Um limiar ao qual a cultura, enquanto elemento 

questionador social, não poderia ultrapassar? Fechando nossa abordagem sobre a dupla, 

em suas palavras: “Se na Inglaterra o punk é o rock dos desempregados, aqui é o samba 

da multidão de desocupados que vaga pelas praças da República, pelos cinemas do 

subúrbio. Quem sabe algum dia esses jovens se reúnam e resolvam protestar sobre a 

absurda organização que os leva ao ócio (Essinger, 1999, p. 91-94)”. 

Dentro de sua visão pautada por certo preconceito, não perceberam que aquilo 

que desejavam/esperavam dos punks nessa fala é exatamente o que os mesmos 

propagavam. O movimento Punk sempre foi propositivo a atuante, viés pelo qual 

pontuamos sua característica pedagógica. Porém, ainda assim, pessoas que “vagam” 

pelas praças ou frequentam cinemas não são, necessariamente, desocupados ociosos. A 

proposta do movimento punk ao chegar da Inglaterra no Brasil era a reconstrução de um 

sistema social falido que, entre outros fatores indesejáveis, provocava (e ainda provoca) 

o desemprego. Mas não ocorreu à dupla que os punks engendrassem tal raciocínio e 

ação. Talvez, por algum critério particular em sua visão, julgassem aqueles jovens como 

incapacitados. Quem sabe isso se desse pelo fato de se vestirem de forma “diferente?” 

Ou, quem sabe, pelo fator primal que ora perseguimos: seu estado de “pobreza?” Essa 

forma seleto-censora de pensamento foi alvo de crítica no livro Movimento Punk na 

Cidade, de Janice Caiafa (1985, p. 10): “Isso com todos eles, em todos os momentos do 

aparecimento do punk: garotos pobres (vindos do subúrbio, anônimos, de quem se 

espera que se calem, pelo menos)”. 

Por tudo o que foi exposto até o momento, é importante apontar que essa 

dissertação tem como objetivo geral desinvisibilizar a história do movimento punk 

como uma resistência da classe trabalhadora às imposições da indústria cultural e da 

própria sociedade capitalista. Funcionando como um elemento que possibilita uma 

forma alternativa de interpretação do real, aliado a uma proposta proativa de educação 

libertária.  

Para dar conta desse objetivo geral foram delimitados três objetivos específicos, 

são eles: desenvolver teoricamente uma possibilidade de se entender o movimento punk 
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dentro do contexto da sociedade capitalista contemporânea; analisar as principais 

referências do movimento punk no mundo, dialogando com as interfaces do movimento 

punk brasileiro; e relacionar o movimento punk e sua possível proposta de educação 

libertária.  

Nossas análises se contextualizam teoricamente em Erving Goffman (1980)25 e 

Bauman (2017)26, em suas perspectivas sobre os estigmatizados e estranhos e diferentes. 

Ainda como referência, em especial, com relação à trajetória do movimento e suas 

narrativas, nos baseamos em Walter Benjamin (2012). Esse autor também nos forneceu 

base para avaliarmos o valor de obra de arte na produção do movimento punk. Os 

conceitos de Theodor Adorno (1999)27 sobre indústria cultural também forneceu 

subsídios para nosso estudo. Durante esse trecho do percurso, algumas letras do 

movimento punk nos auxiliaram na contextualização. Na sequência ao adentrarmos o 

assunto dos fanzines, nos baseamos em Henrique Magalhães (1993)28, Antônio Bivar 

(1984) 29, Craig O’Hara (2005)30 e no professor Antônio Carlos de Oliveira (2006)31, em 

seu estudo sobre fanzines do movimento punk. É importante ressaltar que não tivemos 

intenção de realizar um trabalho compartimentado, por isso os vários assuntos chave de 

nossas análises permeiam todos os tópicos, não se restringindo apenas ao título do 

capítulo. Estabelecemos relações entre o movimento Punk e a educação libertária nos 

servindo também da produção intelectual documentada nos fanzines do movimento. 

Nosso referencial teórico também se baseou em publicações recentes de 

protagonistas do movimento punk no Brasil, incluindo biografias e fanzines originais do 

movimento punk nacional. 

O recorte temporal dessa pesquisa compreende o período das décadas de 1970 e 

1980. A investigação buscou compreender a vida social e linguagem desse grupo, 

estabelecendo análise entre sua produção e a educação libertária através de: estudo de 

                                                           
25 Cientista social, antropólogo, sociólogo e escritor. Foi considerado o sociólogo norte-americano mais 

influente do século XX. Nascido no Canadá em 1922 e falecido na Filadélfia em 1980. 
26 Zygmunt Bauman – escritor, sociólogo e filósofo, professor emérito de sociologia das universidades de 

Leeds e Varsóvia. Nascido na Polônia em 1925 e falecido no Reino Unido em 2017. 
27 Theodorn Ludwig Wiesengrund-Adorno, filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão. Outro 

expoentes da Escola de Frankfurt, nascido em 1903 nessa cidade alemã e falecido na Suíça em 1965. 
28 Doutor em sociologia pela Universidade de Paris II, professor da Universidade Federal da Paraíba, 

escritor, editor e desenhista. Pesquisador de histórias em quadrinhos no Brasil. 
29 Antônio Bivar Baptistetti Lima, escritor e dramaturgo brasileiro. Autor de várias peças de sucesso, 

como Cordélia Brasil, que lhe valeu o prêmio Molière de 1970. Foi protagonista nas ações dos 

movimentos de contracultura da década de 1960, 1970 e início de 1980. Nascido em São Paulo em 1939. 
30 Escritor, produtor cultural no movimento punk na Pensilvânia (seu estado natal) na segundo metade da 

década de 1980, editor do fanzine punk Character Builder e ativista político.  
31 Participante do movimento punk de São Paulo, escritor, editor de fanzines, pesquisador e historiador 

pela PUC/SP e professor na SEE/SP.  
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interações cotidianas, englobando a análise sobre regras e hábitos e padrões sociais do 

movimento Punk. Também buscamos entender os processos espontâneos de educação 

presentes em sua trajetória, tanto de punks para punks, quanto dos punks para a 

sociedade, através da propagação de novos valores. A pesquisa incluiu estudos de 

experiências e atitudes, englobando histórias de vida, depoimentos e biografias e 

estudos de estruturas e processos, com análises de trajetórias, de processos, e de 

prosopografias. Também nos baseamos nas trajetórias objetivas de seus agentes, 

buscando entender sua estrutura social e a forma como a figura do punk foi interiorizada 

por seus elementos e elaborada em novas formas de aprendizados, comportamentos e 

reações coletivas sobre aspectos sociais. Por fim, também analisamos o conteúdo dos 

fanzines adotados como fontes para estabelecermos se houve ou não referência desse 

movimento com a educação libertária.  
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CAPÍTULO 1: O Punk e a Sociedade Contemporânea  

 

Nos baseando em colocações de Bauman (2017) sobre os refugiados sírios 

chegando à Europa, encontramos algumas possíveis respostas a esse estado de alerta 

suscitado pelo surgimento – que eclode em um pânico - de “diferentes” vindos de 

classes pobres e ganhando espaço na mídia e sociedade. 

“Estranhos tendem a causar ansiedade por serem ‘diferentes’ – e, assim, 

assustadoramente imprevisíveis, ao contrário das pessoas com as quais interagimos 

todos os dias e das quais acreditamos saber o que esperar (Bauman, 2017, p. 13 – 14)”. 

A princípio, Lacerda e Magalhães (1978 apud Essinger, 1999) invocam a 

inevitável “fadiga midiática” (“não teria lugar entre a cultura brasileira”) que haveria de 

se abater sobre movimento punk. “Isso não deve durar. Não pode durar.” Tal afirmação 

se ampara na justificativa que dilui o movimento punk na natureza de nossa condição 

social, genericamente falando: “Já somos pobres”. Assim sendo, “já somos punks”. Em 

Bauman (2017, p. 9), o conceito de “pessoas redundantes” acompanha a lógica de 

Lacerda e Magalhães (1978 apud Essinger, 1999). Assim como foram os punks 

definidos por eles como inúteis, Bauman (2017) aponta nosso “modo de vida moderno” 

como principal produtor de “pessoas redundantes”, ou seja, localmente inúteis, 

excessivas ou não empregáveis. Essas pessoas são também rejeitadas por agitações, 

conflitos e dissenções causadas por transformações sociais. Essas pessoas também 

poderiam ser, em nosso recorte temporal, a mão de obra excedente planejada pelo 

projeto neoliberal elaborado na década de 1940, de acordo com o exposto por Anderson 

(1995)32. 

Outra impressão marcante na fala da dupla é a impossibilidade de ascensão 

social por parte dos punks, pontuada por uma “incapacidade inata” e “falta de vontade”, 

acompanhada ainda por uma suposta acomodação que os manteria em um sub-estrato. A 

impossibilidade de se diminuir o abismo social que separava os punks (“pobres”) da 

sociedade fica implícita na naturalidade e ordenamento tomado como lógico pelos dois. 

Um ordenamento social que flui dentro de uma correnteza irresistível, ancorando cada 

elemento em seu porto de direito e merecimento natural. 

                                                           
32 Perry Anderson in SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e 

o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9-23.  
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Talvez o desconforto em relação ao punk estivesse ligado às suas subjetividades, 

a partir do momento em que a sociedade, e não apenas a dupla aqui citada, entendesse 

seu sentido, ainda que instintivamente, fruto de uma percepção quase subliminar. 

O punk reflete a vida como ela é, nos apartamentos desconfortáveis 

dos bairros pobres, e não o mundo de fantasia e alienação que é o que 

a maioria dos artistas criam. É verdade que o punk destruirá, mas não 

será uma destruição irracional. O que o punk destruir será depois 

reerguido com honestidade (BIVAR, 1984, p. 59). 

 

Além do fator econômico enquanto característica contra os punks, existia outro 

fator, que é a questão dos “diferentes”. Não apenas por serem pobres, mas considerando 

também a incerteza dessa “invasão” de pessoas que se vestiam de forma peculiar, 

subvertendo as regras sociais com roupas rasgadas, cabelos pintados de laranja e 

alfinetes pregados no corpo33. 

Pelo que conhecemos, o influxo maciço de estranhos pode ser o 

responsável pela destruição das coisas que apreciávamos, e sua 

intenção é desfigurar ou abolir nosso modo de vida confortavelmente 

convencional. Essas pessoas com as quais estamos acostumados a 

coexistir em nossos bairros, nas ruas das cidades ou nos locais de 

trabalho, nós as dividimos em geral entre amigas ou inimigas, bem-

vindas ou apenas toleradas. Mas, qualquer que seja a categoria em que 

as situemos, sabemos muito bem como nos comportar em relação a 

elas e como conduzir nossas interações. Sobre os estranhos, porém, 

sabemos muito pouco para sermos capazes de interpretar seus 

artifícios e compor nossas respostas adequadas – adivinhar quais serão 

suas intenções e o que farão sem seguida. E a ignorância quanto a 

como proceder, como enfrentar uma situação que não produzimos 

nem controlamos, é uma importante causa de ansiedade e medo 

(BAUMAN, 2017, p. 14). 

 

Na análise citada entra o fator conservador34, o que amplificava o receio pela 

dúvida perante o completo desconhecido, o absolutamente novo. Até que ponto aqueles 

imprevisíveis poderiam mudar a sociedade e desfazer ou modificar circunstâncias que 

eram caras e das quais os representantes de classes sociais hegemônicas não pretendiam 

abrir mão? Se aquelas pessoas eram diferentes no aspecto, que características 

psicológicas poderiam representar valores opostos aos de seus críticos, constituindo 

ameaça ao seu modo de vida ou sua posição de controle? 

Sobre o influxo de pessoas diferentes em áreas urbanas densamente povoadas, 

Bauman (2017, p. 14-15) nos traz os conceitos que definem os impulsos contraditórios 

                                                           
33 O recorte histórico de nosso trabalho compreende do início da década de 1970 a final da década de 

1980, quando esse tipo de adorno e vestuário ainda não eram comuns, causando estranheza à maioria das 

pessoas.  
34 Ver SEPULVEDA, José Antônio e SEPULVEDA, Denize, Conservadorismo e Educação Escolar: um 

modelo de exclusão, Movimento, Revista de Educação, ano3 nº5 – UFF – 2016. 



 
 

21 
 

de mixofilia e mixofobia. A mixofilia consiste na atração por ambientes diversificados e 

heterogêneos, anunciando experiências desconhecidas e inexploradas, e por esse motivo 

prometendo os prazeres da aventura e da descoberta. Já na mixofobia temos o medo 

provocado pelo volume irrefreável do desconhecido, inconveniente, desconcertante e 

incontrolável. O primeiro impulso é a principal atração da vida urbana, e o segundo, 

pelo contrário, é sua aflição mais assustadora, em especial aos olhos dos menos 

afortunados e qualificados, os quais - ao contrário dos ricos e privilegiados, capazes de 

comprar seu espaço em “comunidades fechadas” para se isolar do pandemônio e da 

agitação, desconfortáveis, desconcertantes e com frequência terrificantes das ruas 

apinhadas das cidades – carecem de capacidade  para se manter à distância das inúmeras 

armadilhas e emboscadas que se espalham por um ambiente urbano heterogêneo muitas 

vezes inamistoso, problemático e hostil, a cujos perigos ocultos estão destinados a 

permanecer expostos por toda a vida (Bauman, 2017, p. 14-15). Como ilustração cito a 

autora Janice Caiafa35 que conviveu com os punks no Rio de Janeiro em 1983 durante a 

pesquisa para sua dissertação acadêmica. Um trecho de sua experiência: 

A Lagarta está procurando sabão para arrepiar o cabelo. Comecei a 

chama-la de Lagartixa na tentativa de um diminutivo mais ágil porque 

ela é uma menina miúda de treze anos. Tem o cabelo curtíssimo e usa 

todos os adornos punks: camisetas, braceletes, coleira, cinto e uma 

corrente que liga a coleira ao cinto e ao bracelete. A Lagarta só põe o 

visual no ônibus porque seu pai não permite. O fato é que muitos 

punks têm que ir se vestindo no caminho para evitar hostilidades onde 

eles sabem que isso é certo de acontecer. O Pelé, por exemplo, tem 

seu cabelo tricolor e um boné por cima. Os punks aprendem a se 

subtrair a esses ataques (nos ônibus, pela rua), e a deflagrar toda 

estranheza em momentos em que ela possa ter um papel ativo de 

interferência (CAIAFA, 1985, p. 26). 

 

Esse trecho do trabalho de Caiafa revela a originalidade desse tipo de narrativa 

na cultura urbana brasileira. Na origem do movimento punk, um dos aspectos 

primordiais para a formação dos grupos sociais foi a identidade visual, a partir de 

elementos até então não utilizados na moda. Até porque os punks rejeitavam a moda, ou 

seja, rejeitavam o senso comum, porém propondo alternativas. Em um contexto urbano 

ainda sem muitos locais onde se encontrar ou socializar, o cartão de apresentações entre 

eles era o cabelo com corte moicano ou pintado de laranja, roupas rasgadas, botas estilo 

coturno, entre outras características que vieram a definir o movimento. Justamente por 

                                                           
35 Janice Pereira Caiafa e Silva – escritora, Mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-

Graduação em Antropologia social da UFRJ, Doutora em Antropologia pela Cornell University, E.U.A., 

professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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se mostrarem contrários a qualquer normatização os punks eram, e até hoje são, atraídos 

para ambientes povoados por pessoas de aparência exótica. Estas, por sua vez, criaram 

suas próprias referências e estabeleceram suas propostas para uma profunda 

diversificação de estilos. Tal liberdade proporcionou um contexto pedagógico no qual 

elementos apropriados por alguém eram reelaborados por outra pessoa, criando-se então 

um novo elemento visual. A partir daí temos a formação de vários grupos ou tribos36 

urbanas tendo proporcionado, a partir do movimento punk, uma revolução também na 

cultura da moda e na arte, à medida em que esses elementos foram também apropriados 

por esses mercados ao longo dos anos. Caiafa também registrou esse processo em 

relação à cena punk no Rio de Janeiro: “A noite da Lapa e da Cinelândia se especializou 

numa diversidade de reinos que se entrecruzam, se olham, convivem e entram em 

choque, de toda forma passam por ali, passam nos bares (CAIAFA, 1985, p. 13 – 14)”. 

Sem dúvida, desde a origem do punk existe um movimento de retro alimentação 

na questão da mixofilia, no qual, inspiradas por seus predecessores, novas gerações 

criam novos estilos, novas tendências. É importante ressaltar uma fala anteriormente 

citada, na qual Caiafa (1985) classifica a estranheza como “ferramenta a ser deflagrada 

nos momentos apropriados”. Dessa forma, a diferenciação estética agia, por si só, como 

fator ativo na mensagem que o punk pretendia passar à sociedade. O punk não se eximia 

de sua posição como ator social, tanto que se assumia (e até hoje se assume) enquanto 

produto do meio urbano. Porém, carregado de contestações e insatisfações, propunha 

mudanças. E a proposta libertária através das roupas já se constituía em uma primeira 

ação, com forte efeito, embora silenciosa. É notório que a simples presença do punk 

provocava os olhares desconfiados das pessoas estranhas ao grupo. Embutida no visual, 

residia uma demarcação de território que significava, para além de um lugar físico, uma 

postura contestatória. Era a sinalização de uma fronteira pré estabelecida não pelos 

punks, mas pelos valores conservadores que tendiam a normatizar desde as roupas até 

um comportamento padrão na sociedade. Esses valores, constituindo-se representantes 

de classes sociais dominantes, acabavam por invisibilizar o pobre e o jovem. A 

sociedade aprendeu ao longo dos anos, através do visual punk, a reconhecer toda essa 

                                                           
36 Grupos urbanos de jovens com afinidades e interesses comuns. Também chamadas de subsociedades, 

são constituídas de microgrupos que têm como objetivo principal estabelecer redes de amigos. Esses 

grupos apresentam uma conformidade de pensamentos, hábitos e maneiras de se vestir. Geralmente, um 

estilo musical está presente em sua forma de pensar, definindo também um fazer artístico. Ver em 

https://queconceito.com.br/tribos-urbanas. 
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rede intrínseca de informações. Apenas com o recurso visual, o que consideramos outra 

conquista pedagógica do movimento punk. 

A sociedade tende a categorizar os indivíduos. Nesse processo, ironicamente 

lhes retira a individualidade, lhes são cobradas uma série de atributos pertinentes aos 

grupos sociais aos quais, “naturalmente”, devam pertencer.  Os acessórios e vestimentas 

punks eram, antes de tudo, a representação de tudo aquilo que o establishment37 

conservador pensava deles. É assunção de um estereótipo por parte dos jovens. Porém, 

lhes concedendo voz, antes de tudo através da força visual da característica identitária, 

seja pela roupa ou música e comportamento. A definição mais popular a respeito dessa 

questão foi registrada em uma composição do grupo “Aborto Elétrico38”, conhecida 

nacionalmente a partir de uma gravação da banda “Legião Urbana39”: 

Quando nascemos fomos programados / A receber o que vocês / Nos 

empurraram com os enlatados / Dos USA / De nove às seis / Desde 

pequenos nós comemos lixo / Comercial e industrial / Mas agora 

chegou nossa vez / Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês / 

Somos os filhos da revolução / Somos burgueses sem religião / Somos 

o futuro da nação / Geração Coca Cola (RUSSO, 1985, álbum Legião 

Urbana, 1983, EMI-Odeon). 

 

O ambiente do movimento punk em sua origem histórica se constituía em 

paisagem de delicada absorção para uma pessoa comum. E ainda que se desenvolvesse 

atração por parte do observador, seria necessário que certas afinidades sociais 

promovessem a aceitação desse novo membro pelo grupo.  

O point atrai pessoas que circulam pela região e acabam por se 

interessar pelo grupo. Os punks atraem também, quando vão juntos a 

shows, gente que ouve som e por essa via se aproxima. Poucos deles 

vingam no Movimento, onde se exige um desempenho do qual nem 

todos são capazes. Todavia, os punks também afastam e se afastam. 

Nossos primeiros olhares foram em longos shows de rock em que toda 

força de sua solidão já me sugeria um sentido e uma intransigência de 

grupo. Punham-se ao largo e conversava entre si. O negrume do 

batom das moças e a dureza do couro em grande número de jaquetas e 

                                                           
37 Ordem ideológica, econômica e política que constitui uma sociedade ou um Estado. Em sentido 

pejorativo, designa uma elite social, econômica e política que exerce forte controle sobre o conjunto da 

sociedade, funcionando como base dos poderes estabelecidos. Ver 

https://www.teclasap.com.br/establishment/ 
38 Primeira banda de punk rock de Brasília, esteve ativa entre 1978 e dezembro de 1981. Foi formada pelo 

letrista, baixista e cantor Renato Russo (Renato Manfredini Júnior – 1960 / 1996) e o guitarrista André 

Pretorius (Andre Fredrik Pretorius – 1961 / 1988). Se completava com Fê Lemos (Antônio Felipe Villar 

de Lemos – 1962) na bateria. Ver O Diário da Turma – 1976 – 1986 – a História do Rock de Brasília de 

Paulo Marchetti. 
39 Banda brasileira de rock fundada na cidade de Brasília no ano de 1982 por Renato Russo e Marcelo 

Bonfá (Marcelo Augusto Bonfá - 1965). A banda também contou com Dado Villa-Lobos (Eduardo Dutra 

Villa-Lobos – 1965) e Renato Rocha em sua formação clássica. Ver O Diário da Turma – 1976 – 1986 – a 

História do Rock de Brasília de Paulo Marchetti.    
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braceletes eram definidores de alguma prática, algum exercício. Em 

meio à variedade inconsequente das etiquetas da moda da maioria do 

público desses espetáculos (em que o uso de camisetas de bandas em 

geral não foge também ao modismo), era certo que ali insistia uma 

tribo. O cansaço urbano que via neles, sua movimentação em quase 

fúria, sua inquietude me colocavam no encalço da cidade, a me 

perguntar como funcionava esse bando. A invasão já havia começado 

(CAIAFA, 1985, p. 15). 

 

Alguém ligado ao mundo das artes ou reflexivo a respeito da diversidade da 

natureza humana se sentiria atraído. Uma pessoa de perfil conservador habituado a se 

movimentar socialmente dentro de um código mais restrito, estruturado por construções 

tradicionais ligadas à família e religião, certamente desenvolveria alguma rejeição. 

Independente mesmo da aspecto visual exótico, o excessivo movimento urbano, grande 

densidade de concentração humana e o “aspecto pobre” de vários de seus integrantes 

também provocavam rejeição. Cabe destacar que roupas rasgadas eram o básico usual. 

Além do temor de “algo a ser perdido” por parte do crítico ao movimento punk, 

existia outro aspecto importante contido nesse receio, que é o confrontamento do sujeito 

com suas próprias inseguranças. Em uma sociedade constituída por regras que mantém 

nossa posição estável, predominará um sentimento de segurança. Mas quando essa 

estrutura pode ser abalada pelo confronto com os “diferentes”, a consciência sobre 

nossas vulnerabilidades nos trará dúvidas. A meta passa a ser preservar nossa posição e 

a (agora perceptível) endêmica fragilidade de nosso bem estar “arduamente 

conquistado”. 

Não se pode deixar de notar que o súbito e copioso aparecimento de 

estranhos em nossas ruas não foi causado por nós nem está sob nosso 

controle. Ninguém nos consultou, ninguém pediu nossa anuência. [...] 

Eles nos tornam conscientes e nos lembram daquilo que preferiríamos 

nos esquecer ou, melhor ainda, fazer de conta que não existe. Forças 

globais, distantes, ocasionalmente mencionadas, mas em geral 

despercebidas, intangíveis, obscuras, misteriosas e difíceis de 

imaginar, poderosas o suficiente para interferir também em nossas 

vidas, enquanto desconsideram e ignoram nossas próprias preferências 

(BAUMAN, 2017, p. 20 e 21). 

 

Dentro da perspectiva dos punks enquanto pobres, como já vimos, tal situação 

consiste – para o crítico conservador - em condição econômica natural. Ele não associa 

essa pobreza a um conjunto de deliberações políticas que promovem desequilíbrio nas 

relações sociais, resultando em abismos que separam classes sociais.  

Sob a perspectiva de Bauman (2017, p. 21), essas pessoas podem ser 

consideradas as “vítimas colaterais” de condições sociais para a qual o crítico 



 
 

25 
 

conservador não atenta. É um hábito muito humano culpar e punir os mensageiros pelo 

conteúdo odioso da mensagem de que são portadores. Essa posição frente aos diferentes 

pode aliviar certas tensões internas. Na perspectiva de que esses “diferentes” são 

produtos da globalização, diz o autor: 

Embora quase nada possamos fazer para controlar as esquivas e 

remotas forças da globalização, podemos pelo menos desviar a raiva 

que nos provocaram e continuam a provocar, a despejar nossa ira, 

alternadamente sobre seus produtos, ao nosso lado e ao nosso alcance. 

Isso, claro, não vai chegar nem perto das raízes do problema, mas 

pode aliviar, ao menos por algum tempo, a humilhação provocada por 

nossa impotência e incapacidade de resistir à debilitante precariedade 

de nosso lugar no mundo (BAUMAN, 2017, p. 21 e 22). 

 

  Há algumas linhas atrás, em uma citação de Caiafa (1985), acompanhamos a 

narrativa sobre uma menina de treze anos apelidada de “Lagarta”. E na autocrítica que 

também se reverte à sociedade feita por Renato Russo, vimos que ele se define como 

produto da “Geração Coca Cola”. Ainda assim, não seria prudente, no estudo do 

movimento punk, imaginar que as trajetórias sejam inofensivas.  

Falemos de um personagem nada inofensivo da história do punk rock: a seminal 

banda inglesa Sex Pistols40, em uma decisão duvidosa, expulsou o baixista-fundador 

Glen Matlock e colocou em seu lugar o jovem John Simon Ritchie-Beverly, conhecido 

como Sid Vicious41. A questão é que o primeiro era também o autor das músicas do 

grupo, enquanto o segundo, a despeito do fato de que no punk rock não era necessário 

virtuosismo ou técnica, não possuía o mínimo necessário para estar em uma banda. Esse 

trecho do livro de Hugo Santos (1985) exemplifica muito do que desenvolvemos até 

aqui sobre a relação dos punks entre si e com as pessoas externas ao grupo: 

                                                           
40 Os Sex Pistols foram a banda que condensaram em sua trajetória todas as narrativas próprias do 

movimento punk enquanto elemento contestador da sociedade conservadora e suas desigualdades. Seus 

integrantes foram o cantor John Lydon (que recebeu a alcunha Johnny Rotten em função do mal estado de 

seus dentes) – nascido em 31 de janeiro que 1956 no Reino Unido e em atividade até os dias de hoje, 

Steve Jones, guitarrista, nascido em 3 de setembro de 1955 no Reino Unido e em atividade até os dias de 

hoje, Paul Cook, baterista, nascido em 20 de julho de 1956 no Reino Unido e em atividade até os dias de 

hoje, Glen Matlock, baixista, nascido em 27 de Agosto de 1956 e em atividade até os dias de hoje e o 

baixista Sid Vicious (John Simon Ritchie-Beverly), nascido em 10 de maio de 1957 no Reino Unido e 

falecido em 2 de fevereiro de 1979 em virtude de uma overdose. 
41 John Simon Ritchie-Beverly, nascido em Londres em 1957, tornou-se um ícone da cultura rock e do 

movimento punk. Segundo baixista dos Sex Pistols, embora não tivesse noção de como se tocasse esse 

instrumento, representou a dualidade entre uma postura agressiva e sua figura frágil, geralmente ferida 

pela auto-imolação. Foi amigo de Johnny Rotten antes da existência da banda. Juntos, já tinham fama de 

“estranhos” devido às cores vibrantes com as quais pintavam os cabelos e o comportamento desajustado. 

Sid teve sua vida complicada a partir da morte de sua namorada Nancy Spungen em outubro de 1978. 

Devido às circunstâncias dessa morte (ela foi assassinada em um quarto de hotel onde ambos dormiam), 

as suspeitas recaíram sobre Sid, que negou a autoria do crime até o fim. Faleceu em Nova York em 

decorrência de uma overdose, em 1979. Ver Sid Vicious de Hugo Santos, 1985, editora Brasiliense. 



 
 

26 
 

Em certas noites, quando pessoas que não faziam parte da tribo punk 

frequentavam esse circuito, interessadas nas músicas feitas por esses 

grupos ou curiosas por conhecer a nova onda, Sid mostrava-se mais 

hostil ainda. Uma vez implicou com pessoas que insistentemente 

pediam autógrafos, com ironia, para todos os jovens punks. – “Eu 

gostaria de autografar a cara de alguém!” Ou então exigia algumas 

libras dos fotógrafos que iam cobrir os shows. Do contrário, partia 

para a briga. Essa atitude, aparentemente simples agressão e desejo de 

chocar, revelava uma repentina inversão de papéis onde ele, punk, 

inicialmente marginalizado, passa a marginalizar a sociedade. Ele se 

recusava a ser visto como uma aberração ou curiosidade, e defendia o 

território punk dessa invasão de gente estranha com unhas e dentes. E 

socos. Dentro das fronteiras do punk, as normas eram outras.  

(SANTOS, 1985, p. 51 e 52). 

 

Sid Vicious devolvia à sociedade a estranheza com a qual ela o encarava. Para 

falar sobre Sid, entraremos na perspectiva dos estigmatizados de Erving Goffman 

(1980). Esse autor enfoca o termo estigma, de origem grega, usado em referência a um 

atributo depreciativo.  

Goffman (1980, p. 64-65) coloca que o estigmatizado é, antes de tudo, uma 

pessoa desacreditada. O autor categoriza características que normalmente estigmatizam 

o indivíduo frente a uma sociedade conservadora. Entre os exemplos, algumas situações 

constam como as “fáceis de esconder”. Entre elas, impotência sexual, esterilidade, 

frigidez, homossexualidade. Outras, as difíceis de esconder, estão ligadas a fatores 

visíveis, identificados de imediato, como a feiúra, um aleijão ou a doença mental. É 

importante ressaltar que o estigma, nesse segundo caso, normalmente não se aplica à 

família ou amigos, que aceitarão a pessoa como ela é. A partir deste conceito, Goffman 

parte para as definições de identidade social virtual e real, que veremos pouco adiante 

em nosso trabalho. 

Entre outros fatores estigmatizantes, a vestimenta e aspecto geral do indivíduo 

também constituem, por essa perspectiva, meios para sua categorização. O autor, entre 

outras características, também identifica o estigma entre os portadores de marcas 

corporais. Goffman revela o sentido histórico desses sinais, através dos quais se 

procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre a status moral de 

quem os apresentava.  

Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o 

portador era um escravo, criminoso ou traidor – uma pessoa marcada, 

ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente em lugares 

públicos (GOFFMAN, 1980, p. 11). 
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Sid Vicious também foi adepto dessa prática. Apresentando-se nos shows 

predominantemente sem camisa, Sid expunha marcas de autoflagelo, quando não estava 

sangrando em ferimentos recentes. Dentro da prática de autoimolação no rock ele não 

foi o primeiro nem o último42, porém, sem dúvidas deixou o registro visual mais 

marcante conhecido pelo grande público. Certamente que Sid queria ser notado a partir 

dessas marcas. Elas não eram expostas por acidente. Qual seria seu significado 

intrínseco? Chocar a sociedade? Pedir alguma ajuda? Aliviar alguma inconstância 

emocional? De qualquer forma, ainda que alguns pudessem desenvolver um sentimento 

empático pelo fato dele estar ferido, a identidade elaborada pela sociedade a partir de 

seu estigma não deixaria espaço para sentimentos mais nobres em relação a Sid. 

A sociedade instrumentaliza meios de definir as pessoas através de estereótipos, 

pois os indivíduos precisam ser “identificáveis de forma a manter certos controles 

sociais”. Goffman (1980, p. 81) exemplifica um método instituído para identificação 

pessoal, quando chefes de seções de lojas de departamentos recebem extensas 

informações sobre a aparência de ladrões profissionais de lojas, em combinação com o 

apoio de identidade chamado modus operandi. O autor chama isso de produção de 

identificação pessoal. Porém, é importante ressaltar que uma característica que 

estigmatiza um indivíduo pode, para outro, confirmar sua normalidade. Portanto, uma 

característica pessoal de origem física, cultural ou comportamental, por si, não define 

uma pessoa, em toda sua complexidade humana, como de caráter positivo ou negativo. 

Em um desses exemplos inversos, a história relata que um dos motivos que levaram 

Glen Matlock a ser expulso dos Sex Pistols foi o fato dele gostar de Beatles43 (Essinger, 

1999, p. 48).  

Essa perspectiva também identifica o punk, porém mais sob o ponto de vista 

social e antropológico. Em uma sociedade na qual inconstâncias emocionais grassam 

em consequência dos mais variados fatores contemporâneos, o traço comportamental da 

                                                           
42 Antes de Sid Vicious já havia Iggy Pop – James Osterberg (Michigan, 1947) - cantor da banda norte 

americana The Stooges, considerados predecessores do movimento punk. Depois de Sid houve Lux 

Interior – Erick Lee Purkhiser (Ohio, 1946, falecido na Califórnia em 2009), cantor da banda norte 

americana The Cramps, do estilo psychobilly e considerados herdeiros do movimento punk. O artista 

atual mais conhecido adepto à prática de autoimolação é o cantor Marilyn Manson (Brian Hugh Warner, 

Ohio, 1969). 
43 Banda fundada em Liverpool no início da década de 1960 que iniciou a invasão das bandas britânicas 

aos EUA, consolidando o formato da música pop. Sua formação contava com o compositor, guitarrista e 

cantor John Winston Lennon (Liverpool, 1940, falecido em Nova York em 1980), o compositor, cantor e 

multi-instrumentista James Paul McCartney (Liverpool, 1942), o compositor, cantor e guitarrista George 

Harrison (Liverpool, 1943, falecido na Califórnia em 2001) e o compositor, cantor e baterista Richard 

Starkey (Ringo Starr – Liverpool, 1940). Ver http://www.muzplay.net/musica/the-beatles 
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autoimolação representa uma preocupação para os mantenedores do equilíbrio mental 

social. Os cortes no corpo, em um bizarro apelo inverso, também podem seduzir alguém 

que esteja passando por algum momento psicologicamente delicado.  

Abrimos aqui espaço para duas observações. A primeira referente a algum 

provável julgamento negativo que possa haver sobre a trajetória do movimento punk. 

Muito pelo contrário, nos baseando na visão do filósofo Walter Benjamin, ela é dotada 

de riqueza. O trecho que destacamos desse autor finaliza com uma metáfora que iremos 

personificar em uma licença alegórica. Diz Benjamin:  

Nunca houve experiências mais radicalmente desmentidas que a 

experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência 

econômica pela inflação, a experiência do corpo pela batalha material 

e a experiência moral pelos governantes. Uma geração que ainda fora 

à escola num bonde puxado por cavalos encontrou-se desabrigada, 

numa paisagem em que nada permanecera inalterado, exceto as 

nuvens, e, debaixo delas, num campo de forças de torrentes e 

explosões destruidoras, o frágil e minúsculo corpo humano 

(BENJAMIN, 2014, p. 214). 

 

Esse trecho ressalta o valor da experiência através de situações extremas e sua 

inevitabilidade. No caso do movimento Punk, uma de suas particularidades foi ter 

elaborado sua reação a essa “experiência de guerra” em uma proposta que também 

incluía uma educação de caráter autônomo, à sua maneira. A metáfora de Benjamin 

contextualiza a fragilidade humana frente às dificuldades. Porém, no nosso caso, 

poderíamos mesmo personificar esse “frágil e minúsculo corpo humano” na pessoa de 

Sid Vicious. Um símbolo derradeiro da personificação punk.  

Outra observação que cabe neste ponto do trabalho diz respeito aos artistas que, 

por virtudes contestáveis vieram a falecer cedo. O respeito às suas trajetórias se fará em 

nosso trabalho de maneira integral. Em outros trabalhos acadêmicos abordando estes 

músicos, encontramos menções que declaram: "as drogas infelizmente ceifaram-lhe a 

vida precocemente”. No nosso entendimento, e analogamente aos conceitos de 

Benjamin sobre a trajetória, consideramos todas as conjunturas ligadas à vida do artista 

como componentes intrínsecos à sua produção de arte e impacto social. Todos os 

aspectos pessoais, tensões, questionamentos, enfim, tudo que impulsionou ou 

incomodou o artista fez parte integrante de sua trajetória, influenciou sua produção e foi 

determinante para colocá-lo, de alguma forma, como objeto de nosso estudo. Existe 

ainda um aspecto pouco considerado, que é o quanto esses artistas se destacaram como 
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detentores de uma obra de qualidade relevante, assim como revolucionários44, como foi 

o caso do guitarrista norte-americano Jimi Hendrix45, que reinventou a forma de tocar 

seu instrumento e reescreveu sua história em dois anos de atividades. Quando nos 

referimos ao movimento Punk, temos como símbolo Sid Vicious. Sid não era 

compositor, não era músico e não cantava. Sua representatividade enquanto símbolo de 

comportamento e atitude que se opunha a um sistema dominante transcorreu em um 

espectro independente ao da música, ainda que ligado diretamente a ela. Sua morte, na 

data e condições em que se deu46, foi fator determinante para o fechamento de um ciclo 

que criou o símbolo. Sid Vicious, em sua trajetória, projetou para a sociedade a questão 

do estigma segundo Goffman (1980). Também quebrou vários paradigmas, como 

afrontar a indústria do rock simplesmente com seu aspecto visual, o que se revelou de 

tanta relevância para o movimento Punk quanto a própria música. Dessa forma, Sid 

tornou-se elemento indispensável para entendermos esse movimento em todas as suas 

dimensões e subjetividades e, mais uma vez, o punk se incorporou de um sentido 

educacional. 

Voltando então à nossa análise, ainda que deixemos de lado o exemplo extremo 

da prática de autoflagelo, a nossa tendência imediata frente ao “diferente” é lhe 

imputarmos uma série de más qualidades opostas àquilo que, para nós, ele “deveria ser.” 

Esse sujeito não preenche, compulsoriamente, os requisitos necessários para nossa 

aprovação. Toda essa análise surge de um retrospecto em potencial, onde rememoramos 

nossos padrões comportamentais. Dessa forma, chegamos a uma conclusão sem o 

aprofundado conhecimento de fatos empíricos que possam confirma-la. A isso, 

Goffman (1980, p. 12) chama de identidade social virtual. Porém, existirão os aspectos 

reais que, através de sua forma de agir, o indivíduo em questão provará possuir. A isso o 

autor chama de identidade social real. Tomo nesse momento a liberdade para 

                                                           
44 Entre esses artistas podemos citar Janis Joplin, Jim Morrison (The Doors), Brian Jones (Rolling 

Stones), Kurt Cobain (Nirvana) e Amy Winehouse. Estes artistas foram referências em seus segmentos. 

Kurt Cobain fez surgir um estilo chamado grunge no início da década de 1990 que nada mais foi do que 

um desdobramento do movimento punk. Amy Winehouse revigorou o jazz e o R&B, fazendo esses estilos 

dialogarem com o pop de forma inédita para um grande público. Vale citar também que o Nirvana de 

Cobain é considerada a primeira banda de sucesso da “Geração X”, expressão que diz respeito às crianças 

nascidas após o baby-boom, ou seja, pós-segunda guerra mundial. 
45 James Marshall Hendrix, guitarrista, cantor e compositor norte-americano que se tornou um dos mais 

influentes músicos de todos os tempos. Originalmente um artista do blues, Hendrix revolucionou o uso do 

instrumento com sua forma peculiar de tocar, extraindo novos sons sem uso de pedais ou aparatos 

tecnológicos. Ganhou todos os prêmios relevantes em vida e prossegue ganhando outros postumamente. É 

comum seu nome figurar em diversas listas de revistas especializadas como o maior guitarrista da 

história. Nascido em Seattle em 1942 e falecido em Londres em 1970. 
46 Sid foi preso, causado de assassinar sua namorada Nancy Spungen, vindo a falecer de overdose ao ser 

liberto. Ver em Sid Vicious de Hugo Santos, 1985. 
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exemplificar um caso ocorrido comigo, nos corredores da Escola de Belas Artes 

(UFRJ), na década de 1980, como aluno daquela Instituição, quando passei em frente à 

uma sala de aula. O professor fez um comentário com a turma e, posteriormente, o caso 

me foi narrado por um colega que assistia essa aula. Tendo eu sido visto rapidamente, 

com os cabelos arrepiados, botas longas e vestido de preto, o professor comentou com a 

turma: “Aquele punk que passou ali fora, de repente faz trabalhos em estilo realista, 

observa normas de composição e respeita o correto uso dos materiais”. Ou seja, o 

professor levantou a hipótese de que minha aparente identidade social, a de subversor 

das regras, pudesse ser um equívoco, trazendo dúvidas ao hábito da aceitação do senso 

comum sem questionamentos. 

Uma das características libertárias do movimento punk é a prerrogativa para que 

se possa agir, pensar e vestir da maneira que desejar, manifestando sua forma de ser 

plenamente e sem censuras. Logicamente, muitas das escolhas dentro dessa liberdade 

vem em função do desafio à sociedade conservadora, consequência que consideramos, 

em nosso trabalho, como fator educacional para a sociedade. O punk reconhece que, na 

maioria das vezes, o estranhamento social que causa o impedirá de ser categorizado pelo 

cidadão médio. Dessa forma, sabe que será encarado como uma figura menos desejável. 

Em uma análise extremada, poderá ser considerado alguém perigoso. Dessa forma, ele 

sabe que é visto pela sociedade, genericamente falando, como alguém “menor” em 

importância, capacidade e representatividade. Aliás, passa a ser imperioso para 

determinadas forças conservadoras (políticas e midiáticas) que ele realmente seja 

desqualificado frente ao consenso geral.  

Santos (1985, p. 23), afirma que tínhamos, nesse momento (segunda metade da 

década de 1970), uma discrepância entre a identidade social virtual e a identidade social 

real. Principalmente quando o jovem, por se sentir parte de algo novo que ele próprio 

instituía, sentia-se dono de um novo individualismo.  

Goffman (1980, p. 13), define o estigma como um tipo especial de relação entre 

atributo e estereótipo. Porém, ele propõe uma modificação desse conceito, sustentando 

que, em nossa sociedade, importantes atributos levam ao descrédito. Goffman (1980, p. 

14) propõe que o termo oculta uma dupla perspectiva: quando o estigmatizado assume 

que sua distinção é imediatamente visível – o caso do punk – e quando ela não é nem 

conhecida pelos presentes e nem imediatamente percebida por eles (uma pessoa frígida, 

por exemplo, como dito anteriormente). Segundo o autor, no primeiro caso estaremos 
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lidando com a condição do desacreditado. No segundo caso, estaremos lidando com o 

desacreditável. As duas não precisam estar necessariamente separadas.  

Podem-se mencionar três tipos de estigmas nitidamente diferentes. Em 

primeiro lugar, há as abominações do corpo – as várias deformidades 

físicas. Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como 

vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e 

rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos 

conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, 

alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e 

comportamento político radical. Finalmente, há os estigmas tribais de 

raça, nação e religião, que podem ser transmitidos através de linhagem 

e contaminar por igual todos os membros de uma família 

(GOFFMAN, 1980, p. 14). 

 

Os exemplos listados pelo autor possuem, como característica comum, o fato de 

que o indivíduo que poderia ter sido acolhido na relação social cotidiana foi excluído 

por um diferencial que se pronunciou frente aos valores da sociedade. Dessa forma, 

eliminou-se a consideração de que outros atributos seus poderiam ser agradáveis e úteis, 

anulando aquele suposto negativo.  

Cabe ressaltar que, embora imersos na elaboração de Goffman para o correto 

entendimento de seu conceito, o punk, nosso objeto de análise, se constituía em um 

estigmatizado voluntário. Ele não apenas pretendia se diferenciar e não pertencer a 

determinados grupos, como fazia questão de aprimorar vias pelas quais conquistaria 

rejeição pelos mesmos. Ao mesmo tempo, essa diferenciação proposital e por vezes 

extravagante também se constituía na busca por uma identidade pessoal. Uma 

unicidade. Todos os aspectos agregados ao visual punk buscavam traduzir sua história 

de vida. Dessa forma, a identidade pessoal se misturava a uma história única de fatos 

que hoje compõe uma biografia. É justamente devido à sua unicidade que a identidade 

pessoal desempenha um papel estruturado na organização social. 

Achei que era perfeito, era o exemplo perfeito do exagero e da 

rapidez. Por isso até mesmo os New York Dolls eram um prazer 

clandestino, pois nós que éramos adolescentes homofóbicos não 

gostávamos do visual e não queríamos ser forçados pela indústria do 

entretenimento. Mas o punk não era promovido pela indústria do 

entretenimento, ele ameaçava a indústria do entretenimento. Por isso 

me senti tão bem quando raspei todo o cabelo e todos tinham medo de 

mim. E, nossa, bastava que eu andasse por aí para assustar as pessoas. 

Que legal (BIAFRA, Punk Attitude, 2005).  

 

Também com relação à identidade pessoal, temos uma particularidade única no 

caso do punk, caso esse seja pertencente a algum grupo musical conhecido. Goffman 

(1980, p. 79), afirma que, no caso de pessoas famosas, o tratamento que lhe é 
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dispensado frequentemente é dado com deferência e indulgência adicionais em virtude 

de sua identidade social. O simples fato de ser reconhecido em lugares públicos por 

estranhos (seu público, no caso) também pode ser uma fonte de satisfação. Para 

exemplificar, Goffman (1980, p. 80) se serve da fala de 1965 do então jovem ator 

Anthony Perkins47: “Quando comecei a adquirir certa notoriedade e tinha dias em que 

me sentia deprimido, dizia a mim mesmo: Bem, acho que vou dar uma volta e ser 

reconhecido”. 

Ao contrário do que se esperaria de uma estrela da música ou das telas, o punk 

renega a condição de celebridade. A princípio por não reconhecer a legitimidade 

daquele que erigiu o pódio, fruto de um sistema48 que ele nega. Em segundo lugar, 

porque não se considera um indivíduo diferenciado. O punk pretende traçar uma 

trajetória independente no mundo das artes e os meios de comunicação formais são, por 

vezes, ferramentas a serem usadas contra o próprio sistema. John Lydon, cantor dos Sex 

Pistols, colecionou atritos contra tudo e todos que seriam considerados necessários à 

divulgação de seu trabalho. Curiosamente, parece que ele fazia questão de se tornar 

desagradável, tomando liberdade para fugir aos padrões sociais sempre que interagia 

com repórteres e apresentadores de TV. Nem a emissora especializada em música, 

MTV, foi poupada em sua pouca disposição para entrevistas49.  

Por outro lado, essa negação ao estrelato podia também conter o sentido da 

horizontalidade no movimento punk, onde “ninguém é melhor do que ninguém”, ainda 

que pertencendo a uma banda de destaque. No Brasil, em 1986 a banda Cólera50 lançou 

um disco chamado Pela Paz em Todo Mundo51. Esse trabalho fez muito sucesso entre os 

punks, provocando acúmulo de correspondência para o grupo. Assim, seu cantor, 

guitarrista e compositor, Redson Pozzi, tomou a iniciativa de fundar um fanzine sobre 

as atividades da banda. Em um comunicado através de folhetos em xerox (muitos deles 

enviados pelos correios), Redson destacava: “Nosso objetivo não é de idolatrar a banda, 

                                                           
47 Anthony Richard Perkins, ator norte-americano, mais conhecido por interpretar Norman Bates no filme 

“Psicose” de Alfred Hitchcock. Nascido em Nova York em 1932 e falecido na Califórnia em 1992. Ver 

http://www.75anosdecinema.pro.br/biografia.jsf?codigo=1 
48 “Sistema” dentro da ótica crítica do movimento Punk coincide com o elaborado por Berry (1983, p. 

16), quando este autor se refere ao poder impessoal que setores específicos da sociedade exercem sobre o 

indivíduo, limitando suas possibilidades de crescimento e protagonismo. O sistema não pode ser 

identificado em uma pessoa, tratando-se de uma conjuntura que engessa os movimentos e promove um 

ciclo de reprodução social. 
49 Ver “Johnny Rotten vs. Everyone” em https://www.youtube.com/watch?v=0aKKetWdZoE 
50 Banda seminal do punk paulista formada em 1979 por Redson Pozzi (Edson Lopes Pozzi – 1962 – 

2011) na voz e guitarra, Pierre Pozzi na bateria e Val no baixo. 
51 Segundo álbum de estúdio da banda, lançado pela gravadora Ataque Frontal em 1986. 
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mas sim de informar e divulgar seu trabalho52”. A observação comprova o quanto o 

punk nega essa identidade pessoal que sugere deferência. É a construção de uma 

narrativa totalmente alternativa ao que se espera de um músico que lança um álbum, no 

qual não existe distinção entre artista e público.  

Ainda sobre indivíduos que detém uma imagem pública, Goffman (1980, p. 82) 

destaca o quanto pode haver de disparidade entre sua imagem disponível para quem não 

a conhece pessoalmente da imagem que ela projeta para quem trava contato pessoal 

com ela. Destacamos apenas que muito dessa defasagem entre “expectativa e realidade” 

que advinham de uma visão preconceituosa foi arrefecida ao longo do tempo pelo efeito 

do movimento Punk sobre a sociedade. O fator educacional proporcionado pelo punk 

não erradicou o preconceito, mas atribuiu outras significações a jovens “diferentes”. 

Quando o indivíduo tem uma imagem pública, ela parece estar constituída a 

partir de uma pequena seleção de fatos sobre ele que podem ser verdadeiros e que se 

expandem até adquirir uma aparência dramática e digna de atenção, sendo, 

posteriormente, usados como imagem global. Como consequência, pode ocorrer um tipo 

especial de estigmatização. A figura que o indivíduo apresenta na vida diária perante 

aquele com quem ele tem relações habituais será, provavelmente, reduzida e estragada 

por demandas virtuais, criadas por sua imagem pública. [...] parece provável que ocorra 

isso quando a notoriedade é alcançada devido a um acontecimento acidental, rápido e 

não característico que expõe a pessoa a identificação pública sem lhe dar algo que 

compense os atributos desejados (Goffman, 1980, p. 82). 

No caso dos jovens punks no Brasil, houve dois momentos em que os meios de 

comunicação de massa desempenharam um papel central, fazendo com que uma pessoa 

pertencente ao grupo fosse “estragada” dentro daquela comunidade. E outro, no qual 

pessoas privadas foram transformadas em pessoas públicas, sendo então defenestradas 

pelo grupo. 

No primeiro exemplo, a mídia causou estranhamento dos punks com um de seus 

maiores incentivadores, o músico, pesquisador e jornalista Antônio Carlos Senefonte, 

conhecido artisticamente como Kid Vinil53. Em agosto de 1981 a banda Verminose54, de 

                                                           
52 Informação obtida a partir da obtenção e análise das fontes da dissertação. 
53 Músico, compositor, cantor, apresentador, radialista, produtor artístico e cultural e pesquisador musical. 

Nascido em São Paulo em 1955 e falecido nessa mesma cidade em 2017. 
54 Banda de punk rock e rockabilly paulista, mais conhecida por ser uma das primeiras bandas punk 

brasileiras e por ter sido o embrião da Banda Magazine, também do produtor cultural e músico Kid Vinil. 

O nome da banda foi uma sugestão do radialista Alf Soares, pela frase: “Verminose, um nome perfeito 

para uma banda feia com um som mais feio ainda”. 
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Kid, precisou encerrar um show no Lira Paulistana55 na terceira música, devido aos 

protestos dos punks presentes. Essinger (1999, p. 111) relatou: “O problema é que, 

pouco antes, Kid (junto com outros punks) havia sido entrevistado para uma reportagem 

da revista IstoÉ56 (a mídia já começava a investir mais tempo para decifrar aqueles 

garotos). A certa altura do texto, a repórter Regina Echeverria57 escreveu”: 

Formado em administração de empresas, 27 anos, Kid Vinil trabalha 

há sete anos na gravadora Continental e, desde 1979, comanda um 

programa na rádio Excelsior onde divulga as últimas novidades da 

música internacional. Nessa qualidade, passou a ser uma espécie de 

“patrono” do punk brasileiro (ECHEVERRIA, 1981 apud 

ESSINGER, 1999, p. 111). 

 

Como eram avessos a qualquer tipo de liderança, o comentário da jornalista 

provocou indisposição dos punks em relação a Kid. Os protestos durante o show 

extrapolaram o razoável, causando prejuízos à Lira Paulistana que, a partir daquele dia, 

nunca mais promoveu shows de grupos punks. O irônico nessa narrativa é que Kid Vinil 

foi a primeira pessoa a trazer discos de grupos punks para o Brasil e tocar na rádio. A 

despeito da inutilidade de se proclamar um “patrono” para o movimento punk enquanto 

acontecimento cultural e social (posição que ele jamais assumiu ou requereu), não 

poderia haver outra pessoa a ser admitida como tal, além dele. 

No segundo exemplo, a geração punk trabalhadora foi “estragada” pela mídia 

junto aos seus próprios empregadores. Curiosamente, pessoas com quem já travavam 

contato direto, que os conheciam em suas atividades profissionais – geralmente como 

office-boys. Seus atributos eram empiricamente conhecidos. Porém, deu-se importância 

maior a um estereótipo propagado pelos meios de comunicação de massa.  

Esse caso se deu quando o programa Fantástico divulgou matéria sobre o 

primeiro festival de punk rock nacional, o Começo do Fim do Mundo58. O evento, 

                                                           
55 Foi um teatro e centro cultural na zona oeste da cidade de São Paulo. Fundado em 1979 e fechado em 

1986, se constituíu em espaço de vanguarda no qual se apresentaram nomes como Arrigo Barnabé, Itamar 

Assumpção, Cida Moreira entre outros. Bandas do Brock como Titãs, Violeta de Outono e Gang 90 & As 

Absurdettes também tocaram no local. Em 17 de março de 1985, shows das bandas punks Cólera e Ratos 

de Porão foram registrados e lançados no disco “Ao Vivo no Lira Paulistana”. 
56 Revista semanal brasileira de informações gerais, criada em 1976. Será novamente citada em nosso 

trabalho. 
57 Jornalista e escritora brasileira. Trabalha como jornalista desde 1972, atuando em diversos jornais. 

Trabalhou em “O Estado de S. Paulo”, “Jornal da Tarde”, “Folha de São Paulo” e nas revistas “Veja”, 

“IstoÉ”, “Placar” e outras. Nascida em São Paulo em 1945, em atividade até os dias de hoje. Também 

será novamente citada em nosso trabalho. 
58 Primeiro festival punk ocorrido no Brasil em 1982. Ver O Que é Punk de Antônio Bivar. Realizou-se 

no SESC Pompéia e deu origem ao primeiro disco ao vivo de música punk brasileira. 



 
 

35 
 

produzido pelo escritor Antônio Bivar, se realizou no SESC Pompéia59 com a missão de 

promover o fim das rivalidades entre punks de São Paulo e do ABC e contou com vinte 

bandas distribuídas em dois dias de shows. O evento foi noticiado em várias 

comunidades punks internacionais e reuniu tantos punks quanto nem se imaginava que 

existissem60. Infelizmente, houve uma briga entre grupos rivais fora do espaço do SESC 

Pompéia, o que causou temor aos moradores do entorno, agravado ainda pela grande 

quantidade de punks presentes no local. Uma equipe de TV filmou tudo e a matéria que 

foi ao ar aumentou o medo da população em relação aos punks. No jornal O Globo, a 

manchete trazia: “São garotos pobres, que expressam sua revolta através do rock e de 

um visual estranho.” Esses jovens passaram então a serem vistos como infratores e 

ladrões. Pessoas redundantes, como vimos em Bauman (2017, p. 9). Dessa forma, 

chegaram na segunda-feira ao trabalho recebendo suas cartas de demissão. 

Os empregadores desses jovens acolheram a falsa identidade social atribuída aos 

seus funcionários pelos meios de comunicação. Como esse episódio provocou um 

número relevante de demissões61 podemos supor que, provavelmente, esses 

empregadores estavam cuidando da imagem de suas empresas para com seus 

relacionados, já que esses garotos representavam a personificação da firma, ainda que 

levando e trazendo envelopes. Dessa mesma forma, ao tomarmos conhecimento de fato 

tão grave em função de um motivo tão frágil, relembramos que, no Brasil de nosso 

recorte temporal, outros aspectos hoje comuns eram considerados estigmas. Entre eles: 

tatuagens e cabelos com cortes e cores incomuns. Isso sem mencionar que os demitidos 

já eram funcionários regulares dessas empresas, de onde também podemos supor que, 

até então, cumpriam de forma satisfatória com suas obrigações profissionais. 

Dessa forma, a própria sociedade capitalista conservadora assumia uma função 

de exclusão própria de seu sistema. O capitalismo, em crise do final dos anos de 1970 e 

da década de 1980, elevou ainda mais o estigma desses jovens. Portanto, para uma 

melhor compreensão da relação do capitalismo com o Punk, iniciaremos uma nova 

seção.     

 

                                                           
59 Centro de cultura e lazer localizado na Vila Pompéia, zona oeste da cidade de São Paulo, que reúne 

teatros, quadras esportivas, piscina, lanchonete, restaurante, espaços de exposições, choperia, oficinas etc. 

Mais adiante em nosso trabalho abordaremos mais profundamente a importância simbólica e empírica do 

SESC Pompéia como incubadora do movimento punk no Brasil.  
60 Ver documentário A Botinada – A Origem do Punk Rock no Brasil. 
61 Ver documentário A Botinada – A Origem do Punk Rock no Brasil. 
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1.1 O cenário da crise do capitalismo e a mudança de comportamento do jovem na 

década de 1970 

 

Para termos uma noção completa de como surgiu o movimento punk, é 

necessário que analisemos tanto a estrutura social e econômica da época quanto seus 

desdobramentos estéticos para o rock, estilo de música popular de caráter libertário 

ligado ao público jovem, que já havia chegado, no período de nosso recorte histórico, à 

sua absorção pela indústria cultural62. A visão das condições econômicas que 

antecederam e definiram essa década é o primeiro passo para entendermos sob quais 

aspectos surge esse movimento urbano.  

O punk foi a última grande reação à Segunda Guerra Mundial. Depois 

da guerra, houve a geração beat, os expressionistas abstratos, Francis 

Bacon e aqueles grandes artistas dos anos 1950. Então vieram os anos 

1960, a geração do rock’n’roll. Nasci em 1952. Minha geração, a dos 

roqueiros, cresceu totalmente afetada pela guerra. Nossas revistas em 

quadrinhos, nossos jogos, nossos filmes tinham esse clima. A razão de 

os punks terem usado uniformes nazistas e flertado com a iconografia 

fascista foi pela mesma razão que os Stones o fizeram. Foi como 

dizer: Parem de falar sobre a guerra (TRUE, 2011, p. 78). 

 

A crise do petróleo da década de 1970 é o evento pontual que eclode quase que 

análogo ao surgimento do punk em Nova York. No início da década de 1970 descobriu-

se que o petróleo não era um recurso natural renovável. Dessa forma, até o final de 

1977, seu preço já havia triplicado. Em apenas cinco meses, entre outubro de 1973 e 

março de 1974, o preço do petróleo havia aumentado em 400%63. Posteriormente, houve 

também um acirramento nas relações entre árabes e israelenses. Todos esses fatores 

alteraram um cenário que vinha se desenhando positivamente, antecipando uma crise 

que culminaria com um declínio significativo das condições de vida de populações mais 

pobres, com o fim das políticas de Bem Estar Social64, das quais falaremos à frente. 

Vários foram os conflitos que se desdobraram a partir daí, o que manteve essa crise ao 

longo de toda década de 1970. 

Os problemas que tinham dominado a crítica ao capitalismo antes da 

guerra, e que a Era de Ouro em grande parte eliminara durante uma 

                                                           
62 A expressão indústria cultural, criada por Theodor Adorno, diz respeito a todas as formas de arte 

desenvolvidas, distribuídas e comercializadas por grandes empresas dominantes de um determinado setor 

(uma grande gravadora, por exemplo). A indústria cultural, segundo este autor, não contemplaria a 

verdadeira cultura, que nasce das tradições populares, prestando-se primordialmente a movimentar o 

comércio sobre um fazer artístico artificial. Ver em Dialética do Esclarecimento, de Adorno e 

Horkheimer, 1985. 
63 Ver em https://www.infoescola.com/economia/crise-do-petroleo/ 
64 Estrutura de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da promoção social e 

organizador da economia. Nesta orientação, o Estado é o agente regulamentador de toda a vida e saúde 

social, política e econômica do país, em parceria com sindicatos e empresas privadas. 
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geração – “pobreza, desemprego em massa, miséria, instabilidade”, 

reapareceram depois de 1973. O crescimento foi, mais uma vez, 

interrompido por várias depressões sérias, distintas das “recessões 

menores”, em 1974-5, 1980-2 e no fim da década de 1980 

(HOBSBAWN, 2017, p. 396). 

 

David Harvey (2017, p. 117) nos chama atenção para as transformações na 

economia política do capitalismo do final do século XX, destacando o quanto essas 

mudanças podem ter sido profundas. Segundo o autor, são abundantes os sinais e 

marcas de modificações radicais em processos de trabalho, hábitos de consumo, 

configurações geográficas e geopolíticas, poderes e práticas do estado etc. Com tudo 

isso, ainda vivíamos em uma sociedade ocidental na qual a produção em função do 

lucro permaneceu como fator básico da vida econômica. Esses fatores causaram 

também profundas modificações culturais. E é em decorrência dessa perpetuação da 

manutenção da produção em função dos lucros, em um cenário tão alterado em vários 

aspectos, e em meio a uma crise, que surgiu em Nova York o movimento punk, nosso 

objeto de estudo.   

No início dos anos de 1970, uma profunda crise econômica moldava um cenário 

urbano peculiar na cidade de Nova York. A especulação imobiliária associada a uma 

crise fiscal e aos acordos entre políticos e grandes corporações, com tendências à 

geração de ônus às populações mais pobres, haviam transformado a cidade de forma 

radical. Essa população havia sido empurrada e concentrada em uma área periférica 

desvalorizada e abandonada pelo poder público, na qual imperava a violência. Folhetos 

espalhados pelas ruas recepcionavam os visitantes com a frase: “bem-vindos à cidade do 

medo”. Esse cenário de caos inspirou produções cinematográficas como “Warriors – 

Guerreiros da Noite”, “Fuga de Nova York” e “Blade Runner”. A cultura ocidental seria 

totalmente modificada pelos movimentos que eclodiriam dessa mistura: o hip-hop, a 

cultura gay e o punk-rock.  

Voltaremos à Nova York desse cenário desolador no próximo tópico de nosso 

trabalho. Cabe agora perguntar: como se chegou a esse estado de coisas? A resposta está 

no neoliberalismo. Antes dele, cidadãos das classes sociais mais pobres tinham 

garantida uma digna condição de vida, com perspectivas de um futuro através das 

políticas de Bem Estar Social65. Tais políticas vigoraram em um momento profícuo para 

o capitalismo, no qual ocorreu um relevante crescimento econômico, suplantando o 

                                                           
65 Perry Anderson in SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e 

o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9-23.  
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momento delicado com um excedente de gastos entre guerras. Devido a todos os efeitos 

positivos desse período, foi denominado Era de Ouro (ou era dourada do capitalismo). 

O estado de Bem Estar Social propiciou o crescimento econômico industrial e 

implementou políticas sociais estabelecendo uma aliança entre classe média, 

trabalhadores e empresários. Houve um crescimento da produção mundial e do 

consumo. A expressão “Era de Ouro” também foi adotada pelo autor Eric Hobsbawn 

que, sobre os críticos das políticas de Bem Estar Social, incluindo o economista 

Friedrich Hayek66, colocou: 

Tinham defendido a pureza do mercado na Grande Depressão. 

Continuavam a condenar as políticas que faziam de ouro a era de 

ouro, quando o mundo ficava mais rico e o capitalismo (acrescido de 

do liberalismo político) tornava a florescer com base na mistura de 

ouvidos e governos. Mas entre a década de 1940 e a de 1970 ninguém 

dava ouvidos a tais velhos Crentes (HOBSBAWN, 2017, p. 266). 

 

A suspensão dos direitos sociais e a imposição a uma vida sem maiores 

oportunidades para as classes baixas era uma premissa do neoliberalismo que, segundo 

Anderson (1995, p. 9-23), foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado 

Intervencionista e de bem estar definido no texto “O Caminho da Servidão”, de 

Friedrich Hayek, escrito em 1944. O alvo do autor, naquele momento, era o Partido 

Trabalhista Inglês, às vésperas da eleição geral de 1945 (que o partido venceria). Em 

seu texto drástico (nas palavras de Anderson), Hayek sustenta que a socialdemocracia 

moderada inglesa conduziria a sociedade a uma servidão moderna.  

A servidão moderna à qual se refere Hayek diz respeito ao Estado como patrão. 

Essa analogia (pejorativa) estabelecida por ele pode ser contestada a partir do fato de 

que, em sociedades capitalistas liberais, muitos patrões também submetem empregados 

a um sistema de trabalho duro e injusto. O labor estatal, via de regra, costuma até 

proporcionar condições de trabalho e remuneração razoáveis na maioria dos países 

desenvolvidos. Também nos permitimos uma observação ao adjetivo usado por 

Anderson (1995) em relação à visão de Hayek, quando o mesmo se refere ao Estado 

como intervencionista. Cabe aí também uma contextualização no sentido de identificar 

as propostas governamentais classificadas como interventoras67. Se a intervenção diz 

                                                           
66 Economista e filósofo austríaco, defensor do liberalismo clássico, considerado um dos maiores 

representantes da Escola Austríaca de Pensamento Econômico. Nasceu na Áustria em 1899, vindo a 

falecer na Alemanha em 1992. 
67 Segundo Keynes, um aumento de capital que beneficie a economia se reverterá também em benefício 

para toda sociedade. Dessa forma, seria atribuição do estado estimular o crescimento a partir da ação em 

setores nos quais a iniciativa privada não tem interesse. Políticas sociais seriam então implantadas a partir 

do recolhimento dos impostos, resultando em um Estado mantenedor do crescimento e do bem estar de 
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respeito a interromper uma situação de risco ou suprir carência de faixas pobres da 

população, então ela funciona de forma positiva. Seria uma intervenção objetivando que 

se evite a barbárie. Caberia sim observar em qual ponto a intervenção estatal dificulta 

ou inviabiliza condições básicas de sobrevivência, ou quando a mesma estabelece 

padrões injustos de cobrança de impostos para diferentes classes sociais. 

Ainda com a vitória do partido Trabalhista na Inglaterra em 1945, o 

neoliberalismo avançou no mundo ocidental harmonizando estrategicamente seus 

princípios privatistas ao convívio de políticas afirmativas e de bem estar social, se 

mantendo presente também em governos progressistas, com políticas voltadas ao 

suporte social para sua população. O veículo para a intensificação desse avanço foi o 

processo de globalização68, renovado em força a partir dos avanços tecnológicos na 

comunicação a partir do final do século XX. Muito poderíamos considerar entre 

aspectos negativos e positivos sobre a globalização69. Porém, não nos deteremos no 

assunto.  

Voltando ao Estado de Bem Estar Social, ele já vinha operando há alguns anos e 

já mostrava resultados. Segundo Hobsbawn (2017, p. 332 e 333), crianças dos Estados 

Democráticos saíram da guerra mais bem alimentados do que antes dela, o que 

comprovou seus resultados positivos. Não obstante esse fato, essas políticas afirmativas 

foram contestadas pelos ideólogos do livre mercado, tendo porém sobrevivido bem nos 

países ricos no fim do século passado. Além disso, era um lugar comum entre os 

sociólogos e antropólogos sociais a constatação de que em geral o papel do parentesco 

“diminui com a importância de instituições do governo”. 

Essas críticas de ideólogos e representantes do livre mercado esbarram em uma 

contradição, a partir do momento em que suspender políticas afirmativas e de Bem-estar 

social obstrui o surgimento do empreendedor, aquele que sustenta e alimenta o livre 

mercado. Partindo-se da premissa de que o acesso ao livre empreendedorismo esteja 

franqueado a todo cidadão, dentro de um princípio de equidade. Há que se considerar 

que, em vários casos, o conceito de empreendedorismo fomentado pelo bloco neoliberal 

subentende atividades ainda restritas ao controle de grupos poderosos e detentores de 

poder econômico e político. Dessa forma, o suposto empreendedor apenas permanece 

                                                                                                                                                                          
toda população. Ver Vicente, Maximiliano Martins, História e Comunicação na Ordem Internacional, p. 

125 - UNESP – 2014. 
68 Fenômeno capitalista que consiste em um processo de aprofundamento internacional de integração 

econômica, social e política. 
69 Para a consideração dos aspectos negativos da globalização, ver Vicente, Maximiliano Martins, 

História e Comunicação na Ordem Internacional, p. 133 – 134, UNESP – 2014. 
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um empregado informal dos grandes grupos empresariais. Voltaremos a esse aspecto 

adiante em nosso trabalho.  

Por outro prisma, a iniciativa progressista de Bem Estar Social fomenta a 

independência não apenas em relação à questão material, uma vez que proporciona 

(assim se deu historicamente no punk rock, quando seus principais protagonistas 

ingleses sobreviviam com suporte governamental antes do surgimento das bandas) a 

oportunidade de socialização independente de uma estrutura rígida do círculo produtivo 

capitalista.  

Avançando um pouco no tempo e analisando por um prisma sociológico as 

mudanças que antecederam a década de 1970, temos um cenário de profundas 

transformações sociais. No curso da década de 1960, houve em alguns locais uma 

diminuição de frequência das famílias tradicionais às missas. A taxa de nascimento caiu. 

A liberação feminina, ou mais precisamente as exigências de controle de natalidade das 

mulheres, incluindo o aborto e o direito ao divórcio aumentou. As vocações para o 

sacerdócio e outras formas de vida religiosa caíram acentuadamente, como aconteceu 

com a disposição de praticar o celibato, real ou oficial. Em suma, para melhor ou para 

pior, a autoridade moral e material da igreja sobre os fiéis desapareceu no buraco negro 

que se abriu entre suas regras de vida e moralidade e a realidade do comportamento de 

fins do século XX. As igrejas ocidentais que tinham um domínio menos compulsório 

sobre seus membros, incluindo algumas das mais antigas seitas protestantes, declinaram 

ainda mais rapidamente (Hobsbawn, 2017, p. 330 e 331). 

Essa tendência contribuiu para o surgimento de vários movimentos que 

marcariam para sempre a década de 1960. Os jovens se direcionaram para essas lutas 

por direitos sociais, procurando superar as estruturas tradicionais e conservadoras70 

pelas quais não desejavam mais se guiar.  

Nos aprofundando nas consequências dessas transformações que alteraram o 

comportamento do jovem dos anos de 1960 e 1970, segundo Hobsbawn (2017, p. 331 e 

332): As consequências materiais do afrouxamento dos laços de família tradicionais 

talvez tenham sido ainda mais sérios. A família não era apenas um mecanismo para 

reproduzir-se, mas também um mecanismo para cooperação social. Como tal, fora 

essencial para a manutenção tanto da economia agrária quanto das primeiras economias 

industriais, locais e globais. No fim do século XX, os laços familiares ainda se 

                                                           
70 Ver SEPULVEDA, José Antônio e SEPULVEDA, Denize, Conservadorismo e Educação Escolar: um 

modelo de exclusão, Movimento, Revista de Educação, ano 3 nº 5 – UFF – 2016. 
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mostravam indispensáveis nos negócios criminosos71, que não apenas eram contra a lei, 

mas estavam fora de sua proteção. Cabe nesse momento uma observação desse aspecto 

confrontado com o rock de duas décadas que abrangeremos em nosso texto. Nas 

recentes biografias de grupos da década de 1960, Beatles, Rolling Stones, Eric 

Clapton72, é presente a influência familiar, ainda que em uma biografia conjunta – do 

grupo musical. Nas biografias de grupos da segunda metade da década de 1970, em 

livros que abordam o movimento punk, não são presentes narrativas envolvendo os pais. 

Esses apenas são citados em livros biográficos específicos de um determinado artista, 

porém sem influência profunda na trajetória do mesmo. 

Retornando ao assunto, contudo, ainda segundo Hobsbawn (2017, p. 331 e 332), 

justamente esses laços e solidariedades de grupos não econômicos eram agora minados, 

como os sistemas morais que os acompanhavam. Estes eram igualmente mais antigos do 

que a moderna sociedade industrial, mas também tinham sido adaptados para formar 

parte essencial dela. O velho vocabulário moral de direitos e deveres, pecado e virtude, 

sacrifício, consciência, prêmios e castigos não mais podia ser traduzido na nova 

linguagem de satisfação dos desejos. Uma vez que tais práticas e instituições não eram 

mais aceitas como parte de um modo de ordenar a sociedade que ligava as pessoas umas 

às outras, e que assegurava a cooperação social e a reprodução, desapareceu a maior 

parte de sua capacidade de estruturar a vida social humana. Foram reduzidas 

simplesmente a manifestações de preferências individuais e reivindicações de que a lei 

reconhecesse a supremacia dessas preferências. Incerteza e imprevisibilidade eram 

iminentes. As agulhas das bússolas não tinham mais um norte, os mapas tornaram-se 

inúteis. Isso foi o que se tornou cada vez mais evidente nos países de maior 

desenvolvimento a partir da década de 1960. Encontrou expressão ideológica numa 

variedade de teorias, que tentavam contornar inteiramente o problema de julgamento e 

valores, ou antes reduzi-los ao único denominador da irrestrita liberdade do indivíduo. 

O cenário descrito por Hobsbawn (2017, p. 332) ressalta a eclosão de um novo 

sentido para a individualidade e seu anseio por espaço na sociedade. As formatações 

apropriadas a uma sociedade conservadora, baseada em padrões das classes dominantes, 

                                                           
71 Hobsbawn, nesse trecho, refere-se às situações nas quais nada mais garantia os contratos, apenas as 

relações de parentes e ameaças de morte que se davam em virtude das estruturas da máfia. Como 

referência a isso ele cita a Máfia calabresa, que define como um substancial grupo de irmãos (Ciconte, 

1992, p. 361 e 362).  
72 Eric Patrick Clapton, cantor, compositor e músico inglês, considerado um dos melhores guitarristas de 

todos os tempos por revistas especializadas. Passou por bandas que escreveram a história do blues e rock 

britânico, como John Mayall and The Bluesbreakers, Cream, Blind Faith e Derek and The Dominos. 

Nascido em Ripley, Inglaterra, em 1945, em atividade até os dias de hoje. 
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a partir dali, estariam seriamente comprometidas. Tais mudanças permitiram ao jovem 

propor para si novas narrativas, novas trajetórias. Em países desenvolvidos podemos 

observar profundas mudanças na arte: cinema, música e artes plásticas eram dotados de 

novos padrões, estéticas e visões. Por conta da crise do capitalismo e da falta de 

perspectivas dos jovens, o surgimento do movimento punk em Nova York (no qual nos 

aprofundaremos adiante) chegou com desesperança e desânimo. Blank Generation73 foi 

a expressão criada pelo poeta e músico Richard Hell74 para definir sua geração. Uma 

geração vazia. Em outros países, como Londres ou Brasil75, o movimento punk chegou 

carregado de protesto político, o que acarretou consequências para sua trajetória e seus 

protagonistas. 

Voltando aos jovens artistas que surgiram nos anos 1960 (herdeiros em sua 

formação do estado de bem estar social), frutos das mudanças anteriormente descritas, 

além de novos padrões culturais também chegaram estabelecendo novos padrões para o 

negócio do entretenimento, que iria evoluir pelas duas décadas seguintes. Ainda que 

provenientes de classe social baixa, as primeiras composições de Keith Richards76 e 

Paul McCartney77 não traduziam desesperança. Traziam as contestações normais da 

adolescência, mas nenhuma narrativa que se aprofunde em questionamentos 

estruturalmente políticos.  

Tendo citado Richards e McCartney, abrimos um espaço para nos 

aprofundarmos em trajetórias desses artistas da geração do pós-guerra, os que foram 

amparados pelas políticas de Bem Estar Social. Posteriormente, ao voltarmos à Nova 

                                                           
73 Essa expressão batizou o primeiro disco de Richard Hell and The Voidoids, além de também ser o 

nome de uma faixa do álbum. O termo também nomeia dois filmes: O primeiro é um documentário 

independente de 1976, dirigido por Ivan Kral e Amos Poe, que se utiliza de filmagens (footages) de 

bastidores das bandas que tocavam no CBGB. Os grupos focados na obra são os Ramones, Blondie, 

Talking Heads, Patti Smith, Television, New York Dolls, Richard Hell and The Voidoids, Jayne County, 

Johnny Thunders and The Heartbreakers entre outros menos conhecidos. O outro é um filme de 1980 

com trilha sonora de Richard Hell and The Voidoids, que também atuam na fita. Direção de Ulli Lommel, 

lançamento International Harmony. 
74 Richard Lester Meyers, cantor, escritor, compositor e baixista das bandas Television, Johnny Thunders 

and The Heartbreakers e Richard Hell and The Voidoids. Elaborou a base estética do movimento punk. 

Foi quem inaugurou o uso de cabelos espetados, roupas rasgadas e com alfinetes de pressão, camisetas 

escritas à mão entre vários outros aspectos visuais que viriam significar o movimento. Nascido no 

Kentucky, Estados Unidos, em 1949, em atividades até os dias de hoje. 
75 Especificamente São Paulo. Cabe a observação de que o país se encontrava sob controle de uma 

ditadura empresarial/militar, o que trouxe aos jovens brasileiros reveses não observados – a priori – nos 

outros países. 
76 Keith Richards, guitarrista e compositor dos Rolling Stones. Nascido em Dartford, Inglaterra, em 1943, 

em atividade até os dias de hoje. 
77 James Paul McCartney, cantor, compositor e baixista dos Beatles. Nascido em Liverpool, Inglaterra, 

em 1942, em atividade até os dias de hoje. 
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York do cenário de crise do início dos anos de 1970, a diferença de condições entre eles 

se fará mais clara. 

De acordo com Hobsbawn (2017, p. 320), essa juventude viveu o advento da 

televisão, que lhes proporcionou o surgimento de uma cultura jovem global que chegava 

às massas. O blue-jeans foi introduzido nas universidades pelos jovens que desejavam 

se diferenciar dos pais através da vestimenta. E a expansão do tempo de permanência 

dos jovens na universidade proporcionou-lhes um convívio em grupo etário que foi 

determinante para uma mudança de mentalidade que afetaria profundamente as artes e a 

cultura. Excetuando os jovens universitários, mesmo os que entravam no mercado de 

trabalho ao fim da formação mínima, entre quatorze e dezesseis anos de idade, já tinham 

um poder aquisitivo superior ao de seus antecessores, graças à prosperidade e pleno 

emprego da Era de Ouro. A maior prosperidade dos pais, isentos da necessidade do 

salário dos filhos para complementação da renda familiar, liberava os jovens para que 

consumissem dentro de seus critérios e conveniências. Esse fator revolucionou o 

comércio da música popular em meados dos anos de 1950, momento no qual, pelo 

surgimento do rock, o jovem passou a consumir discos (Hobsbawn, 2017 p. 321).  

Ainda segundo Hobsbawn (2017, p. 321), em 1955, quando o rock surgiu, as 

vendas de discos subiram de 277 milhões de dólares para 600 milhões em 1959. Em 

1973 já eram dois bilhões de discos vendidos. Cada membro norte-americano do grupo 

etário de cinco a dezenove anos gastava pelo menos cinco vezes mais em discos em 

1970 do que em 1955. Quanto maior o pais, maior se tornava o mercado fonográfico. 

Jovens dos EUA, Suécia, Alemanha Ocidental, Países Baixos e Grã-Bretanha gastavam 

entre seis e sete vezes mais do que os de países mais pobres, porém em rápido 

desenvolvimento, como Itália e Espanha. Dessa forma, o mercado da música, 

principalmente o do rock, pôde sobreviver em meio a uma crise. Guardadas, 

logicamente, as devidas proporções entre locais de condições socioeconômicas 

diferenciadas. 

No Brasil, foi sensível o crescimento da nova audiência do jovem, de Elvis78 até 

os Beatles. Isso fez surgir um movimento de grupos musicais especializados em versões 

de baile, assim como o advento cultural da Jovem Guarda, inspirado no rock estrangeiro 

da década de 1960. Ainda na década de 1970 a influência dessa música que dominava o 

nosso mercado fonográfico ainda se fazia sentir através de cantores brasileiros que 

                                                           
78 Elvis Aaron Presley, ator, cantor e compositor norte-americano considerado o “Rei do Rock”. Nascido 

no Mississippi em 1935 e falecido no Tennessee em 1977. 
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adotavam pseudônimo em inglês. Em alguns casos, esse fator também se dava em 

função da finalidade dessas composições, que eram produzidas para trilhas sonoras de 

novelas televisivas. O ator e cantor Fábio Júnior79, por exemplo, se utilizava de dois 

alter-egos: “Mark Davis” e “Uncle Jack” 80.  

É considerando o reflexo desse cenário, tanto de oportunidade formativa quanto 

de mercado para a música, que analisaremos os artistas populares dos anos seguintes, 

tomando alguns ingleses como exemplo. Muitos dos artistas da década de 1960 e 

princípio dos anos de 1970 poderiam ter se tornado proeminentes em outras áreas 

profissionais. Começaremos tomando como exemplo Mick Jagger81 e Charlie Watts82, 

respectivamente o cantor e o baterista dos Rolling Stones. Mick, oriundo de uma família 

de classe média e filho de professor de educação física, ingressou em 1960 na London 

School of Economics. Estudou contabilidade e finanças simultaneamente às atividades 

ligadas à música, até o sucesso dos Stones três anos depois. Apesar de ter abandonado a 

universidade, seu talento nessa outra área foi utilizado na parte administrativa com seu 

grupo musical. O baterista Charlie Watts era artista gráfico, tendo trabalhado na 

Dinamarca. De volta a Londres, uniu as atividades de músico com sua agência de 

publicidade “Charles, Hobson and Grey”. Além de ter projetado as capas dos primeiros 

álbuns dos Stones, a história em quadrinhos na capa posterior do álbum Between the 

Buttons, de 1967 (quinto disco da banda), é de sua autoria. Com o passar dos anos e 

incremento da produção de shows para grandes estádios, ele também passou a 

supervisionar o design de arte do palco. John Lennon se destacou na infância mais pelos 

seus desenhos do que pela música. Foi aluno da Liverpool College of Art. Seu disco 

Walls and Bridges de 1974 (quinto disco solo do artista) traz também na segunda capa 

uma aquarela de sua autoria, retratando um jogo de futebol. O trabalho está assinado por 

John, então com onze anos de idade. Seu amigo de faculdade e primeiro baixista dos 

Beatles, Stuart Sutcliffe83, apesar de ter falecido jovem, ainda teve tempo de se destacar 

com suas pinturas com influência do movimento abstrato expressionista americano. 

                                                           
79 Fábio Corrêa Ayrosa Galvão, cantor, compositor e ator, conhecido por ter atuado em diversas 

telenovelas. Nascido em São Paulo em 1953, em atividade até os dias de hoje. 
80 Ver http://natrilhadovinil.blogspot.com.br/2009/12/brasileiros-que-cantavam-em-ingles.html 
81 Michael Philip Jagger, cantor e compositor dos Rolling Stones. Nascido em Dartford, Inglaterra, em 

1943, em atividade até os dias de hoje. 
82 Charles Robert Watts, baterista dos Rolling Stones. Nascido em Londres, Inglaterra, em 1941. Em 

atividade até os dias de hoje. 
83 Stuart Fergusson Victor Sutcliffe. Nascido em Edimburgo, Escócia, em 1940. Abandonou os Beatles 

em meio a uma turnê na Alemanha para morar com a namorada em Hamburgo e assumir apenas a 

atividade de pintor. Faleceu em Hamburgo poucos meses depois, em 1961, sem ter testemunhado o 
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Nos deslocando do início da década de 1960 para o início da década de 1970, 

vamos nos remeter ao grupo inglês Queen84. Seu cantor, Fred Mercury, formou-se 

designer gráfico na Ealing Art College em Londres. Contribuiu mais do que 

musicalmente com a banda, com destaque para sua arte nas capas dos discos “A Night at 

The Opera” de 1975 (quarto disco do grupo) e “A Day at The Races” de 1976 (quinto 

álbum). Já o guitarrista Brian May, além de ter sido considerado o sétimo melhor 

guitarrista da história pela revista Planet Rock, também concluiu doutorado em 

astrofísica pelo Imperial College, chegando a colaborar com algumas atividades de 

missões espaciais norte-americanas.  

Ou seja, o conjunto de realizações desses artistas, amparadas por uma 

pluralidade de possibilidades, atestam uma favorável condição formativa pretérita.  

Voltando à Nova York do início da década de 1970, cabe identificar como se 

desenvolveu a arte de vanguarda que convivia com uma situação de crise. 

A cultura jovem tornou-se a matriz da revolução cultural no sentido 

mais amplo de uma revolução nos modos e costumes, nos meios de 

gozar o lazer e nas artes comerciais, que formavam cada vez mais a 

atmosfera respirada por homens e mulheres urbanos. Duas de suas 

características são portanto relevantes. Foi ao mesmo tempo informal 

e antinômica, sobretudo em questões de conduta pessoal. Todo mundo 

tinha de ‘estar na rua’, com o mínimo de restrição externa, embora na 

prática a pressão dos pares e a moda impusessem tanta uniformidade 

quanto antes, pelo menos dentro dos grupos de pares e subculturas 

(HOBSBAWN, 2017, p. 323). 

 

A figura local mais proeminente dessa vanguarda foi o artista plástico, fotógrafo, 

cineasta, editor e produtor cultural Andy Warhol85, considerado o pai da Pop Art86. 

Apesar de reconhecido pelos detentores das narrativas da cultura de massa, tendo seu 

                                                                                                                                                                          
sucesso de sua banda. Apesar de falecer com apenas 21 anos de idade, deixou obras de relevante valor 

artístico baseadas no movimento abstrato expressionista. Muitas de suas pinturas encontram-se expostas 

em galerias de Liverpool. 
84 Banda de rock britânica, fundada em 1970 e ativa, sob sua formação clássica, até 1991. O grupo 

original era formado pelo guitarrista, cantor e compositor Brian May, nascido em Londres, Inglaterra, em 

1947 e em atividade até os dias de hoje, pelo cantor, compositor e pianista Freddie Mercury (Farrokh 

Bulsara), cantor, compositor e pianista. Nascido em Stone Town, Tanzânia, em 1946 e falecido em 

Londres em 1991, pelo compositor e baixista John Deacon (John Richard Deacon, Reino Unido, 1951 – 

aposentado nos dias de hoje) e pelo cantor, compositor e baterista Roger Taylor (Roger Meddows-Taylor, 

Reino Unido, 1949, em atividade até os dias de hoje). 
85 Andrej Warhola Jr. Nascido em Pittsburgh, Estados Unidos, em 1928 e falecido em Nova York, em 

1987. 
86 Movimento artístico surgido na década de 1950 na Inglaterra, mas que alcançou sua maturidade na 

década de 1960 nos Estados Unidos. Tendo como principal representante Andy Warhol, esse estilo tinha 

como objetivo criticar a sociedade de consumo e denunciar como, em uma sociedade de massas, o sujeito 

pode perder sua individualidade. 
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trabalho reconhecido por um grande público, Andy valorizava e convivia com o 

submundo nova-iorquino e suas subculturas. Em especial com as travestis, as quais 

valorizava em seus projetos de arte. Andy também tinha como prática oferecer 

oportunidade aos artistas que julgava talentosos. Alguns exemplos de seu sucesso 

enquanto marchand87 ou apoiador cultural foram os artistas Keith Haring88 e Jean 

Michel Basquiat89. Na música, Warhol foi o incentivador e promotor do grupo de rock 

que instituiu o conceito de Art Rock90: o Velvet Underground91. O Velvet é considerado 

uma das grandes influências do punk rock. Seu cantor Lou Reed92, com suas letras 

obscuras, foi o primeiro entrevistado pela revista (ou seria fanzine?) independente Punk 

Magazine, que emprestaria o nome ao movimento. Além da arte da capa do primeiro 

disco da banda, que traz a icônica imagem serigrafada93 de uma banana, Warhol 

também atuou nesse álbum como produtor artístico. Por não achar Lou Reed um cantor 

muito bom, ele forçou à banda a participação da modelo e cantora alemã Nico94. Essa 

premissa foi aceita, porém não sem protestos do cantor/compositor do grupo, Lou Reed. 

Em parceria com a banda, Warhol ainda realizou alguns filmes emblemáticos que 

constituíram verdadeira provocação para o cinema e a arte. 

Por conta dessa cena culturalmente rica, o surgimento do punk rock em Nova 

York ofereceu mais do que apenas bandas com andamento rápido. Assim como na arte, 

tudo era válido na música, sem limites para as mais variadas linhas estéticas inovadoras. 

                                                           
87 Em francês, “comerciante”. Termo adotado para designar o intermediário na venda de obras de arte. 

Pode-se usar o termo também para o divulgador ou empresário do artista. 
88 Keith Allen Haring. Artista gráfico e ativista social. Nascido em Reading, na Pensilvânia, em 1958. 

Falecido em Nova York em 1990. 
89 Artista que ganhou notoriedade como grafiteiro, vindo depois a se tornar celebridade no estilo neo-

impressionista. Nascido em Nova York, em 1960 e falecido também nessa cidade em 1988.  
90 Subgênero do rock com influências de música experimental e da arte de vanguarda. É um termo vago 

enquanto gênero musical. 
91 Banda de rock norte-americana fundada em 1964. Tinha em sua formação original Lou Reed, Sterling 

Morrison, John Cale, Doug Yule, Nico, Angus MacAlise e Maureen Tucker. 
92 Cantor, compositor e guitarrista do Velvet Underground. Nascido em Nova York, em 1942 e falecido 

nessa cidade em 2013. 
93 O termo se refere à técnica de estamparia em tecido denominada serigrafia ou silkscreen. Nesse 

processo, geralmente utilizado para impressão de imagens em camisetas, se utiliza uma tela vazada em 

nylon e uma espátula que espalha a tinta sobre sua superfície, fazendo com que a mesma imprima a 

imagem no tecido. Andy Warhol inovou quando levou esse processo de impressão industrial para seus 

trabalhos de arte. Essa técnica proporcionou ao artista uma identidade visual marcante, fixada na cultura 

americana a partir da imagem de celebridades em imagens repetidas várias vezes na tela e com cor pura, 

dando impressão de bidimensionalidade. 
94 Christa Päffgen, modelo, compositora e cantora. Nascida em Colônia, Alemanha, em 1938 e falecida 

em Ibiza, Espanha, em 1988. Em 2018 foi lançada sua cinebiografia, “Nico 88”, dirigido por Susanna 

Nicchiarelli.  
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Foram esses jovens de classes sociais baixas que, na década seguinte, passando 

por dificuldades sociais e econômicas que restringiram as possibilidades em suas 

trajetórias, tomaram as rédeas de uma nova proposta para o rock. 

 

1.2 As mudanças na música e no rock que contribuíram para o surgimento do 

punk-rock na década de 1970 

 

O cenário de crise em Nova York no início dos anos de 1970 foi descrito por 

Marky Ramone95 em sua autobiografia. O ambiente nas ruas era inóspito. Os assaltos 

eram comuns, as brigas eram violentas e não era aconselhável andar sozinho pelas ruas. 

Porém, a afinidade entre os membros das tribos urbanas se estendia para além dos laços 

de gangues. Se as ruas eram violentas, a tensão estava prestes a ser levada para o palco. 

Junho de 1977 em Nova York também foi o verão do “tio do Sam”. 

Um assassino maluco estava zanzando por aí matando casais que 

estavam se agarrando dentro de carros. O desemprego estava alto. A 

inflação, ainda mais alta. A coleta de lixo era opcional, e os vagões do 

metrô eram telas para o grafite. O futuro era sombrio. Vazio. 

Assustador. As pessoas no meu meio escreviam canções sobre isso. 

Mas o estranho era que ali, no meio do escuro e do caos, havia um quê 

de camaradagem que em geral não existia (RAMONE, 2015, p. 132). 

Ainda que em meio a brigas de ruas, distúrbios nas escolas e disputas por 

territórios, alguns jovens tinham uma posição definida sobre os motivos dessa crise e 

suas sub-tragédias implícitas. Um aspecto peculiar deste cenário são jovens que, ainda 

que por vias não ortodoxas, buscavam realizar arte, como a pintura de grafites no metrô 

e o surgimento de vários grupos de rock. Sobre a guerra do Vietnã, que ampliou os 

gastos com armamento entre 1955 e 1975, Marky Ramone tinha uma visão humanista: 

Eu realmente acreditava que os Estados Unidos estavam no caminho 

errado por se envolver numa horrível guerra civil do outro lado do 

mundo enquanto milhões de pessoas em casa viviam na pobreza. 

Como meu pai dizia, a guerra do Vietnã estava sendo lutada pelos 

americanos mais pobres, que não podiam se livrar do recrutamento 

militar indo para a faculdade ou contratando advogado. No fim das 

contas, perdendo ou ganhando, os soldados americanos que tivessem 

sorte o bastante para voltar pra casa ainda enfrentavam a mesma 

pobreza, falta de educação e discriminação. Muitos milhares, claro, 

não voltaram (RAMONE, 2015, p. 39). 

                                                           
95 Marc Bell, segundo baterista dos Ramones. Antes, ainda com seu sobrenome real, integrou o grupo 

Richard Hell and The Voidoids, entre outros grupos. Marky já era um músico estabelecido antes da 

fundação dos Ramones. Nascido em 15 de julho de 1956, em Nova York. Em atividade até os dias de 

hoje. 
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Partindo para outro prisma, o dos fatores estéticos que culminaram no 

surgimento do punk rock, iniciamos com uma análise sobre o lugar social onde haviam 

chegado os antigos heróis da música, aqueles que haviam sido contemplados com as 

políticas afirmativas de Bem Estar Social do pós-guerra. 

Naquele momento, os artistas que consolidaram o rock enquanto música 

popular, Beatles, Stones entre outros, estavam (no mínimo quase) ricos e encastelados. 

No início da década de 1970 os Rolling Stones estavam literalmente morando em um 

castelo na França enquanto gravavam seu novo álbum. Esse refúgio também tinha como 

objetivo fugir dos altos impostos do Reino Unido96.  

O rock estava num tal estado de estagnação que não rolava mais nada. 

Você só ouvia falar que os caras do Led Zeppelin compraram castelo, 

o outro que anda de limusine, farras com champanhe caríssimo... 

Nossa realidade era muito diferente disso (ULIANA, apud 

ESSINGER, 1999, p. 104). 

 

Eu não preciso de um Rolls-Royce, eu não preciso de uma casa no 

campo, eu não tenho que morar na França. Eu não tenho heróis do 

rock. Eles são desnecessários. Os Stones e o The Who não significam 

nada pra mim, eles estão estabilizados. Os Stones são mais um 

negócio do que uma banda (ROTTEN, Fronteiras e Diversidades 

Culturais no Século XXI: Desafios Para o Reconhecimento no Espaço 

Global, MACIEL, NETO e ANDRADE, ed. Mauad e Faperj, sem 

página, 2012). 
 

Os grupos e artistas do rock então recém surgidos (e ainda não milionários) 

haviam abraçado a estética do glam-rock97. Segundo Bivar (1984, p. 29), todos no 

glamour rock são atores, performers. Cada disco é como um filme novo. Os discos 

agora são conceituais. Rock como Arte. Fala-se em “pós-modernismo”, o “falso bem 

feito”, “artístico”. David Bowie98 fotografado (ideia dele) ao lado de William 

Burroughs99. Lou Reed com Yves Saint Laurent100. Bryan Ferry101 com Amanda Lear102 e 

                                                           
96 Ver Uma Temporada no Inferno com os Rolling Stones de Robert Greenfield, ed. Jorge Zahar, 2008. 
97 Subgênero do rock surgido no final da década de 1960 no Reino Unido, tendo se consolidado e 

popularizado de 1970 a 1973. Também chamado de glitter-rock, se destacava pelo uso de maquiagem 

pesada, roupas femininas com muito brilho e caracterização andrógina do artista. 
98 David Robert Jones, ator, mímico, compositor, músico e cantor inglês. Sua trajetória se confunde com a 

evolução do rock e da música pop. Pela capacidade de sempre renovar sua imagem e atualizar sua obra 

pelas novas tendências, se tornou um dos maiores influenciadores da juventude na música e 

comportamento. Foi o primeiro artista a, ainda no início da década de 1970, declarar publicamente sua 

bissexualidade. Nasceu em Londres em 1948 e faleceu em Nova York, em 2016. Por ocasião de sua 

morte foi homenageado pela cantora Madonna, que declarou que Bowie havia mudado sua vida a partir 

da sinalização de um caminho para todos os que se sentiam diferentes. Ver em 

https://www.youtube.com/watch?v=lnBwJQnHH8o  
99 William Seward Burroughs II, escritor, pintor e crítico social norte-americano. Nascido no Missouri em 

1914 e falecido no Kansas em 1997. 
100 Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent, estilista francês, fundador da marca Saint Laurent. Um dos 

maiores nomes da alta-costura do século XX. Nascido na Argélia em 1936 e falecido em Paris em 2008. 
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outras pin ups103 saídas das capas dos discos do Roxy Music104. 72, 73, 74 são... a idade 

do ouro do retorno à elegância. Não importa que nessa onda o uso e abuso de lamês, 

cetins e maquilagem passem um pouco das medidas. O rock vive sua fase chique (termo 

incorporado no seu linguajar a partir dessa turma). 

O estilo glam rock provocou críticas, na medida em que o artista buscou 

sublimar sua aura a esferas superiores às de seu público, quando capitalizavam da 

associação a outros perfis públicos e classes sociais (superiores). Artista e público já 

não estavam mais “juntos na mesma festa”. Essa postura os deslocou das narrativas 

comuns aos roqueiros. O figurino em excesso também foi alvo de críticas a esse estilo 

de rock. 

A segunda vertente ao qual o punk se opôs foi o movimento hippie105. Segundo 

os punks, os ideais de paz e amor não eram condizentes com as condições sociais 

daquele momento econômico e político. Para ilustrar a postura dos punks em relação ao 

movimento flower power106, vamos nos basear em uma declaração de Clemente Tadeu 

Nascimento107, um representante do punk Brasil: 

A Cor do Som, banda que era pra ser de rock, a maior de todas, 

causava arrepios nas garotas e lotava shows. Abri a porta, apareci, a 

mais bonita sorriu pra mim. Naquele instante me convenci, o bom da 

vida, vai prosseguir. Passividade. O bom da vida? O bom da vida já 

era! General Figueiredo, Thatcher, Reagan, Pinochet, Videla... nada 

de bom pode vir disso (NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 43). 

 

Voltando aos superastros do rock internacional, toda estrutura empresarial 

construída em torno deles os havia transformado, antes de tudo, em objetos de consumo. 

Na esteira dessas mudanças, a indústria do rock cresceu e um outro subgênero, esse 

                                                                                                                                                                          
101 Cantor inglês que se projetou com sua banda Roxy Music a partir de 1970. Nascido em 1945, em 

atividades até os dias de hoje. 
102 Cantora, compositora, artista plástica e apresentadora norte-americana. Nascida em Saigon no Vietnã 

em 1939, em atividade até os dias de hoje. 
103 Expressão referente às modelos reproduzidas (por foto ou ilustração) em grande escala. Possuem forte 

representatividade na cultura pop. 
104 Banda do glam rock e art rock fundada em Londres em 1970. Entre seus principais componentes temos 

o cantor e tecladista Bryan Ferry, o pianista, compositor e produtor Brian Eno (Brian Peter George St. le 

Baptiste de la Salle Eno, se celebrizou pelo uso de sintetizadores, tendo produzido nomes como Devo, 

David Bowie e U2 entre outros) – nascido na Inglaterra em 1948 e em atividade até os dias de hoje, e o 

guitarrista, compositor e produtor Phill Manzanera – nascido na Inglaterra em 1951 e em atividade até os 

dias de hoje. 
105 Movimento de contracultura da década de 1960 que pregava contra as guerras e a favor da “paz e 

amor”, expressão que tomou como lema. Não faziam objeções quanto ao uso de drogas e adotaram como 

trilha sonora o rock psicodélico. 
106 Expressão que definiu a ideologia de não violência e repúdio à guerra do Vietnã pelos jovens hippies 

dos anos de 1960 até o início dos anos de 1970. Termo cunhado pelo poeta Allen Ginsberg em 1965. 
107 Punk paulista da primeira geração, músico, DJ, ator e produtor musical, fundou a banda Restos de 

Nada e posteriormente os Inocentes em 1981. Nascido em 1963 em São Paulo, em atividade até os dias 

de hoje. 
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ousado em seus objetivos, ganhou espaço: o rock progressivo108. Esse novo estilo de 

rock trazia certas exigências. Ao contrário dos músicos até aquele momento, não havia 

como um artista do progressivo não ser um músico capacitado tecnicamente. Em função 

disso, a espontaneidade do rock havia dado espaço a uma produção austera, na qual a 

execução das músicas passara a exigir, em alguns casos, formação clássica.  

Tudo que antes dera a impressão de espontâneo, tribalista – uma festa 

da qual todos participavam, todos faziam parte, agora, na primeira 

metade da década, era super produzido, caro, bombástico e 

presunçoso. As turnês nos primeiros anos da década já não cobriam 

seus gastos, eram agora usadas mais para a produção massiva da 

venda de discos, Do Pink Floyd ao Yes, passando por Emerson, Lake 

& Palmer, Gênesis e outros. A tudo isso somava-se a mais recente das 

maravilhas: o raio laser. Sem falar no instrumento musical mais 

avançado na época, o sintetizador (BIVAR, 1984, p. 33). 

 

O autor Antônio Bivar (1984) ainda revela que as ambições e pretensões desses 

artistas eram tamanhas que a coisa era considerada (por eles mesmos) como 

neoclássica. E vendia tanto que esses supergrupos já eram, basicamente, corporações 

multinacionais. Ainda segundo Bivar, a tecnologia era usada para disfarçar uma música 

antiquada e kitsch. O neoclassicismo atingiria sua delirante apoteose com a apresentação 

de Rick Wakeman109 em Wembley, em 1975. Para esse concerto – “Mitos e Lendas do 

Rei Arthur” (do LP de mesmo título) – Wakeman (pianista de formação clássica e ex-

integrante do grupo Yes) se apresentava com uma orquestra de 45 músicos e mais um 

coro de 48 vozes. Para acrescentar um último detalhe ao exagero, Wakeman vestia, no 

evento, uma longa capa prateada que o tornava ainda mais patético110. O problema é que 

sem o expansor de consciência (LSD111) essa música era chatérrima. A paciência 

chegava ao seu limite. A próxima coisa teria que ser um retorno ao básico. A próxima 

coisa teria que ser punk. E foi (Bivar, 1984, p. 35). 

O punk foi uma volta às raízes do rock. Na década de 70 eu ouvia 

muito rock progressivo (Yes, King Crimson, ELP, Genesis, Pink 

Floyd). Esses sons progressivos começaram a ficar cansativos devido 

a sua complexidade musical. O punk era o contrário, poucas notas e 

                                                           
108 Subgênero do rock surgido no final da década de 1960 no Reino Unido, tendo se consolidado e 

popularizado durante a década de 1970. Recebeu influências da música clássica e do jazz fusion. 
109 Richard Christopher Wakeman, um dos mais célebres tecladistas do rock progressivo britânico. 

Pianista clássico, tornou-se famoso por seu virtuosismo. Nascido no Reino Unido em 1949, em atividade 

até os dias de hoje. 
110 Quando o livro de Bivar foi escrito, Wakeman já estava fora da banda. O músico retornou ao Yes 

formalmente no ano de 2002. Em 2017 estava no palco com o grupo, quando este foi introduzido no 

Rock’n’roll Hall of Fame. Usando sua longa capa prateada. 
111 Substância química que altera o humor obtida a partir do ácido lisérgico (em laboratórios ilegais). A 

experiência com uso desse produto é chamado por seus usuários de “viagem”, dura aproximadamente 12 

horas e foi muito utilizado na cena do rock da década de 1960. 
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muito objetivo. A sonoridade agressiva me agradou muito naquele 

momento, pois já era fã de glam rock e hard rock e o punk assimilava 

essas influencias (SENEFONTE, 14/10/2015). 

 

Alguém precisava convidar as pessoas novamente para uma festa democrática e 

tribalista do rock, pois o advento do progressivo havia provocado um afastamento de 

sua simplicidade original.  

O rock’n’roll durante os anos 1950 e 1960, desde a infância até o 

período experimental, era entusiasmante e vivo, além de divertido, um 

prazer. Nos anos 1970, tornou-se um grande negócio, muito planejado 

e envernizado, polido. Foi contra isso que reagimos quando 

começamos (RAMONE apud TRUE, 2011, p.137). 

 

A trajetória de rebuscamento do rock correu em paralelo com o recrudescimento 

do sistema capitalista que ganhava corpo e amplitude naquele momento histórico. As 

estruturas corporativas da indústria do entretenimento haviam afetado não apenas o 

formato, com o surgimento dos grandiosos shows de estádio, mas também, nesse caso, o 

conteúdo, constituído então por narrativas épicas que ocupavam todo lado de um LP (ou 

long play – com cerca de vinte minutos e seis músicas – em média – em cada lado do 

disco). Como erro reincidente do capitalismo autofágico, o estilo (e a indústria) ignorou 

o fato de que um formato erudito poderia não ser acessível ao grande público. Ou, já 

que o rock progressivo (a exemplo também do glam-rock e do flower power) obtivera 

muito sucesso, poderíamos dizer a todo público. A questão era que o público das classes 

sociais mais baixas, os verdadeiros órfãos dos casacos de couro e topetes engomados, 

não possuíam o capital cultural112 necessário para fruir desse estilo.  

O momento do rock progressivo se traduz na análise de Harvey (2017, p. 117), 

quando esse autor analisa a necessidade (para o capitalismo) de que haja “alguma 

correspondência entre a transformação tanto das condições de produção como de 

reprodução de assalariados”. Estabelecendo uma analogia ao nosso caso, houve certa 

                                                           
112 O conceito de capital cultural foi cunhado e utilizado por Pierre Bordieu para analisar situações de 

classe na sociedade.  De uma certa forma o capital cultural serve para caracterizar subculturas de classe 

ou de setores de classe. Com efeito, uma grande parte da obra de Bordieu é dedicada à descrição 

minuciosa da cultura – num sentido amplo de gostos, estilos, valores, estruturas psicológicas, etc – que 

decorre das condições de vida específicas das diferentes classes, moldando as suas características e 

contribuindo para distinguir, por exemplo, a burguesia tradicional da nova pequena burguesia e esta da 

classe trabalhadora. Entretanto, o capital cultural é mais do que uma subcultura de classe; é tido como um 

recurso de poder que equivale e se destaca – no duplo sentido de se separar e de ter uma relevância 

especial – de outros recursos, especialmente, e tendo como referência básica, os recursos econômicos. Daí 

o termo capital associado ao termo cultura; uma analogia ao poder e ao aspecto utilitário relacionado à 

posse de determinadas informações, aos gostos e atividades culturais. Além do capital cultural existiriam 

as outras formas básicas de capital: o capital econômico, o capital social (contatos) e o capital simbólico 

(prestígio) que juntos formam as classes sociais ou o espaço multidimensional das formas de poder. Ver 

SILVA, Gilda Olinto do Valle, Capital Cultural, Gênero e Classe em Bordieu, INFORMARE, Cadernos 

do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação. V. 1, n. 2, p. 24 – ECO/UFRJ – 1995. 
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dicotomia entre a profunda modificação pela qual passou o produto em contraposição ao 

público, ou o assalariado, então com pouco dinheiro e sem muita afinidade com essa 

música. Até aquele momento, vindos dos anos 1960, os artistas estabeleceram uma 

rotina de produção de constantes gravações (mínimo de um lançamento por ano), 

consagrando ainda o formato álbum (LP). Esses formatos e ritmo de produção se 

consagraram em decorrência das condições econômicas favoráveis da década anterior.  

Porém, com o rock progressivo, as grandes gravadoras passaram a gastar muito mais 

com a produção, tanto no disco quanto na turnê. Esse fator também se chocou com a 

crise do capitalismo, diminuindo os lucros das gravadoras. Voltando à regra de 

funcionamento do sistema capitalista para Harvey (2017, p. 117): Tem de haver, 

portanto, “uma materialização do regime de acumulação que toma a forma de normas, 

hábitos, leis, redes de regulamentação etc., que garantam a unidade do processo, isto é, a 

consistência apropriada entre comportamentos individuais e o esquema de reprodução”. 

Como vimos, o comportamento individual, ou simplesmente o interesse e capacidade de 

compra do consumidor, não estavam mais ajustados ao processo/produto. O jovem 

vinha há uma década e meia de rock conquistando poder de compra sobre produtos de 

seu interesse. E discos estavam no topo da lista. Porém, naquele momento histórico, a 

realidade econômica e social já não era a mesma. 

 

1.3 O surgimento do punk-rock na década de 1970 
 

Nessa seção abordaremos a trajetória do grupo musical que deu início a essa 

nova experiência musical: o Television113. Esse grupo não se destacou pelas 

características estéticas tradicionais do estilo, a saber: andamento rápido, poucos 

acordes, guitarras distorcidas, fúria, letras niilistas, etc, mas sim por criar uma forma 

independente de expressão na qual os adolescentes tocavam com ímpeto por serem 

ouvidos. Sobre Marquee Moon, o primeiro disco do Television: 

Marquee Moon é uma viagem romântica e beat por uma cidade 

decadente, Verlaine contrapondo seus solos com vocais quase falados, 

por vezes gritados, pouco cantados, que descreviam “olhos como 

telescópio” e uma “Broadway medieval”, como se os prédios 

espelhados fossem paredões geológicos de uma nova era, fria e quase 

robótica, essencialmente desumana. Verlaine age como o bardo dessa 

nova era, arauto de uma transformação brutal mas comodista, violenta 

a ponto de não provocar reação. As guitarras costuram uma paisagem 

vertiginosa como as torres do então recém inaugurado World Trade 

                                                           
113 Banda norte-americana fundada em 1973, tinha como membros originais Tom Verlaine, Richard 

Lloyd, Billy Ficca e Richard Hell. 
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Center, obelisco gêmeo de uma nova era faraônica, mas cheias de 

detalhes barrocos e ornamentos mouriscos, como plantas que 

atravessam o concreto (MATIAS, blog do Matias, 07/12/2017). 

 

A música do Television consistia em uma leitura poética do caos sofrido em 

silêncio. O sujeito imerso o sente, mas como que em estado letárgico, “não vê nenhum 

mal” nisso. Não apenas o caos instaurado pela violência urbana, mas também a 

desumanização de um crescimento empresarial que, em meio à construção de esfinges 

modernas, não hesitava em desprezar as necessidades humanas. Ao contrário disso, 

desumanizava os espaços urbanos com tudo que houvesse nele, incluindo pessoas. A 

ausência de reação, ou ao contrário, a acomodação dócil a esse sistema e estado de 

coisas, pode ser a origem da falta de expectativas da Blank Generation. Em sua crítica, 

poética e essencialmente metafórica, Marquee Moon pode ser considerado um 

documento de barbárie, segundo o filósofo e crítico Walter Benjamin (2012, p. 124-

125) em seu texto “Experiência e Pobreza”. Quando a experiência nos é subtraída, 

hipócrita ou sorrateiramente, é sinal de honradez confessar nossa pobreza. Não apenas 

pobreza em experiências provadas, mas em experiências da humanidade em geral. 

Ainda segundo o autor: 

Barbárie? Sim, de fato. Dizemo-lo para introduzir um conceito novo e 

positivo de barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza 

de experiência? Ela o impele a partir para frente, a começar de novo, a 

contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a 

direita nem para a esquerda. Entre os grandes criadores sempre 

existiram aqueles implacáveis que operaram a partir de uma tábula 

rasa (BENJAMIN, 2012, p. 125). 

 

O som do Television foi decisivo não apenas para formatar o estilo, mas também 

como fator educativo para a construção de novas opções de trajetórias dentro de uma 

proposta independente. Nela o artista trabalhava com poucos recursos, extraindo do 

trabalho o seu resultado pessoal, independente de qualquer sistema mercadológico. Não 

podemos esquecer que as grandes bandas contemporâneas trabalhavam na época com 

orquestras e instrumentos de difícil mobilidade, como grandes sintetizadores. Como 

bônus, os registros do Television ainda funcionaram como documentos de um momento 

social extremamente delicado, expondo uma realidade que, apesar de dura, possuía uma 

estética definida por eles de forma única. A banda estabeleceu uma intersecção entre o 

Art-Rock surgido naquela cena cultural (Velvet Underground) e a explosão de estilos 

que viria a seguir, sendo considerada por alguns críticos historiadores como a primeira 
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banda de rock alternativo114. O Television foi formado por Richard Hell, do qual já 

falamos anteriormente, e Tom Verlaine115. Também se juntou a eles o guitarrista Richard 

Lloyd116. Hell e Verlaine haviam abandonado a escola em Nova Jersey para serem 

poetas em Nova York. Os processos autônomos de produção de seu trabalho de arte se 

constituiriam também em processos pedagógicos, a partir dos quais eles se apropriariam 

de vários saberes, desde compor e gravar até a produção da arte gráfica do disco e dos 

shows. Verlaine e Richard Hell estavam sediados na região violenta de Nova York 

descrita antes em nosso texto, para onde a população mais pobre e imigrante havia sido 

empurrada. Naquela região se localizava o Bowery117. O escritor e crítico belga Luc 

Sante118 fez uma descrição dessa área em sua “História de Nova York”: 

O Bowery sempre teve o maior número de botecos, albergues, boates, 

prostíbulos, queimas de estoque, leilões fraudulentos, casas de 

penhores, museus baratos, estandes de tiro ao alvo, danceterias 

baratas, salões de videntes, agências de loterias, feirinhas e salões de 

tatuagens, bem como teatros de segunda, terceira, quinta e décima 

categorias. Também é um fato que o Bowery é a única maior via 

pública de Nova York a nunca ter uma única igreja (SANTE apud 

ANTÔNIA, 2012, p. 47 e 48). 

 

Ao contrário das bandas punks rápidas, nas quais os músicos dominavam poucos 

acordes, Verlaine era um músico exigente, mantendo uma rotina de ensaios de quase 

seis horas por dia. Sobre esse perfeccionismo, cabe uma informação119: A banda estava 

em atividade desde 1974, ano em que havia sido cortejada pela gravadora Island, que os 

colocou em estúdio com o célebre pianista/produtor Brian Eno120. Verlaine não ficou 

satisfeito com o resultado do trabalho, achando-o frio. No ano seguinte, a gravadora 

Arista também tentou contratar o grupo, sem sucesso. Apenas em 1976 assinaram 

contrato com a Elektra, ainda assim porque a gravadora aceitou a exigência de Verlaine 

de que ele fosse o produtor do disco, mesmo jamais tendo feito isso antes. Esse processo 

                                                           
114 Termo usado para definir qualquer rock que não se encaixou em suas vertentes. Subgênero da cena 

musical independente. 
115 Thomas Miller, cantor, guitarrista e compositor do Television. Estudou piano e saxofone na infância, 

tendeu para o rock ao ouvir os Rolling Stones. Passou por um longo período de experimentação até 

definir uma maneira própria de tocar. Nascido em Nova Jersey em 1949, em atividade até os dias de hoje.   
116 Guitarrista, cantor e compositor do Television. Nascido na Pennsylvania em 1951 e em atividade até 

os dias de hoje. 
117 Bairro na ilha de Manhattan considerado decadente no início da década de 1970, quando povoado por 

prostitutas e mendigos. Foi onde surgiu o movimento punk Ver em: 

https://whiplash.net/materias/biografias/109235-ramones.html 
118 Escritor e crítico. Sante escreveu vários livros e é um colaborador frequente da The New York Review 

of Books. Nascido na Bélgica em 1954. 
119 Ver em http://matias.blogosfera.uol.com.br/2017/02/07/ha-40-anos-o-television-encerrava-uma-era-e-

iniciava-outra-com-seu-classico-marquee-moon/ 
120 Do qual já falamos na apresentação da banda Roxy Music poucas páginas atrás. 
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pedagógico também pode ser descrito como vivência da situação enquanto método de 

ação. Verlaine também exigiu escolher o engenheiro de som. Assim, assumiu Andy 

Johns121, que já havia trabalhado com Humble Pie122, Free123, Led Zeppelin124 e Rolling 

Stones. Quando gravaram estavam tão afiados pelos anos ininterruptos de atividades, 

que nem sobrepuseram instrumentos nas faixas posteriormente. Todos os instrumentos 

foram gravados ao mesmo tempo, como em um show ao vivo. Essa postura reativa de 

Verlaine e Lloyd traduziu muito do pensamento punk, onde a gravação de um disco não 

é algo relevante se não puder manter a energia das apresentações ao vivo. Na verdade, a 

intenção dos músicos era manter na gravação o máximo da aura das apresentações ao 

vivo. 

O conceito de aura da obra de arte foi desenvolvido pelo filósofo e crítico Walter 

Benjamin e está intimamente ligado ao paradigma da reprodutibilidade técnica. Tal 

conceito se apresenta em três momentos de sua obra125. Em “A Obra de Arte na Era de 

sua Reprodutibilidade Técnica” o autor classifica o veículo de reprodução da obra de 

arte como o médium da percepção (Benjamin, 2012, P. 27). Segundo ele, a aura é um 

estranho tecido fino de espaço e tempo: a aparição única de uma distância, por mais 

próxima que esteja. A metáfora poética do autor considera o repouso em uma tarde de 

verão, tendo como parte da cena cordilheiras no horizonte que lançam sua sombra sobre 

aquele que descansa. Assim, estaria ele “respirando a aura” dessa montanha. Benjamin, 

em sua obra, aborda a decadência da aura, condicionada a mudanças sociais que 

incluem o crescimento cada vez maior das massas e a crescente intensidade de seus 

movimentos. Segundo o filósofo: “Trazer para mais próximo de si as coisas é um desejo 

apaixonado das massas de hoje, como o é a tendência desta de suplantar o caráter único 

de cada fato por meio da recepção de sua reprodução (Benjamin, 2012, p. 29). 

A necessidade de se possuir a mídia (veículo de transporte da obra de arte), 

segundo o autor, iria afastar o público da verdadeira arte, com todos os aspectos 

                                                           
121 Engenheiro de som britânico e produtor musical, trabalhou em vários álbuns de rock conhecidos, 

incluindo o Exile on Main Street dos Rolling Stones, Marquee Moon do Television e uma série de álbuns 

do Led Zeppelin durante a década de 1970. Nascido No Reino Unido em 1950 e falecido em Los Angeles 

em 2013. 
122 Banda britânica de blues rock formada em 1969 pelos guitarristas e cantores Steve Marriott e Peter 

Frampton mais o baixista Greg Ridley e o baterista Jerry Shirley. 
123 Banda britânica de rock formada em 1968 pelo guitarrista Paul Kossoff, pelo cantor Paul Rodgers, o 

baterista Simon Kirke e o baixista Andy Fraser. 
124 Banda britânica de rock formada em 1968 pelo cantor Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page, o 

baterista John Bonham e o baixista John Paul Jones. 
125 No ensaio “Pequena História da Fotografia (1985, p. 101), no ensaio “Sobre alguns temas em 

Baudelaire” (1989, p. 137-145) e em “A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica” (2012, p. 

29). 
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intrínsecos e narrativas subjetivas que apenas sua fruição ao vivo pode proporcionar. O 

aumento das massas e a perspectiva de vendas iriam, em uma sociedade capitalista, 

incrementar cada vez mais opções e possibilidades para que o público pudesse 

consumir, por exemplo, um espetáculo operístico na sala de casa. Sobre a importância 

da troca entre artista e público, Benjamin classifica esse vínculo como valioso indício 

social. Quanto mais se reduz a significação social de uma arte, maior fica a distância, no 

público, entre a fruição e a atitude crítica (Benjamin, 2014, p. 203). Passados pouco 

mais de oitenta anos dessas linhas escritas, com o avanço tecnológico a serviço de uma 

perspectiva quantitativa e capitalista, essa visão se cumpre. No momento em que esse 

trabalho é escrito, as formas mais comuns de audição da música se faz por meio de 

streaming126 ou arquivos comprimidos obtidos por download via internet. Tal via não 

tem a capacidade de reproduzir todas as frequências, reduzindo em muito a experiência 

da audição. Tais recursos ainda não eram disponíveis no recorte temporal de nosso 

trabalho. Ainda assim, mesmo tendo no long player um médium de relativa qualidade 

de reprodução, registrar sua obra em condições minimamente questionáveis não era o 

objetivo do Television, ao contrário do que esperaríamos de jovens artistas que iniciam 

um projeto musical com objetivo de conseguir suporte de uma gravadora. Em 

contrapartida, voltando ao contexto atual, esse mesmo avanço tecnológico permite a 

artistas independentes gravarem um disco em casa, sem patrocínio ou altos 

investimentos. Essa hipótese soaria como surreal para os artistas de nosso recorte 

temporal, principalmente os punks brasileiros, que cumpriram suas trajetórias 

caminhando ao largo das grandes gravadoras. 

Os ensaios do Television começaram em 1974, mas o disco só foi lançado em 

fevereiro de 1977127. A vivência rápida128 não era interessante à banda, e esse princípio 

se estendeu ao movimento punk, onde as músicas eram elaboradas exatamente de 

acordo com a vontade do artista. Foi também em função de seu perfeccionismo na 

execução das canções que Tom Verlaine dispensou seu amigo Richard Hell, por 

divergências musicais. Hell daria lugar a Fred Smith, que se desligou de sua então 

recém formada banda Blondie129, por ser muito fã do Television, do qual não perdia os 

                                                           
126 Transmissão direta via internet. 
127 Ver http://matias.blogosfera.uol.com.br/2017/02/07/ha-40-anos-o-television-encerrava-uma-era-e-

iniciava-outra-com-seu-classico-marquee-moon/ 
128 Sempre relacionaremos essa expressão à Erlebnis, segundo o conceito de Benjamin que nos 

acompanhará durante esse trabalho.  
129 Banda de rock fundada em Nova York, em 1974 pela cantora Debbie Harry e o guitarrista Chris Stein. 

Alcançaram grande popularidade no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando foram um dos 
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shows. Já o perfil de Richard Hell era o do punk tradicional, a afinação não era um dos 

objetivos principais de sua música. Esse perfil já se manifestava pelas roupas, tendo ele 

sido o primeiro a adotar a estética punk no vestuário: roupas rasgadas, alfinetes de 

segurança, botas com sola descolando, broches e medalhas, calças remendadas etc. Esse 

visual de Hell foi a inspiração para Malcolm McLaren130, o empresário/produtor que 

levou o punk rock e essa estética para Londres. Falaremos mais sobre isso adiante em 

nosso texto.  

Voltando a Tom Verlaine, ele pretendia encontrar um local para ensaiarem 

constantemente. Daí surgiu a ideia de propor a uma casa de shows que adotasse a banda 

como residente em apresentações semanais. Cabe também a informação de que o 

Television, antes disso, já era uma banda consagrada no pequeno circuito local, tendo 

tocado muitas vezes na casa noturna Max Kansas City131, também localizada na região. 

Outras bandas também já atuavam em circuito local, como os New York Dolls132, sobre 

os quais falaremos no próximo tópico. Entretanto, o início da configuração de uma cena 

só teve início quando Verlaine procurou o empresário Hilly Kristall133, dono do pub 

CBGB134. Essa iniciativa abriu espaço não só para o Television, mas também permitiu a 

algumas novas bandas que ocupassem o espaço do bar em shows semanais. Na verdade 

a proposta foi conveniente ao Sr. Kristall, pois a casa estava na iminência de declarar 

falência, o que não ocorreu graças ao sucesso dessa iniciativa. Os jovens lotavam o pub 

a cada semana. Assim nasceu o punk rock, trazendo inconformismo, questionando a 

sociedade e seus valores instituídos e, sobretudo, atribuindo fúria ao rock, desde sua 

gênese, liberando a expressão artística e cultural dos meios de produção tradicionais. A 

                                                                                                                                                                          
pioneiros nos gêneros musicais punk rock e new wave. Destaque entre as do CBGB, seu primeiro disco, 

Parallel Lines, foi lançado em 1978.  Sua cantora Beborah “Debbie” Harry também desenvolve trabalho 

solo. A banda interrompeu atividades entre 1982 e 1992. Desde então voltaram às atividades 
130 Empresário de moda que se tornou produtor musical, foi de importância vital para o desenvolvimento 

do punk rock em Londres, a partir dos Sex Pistols, banda que ajudou a formar e produziu. Nascido em 

Londres em 1936 e falecido na Suíça em 2010. 
131 Restaurante e casa de shows, se localizava no 213 da Park Avenue South, NY. Inaugurada em 1965 e 

fechada em 1981. 
132 Banda de rock norte-americana fundada em 1971 na cidade de Nova York. Em sua primeira formação 

a banda contou com o cantor David Roger Johansen (Nova York, 1950), o guitarrista Syl Sylvain 

(Sylvain Mizrahi, nascido no Cairo, Egito, em 1951), o baixista Arthur Harold Kane Jr. (nascido em Nova 

York, 1949, falecido em 2004), o cantor e guitarrista Johnny Thunders (nascido em Nova York em 1952 e 

falecido em 1991) e o baterista Billy Murcia (nascido em Bogotá, Colômbia, em 1951 e falecido em Nova 

York em 1972). 
133 Hillel Kristal, empresário dono do CBGB, nascido em Nova York em 1931 e falecido nessa mesma 

cidade em 2007. 
134 CBGB & OMFUG (Country, Bluegrass, and Blues and Other Music For Uplifting Gormandizers). 

Clube de música localizado no bairro East Village, no número 315 da Bleecker Street, no Bowery, 

Manhattan. As siglas no nome eram os estilos que Kristall desejara que tocassem em seu estabelecimento 

quando o inaugurou. 
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identidade do punk com seu público foi imediata. Nesse período surgiram os Ramones, 

Talking Heads135, Blondie, Patti Smith136, Johnny Thunders and The Heartbreakers137 e 

outros, que estabeleceriam as bases para uma nova onda musical na qual a atitude 

substituiria o virtuosismo. 

Cabe ainda mais um detalhe sobre a contribuição do Television para a 

construção do estilo e identidade punk. Segundo Matias (2014), a capa do disco 

Marquee Moon foi confeccionada a partir de uma xerox trabalhada artisticamente. 

Richard Lloyd havia ido a uma copiadora reproduzir fotos em preto e branco da banda 

para confeccionar cartazes. O garoto responsável pela máquina fez, acidentalmente, 

uma cópia colorida, com as cores desreguladas. Lloyd gostou do resultado e pediu que o 

operador fosse realizando várias cópias, enquanto ele mexia nos controles de gradação 

de cor com os olhos fechados. Um dos vários resultados deu origem à capa do álbum. 

Podemos classificar esse método como um experimento dadaísta, visto que o resultado 

se deu ao acaso, através de uma ação de automatismo psíquico, método com o qual 

trabalhavam esses artistas. O resultado da estética de xerox se alia aos recortes e estilos 

editorias que surgiriam nos fanzines, na ratificação ao processo amador e de estética tão 

marcante e própria do punk. Mais tarde, essa aura conferiria, a partir do artista inglês 

Jamie Reid138, a identidade visual que marcaria os Sex Pistols e o movimento punk na 

Inglaterra em definitivo. 

Finalizando esse tópico com Tom Verlaine, podemos afirmar que ele cumpriu o 

arco do artista seminal do punk rock. Tendo dispensado qualquer anseio por projeção 

mundial como uma estrela da música, exerceu seu objetivo de se tornar um poeta em 

Nova York, tendo composto uma obra que foi imprescindível não só para o movimento 

punk como também para o pós punk. O Television abriu novas e improváveis 

                                                           
135 Banda novaiorquina da cena do CBGB fundada em 1975, talvez a mais experimentalista de todas. 

Projetou-se mundialmente e se manteve entre os movimentos punk e new wave, da qual foram 

precursores. Sobre comando do cantor, compositor e guitarrista David Byrne (Escócia, 1952), os Talking 

Heads foram uma das bandas mais influentes da história da música.  
136 Patrícia Lee Smith, poetisa, escritora, compositora, fotógrafa e musicista norte-americana. Se projetou 

durante o movimento punk. Nascida em Chicago em 1946, em atividade até o dia de hoje. 
137 Fundada em Nova York em 1976, foi a segunda banda do guitarrista dos New York Dolls, Johnny 

Thunders. Johnny, ou John Anthony Genzale Jr., nasceu em Nova York em 1952 e faleceu em Nova 

Orleans em 1991.  
138 Artista gráfico anarquista que tem seu trabalho mais relevante ligado ao movimento punk. Se utilizou 

de colagens com letras ao estilo de nota de resgate (como na capa do álbum Never Mind The Bollocks 

Here’s The Sex Pistols). Definiu a imagem do punk rock na Inglaterra através da clássica imagem da 

Rainha Elizabeth com um alfinete de pressão no nariz e suásticas nos olhos (sobre foto de Cecil Beaton - 

essa obra foi definida pelo jornalista Sean O’Hagan do “The Observer” como a imagem mais icônica da 

era punk). A obra de Reid se servia de elementos conhecidos e cores puras e vibrantes, assemelhando-se 

com o estilo da Pop Art. Reid nasceu no Reino Unido em 1947. 
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perspectivas para um gênero musical entusiasmado com seu próprio virtuosismo, tendo 

funcionado como alicerces para carreiras de bandas como Joy Division139, R.E.M.140, 

Pixies141, Echo & The Bunnymen, etc142. Atualmente, entrando nos setenta anos de 

idade, Tom Verlaine ainda é avistado passando de bicicleta pelas ruas de Nova York. 

No capítulo seguinte, para entendermos melhor a influência das bandas na 

história da cultura Punk, analisaremos a trajetória de cinco importantes grupos e artistas 

que se destacaram no cenário musical como representantes da cultura em destaque.    

 

  

                                                           
139 Banda de rock inglesa fundada em 1976, em Manchester, que se destacou como uma das pioneiras do 

pós-punk. A banda acabou em 18 de maio de 1980 após o suicídio do cantor, Ian Curtis. A banda se 

completava com o guitarrista Bernard Sumner, o baixista Peter Hook e o baterista Stephen Morris. Após a 

morte de Curtis, os outros três incorporaram ao grupo a tecladista Gillian Gilbert e Sumner assumiu os 

vocais, transformando-se em New Order. 
140 Banda de rock norte-americana fundada em 1980 na Geórgia pelo vocalista Michael Stipe, o guitarrista 

Peter Buck, o baixista Mike Mills e o baterista Bill Berry. 
141 Banda de rock alternativo norte-americana fundada em Boston, Massachusetts em 1986. Seus 

membros são o cantor e guitarrista Black Francis, o guitarrista Joey Santiago, a baixista e cantora Kim 

Deal e o baterista Dave Lovering. 
142 Ver em http://matias.blogosfera.uol.com.br/2017/02/07/ha-40-anos-o-television-encerrava-uma-era-e-

iniciava-outra-com-seu-classico-marquee-moon/ 
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CAPITULO 2: A Emergência da Cena Punk  

 

Esse capítulo se dedicará a analisar as primeiras bandas do movimento Punk 

para melhor entendermos sua importância no cenário cultural dos anos de 1970, e como 

iniciativas pessoais se configuraram em metodologias educacionais para toda uma 

geração que os seguiu. Analisaremos duas bandas norte americanas: New York Dolls e 

Ramones, e também faremos uma análise da trajetória do primeiro artista transexual do 

Punk Rock, Jayne County, importante para efeitos de debate neste trabalho. Além disso 

analisaremos também as duas mais significativas bandas britânicas: Sex Pistols e The 

Clash.  

2.1 The New York Dolls (e uma pequena ajuda de Malcolm McLaren) 

 

Os New York Dolls constituíram mais uma etapa no tratamento de choque que 

tradicionalmente o rock’n’ roll proporciona à cultura mundial de tempos em tempos. 

Trazendo a tradição musical do rock rápido em meio a uma cena de arte de vanguarda 

em Nova York, ainda extrapolaram seu questionamento comportamental a partir do 

momento em que optaram por vestirem-se primordialmente com roupas femininas. 

Dentro da perspectiva dos Estranhos e diferentes de Bauman (2017), temos nessa banda 

um momento contraditório entre a construção da identidade de parte da juventude e, em 

oposição, a oportunidade para outra parte dessa juventude exercitar seus preconceitos. 

Analisando o contexto em que se situam os Dolls em nosso recorte temporal, podemos 

dizer que foram a primeira banda a adotar tudo aquilo que, algum tempo depois, seria 

chamado de “punk”. 

Não importa que pareçam diferentes, entre eles, os contestadores das 

ruas, os escapistas, e os anarquistas, todos fazem parte de um 

movimento que deflagra a rebelião adolescente. A primeira regra do 

punk é que não existem regras. Punk é quebrar as regras e não cria-las. 

É não estar preocupado em usar a roupa certa ou dizer os clichês 

certos, mas pensar por si mesmo. Punk é liberdade de espaço e palavra 

para mover-se. (BIVAR, 1984, p. 85 - 86). 
 

Como já vimos em nosso trabalho, o momento da música no início da década de 

1970 em Nova York era de estagnação. Os artistas que tocavam nas rádios eram 

primordialmente as lendas dos anos de 1960, Jimi Hendrix, The Doors e Janis Joplin143. 

                                                           
143 Janis Lyn Joplin, cantora de blues norte-americana e um dos ícones do rock psicodélico que se 

projetou na segunda metade da década de 1960. Foi considerada a maior entre seus pares naquela década. 

Nascida em 1943 no Texas, faleceu em 1970 em Los Angeles. 
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E embora fossem contestadores em suas épocas, esses artistas – não mais presentes 

fisicamente – já haviam sido absorvidos pela indústria cultural. Na segunda metade da 

década de 1960, Jimi, Jim e Janis eram os diferentes segundo Bauman (2017). Porém, 

não estando mais vivos, haviam sido readequados em sua subversão e seu modo 

contestador de agir e pensar. Havia uma lacuna para a nova geração “indisciplinada”. 

Embora a região do Bowery tivesse uma cena artística consistente144, a música 

ainda não apresentara renovação. No momento em que os New York Dolls surgiram, 

uma das garotas da Factory145, Elda Gentile146, foi convidada por uma amiga para ir a um 

show: “Eram os Dolls. Eu fiquei completamente impressionada com sua música, era um 

rock direto, que não dá a mínima” (GENTILE, Elda apud ANTÔNIA, Nina 2012, p. 

34). 

Os New York Dolls já eram uma banda conhecida no limitado circuito de pubs 

nova-iorquinos quando o CBGB foi inaugurado. Embora aquela região tivesse o recente 

passado de uma vida noturna intensa dedicada ao rock, na época em que os Dolls 

começaram a tocar a situação estava diferente. Muitas casas haviam fechado por conta 

da crise econômica, a área parecia ter passado por algum desastre. Entre alguns dos 

locais onde se apresentavam, destaca-se o Mercer Arts Center, local onde realizaram 

sua primeira apresentação, um antigo e luxuoso complexo teatral então com 

funcionamento precarizado. O diretor de programação do local, Mark Lewis, admitiu a 

banda em um de seus palcos em decorrência da falta absoluta de atrações. Lewis 

destinou a eles o espaço denominado Mirror Room (Salão Espelhado), um pequeno 

espaço localizado na parte de trás do centro de artes. Ali eles permaneceram por uma 

temporada (Antônia, 2012, p.32) 

O The New York Dolls aplicou a teoria do caos ao rock’n’roll. Como 

as vibrações das asas da borboleta que provocaram uma tempestade, 

causando uma fratura momentânea no fluxo do Universo, que depois 

se transformou em um tenebroso furacão, poucos recordam ou 

atribuem isso à criatura original do caos, apenas se lembram das 

consequências.  

 

Os Dolls foram as borboletas do Bowery que alteraram 

dramaticamente o curso do rock. Seu momento (1971-1975), na 

verdade foi breve, mas sua influência, reconhecida ou não, abrange 

duas décadas. Em várias ocasiões durante seu fabuloso reinado, um 

grupo conservador do mercado musical fez tentativas abomináveis de 

                                                           
144 Como vimos anteriormente com a banda Television. 
145 Atelier e estúdio de Andy Warhol. Centro de convívio e criação artística que recebia artistas de todas 

as vertentes. 
146 Elda Rose Gentile, atriz, nascida em 1949 em Nova York e falecida nessa mesma cidade em 2018. 
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ocultar sua carreira. Os Dolls pareciam levar a melhor. Mas não 

estavam dançando, estavam caindo (ANTÔNIA, 2012, p. 9). 

 

Os New York Dolls foram jovens com uma vida tumultuada que faziam da 

performance ao vivo um culto ao caos. Foram a primeira banda a promover uma 

integração na qual buscavam levar o expectador à experienciar o êxtase junto deles, 

trazendo a estética de um rock direto e cheio de vigor que não era comum, naquele 

momento, à indústria fonográfica. Cabe lembrar que o espaço em que os New York 

Dolls tocavam eram pequenos, daí a naturalidade com que se deu essa integração.  

No rock, quando falamos em “alternativos”, estamos nos referindo 

especificamente ao conceito dos diferentes de Bauman (2017).  

Os Dolls não eram tão hábeis em sua arte, mas conseguiam tirar 

vantagem de suas deficiências tocando uma aproximação criativa de 

rock que dava à sua música uma assinatura nitidamente disléxica. A 

guitarra de Thunders parecia pular e relinchar como um pônei 

selvagem e Kane tinha uma técnica única no baixo (ANTÔNIA, 2012, 

p. 32). 

 

Com relação à indumentária, seu visual era a do glam-rock. Vestiam-se com 

roupas femininas e costumavam andar assim usualmente. A contestação e o desafio aos 

padrões comportamentais estabelecidos era uma constante dentro e fora do palco. Foram 

sensação no primeiro momento de sua aparição, mobilizando um público147 que estava 

sempre presente em suas performances, porém, não conseguiram projeção mundial ou o 

sucesso das bandas que inspirariam, pois sua projeção (posteriormente à seu tempo) se 

deu mais em função de sua importância histórica do que pelo sucesso de suas 

composições musicais. Os Dolls ainda não foram devidamente reconhecidos pelas 

portas que abriram. Seu som foi apropriado por bandas como Ramones, que buscaram 

sua identidade no som e na performance dos Dolls, adaptando aquele novo estilo às suas 

próprias peculiaridades.  

Em nossa penúltima citação anterior, a autora fala de “uma banda conservadora 

que tentou ocultar a carreira dos Dolls”. Ela se refere ao Kiss148, um grupo que atingiu o 

                                                           
147 Reforçando que esse público não era composto pelos adolescentes ajustados do padrão classe média da 

década de 1970 em Nova York. Esse público se dirigia àquela região em busca de seus iguais, ou seja, os 

diferentes, classificados dentro do princípio da mixofilia segundo Bauman (2017, p. 14-15), onde a pessoa 

se sente atraída para ambientes com tipos humanos heterogêneos e diversificados.  
148 Apesar de voltados inteiramente ao mercado e à indústria cultural, consideramos exagerado classificar 

o Kiss como conservadores. Na verdade, a mística criada em torno das maquiagens e seus 

músicos/personagens: O Starchild, o Spaceman, o Catman e o Demon, provocaram reação de grande 

parte das famílias tradicionais e principalmente de grupos religiosos, sempre empenhados em campanhas 

contra a banda, acusando-os de realizarem “pacto com o diabo”. Desde boatos até panfletagem nos locais 

de shows, essa perseguição foi responsável por grande parte da mística que cerca a banda, além de causar 
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primeiro escalão do rock mundial e que, embora contemporâneo à cena que diz respeito 

ao recorte do nosso trabalho, mantiveram-se à margem daquela comunidade artística 

propositalmente. O Kiss trabalhou de forma independente e autônomo o marketing que 

os levaria ao seu objetivo: o podium dos grandes nomes da indústria. Porém, no início 

de sua carreira, chegaram a tocar com roupas femininas na tentativa de capitalizarem 

com o sucesso dos Dolls. Não obtendo resultado positivo, optaram pelas pinturas faciais 

temáticas que até os dias de hoje ilustram suas apresentações, tendo essas se tornado 

símbolo mundial da cultura norte-americana149. Uma das grandes diferenças entre esses 

dois grupos foi o foco em um objetivo bem definido desde sua gênese. Ainda que os 

membros dos Dolls tivessem perfil socioeconômico similar ao dos componentes do Kiss 

(o baterista do Kiss, Peter Cris, foi “companheiro de gang” do segundo baterista dos 

New York Dolls, Jerry Nolan150), sendo pobres e filhos de imigrantes (dois de quatro 

componentes), o Kiss tinha como alvo formatar seu som à indústria fonográfica e 

produzir sucessos radiofônicos. Não tinham a intenção de provocar maiores polêmicas e 

trabalhavam com uma disciplina de marketing que, ainda que de forma amadora, se 

mostrou eficiente. Com o tempo, o estilo do Kiss se inclinou para a produção de hinos, 

como é o caso de Rock and Roll All Night, música lançada em 1975 e um de seus 

maiores sucessos até hoje. Porém, a temática da banda girava em torno de 

subjetividades românticas e interesses da juventude festiva, não constituindo, ao menos 

no referente às letras, ameaça ao modo tradicional ou conservador de se pensar. Por esse 

aspecto, era uma banda “inofensiva”. Nesse mesmo ano, os Dolls estavam se esvaindo 

em seus últimos suspiros. Os componentes dos New York Dolls não planejaram um 

processo de marketing envolvendo a banda. Eles tinham como objetivo apenas vivenciar 

                                                                                                                                                                          
o efeito contrários nos jovens que, ao perceberem a rejeição dos pais ao grupo, trataram de abraçar seu 

conceito e músicas. Ver Kiss - Por Trás da Máscara, de David Leaf e Sean Sharp, ed. Nacional, 2006. 

Observação: no ano de 1983, no primeiro show de rock realizado no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, 

que foi do Kiss, foram distribuídos para a juventude que acessava o estádio panfletos de origem 

neopentecostal. Tais panfletos conscientizavam o público sobre a relação entre a banda e o demônio, e 

alertava os jovens para o pacto satânico que se realizaria com quem adentrasse o Maracanã. O próximo 

show do Kiss nessa cidade seria apenas em 2009, ano em que essa advertência panfletária já não foi mais 

observada. 
149 É interessante observar o fato de que, embora o Kiss tenha iniciado sua carreira no ambiente do 

Bowery, alternativo e propenso à mixofilia (Bauman, 2017, p. 14-15), rivalizando com os Dolls, seu foco 

mudou a partir do sucesso em 1976. Naquele momento o grupo foi, como era seu objetivo, absorvido pela 

indústria cultural. Tendo vendido milhões de discos no mundo, o Kiss de hoje em dia não constitui uma 

banda representante dos diferentes em Bauman (2017), nem ameaça às tradições da chamado “família 

tradicional” de acordo com os valores conservadores da nossa sociedade. Já os New York Dolls até hoje 

podem ser considerados subversivos. As consecutivas “gerações de diferentes” foram se identificando 

com o som tumultuado dos Dolls ao longo dos anos. 
150 Ver Makeup to Breakup – Minha Vida Dentro e Fora do Kiss – Peter Criss, ed. Lafonte, 2013. 
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aquele momento, sem refletir contestações mais profundas em suas letras e também sem 

maiores esforços aparentes no sentido de solidificar uma carreira na música.  

Dois dos componentes do Kiss, ainda que filhos de imigrantes judeus, nasceram 

em Nova York. Entre os Dolls, alguns aportaram à cidade como imigrantes. Segundo o 

guitarrista Syl Sylvain, ao chegar com a família em um navio nos Estados Unidos em 

1961: 

Lembro de quando chegamos ao porto, chovia e tinha neblina. Meu 

irmão e eu estávamos no deque e vimos a Estátua da Liberdade. Para 

mim a imagem dos Estados Unidos era dos grandes edifícios, como 

Nova York. Fiquei realmente encantado pelos comerciais da época. 

Eu achava que toda garota pareceria Marilyn Monroe e eu mascaria 

chiclete Brazooka no café da manhã e tomaria Coca Cola no jantar 

(SYLVAIN apud ANTÔNIA, 2012, p. 11). 
 

A descrição das expectativas totalmente ajustadas à lógica do “American Way of 

Life”, recheada de Coca-Cola com Marilyn Monroe, se contrapõe à trajetória seguida 

por Sylvain ao longo de seu fazer artístico. Empiricamente, cada passo dado caminhou 

diametralmente em oposição a isso.  

Talvez justamente por não estarem resolutos em fincar raízes em uma fórmula 

comercial e terem deixado sua expressividade fluir sobre qualquer adversidade, os Dolls 

tenham aberto essa nova narrativa na história do rock. Era no caos de seu som 

desajustado que estava a inspiração para várias bandas que surgiriam, através de uma 

nova forma de tocar e se comportar no palco.  

Os Dolls foram definidos pela autora Nina Antônia (2012, p. 9) como como a 

banda que “voou alto e vivia na corda bamba sem rede de proteção”.  

Sua música refletia perfeitamente a Nova York do início da década de 

1970 e seus dramas de grande intensidade: batidas de bateria sobre 

Manhattan, sons de guitarra como sirenes das viaturas policiais, vocais 

guturais como sinais na esquina, enfatizados por beijos molhados e 

ganidos de lobos, silenciados por um tiro. Anjos caídos de rostos 

pintados, os Dolls abriram a caixa reservada a Pandora e libertaram as 

fúrias não desenvolvidas que se tornariam o movimento punk. Como 

se seu legado não fosse suficiente para uma banda, eles também 

arrebentaram com as fronteiras sexuais, atracaram-se com o glitter e 

estabeleceram novos padrões para os excessos roqueiros (ANTÔNIA, 

2012, p. 10). 

 

Da mesma forma que o Television, os Dolls traziam para a música as narrativas 

de suas adversidades pessoais e a dinâmica urbana daquele momento histórico151, 

                                                           
151 Entre alguns títulos de músicas dos Dolls temos: “Crise de Personalidade”, “Pílulas”, “Menino 

Solitário do Planeta”, “Procurando um beijo”, “Bebê vietnamita”, “Lixo”, “Puss’n’ boots”, “Trem do 

Metrô”, “Garota Má”, “Encalhado na Selva”, “Ser Humano”. 
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estabelecendo uma comunhão imediata com o jovem local. A forma como emulavam 

tudo isso e devolviam em forma de música foi o que definiu o caminho para o punk 

rock. É importante destacar que, para o sistema, o jovem diferente e contestador dos 

padrões instituídos é redundante, assim como definido por Bauman (2017, p. 9). Ou 

seja, inúteis, desnecessários. 

A área na qual circulavam os Dolls constituía abrigo à diversidade, pois ali se 

concentravam os alternativos152. Uma vez sediados nessa região repleta de diversidade 

cultural e sexual, os shows da banda constituíam-se em uma cerimônia de inclusão 

social. O recorte a seguir nos remete aos conceitos de mixofilia e mixofobia que vimos 

em Bauman (2017, p. 14-15). 

O público dos New York Dolls era uma atração quase tanto quanto as 

performances no palco da banda. O grupo dava liberdade para todos 

serem eles mesmos, seja qual for seu gênero. Sylvain: “As terças eram 

nossa noite e, cara, todo mundo vinha nos ver. Era uma farra. No 

início tinha uma mistura de pessoas que conhecíamos do Nobody’s e 

as drag queens. Não era como um circo, mas com certeza era bizarro. 

[...] Havia um cara que sempre usava um colete preto brilhante aberto 

e tinha alfinetes de roupas em seus mamilos. Havia duas garotas 

tibetanas cobertas com todos os tipos de tatuagens tribais e uma delas 

virou namorada do Billy. Todas as drags tinham glitter na barba e 

usavam batom. O homem guarda-chuva se vestia de mais nada além 

de guarda-chuvas jogados fora que ele encontrou na rua, e tinha o 

“Flop Top”, que se cobria de latas de refrigerantes e cerveja” 

(ANTÔNIA, 2012, p. 35). 

 

Segundo Antonia, (2012, p. 36-37) o flerte dos Dolls com o mainstream153 teve 

seu breve momento. O artista plástico Andy Warhol154 enviou o repórter Ed 

McCormack, de sua revista Interview ao Oscar Wild Room para fazer um artigo sobre 

eles. O resultado foi um texto entusiasmado. A seguir, a banda recebeu declarações 

positivas de Lou Reed, e vários artistas foram ao Mercer Arts Center conferir a 

                                                           
152 Para definir esses conceitos de “diferentes” e “alternativos” nos amparamos nas definições de Bauman 

sobre mixofilia e mixofobia. Ver em Estranhos à nossa Porta, 2017, p. 14 – 15). 
153 Conceito que expressa uma tendência ou moda principal e dominante. A tradução literal 

de mainstream é "corrente principal" ou "fluxo principal". Em inglês, main significa principal enquanto 

stream significa um fluxo ou corrente. Por esse motivo, na língua inglesa, mainstream pode corresponder 

ao fluxo principal de água de um rio com afluentes. Quando utilizado em nossa 

língua, mainstream designa um grupo, estilo ou movimento com características dominantes. Este conceito 

está relacionado com o mundo das artes, principalmente com a música e literatura. Um grupo musical 

do mainstream está diretamente ligado à indústria e às grandes gravadoras, estando amparado por uma 

estratégia de marketing geralmente irresistível. Suas vias de divulgação atingem a maioria da população, 

o que permite sua comercialização com algum ou muito sucesso. 
154 Artista gráfico, plástico, designer, editor e promotor cultural, considerado um dos mais influentes na 

cultura norte-americana da década de 1960 e “pai da Pop Art.” Nasceu em Pittsburgh em 1928 e faleceu 

em Nova York em 1987. 
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performance da banda. Entre eles, Alice Cooper155 e John Cale156. Receberam uma 

proposta de gerenciamento da carreira por parte de Shep Gordon157, empresário de Alice 

Cooper. Negaram por hesitação de David Johansen e Johnny Thunders, que 

desconfiaram que, como ameaça à carreira de Cooper, seu empresário quisesse contratá-

los para coloca-los “na geladeira”. Também receberam um convite do empresário de 

Rod Stewart158, Billy Graff159, para abrirem um show de Long John Baldry160, um dos 

percursores do blues britânico. Porém, confirmando as peculiaridades do grupo, após 

embarcarem na limusine enviada por Graff se embebedaram e chegaram ao local do 

show sem condições de tocar. Não foram convidados novamente (Antônia, 2012 p. 36-

37). 

É correto considerarmos que os NYD, em uma perspectiva educacional, 

constituíram um incentivo tanto ao surgimento de novos grupos musicais quanto às 

liberdades sexuais. Após ascenderem socialmente à “aristocracia da estranheza” local, 

começaram a ser cortejados por Andy Warhol, artista que gozava naquela época de 

grande prestígio no mundo da arte e da moda, sendo um elo de ligação entre as minorias 

da Nova York daquele momento com os meios formais de produção e consumo de arte. 

Andy realizava muitos trabalhos com travestis e não negava apoio a quem julgasse 

talentoso.  

                                                           
155 Vincent Damon Furnier, cantor, compositor e ator norte-americano, um dos precursores do estilo 

teatral de horror no rock. Nasceu em Detroit em 1948, está em atividade até os dias de hoje. 
156 John Davies Cale, músico britânico que integrou o Velvet Underground. De formação clássica, Cale 

iniciou seus estudos na Inglaterra, indo morar nos Estados Unidos em decorrência de uma bolsa para 

continuidade de seus estudos. Multi-instrumentista, também trabalhou como produtor musical e compôs 

obras para acompanhamento de orquestra. Nasceu no País de Gales em 1942, em atividade até os dias de 

hoje. 
157 Shep E. Gordon, empresário de inúmeros artistas norte-americanos, considerado um dos maiores na 

área. Representou talentos das mais variadas tendências, como Blondie, Anne Murray, Luther Vandross, 

Frankie Valli, George Clinton, Lisa Fisher (backing vocals dos Rolling Stones), Raquel Welch, Rick 

James, Gipsy Kings, Pink Floyd, Groucho Marx, Pointer Sisters, Jean-Luc Ponty, entre outros. Foi tema 

do documentário de 2013 “Supermensch, A Lenda de Shep Gordon”, de autoria do ator e comediante 

Mike Myers.  Nasceu em Nova York em 1945 e ainda trabalha com Alice Cooper. 
158 Roderick David Stewart, cantor e compositor britânico conhecido por sua voz rouca e peculiar talento 

para interpretação do blues. Iniciou carreira contando na banda do guitarrista britânico Jeff Beck, também 

integrou a banda The Faces. Foi nome marcante na chamada Invasão Britânica, estabelecendo a partir de 

então uma consistente carreira solo. Nasceu em Londres em 1945 e está em atividade até os dias de hoje. 
159 Não encontramos referências a esse profissional em nossas fontes. 
160 John William Baldry, Ganhou o apelido “Long” por ter pouco mais de dois metros de altura. Um dos 

primeiros cantores britânicos a interpretar o blues americano, participou do Blues Incorporated, grupo 

histórico pelo qual passaram Charlie Watts, Brian Jones e Mick Jagger dos Rolling Stones, entre outros. 

Também participou da banda Bluesology, na qual influenciou o pianista Reginald Kenneth Dwight que, 

em sua homenagem, adotou o nome artístico de Elton John. A carreira de Baldry se estendeu pelas 

décadas de 1970 e 1980, quando também emprestou sua voz para comerciais de TV e dublou desenhos 

animados. É considerado um dos patronos do blues britânico. Nasceu em Northamptonshire em 1941 e 

faleceu em Vancouver, no Canadá, em 2005. 
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Quando o periódico inglês Melody Maker161 colocou uma equipe para cobrir a 

cena roqueira de NY, o fotógrafo escalado foi o americano Leee Black Childers162. 

Sobre a vida social dos Dolls ele declarou: 

Eles iam a festas com Andy e eram meninos pintados belíssimos, 

vestidos um pouco como garotas. Ele ia à casa de Gloria Vanderbilt 

para um jantar e ela anunciava sua chegada e ele rodopiava pelo lugar 

com David em um braço e Johnny ou Sylvain no outro e eles usavam 

batom e desempenhavam o papel. Syl era muito magro e bonito, usava 

um drapeado e chiffon, tinha o corpo para isso também, porque é tão 

pequeno e bonitinho. Ele era como um ornamento. Andy adorava 

chocar, assim como os Dolls. Não acho que eles entendessem como 

chocavam, mas Andy entendia e por isso ele os levava para jantares 

formais em que pessoas como Gloria Vanderbilt teriam de ser 

educadas por eles (CHILDERS apud ANTÔNIA, 2012, p. 37-38). 

 

Segundo Antônia (2012, p. 35), o comportamento sexual ambíguo dos Dolls 

pode, em algum momento, ter confundido até alguns deles. David Johansen declarava-

se “trissexual”. Sylvain contou que já usava maquiagem antes de conhecê-lo, enquanto 

Johnny já usava sapatos femininos. Porém, jamais tinham pensado em se vestir 

realmente de mulher. Essa ideia se firmou com a chegada de David Johansen. Daí, 

segundo Sylvain, eles se tornaram realmente extravagantes. Sylvain ainda revelou que 

os componentes do grupo jamais pretenderam excitar homens parecendo mulheres. Com 

relação a isso, ainda segundo Sylvain, existia, entre a banda, um respeito quanto à 

natureza das pessoas. Sylvain para David Johansen: ‘Você é gay? Quer ser um 

travesti?’, mas ele nunca me dava uma resposta exata, e eu me lembro de dizer a ele: 

‘Se for, tudo bem, mas não deveria brincar com algo se isso não for verdadeiro’ 

(SYLVAIN, Syl apud ANTÔNIA, Nina, 2012, p. 36). 

Ainda que vivendo todas essas situações em um ambiente até certo ponto 

libertário, não se deve imaginar que não houvesse uma resistência conservadora a esse 

comportamento ao qual esses protagonistas não estivessem sujeitos até em seus círculos 

                                                           
161 Periódico fundado no Reino Unido em 1926, inicialmente especializado em jazz, foi uma das 

primeiras publicações voltadas para a música. Na década de 1950 voltou seu olhar para o mundo do rock, 

aumentando sua circulação e ameaçando outra gigante da área, a New Musical Express. As vendas 

subiram muito e, no final da década de 1970, imprimia uma tiragem de 250.000 cópias semanais. A 

publicação seguiu fiel a sua linha editorial, ignorando qualquer outro estilo que surgisse, como foi o caso 

da dance music. Sua diferença maior da NME eram as seções de críticas de equipamentos musicais e 

resenhas de fitas demo enviadas por leitores. Suas vendas caíram durante a década de 1990. Em fins dessa 

década passou a ser editada em formato revista. No ano de 2000 foi extinta e incorporada à NME (que é 

publicada pela mesma empresa, a IPC Media), que absorveu alguns de seus jornalistas e seções. 
162 Lee Black Childers, fotógrafo norte-americano, escritor e empresário de rock. Em seu trabalho 

fotográfico, registrou o legado de um cruzamento teatral entre rock e cultura gay. Apesar de seu primeiro 

nome se escrever “Lee”, adotou o uso de três letras “e” pelo fato de soletrá-lo assim quando criança. 

Nasceu em 1948 no Kentucky e faleceu em Los Angeles em 2014. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leee_Black_Childers. 
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sociais. Ou até mesmo supor que essas informações fizessem parte das narrativas de 

sujeitos “resolvidos” consigo mesmos ou que equalizassem bem seus ânimos frente às 

questões ligadas ao sexo. A comunidade local, ainda que na vanguarda das propostas 

estéticas e visuais na época, guardava seus preconceitos. Esse aspecto inusitado reforça 

o quanto construções sociais estabelecem estigmas como definido por Goffman (1980). 

Os alternativos, geralmente repelidos pela sociedade conservadora, rechaçando-se entre 

si, a partir do mesmo princípio.  

Entre alguns atritos destacamos um que envolveu o baterista Billy Murcia163 na 

casa noturna Max’s Kansas City. “Naquela noite, sentado em uma mesa ao fundo do 

bar, Billy vestia salto alto, um vestido por cima da calça justa e estava muito maquiado. 

Uma garota que estava no local começou a gritar para ele: “BICHA! Seu VEADO de 

merda!” Billy levantou, pegou o prato de salada e jogou na garota, depois jogou os 

copos e uma garrafa que estavam na mesa. Virou a mesa e toda casa se transformou em 

uma cena saída de um filme de faroeste.” Esse episódio afetou a relação do dono do 

local com a banda, um sujeito normalmente liberal chamado Mickey Rustin, que 

posteriormente impediria o acesso de Billy e Sylvain ao local pelo fato de terem sido 

flagrados no banheiro da casa consumindo cocaína (Antônia, 2012, p. 39).  

Nesse caso em particular, suscita curiosidade o fato da garota protagonista da 

ação e pivô do incidente ser uma habituè local e demonstrar comportamento 

homofóbico em relação a Billy Murcia, tendo em vista que os membros dos Dolls eram 

conhecidos por todos os frequentadores locais em seus gostos e práticas. Era comum 

naquele momento que diferentes (na perspectiva de Bauman, 2017) adotassem visual 

andrógino sem, necessariamente, serem homossexuais. Nesse primeiro momento 

poderíamos supor que a ofensa surgiu de forma irracional, em um momento de explosão 

emocional. 

Mais tarde, no Mercer Arts Center, em algumas noites de terças-feiras em que se 

apresentavam os Dolls e a primeira transexual do punk rock, Wayne County (que depois 

se transformaria em Jayne County – como veremos mais tarde nesse trabalho), houve 

protestos no local. Manifestantes anti-gays, anti-travestis e anti-lésbicas se reuniam na 

porta do estabelecimento para protestar contra a “escória travesti” tocando lá dentro 

(Antônia, 2012, p.39).  

                                                           
163 Baterista original dos New York Dolls, banda da qual fez parte entre 1971 e 1972. Frequentou a escola 

com Syl Sylvain, guitarrista da banda. Nascido em Bogotá, Colômbia, em 1951 e falecido em Londres, 

em 1972. 
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Nesse segundo momento, se confirma uma tendência homofóbica (e, porque não 

acrescentar, mixofóbica – como descrito por Bauman, 2017, p. 14-15) entre subgrupos 

de um grupo social que, supostamente, deveria se unir. Posteriormente, no movimento 

punk, muitas desavenças ocorreriam até que se estabelecesse uma forma de pensar que 

buscasse erradicar esses preconceitos. 

A experiência dos New York Dolls vista da perspectiva atual é a de percursores 

da liberdade em várias frentes, principalmente cultural e social. Abordamos aqui apenas 

um resumo, essa trajetória foi ampla e afetou a todos os circunstantes de seu momento, 

desde os pequenos até os consagrados. Os Dolls foram dispensados por Mick Jagger, 

que lhes negou um contrato em sua gravadora e foram rechaçados por Lou Reed, que, 

em uma apresentação na qual a banda abrira para ele, ameaçou não subir ao palco caso 

os Dolls não encerrassem o seu show naquele momento. Seriam essas negativas frutos 

de algum déficit artístico dos Dolls ou sua forma despojadamente vulgar ameaçava o 

status desses artistas?  

Caminhando para o fim de nossa análise sobre os NYD, vamos encerrar com o 

momento final dos Dolls, aquele no qual se misturou o rock com a política e que pode 

ter sido a pá de cal em sua história.  

Pouco antes da metade da década de 1970, os Dolls já traçavam seu arco 

descendente. A cena musical e cultural que eles provocaram fervilhava, novos grupos 

haviam surgido, porém, eles não haviam acompanhado esse ritmo. Além disso, 

acumulavam-se problemas pessoais (envolvendo drogas), contratuais e financeiros. 

Tendo visto seu tempo passar sem conseguir o sucesso, a banda se via em um vazio 

cultural, relegada ao rótulo de “rock de garagem de aluguel baixo” (Antônia, 2012 p. 

152), junto com nomes como MC5164 e Iggy Pop. A indústria ainda garantia vendas nos 

grandes nomes do rock da década de 1960, porém, a cena do CBGB já despontava com 

excelentes perspectivas para as bandas que surgiam. O guitarrista Syl Sylvain queria 

aproveitar esse momento para recolocar os Dolls na ativa, incluindo-a na cena punk 

fervilhante do CBGB: 

                                                           
164 Motor City Five, banda considerado uma das maiores influências do punk rock, fundada em Detroit em 

1964. Sua formação original era Wayne Kramer na guitarra, Pat Burrows no baixo, Rob Tyner nos vocais, 

Bob Gaspar na bateria e Fred “Sonic” Smith na guitarra. Por conta do experimentalismo (muitas 

distorções nas guitarras) e agressividade do som, em 1966 Burrows e Gaspar deixaram a banda. Em seus 

lugares entraram Michael Davis no baixo e Dennis Thompson na bateria. O MC5 foi uma das primeiras 

bandas a compor letras com palavrões e ideias revolucionárias. Chamaram a atenção de John Sinclair, 

militante e poeta norte-americano voltado ao socialismo e anti-racismo, que trabalhava para ajudar o 

grupo Panteras Negras no movimento pelos direitos civis dos negros. Sinclair assumiu o cargo de 

empresário da banda.  
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Todas essas bandas começavam a tomar forma, como Television, 

Ramones e Patti Smith. Acontecia uma mudança, mas ainda fazíamos 

a mesma coisa. Nós excursionávamos com o material do segundo 

álbum, algumas músicas de 1971... estávamos em 1975 agora. Eu 

dizia ao Johnny: ‘Vamos acordar, vamos’ (SYLVAIN apud 

ANTÔNIA, 2012, p. 154). 

 

O empresário e produtor musical inglês Malcolm McLarem165 esteve em Nova 

York no início da década de 1970166, quando viu um show dos Dolls, Desde então havia 

se tornado fã da banda. Quando começaram a traçar seu arco descendente, Malcolm 

iniciou com eles uma parceria informal (sem contrato assinado), na qual atuou como 

produtor artístico e executivo.  Os Dolls trabalharam em novas composições para seu 

reinício e foi baseado em uma dessas músicas que, segundo biógrafos, Malcolm sugeriu 

um apelo de marketing radical: 

David e Sylvain já tinham composto “Red Patent Leather” quando 

Malcolm decidiu vestir os Dolls como a divisão de michês da Guarda 

Chinesa. A inspiração de McLaren não veio assim do nada, veio do 

vermelho. Johansen: “Como Red Patent Leather era uma boa música 

resolvemos usá-la como teatrinho, sabe, Camarada, você é o juiz / 

Camarada, você é o júri. Tínhamos isso e pensamos: Ei, vamos nos 

vestir de couro vermelho. Não foi ideia do Malcolm, foi nossa 

(JOHANSEN apud ANTÔNIA, 2012, p. 155 e 156). 

 

Malcolm McLaren incrementou o uso do vermelho a partir das criações de sua 

esposa, a estilista Vivienne Westwood167. Segundo Antônia (2012, p. 156), ele enviou 

                                                           
165 Malcolm Robert Andrew Edwards foi um produtor musical conhecido por ter lançado o grupo punk 

Sex Pistols. A ele também é atribuída, por alguns autores, a invenção do estilo punk inglês, com os 

ingredientes revolta social e anarquismo incorporados. Malcolm lançou outros grupos, como Bow Wow 

Wow, Adam & The Ants, Buffalo Gals entre outros. Foi proprietário da loja de roupas “Let It Rock”, 

localizada na 430 King’s Road em Londres que, posteriormente, entre 1974 e 1976, passou a se chamar 

“Sex”. Foi nessa loja, a partir das criações de sua esposa Vivienne Westwood, que se desenvolveu aquele 

que viria a ser o “visual punk”. Roupas rasgadas, com rebites, cabelos curtos e espetados, meias de rendas 

etc. Foi também a partir da “Sex” que essa estética se projetou para o mundo do ponto de vista comercial. 

Westwood viria a se celebrizar como uma das mais importantes estilistas, estando em atividade até os dias 

de hoje. Malcolm McLaren nasceu em 1946 em Londres, vindo a falecer em Beliinzona, uma comuna 

suíça, em 2010, onde estava hospitalizado em consequência de um câncer. 
166 Malcolm e sua esposa Vivienne estiveram em NY em agosto de 1973, junto de outros proprietários de 

marcas avant-garde da King’ Road para mostrarem suas coleções na National Boutique, uma feira de 

moda. A empreitada não foi bem sucedida do ponto de vista comercial – seus produtos não atingiram o 

interesse do público – porém, o primeiro contato com os New York Dolls abririam possibilidades para o 

futuro próximo. Ver Crescendo com os Sex Pistols – Precisa-se de Sangue Novo, de Allan Parker e Mick 

O’ Shea. 
167 Vivienne Isabel Swire, estilista considerado a criadora do estilo do vestuário punk, incluindo 

acessórios. Além da moda punk, também é creditada por estilos de vestimenta posteriores a esse, como as 

calças estilo corsário e roupas de mangas largas ao estilo pirata usadas por músicos da cena New 

Romantic (que foi um derivados direto do movimento punk). Vivienne foi estudar moda na Faculdade de 

Harrow, em Londres, com 17 anos de idade. Temendo a insegurança desse mercado, formou-se e foi 

trabalhar como professora primária. Nesse período, casou-se com o homem que lhe emprestaria o 

sobrenome, Derek Westwood. Mais tarde, se divorciou e entregou-se à atividade de estilista, quando 

então conheceu Malcolm McLaren, que seria seu segundo marido e pessoa a lhe introduzir no meio 
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croquis com as medidas dos Dolls para Londres, que confeccionou um vestuário único 

para cada integrante. O novo guarda roupa foi produzido com o mesmo tom de 

vermelho ardente, incluindo os calçados. Em vez de usar apenas couro, Westwood 

incorporou vinil e borracha na coleção, tirando inspiração das cenas gay e S&M. 

Zíperes foram costurados em blusas de vinil coladas e acessórios como colares de 

corrente com garrafinhas de nitrato de amilo. 

O primeiro show foi em uma casa chamada Little Hippodrome. A questão 

delicada é que os direitos sobre a banda e suas composições ainda estavam sob 

propriedade de seus antigos empresários. Pouco antes da estreia, McLaren foi então 

chamado a um escritório de advogados para ser lembrado disso e discutir detalhes 

contratuais. Malcolm ignorou esse alerta, finalizou o renascimento dos New York Dolls 

e emitiu o seguinte comunicado à imprensa: 

Qual é a política do aborrecimento? Melhor no vermelho do que 

mortos. Ao contrário das mentiras malévolas dos escritórios de Leber, 

Krebs e Thau, nossos ex-empresários fanfarrões, o The New York 

Dolls não se desfez, e depois de completar o primeiro filme 3-D 

vermelho do rock chamado Trash, assumiu, de fato, o papel de 

‘Sistema Coletivo de Informações do Povo’, em associação direta com 

a Guarda Vermelha. Essa encarnação chamada ‘Red Patent Leather 

[Couro Vermelho Envernizado] começará na sexta-feira, 28 de 

fevereiro, às 22 horas, para nossos amigos escolares do Little 

Hippodrome. Esse show está em coordenação com a ‘Aliança cordial’ 

muito especial dos Dolls com a República Popular da China. New 

York Dolls produzidos pela Sex Originals of London, aos cuidados de 

Malcolm McLaren. (McLAREN apud ANTÔNIA, 2012, p. 157). 

 

A estratégia do empresário certamente visava projetar a banda, através da 

polêmica que se formaria, a um nível além do referente ao público local. Do ponto de 

vista dos diferentes de Bauman (2017, p. 14-15), os New York Dolls já seriam os 

diferentes entre os diferentes. Dessa forma, o produtor criou um factóide que mudou a 

trajetória da banda em relação a toda narrativa anteriormente construída. Mas como 

reagiria o público, naquele momento histórico, a um apelo de marketing voltado para o 

regime comunista? 

                                                                                                                                                                          
musical. Temas polêmicos e de conteúdo social eram apropriadas em seu trabalho, o que convergiu com a 

proposta do punk. Vivienne soube se reinventar a partir do declínio do foco mercadológico no estilo 

punk, tendo criado formas e volumes que são imediatamente associados a ela. Também focou, como 

herança deixada pelo pai sapateiro, na produção de calçados, tendo como ponto forte as imensas 

plataformas. Uma dessas peças já causou a queda da modelo Naomi Campbell na passarela. Artista de 

assinatura própria, Vivienne é hoje considerada uma das maiores estilistas de todos os tempos. E loja que 

possuiu com Malcolm na King’s Road é considerada referência histórica e ponto turístico. Nascida no 

Reino Unido em 1941, em atividade até os dias de hoje. Ver em 

https://www.biography.com/people/vivienne-westwood-20624587 
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Segundo Antônia (2012, p. 157), a imagem do Partido Comunista foi levada 

além, quando o Malcolm insistiu em que todas as mesas do Hippdrome fossem cobertas 

com toalhas vermelhas, todos os drinks da noite recebessem um corante vermelho e, 

coroando a proposta, uma enorme bandeira com a foice e o martelo figurasse ao fundo 

do palco. 

A decisão de adotar uma postura comunista veio em função de “caminhar na 

contra mão”. Porém, a aderência a essa proposta por parte de um público não politizado 

e ainda resistente a essa ideologia não seria uma cartada garantida. 

Nos estendendo um pouco mais nessa noite inaugural no Little Hippodrome, 

detalhes relevantes podem ajudar a entendermos melhor a amplitude e desse contexto. 

Segundo Antônia (2012, p. 158), Malcolm convidou para abrir o show a primeira banda 

punk composta apenas por negros, a Pure Hell168 e o Television. Wayne County, 

primeira transexual do punk rock, foi convidada a ser a DJ da noite. Segundo Wayne: 

Sua verdadeira decadência foi com Malcolm McLaren. Ele fez deles 

horríveis caricaturas, vestidos de couro vermelho. Quando eles 

estrearam o visual comunista eu discotecava. Sempre que eu tocava 

algo como ‘Psychotic Reaction’ (do County Five) ou ‘Liar Liar’ (do 

The Castways), o público gritava ‘Eba!’ Eu colocava The Seeds e 

gritavam animados ‘Eba!’, então David (Johansen) chega pra mim 

com um álbum dos Trabalhadores Comunistas e me pede pra tocar 

antes do show. Não sabia que eles fariam algo assim e não queria 

tocar, as pessoas achariam que era eu, mas eu tinha de colocar. 

[‘Poder para os trabalhadores / Poder para o povo / Os trabalhadores 

não se curvarão perante os capitalistas...’]. O público gritou ‘Ecaa” e 

eu fiquei sentado lá fazendo sinais explicando que eles me obrigavam 

a fazer isso. Então as cortinas abriram. Todos queriam adora-los 

porque eram os Dolls, mas não havia animação. Todos achavam 

aquilo estúpido, não era real (COUNTY apud ANTÔNIA, 2012, p. 

158). 

 

Os New York Dolls vinham, embora em fase de ostracismo, de um contexto 

urbano significante que os próprios ajudaram a criar. Do ponto de vista social, 

romperam várias barreiras. Reverter toda espontaneidade que os consagrou em um 

truque de efeito cenográfico para show não convenceu. Sem considerarmos o tema, de 

profunda resistência entre aqueles protagonistas. Segundo dados de Antônia (2012, p. 

159), 56.555 soldados americanos morreram no Vietnã tentando impedir a dominação 

                                                           
168 Primeira banda negra do proto-punk norte-americano. Formada na Filadélfia em 1974, tocaram muito 

em Nova York, tornando-se amigos dos New York Dolls.  
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comunista. A jornalista Lisa Robinson169 foi uma das poucas pessoas que defenderam os 

Dolls nesse episódio, lhes dando um conselho. Sylvain: 

“Ela disse que na América você pode ser gay, pode ser viciado, mas, 

de todos os tabus, você não pode ser comunista. O erro de Malcolm 

foi pendurar a bandeira. Ainda podemos ter as roupas e as músicas, 

porém, se ele tivesse talento para empresário, teria visto o que 

aconteceria. Foi algo camicase” (SYLVAIN apud ANTÔNIA, 2012, 

p. 159). 

 

Os Dolls haviam sobrevivido ao rótulo de travestis com contusões para provar. 

Porém, segundo o fotógrafo Bob Gruen, caso fossem prosseguir com sua viagem 

comunista, Vivienne Westwood teria que fabricar coletes à prova de balas combinando 

para o grupo. 

Malcolm gostava do jeito que os Dolls agitavam as coisas com sua 

arrogância gay, mas a forma de atacar mesmo a América é fingir que 

são comunistas e depois ver o que acontece. Tentar incitar a raiva 

comunista era perigoso porque as pessoas que não gostavam de 

comunistas não gostavam de mais ninguém e ficavam violentos com 

isso. Na Inglaterra, quando alguém fica furioso, te dá um soco na cara. 

Aqui é bem mais perigoso, você pode levar um tiro (GRUEN apud 

ANTÔNIA, 2012, p. 159). 

 

A declaração de Bob Gruen identifica o “pânico comunista” tal qual trabalhado 

por momentos de exceção, como por exemplo o do macartismo170 nos Estados Unidos. 

A frase “as pessoas que não gostavam de comunistas não gostavam de mais ninguém” 

subentende um padrão de comportamento emocional mais relativo a uma construção 

social do que amparada por fatos que pudessem justificar precaução contra 

determinados grupos ideológicos, sejam comunistas ou qualquer outro. Segundo 

Bauman (2017), esse terror é fruto da insegurança existencial proveniente das mudanças 

de relações do mercado de trabalho e “flexibilização” da mão de obra (aspas do autor), o 

que propaga uma crescente fragilidade das posições sociais e instabilidade das 

identidades socialmente reconhecidas. 

Ao contrário de muitas opiniões, essa insegurança não é apenas um 

produto de políticos que buscam ganhos eleitorais, ou na mídia que 

lucra com transmissões que promovem o pânico. É verdade, contudo, 

que que a insegurança real, bastante real, inserida na condição 

existencial de setores cada vez mais amplos da população é um grão 

                                                           
169 Jornalista e escritora norte-americana, autora da autobiografia There Goes Gravity: Uma Vida no Rock 

and Roll, sobre sua vida como jornalista musical. Nascida em Nova York (data não revelada), em 

atividade até os dias de hoje.  
170 Período histórico norte-americano caracterizado por perseguição política a partir de métodos de 

censura e difamação, pela prática de acusações de traição e subversão sem evidências. O nome deriva do 

senador Joseph McCarthy, autor de projetos de lei anticomunistas que perseguiu artistas e professores. 

Ver https://www.todamateria.com.br/macartismo/ 
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bem bem-vindo ao moinho dos políticos. A fragilidade está em 

processo de se converter num ingrediente importante – talvez até no 

principal – da moldagem da atual técnica de governo (BAUMAN, 

2017, p. 33). 
 

A derradeira narrativa comunista dos New York Dolls ainda se estendeu com 

declarações irônicas de David Johansen e Johnny Thunders assumindo-se comunistas 

perante a opinião pública. Com relação a Malcolm McLaren, muito ressentimento 

restou por essa manobra, que representou a última tentativa de continuidade da banda. 

Segundo Peter Jordan, componente dos Dolls naquele período: 

Você já assistiu ‘Papai é nudista’ com Peter Sellers? Malcolm era um 

tipo de remanescente trabalhista. Tinha uma coisa meio partido 

trabalhista, meio ‘poder do povo’ nele. Mas você não poderia 

conhecer um filho da puta mais capitalista em sua vida. Mesmo assim, 

ele amava a ideia do Comunismo. Ele gostava dos pôsteres e do 

realismo gráfico do movimento socialista. Ele gostava da superfície do 

Comunismo, mas Deus me livre se você tentasse tirar uma grana dele 

(JORDAN apud ANTÔNIA, 2012, p. 156). 

 

A crítica de Jordan, padrão e cíclica na história, expõe mais uma vez a estranha 

situação de quando os discriminados discriminam. O preconceito sob o argumento 

comunista se baseia na figura do socialista que, de acordo com tal crítica, deveria 

distribuir dinheiro ou optar pela miséria material para ser legitimado.  

Malcolm McLaren foi o motivo de nos estendermos um pouco mais nessa breve 

história dos Dolls. Sua participação em qualquer biografia, por sua natureza polêmica, 

constitui um capítulo quase à parte. Malcolm foi adorado e odiado por vários dos 

artistas com os quais trabalhou, tendo chegado a realizar um trabalho em parceira com 

Jeff Beck171, que o convidou após ouvir um disco solo de sua autoria.  

Fecharemos esse tópico propondo uma redenção a Malcolm McLaren através de 

seu filho com Vivienne Westwood, Joe Corré172. No início de 2016, Joe emitiu 

comunicado à imprensa no qual anunciou a destruição de vários itens históricos do 

movimento punk da coleção herdada por ele de seus pais. Os objetos seriam queimados 

em uma grande fogueira, em evento que viria em protesto pela indústria cultural e o 

sistema capitalista terem se apropriado dos valores do movimento, anulando assim seu 

valor de contestação e extinguindo sua aura. Na segunda metade daquele mesmo ano 

                                                           
171 Geoffrey Arnold Beck, guitarrista britânico que passou por algumas das grandes bandas da década de 

1960, incluindo os Yardbirds. Foi considerado o quinto maior guitarrista da história pela revista Rolling 

Stone e se projetou com sua banda The Jeff Beck Group, da qual participavam Rod Stewart e Ron Wood, 

atual guitarrista dos Rolling Stones. Nasceu em Wallington em 1944, em atividade até os dias de hoje. 
172 Joseph Ferdinand Corré, nascido em Londres em 1967. Ativista e empresário, fundador e proprietário 

da Agent Provocateur, um grife britânica de lingeries. 
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Joe eliminou os itens que, na menor estimativa apresentada pela imprensa, chegou a 

vinte milhões de reais. Entre os mesmos, prensagens raras em vinil dos Sex Pistols, 

roupas de Johnny Rotten e Vivienne Westwood, um boneco de Sid Vicious com uma 

suástica gravada, entre outras coisas. Tudo queimado em um navio em Chelsea. 

A Rainha dando sua benção a 2016, ano do punk, é a coisa mais 

assustadora que eu já ouvi. A cultura punk e alternativa estão sendo 

apropriadas pelo mainstream. Ao invés de um movimento de 

mudanças, o punk virou uma fodida peça de museu ou ato de tributo. 

(CORRÉ, 2016, 

http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2016/11/28/ele-nao-

estava-brincando-filho-de-malcolm-mclaren-queima-acervo-punk-de-

r24-milhoes/). 

 

A observação de Corré veio principalmente em função da forte crítica feita à 

Rainha na música God Save The Queen173 dos Sex Pistols. A faixa foi censurada, sendo 

inclusive vetada a exposição do disco nas lojas174. Na letra da música, a Rainha “não é 

um ser humano” e sustenta um “regime fascista”. A imagem mais icônica do punk 

inglês é uma colagem do artista Jamie Reid, no qual esse artista insere um alfinete de 

segurança nos lábios da Rainha. Segundo Corré, receber uma benção da Rainha “seria o 

enterro de toda contestação que o movimento representa”.  

Essa atitude radical de se queimar objetos que são um testemunho dessa 

trajetória constitui, por parte de Corré, uma veemente negação à indústria cultural175, 

buscando legitimar o movimento punk enquanto elemento contestador de tudo aquilo 

que, criado e mantido por grandes corporações em forma de arte, busca nos controlar. 

É interessante destacar as tendências narrativas nos diferentes sites que trataram 

a notícia na época. Os sites especializados em música descreveram objetivamente os 

fatos176. Já o site de O Globo177, um conglomerado que historicamente empreendeu 

esforços no sentido de defenestrar o movimento punk, buscou ressaltar contradições 

entre as críticas e atos de Joe Corré, além de induzir a opinião pública a subjetividades 

duvidosas. Por exemplo, ressaltaram o fato dele criticar o Museu de Londres e ter 

                                                           
173Álbum Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols, lançado pela gravadora Virgin em 1977. É 

interessante ressaltar que a música se chamava simplesmente No Future. Através de sugestão de Malcolm 

McLaren, ela passou a se chamar God Save The Queen. Ver Crescendo com os Sex Pistols - Precisa-se de 

Sangue Novo, de Allan Parker e Mick O’Shea, ed. Madras, São Paulo, 2012. 
174 Um single de Rod Stewart que estava no segundo lugar nas paradas ocupava o lugar dos Pistols nos 

displays das lojas de discos. Ver Crescendo com os Sex Pistols - Precisa-se de Sangue Novo, de Allan 

Parker e Mick O’Shea, ed. Madras, São Paulo, 2012. 
175 Segundo conceito de Adorno, 1999, p. 10. 
176Ver Tenho mais Discos Que Amigos em http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2016/11/28/ele-

nao-estava-brincando-filho-de-malcolm-mclaren-queima-acervo-punk-de-r24-milhoes/ 
177Ver em https://oglobo.globo.com/cultura/musica/filho-de-vivienne-westwood-malcolm-mclaren-

comeca-queimar-memorabilia-punk-20539072 

http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2016/11/28/ele-nao-estava-brincando-filho-de-malcolm-mclaren-queima-acervo-punk-de-r24-milhoes/
http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2016/11/28/ele-nao-estava-brincando-filho-de-malcolm-mclaren-queima-acervo-punk-de-r24-milhoes/
http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2016/11/28/ele-nao-estava-brincando-filho-de-malcolm-mclaren-queima-acervo-punk-de-r24-milhoes/
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participado de uma palestra no mesmo, o que representaria uma contradição. A 

experiência no movimento punk, ao longo de seus quarenta anos, proporcionou vários 

episódios nos quais o sistema é utilizado contra ele próprio. Sobre essa estratégia, 

Walter Benjamin (2014, p. 137) ressalta o valor da refuncionalização segundo Bertold 

Brecht178, conceito no qual uma inteligência progressista se serve dos instrumentos 

instituídos pelo sistema a fim de, através deles, divulgar suas ideias. Ainda segundo o 

autor, nesse momento essa ação não deve mais ser atribuída a uma vivência individual, 

mas sim à reestruturação de institutos e instituições que promoverá a partir dessa ação. 

O aspecto educacional desse episódio também não pode ser descartado. Uma palestra do 

filho de McLaren, acompanhada de um evento como a inutilização do material punk, 

ratifica a proposta anticomercial do movimento. Não existe nenhum motivo, ainda que 

em uma perspectiva punk, para Joe Corré se negar a palestrar no Museu de Londres. 

Brecht criou o conceito de “refuncionalização” para caracterizar a 

transformação de formas e instrumentos de produção por uma 

inteligência progressista e, portanto, interessada na liberação dos 

meios de produção, a serviço da luta de classes. Brecht foi o primeiro 

a confrontar o intelectual com a exigência fundamental: não abastecer 

o aparelho de produção, sem modificá-lo, na medida do possível, num 

sentido socialista (BENJAMIN, 2014, p. 137). 
 

Punks frequentaram programas de TV e deram entrevistas a revistas 

conservadoras em função de esclarecer sobre o movimento, como veremos ao longo 

desse trabalho. Outro ponto tocado por esse site de O Globo é o fato de que ele teria 

anteriormente proposto vender esse acervo e doar a quantia arrecadada para alguma 

instituição de caridade. Tal informação não consta em muitos sites, além do fato de que 

os objetos foram, efetivamente, queimados. Além disso, essa colocação instaura dúvidas 

sobre a real intenção de Joe Corré, além de suscitar a irresistível repreensão que 

naturalmente advém quando o senso comum imagina todo aquele dinheiro indo para a 

caridade. Essa postura deslegitimatória de determinados veículos de mídia serão 

observadas mais vezes durante nossas análises. Tal argumento não constitui sentido 

dentro do significado do punk. Se os objetos do movimento punk anticapitalista foram 

queimados e não vendidos em função dos carentes, não se pode esquecer de que esses 

carentes existem em função do próprio sistema capitalista que o punk critica. 

                                                           
178 Eugen Bertholt Friedrich Brecht, dramaturgo e poeta alemão, um dos maiores do século XX. Seus 

trabalhos teóricos e artísticos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo e o tornaram 

mundialmente conhecido. Um aspecto significativo da obra de Brecht foi a crítica artística ao 

desenvolvimento das relações humanas no Sistema capitalista. Nasceu em Augsburgo, cidade da Baviera, 

em 1898 e faleceu em Berlim Oriental em 1956. Ver em https://www.britannica.com/biography/Bertolt-

Brecht 
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Não obstante todas as críticas, Joe Corré declarou que, “independente de seu pai 

ter ou não concordado com a queima dos objetos – e ele acha que teria – ele teria 

achado aquilo engraçado.” 

Voltando a Malcolm McLaren com os New York Dolls, a autora Nina Antônia 

(2012, p. 159) ressalta que a banda se tornou o protótipo de Malcolm para testar a 

reação de público. Depois ele teria passado a considera-los “mercadoria defeituosa”, 

estragados demais para se trabalhar, mas eles teriam sido dizimados se continuassem 

com o tema comunista nos Estados Unidos. Ainda segundo a autora, “Malcolm não 

conseguiu estimar as reações americanas. Quando ele lançou seu próximo grupo, os Sex 

Pistols, sob a bandeira do anarquismo, estava em um terreno razoavelmente seguro, com 

os ingleses de sangue frio. Não houve uma guerra terrível em nome da anarquia”. 

Fechamos esse tópico ressaltando que, por algumas vezes em nosso trabalho, 

sairemos de nosso recorte temporal em função de complementar o entendimento de uma 

trajetória a partir da experiência punk. O início do movimento, se analisado apenas per 

si, não define um arco que complemente certas análises de forma plena. A pergunta 

objetiva de nossa pesquisa se concentra sim na origem do movimento. Porém, o 

entendimento da experiência que exija uma extensão narrativa será contemplada com 

tal. 

 

2.2 The Ramones 
 

Nossos primeiros shows foram no CBGB, nos dias 16 e 17 de agosto 

de 1974. Era apenas um barzinho seboso no Bowery, como todo 

mundo sabe. Hilly Cristal e sua mulher administravam o lugar e não 

tinha nada por lá além de pinguços, por isso começaram a deixar que 

bandas novas tocassem, como o Television e a banda da Patti Smith. 

Dee Dee tinha ouvido falar a respeito, e então, resolvemos tentar. Foi 

como um ensaio diante de dez pessoas (RAMONE, 2013, p. 43). 

 

Os Ramones foram os responsáveis por difundirem a estética do som que seria o 

punk rock para o mundo. A banda nasceu entre três jovens amigos, frequentadores dos 

clubes de rock da região do Bowery. A princípio, não tinham intenções de formar uma 

banda. Johnny Ramone, em sua autobiografia Commando179, conta que assistir aos 

shows dos New York Dolls lhe deu a certeza de que ele também poderia ter uma banda. 

Johnny apreciava os Dolls, porém observava erros em excesso durante suas 

                                                           
179 Commando – a autobiografia de Johnny Ramone, ed. Leya, 2012, foi um livro escrito quando o artista 

já descobrira ser portador de um câncer. Tal detalhe traz à obra qualidades peculiares, como reflexões 

subjetivas implícitas ao longo das narrativas. A experiência foi enriquecida nessa autobiografia. 
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apresentações. Partindo da eliminação desses detalhes, incluindo movimentação e 

posicionamento no palco, Johnny pensou como seriam os Ramones. As bandas do 

mainstream daquele período não se constituíram, em nenhum aspecto, em modelo para 

ele.  

Nunca gostei de solos longos de guitarra e de excessos. Nossas 

canções saíam de um espaço de influência pura de rock. Elas tinham 

de ser simples. Éramos forçados a tocar desse modo devido a nossas 

habilidades musicais limitadas (RAMONE, 2012, p. 43). 

 

 Os Ramones resgataram a simplicidade do rock. Tendo surgido em uma cena 

glam (na qual os New York Dolls se enquadravam), resgataram as jaquetas de couro, 

camisetas brancas, calças jeans, tênis e o culto à diversão e rebeldia. Aproximaram-se 

ainda mais do público, pois se vestiam como qualquer um poderia se vestir, sem 

pertencer necessariamente a uma tribo urbana diferenciada. Enquanto o mercado do 

rock’n’roll tradicional ainda criava estrelas que se distanciavam do público, a postura 

dos Ramones quebrou essa lógica e rompeu esse distanciamento, trazendo o princípio 

da música simplificada, com pouco mais do que três acordes, facilmente tocada por 

qualquer pessoa sem formação musical. Segundo Johnny Ramone (2012, p. 49), as 

músicas dos Ramones eram estruturadas basicamente da mesma forma que as músicas 

“normais”, mas tocadas rápido, por isso ficavam curtas. Os Ramones foram a primeira 

banda que inspirou os jovens a montarem suas próprias bandas, e isso não foi uma 

consequência involuntária de sua trajetória: "Eu tinha grandes ambições e sabia que, 

para começar um movimento, precisávamos ter outras bandas" (Ramone, Johnny, 2012, 

p. 50). 

O guitarrista Johnny Ramone180 foi o fundador da banda junto de seu amigo Dee 

Dee181, que tocava o baixo e Tommy182, o baterista. Tommy insistiu por tempos para que 

os outros dois formassem uma banda, sem se incluir no projeto. A proposta foi 

rechaçada por um período, até acharem a possibilidade razoável. Posteriormente, Joey 

                                                           
180 John William Cummings, fundador e guitarrista dos Ramones. Um dos mais influentes guitarristas de 

rock da história, tendo sido o criador do estilo minimalista de composição e execução no punk rock, 

rápido, furioso e com poucos acordes. Nasceu em Nova York em 1948, vindo a falecer em Los Angeles, 

em 2004, em decorrência de um câncer. 
181 Douglas Glen Colvin, fundador, baixista e compositor dos Ramones. Nasceu em Fort Lee, Virgínia, 

em 1951, vindo a falecer em Los Angeles em 2002, em decorrência de um câncer. 
182 Erdélyi Tamás, posteriormente seu nome foi anglinizado para Thomas Erdelyi. Foi o baterista dos 

Ramones entre 1974 e 1978. Tommy nasceu em Budapeste, Hungria, em 1949, vindo a falecer em Nova 

York em 2014, em decorrência de um câncer. 
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Ramone183 se uniu ao trio. A princípio, Joey era o baterista, Johnny o guitarrista, Dee 

Dee era o baixista e cantor e Tommy era apenas o empresário. No entanto, nem Joey 

conseguia imprimir a intensidade esperada por eles na bateria, nem Dee Dee conseguia 

cantar e tocar o baixo ao mesmo tempo. Então Tommy teve a ideia de passar Joey para 

o vocal e ele próprio assumiu a bateria. À medida em que a banda solidificou seu estilo, 

Tommy assumiu o posto de empresário e produtor e Marky Ramone assumiu o 

instrumento. 

O sobrenome Ramone foi criado por Dee Dee, após ler em alguma revista que 

Paul McCartney se hospedava em hotéis sob o pseudônimo de “Paul Ramon” para 

despistar os fãs. Daí adotou o nome Dee Dee Ramone. Os outros resolveram adotar 

também o sobrenome e criar assim um senso de unidade, uma forma de se diferenciar e 

marcar presença (Ramone, Johnny, 2012, p. 42). 

 Com relação à característica sonora dos Ramones, segundo Johnny (2012, p. 8), 

ele “guardava uma raiva” desde criança, e atribuiu a isso a fúria e a intensidade que 

transmitiu em seu estilo musical durante toda sua carreira. A imagem de raiva que 

aparentava no palco era totalmente verdadeira, não havia interpretação. Johnny afirmou 

que os Ramones eram o que ele era. E que aquilo que se via no palco enquanto tocavam 

eram realmente os Ramones. Ainda que deixasse o palco após o show, aquela raiva 

continuava com ele, em atividade. Mais tarde, com o surgimento da doença, Johnny 

afirma em sua autobiografia que a raiva foi diminuindo e ele se tornou controlado. 

Entretanto, não gostou disso, pois a raiva proporcionava a ele sentir-se vivo. 

Antes de falarmos das letras da banda, cabe ressaltar uma diferenciação das 

bandas rápidas que tocavam alto (mais dentro da classificação “punk”) em relação às 

bandas voltadas a uma estética mais alternativa naquela cena. Grupos como Ramones, 

Johnny Thunders and The Heartbreakers184, Voidoids185 (de Richard Hell) e Dead 

                                                           
183 Jeffrey Ross Hyman, vocalista e letrista dos Ramones. Nascido em Nova York em 1951, veio a falecer 

nessa cidade em 2001, em consequência de um câncer. 
184 Banda fundada pelo guitarrista dos New York Dolls com o segundo baterista do grupo, Jerry Nolan, no 

ano de 1975. Apesar do sucesso de público, a banda encontrou dificuldades para se associar a uma 

gravadora em decorrência da fama de drogados. Em 1977 foram para a Inglaterra como convidados a 

participar da turnê dos Sex Pistols Anarchy Tour por Malcolm McLaren. Seu primeiro disco se chamou 

LAMF (que significa “Like a Mother Fucker”) e fez muito sucesso. Entretanto, tecnicamente os 

fonogramas dessa obra não são de boa qualidade. O disco traz duas músicas de sucesso, Chinese Rocks, 

de autoria de Thunders com o baixista dos Ramones, Dee Dee e Born To Lose. Johnny Thunders (morto 

em 1991) foi um guitarrista de habilidade notável em seu instrumento, o que lhe valeu, em homenagem ao 

clássico músico, o apelido de “Chuck Berry do punk.” 
185 Também chamada de Richard Hell and The Voidoids, foi a banda montada pelo músico após sua 

passagem pelo Television e pelos Heartbreakers de Johnny Thunders. Sua música de maior projeção foi 
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Boys186 adotavam uma linguagem simples, rápida, direta e sem muitas notas. Sobre os 

Dead Boys cabe uma nota sobre seu cantor Stiv Bators187. Junto dos gestos grosseiros e 

profanidades nos shows, Stiv também costumava, por algumas vezes, ferir a barriga 

com o microfone. Dentro das classificações do estigma segundo Goffman (1980, p. 11), 

Stiv Bators foi um antecessor de Sid Vicious.  

Prosseguindo a respeito da diferenciação das estéticas das bandas da época, 

havia também as que adotavam um perfil em consonância com o momento da arte de 

vanguarda que vigorava em Nova York. Essas bandas mais elaboradas propunham 

novos caminhos para a música pop, como os Talking Heads, ou até quem não negava se 

alinhar aos estilos pop que vigoravam na música, como o Blondie. 

Seguindo a cartilha antissocial do punk, escrita por ele próprio, Johnny Ramone 

não apreciava estender relações além das necessárias com ninguém. 

Sempre vi os Heartbreakers como nossos maiores concorrentes. 

Johnny Thunders era o líder, então eles tinham que ser bons. Ao 

mesmo tempo, eram junkies, por isso, eu sabia que não iriam durar. 

Na minha opinião, eram a próxima melhor banda, mas eu sabia que a 

carreira deles seria curta. Blondie era apenas uma banda pop peso 

leve, ninguém realmente dava bola pra eles. Mais adiante ficaram 

grandes, mas na época serviam apenas como banda de abertura. Os 

Talking Heads estavam fazendo uma coisa totalmente diferente de 

nós, por isso não me interessavam. Não era rock’n’roll de verdade, era 

alguma outra coisa. 

Era interessante, pois foi minha introdução a uma verdadeira 

comunidade artística, já que eu vinha do ambiente da construção. 

Queria manter a ética de trabalho, e percebi que aquilo tinha virado 

um emprego e eu levava a sério. Percebi que éramos muito bons e que 

poderíamos fazer sucesso. 

Ia para nossos shows quase sempre sozinho, embora às vezes levasse 

Rosana. Eu realmente não conversava com ninguém. Ia para o CBGB 

e pensava: “estou cercado por um bando de babacas”. As pessoas 

achavam que eu era antipático, mas não era. Eu apenas não gostava 

das pessoas com quem estava, e sentia que não tinha nada em comum 

com elas. Ia para casa, enquanto os outros continuavam com as 

mesmas pessoas, noite após noite, bebendo até o CBGB fechar. 

Parecia perda de tempo. Eu não fazia coisas só porque todo mundo 

estava fazendo. Eu não tinha amigos envolvidos na cena musical. 

Estávamos trabalhando, o CBGB era onde eu trabalhava. Quando 

trabalhava na construção, também não ficava com aqueles caras, meus 

                                                                                                                                                                          
Blank Generation, que também se transformou em um hino do movimento punk em Nova York, vindo 

também a influenciar a juventude na Inglaterra. 
186 Banda de punk rock formada em Cleveland, Ohio, em 1976. Mudaram-se para Nova York no mesmo 

ano, tornando-se um grupo ativo no cenário do CBGB. É dessa banda um dos clássicos do punk rock 

novaiorquino, “Sonic Reducer.” O primeiro álbum dos Dead Boys foi lançado em 1977 e se chamou 

“Young, Loud and Snotty.” 
187 Steven John Bator, nascido em Youngstown, em Ohio, em 1949 e Falecido em 1990 em Paris, em 

decorrência de complicações por um atropelamento.  
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amigos de trabalho, depois do expediente (RAMONE, 2012, p. 48 e 

49). 
 

Com relação à narrativa da construção em contraponto à carreira artística, fica a 

impressão de que Johnny não estabelecia grande diferenciação. Ambos estavam 

normatizados dentro da classificação de “emprego”.  

A pouca vendagem dos discos foi o que mais incomodou os Ramones ao longo 

da carreira. Não abandonando o trabalhador de obra de outrora, Johnny aliou valores do 

trabalho metódico e duro do ambiente de canteiro de obras para elaborar a significação 

de seu “novo emprego”, como assim define. A característica de indefinição ou 

inacabamento do canteiro de obras torna-se uma analogia irresistível à narrativa dos 

Ramones ou do próprio punk rock. 

Ao longo de toda sua carreira, a relação dele com a banda e seu estilo de vida se 

alinhavam a um comportamento metódico, até mesmo formal. Entre aquelas pessoas 

“disfuncionais”, como Johnny definia, ele era quem mantinha as coisas dentro de algum 

controle. A negação de Johnny e dos Ramones ao estrelato se tornou uma das 

características mais comuns do punk rock, definindo uma forma descompromissada 

(com mensagens profundas ou ideologias) e quase enfastiada como tratavam seu 

cotidiano, como notamos nas letras de suas primeiras músicas.  Entre as letras dos 

Ramones nos primeiros dias, temos: Beat on the Brat (Bata no moleque), Now I Want to 

Sniff Some Glue (Agora eu quero cheirar um pouco de cola), I Don’t Wanna go Down to 

the Basement (Eu não quero descer pro porão), I Don’t Wanna Walk Around With You 

(Eu não quero passear por aí com você). As letras dispensavam grandes elaborações, 

representações simbólicas ou poesias. Ou ao menos, apesar da simplicidade, 

trabalhando ideias positivas como as primeiras letras dos Beatles. Ao contrário, existia 

um excesso de despretenciosidade, com o conteúdo literário dessas primeiras 

composições orbitando pela banalidade.  

Entretanto, cabe observar que, se a análise das primeiras letras nos levam a essa 

conclusão, a forma como isso era transmitido trazia muita verdade e consistência. A 

Experiência188 da fúria na trajetória dos Ramones contrasta com essas primeiras letras. 

                                                           
188 A utilização das palavras Vivência e Experiência em nosso trabalho sempre farão menção aos 

conceitos de Erlebnis e Erfahrung de Walter Benjamin, que introduziremos na página seguinte. Tais 

conceitos nos acompanharão no decorrer do nosso trabalho. Os termos dizem respeito à duas modalidades 

de conhecimento, A primeira se refere ao conhecimento adquirido pelo indivíduo privada, isolado. É a 

impressão forte que precisa ser assimilada às pressas, produzindo efeitos imediatos. A segundo diz 

respeito à experiência que se prolonga, que se acumula. Como o sujeito que, integrado a uma 
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A forma contrastava com o conteúdo. "O som alto era meu amigo e nunca usei 

protetores de ouvido. Isso seria trapaça" (2012, p. 8). 

A postura desesperançosa das primeiras letras dos Ramones corresponde à do 

jovem situado na Blank Generation189, assim definida pela música homônima de Richard 

Hell.  

Eu estava dizendo, deixe-me sair daqui antes mesmo de eu nascer / é 

uma aposta tão azarada quanto você tem um rosto / É fascinante 

observar o que o espelho faz / Mas, quando eu janto, é para a parede 

que eu sento / Eu pertenço à Geração Vazia e / eu posso pegar ou 

largar isso a qualquer hora / Eu pertenço à Geração ........... mas / Eu 

posso pegar ou largar isso a qualquer hora / Triângulos caindo da 

janela assim como o médico amaldiçoado / Ele era um desenho há 

muito tempo esquecido pelo público / A enfermeira ajustava suas ligas 

enquanto eu respirava minha primeira / O médico agarrou minha 

garganta e gritou: “prêmio de consolação de Deus” / Eu pertenço à 

Geração Vazia e / eu posso pegar ou largar isso a qualquer hora / Eu 

pertenço à Geração ............. mas / Eu posso pegar ou largar isso a 

qualquer hora / Para segurar a TV em meus lábios, o ar tão 

empacotado com dinheiro / então carregaram isso até o vão da escada 

e / deixaram isso no lote vago / Perder minha linha de pensamento e 

cair nos seus braços / e olhar perto das pálpebras cada ponto que passa 

/ Eu pertenço à Geração Vazia e / eu posso pegar ou largar isso a 

qualquer hora / Eu pertenço à Geração ........... mas / Eu posso pegar 

ou largar isso a qualquer hora (HELL, Blank Generation - álbum 

Blank Generation, Richard Hell and The Voidoids, Sire Records, 

1977). 

 

Esse fator é o que provoca o surgimento de duas correntes sobre a origem do 

punk: uma que defende que o movimento surgiu em Nova York na cena do CBGB e 

outra que defende que surgiu na Inglaterra, a partir das vozes de protesto dos Sex 

Pistols, como veremos adiante em nosso trabalho. 

Uma observação a respeito: o artista gráfico Arturo Vega190 (amigo dos 

Ramones, criador da logomarca circular da banda e curador do acervo deixado por seus 

integrantes) declarou, em uma entrevista de 2002: “O punk rock aconteceu nos Estados 

Unidos nos anos 1990. No começo, o punk na Inglaterra era um movimento social, e 

                                                                                                                                                                          
comunidade, dispõe de critérios que lhes permite ir sedimentando as coisas com o tempo. Ver Benjamin, 

2014, p. 12 e Konder, 1988, p. 72. 
189 Geração Vazia. Expressão nascida no CBGB por ocasião do surgimento do punk rock, nome de uma 

música de Richard Hell and The Voidoids. Se referia à falta de expectativas daquela geração. Ver “Mate-

me Por Favor” de Legs McNeil e Gillian McCain, ed. LPM, 2010. 
190 Designer gráfico que tem sua produção mais relevante associada ao movimento punk em Nova York. 

Por vezes chamado de “o quinto Ramone”, Arturo foi diretor de arte e iluminador dos shows. Segundo 

ele, esteve presente em todos os shows dos Ramones (estima-se que foram mais de 2.200 entre 1974 e 

1996), com exceção de dois. Nasceu em Chihuahua, no México, em 1947 e faleceu em Nova York em 

2013. 
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aqui foi um entretenimento. Os garotos queriam se divertir. Aqui, levou um tempo 

(VEGA, Arturo apud TRUE, Everett, 2011. p. 96). 

Se o punk rock, em um primeiro momento, baseia suas histórias na vivência 

superficial, naquilo que se depreende de uma vida “corrida” na qual as paisagens são 

observadas como da janela de um trem veloz, poderíamos afirmar que ele nasce, 

segundo Konder (1988, p. 72), sob o signo da Erlebnis, ou Vivência. Conceito 

elaborado pelo filósofo alemão Walter Benjamin (Ver em Benjamin 2012, p. 12). Esse 

princípio corresponde à vivência do indivíduo privado, isolado. É a impressão forte que 

precisa ser assimilada às pressas e que produz efeitos imediatos, porém restritos ao 

momento. Na Erlebnis não haverá um desdobramento a longo prazo a partir de um 

cenário. Caso fôssemos limitar nossa análise ao movimento punk apenas no recorte 

inicial em Nova York, diríamos que tratou-se de um acontecimento fulgás, sem maiores 

pretensões ou potencial de alcance. Porém, passados pouco mais de quarenta anos, seus 

efeitos e desdobramentos em vários aspectos sociais demonstram o contrário. Veremos 

o conceito da Experiência, de acordo com Walter Benjamin, ao analisarmos os Sex 

Pistols. 

Ainda que possamos atribuir às letras dos Ramones certo descompromisso, 

também não podemos classificá-las como irrelevantes ou inofensivas.  

Entrevista de Tommy Ramone para Everett True em 2002: 

É verdade... o tom das músicas, das letras, talvez não caísse bem no 

rádio. E, também, algumas das melhores músicas são as mais 

estranhas e doentes. Joey escreveu certas músicas para tocar no rádio 

– ‘Sheena Is A Punk Rocker’. Mas uma música como ‘I Wanna Be 

Sedated’, que seria ótima no rádio, não dá pra tocar por causa do tema. 

Quando eu viajava pelos Estados Unidos no começo dos anos 1990, 

cantava aquela música sempre que estava em um aeroporto ou coisa 

parecida. ‘Strap me down in a whellchair now. Hurry hurry hurry 

before i go insane’ [Amarre-me em uma cadeira de rodas agora. 

Depressa depressa depressa antes que eu fique louco] (RAMONE, 

2002 apud True, Everett, 2011, p. 97). 

 

Além do conteúdo, Tommy Ramone também atribuiu a dificuldade de execução 

pelas rádios à própria estrutura vigente da indústria cultural e a uma ameaça em 

potencial que a banda poderia representar a todos os protagonistas do meio do rock. 

Você acha que a razão de os Ramones nunca terem tido um grande 

sucesso foi por causa do rótulo de punk? “Sim, tivemos muitos 

problemas. Muitas pessoas tiveram medo de que mudássemos a 

indústria da música, o que fariam com que perdessem seus empregos. 

– havia esse medo porque éramos revolucionários. Outro ponto é que 

tocar bem era irrelevante para o que estávamos fazendo. – então 

também éramos uma ameaça para os músicos. Muitas pessoas 
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simplesmente não gostavam de nós. Diziam ‘Isto é horrível’, ‘Isto é 

violento’, e havia também a imagem punk. A natureza da publicidade 

dos Sex Pistols denegriu toda a cena punk. As pessoas tinham 

prevenção contra nós como se fôssemos criar problemas, o que nunca 

fizemos, porque somos muito profissionais. Mas as pessoas ficavam 

temerosas e preocupadas (RAMONE apud TRUE, 2011, p. 97-98). 

 

Na observação dessa citação, Tommy inverte a lógica ao analisar o temor dos 

outros músicos com relação aos Ramones. Os Ramones eram, segundo ele, temidos pelo 

fato de estarem se apropriando do lugar de ação de músicos experimentados sem 

saberem tocar. O que restaria, ou quais seriam os parâmetros de expectativa do público, 

caso os padrões musicais já definidos fossem subvertidos dessa forma? Também nessa 

situação temos a ameaça dos diferentes segundo Bauman (2017, p. 9). Pelo fato de não 

saberem tocar e terem conquistado, por meios alternativos, um espaço naquele mercado, 

temos aí um exemplo do princípio do “Do It Yourself” sob o prisma do movimento 

punk. Além, logicamente, de um princípio pedagógico auto-gestado com resultados 

positivos. Pelo fato de terem criado uma nova via para seu novo tipo de som a partir dos 

grandes veículos de mídia, também podemos considerar que os Ramones promoveram a 

“refuncionalização” definida por Brecht e citada por Walter Benjamin (2014, p. 137). 

Abrimos um rápido espaço para falar do princípio do Do It Yourself191 recém 

citado. Este conceito se originou no movimento Punk, quando jovens sem 

conhecimentos técnicos e pouca escolaridade se iniciaram de forma independente e em 

um modelo de auto-gestão em gravações de discos, produção de shows e edição de 

fanzines. “Não espere por editoras ou gravadoras, faça você mesmo”. O conceito se 

realizava de forma legítima quando jovens de classes sociais baixas e sem 

oportunidades produziam e distribuíam o conteúdo de sua própria autoria. Estes jovens 

não possuíam acesso formal a estes meios de produção e se contrapuseram aos grandes 

interesses corporativos, sempre presentes em produções patrocinadas a peso de ouro da 

indústria cultural. É importante ressaltar que a apropriação recentemente feita pelo 

neoliberalismo sobre este conceito não o caracteriza de fato. Nos exemplos do 

neoliberalismo, um empreendedor é, por exemplo, um motorista de Uber. Ou seja, uma 

falsa situação de independência. Além disso, o D.I.Y. pontua sempre uma contraposição 

                                                           
191 A expressão Do It Yourself (DIY – Faça Você Mesmo) surgiu na década de 1950, e nos anos 1960 e 

1970, ganhou força no cenário punk underground, em que bandas DIY eram aquelas que contavam com 

produção independente desde a composição das músicas até os álbuns, a divulgação e venda.  O conceito 

DIY também foi associado a ideias anticapitalistas, anticonsumistas, pregando que todos são capazes de 

produzir o que consomem. Ver O Que é Punk de Antônio Bivar, 1984, ed. Brasiliense. 
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aos poderes vigentes, se caracterizando principalmente por seu aspecto revolucionário. 

A invasão não prevista de pessoas diferentes que não deveriam ocupar estes espaços 

culturais e sociais incomodava as estruturas corporativas dominantes, tanto culturais 

quanto sociais. 

Voltando à nossa história do punk, os Ramones eram inconformados com o fato 

de que, tendo criado aquela tendência, bandas como Clash e Sex Pistols (que eles 

citavam nominalmente) os tenham superado em vendas de discos. Ainda que advindos 

de grupos alternativos e diferentes em suas sociedades, a questão da rivalidade sob o 

prisma padrão e mundano da indústria fonográfica ocorreu, por parte dos Ramones, 

como com qualquer artista do mainstream. Após se considerar aposentado, Johnny 

sublimou essa mágoa ampliando seu entendimento sobre a Experiência dos Ramones e 

como ela influenciou e transformou a música. 

Isso ainda permanece do mesmo jeito (ele se refere à mágoa, à 

insatisfação), mas tenho que me lembrar de que fui mais longe do que 

jamais pensei quando comprei minha primeira guitarra. Estou 

aposentado e não preciso mais trabalhar. Tenho que lembrar isso a 

mim mesmo porque, caso contrário, começo a pensar que não 

consegui o que queria. Quando se é um atleta, a pessoa sabe que foi 

bem-sucedida ao ganhar um campeonato. Com música é mais difícil. 

Como saber se foi bem-sucedido ou não? Pelo número de pessoas que 

influenciou? Certo, ótimo... mas e se você não vendeu discos? Porque 

você vendeu discos, significa que é realmente bem-sucedido, se você 

não influenciou ninguém e todos pensam que sua banda é péssima? 

Não sei. Não há uma definição real para “bem-sucedido” (RAMONE 

apud TRUE, 2011, p. 293). 

 

A fotógrafa e relações públicas dos Ramones Ida Langsam192 também atribuiu 

uma provável desimportância dada pela gravadora à divulgação da banda em virtude 

talvez da estrutura “Do It Yourself” adotada pelos Ramones que, a partir da auto-gestão, 

poderia deixar a empresa acomodada para maiores investimentos. 

Se todos com quem você falou tem um ou dois álbuns, ou dois ou três 

ou dez, porque eles só têm um único disco de ouro? Nunca saberemos 

por quê. Os diretores de programação nas estações de rádio ignoraram 

maciçamente sua música. Não havia sequer uma preocupação 

consciente em compor sucessos. Eles compunham e estava ótimo. 

Decidir qual música seria lançada como single ficava a cargo do selo. 

Nunca vi Joey ou nenhum deles dizer: ‘Vou compor um sucesso’. 

Quando trabalhava com o Kiss, era frequente ouvi-los dizer isso. 

Como os Ramones estavam sempre lá, as pessoas sentiam que podiam 

relaxar, não se preocupar com um orçamento para eles. Isso era muito 

‘faça você mesmo’ e permaneceu desse jeito. Os Ramones usavam 

seus amigos para tudo – direção artística, fotografia, design... por isso 

                                                           
192 Fotógrafa norte-americana e relações-públicas, nascida em Nova York em 1951, em atividade até os 

dias de hoje. 
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eles se referem a todos com quem trabalharam como parte da família 

(LANGSAM apud TRUE, 2011, p. 292). 

 

Os Ramones jamais ensaiaram uma ascensão ao rol das grandes bandas de arena, 

fosse por sua música ou postura e comportamento. Diferentemente do público de 

megagrupos como U2193 ou Guns and Roses194, a audiência dos Ramones, pelo que 

houve nas apresentações no Rio de Janeiro, se constituía de um público diferente. Era o 

mesmo público que frequentava shows de grupos punks nacionais, como Cólera ou 

Inocentes195. Não era o público genérico de grandes eventos de rock, como por exemplo 

o Rock in Rio196. O jovem punk sempre foi, ao longo da trajetória dos Ramones, seu 

público. E a dúvida que fica é se eles sabiam disso, se analisavam possibilidades de 

crescimento a partir da observação dessa diferenciação que havia entre seu público e o 

público formal, genérico. Como já vimos aqui, não havia hits, tampouco a intenção de 

compô-los. A falta dos elementos cenográficos eliminados no punk rock como 

“gordura” indesejável também faz parte do conjunto sedutor que eleva um grupo 

musical ao primeiro time das grandes bandas internacionais. Os Ramones traziam uma 

mensagem direta para o jovem que desejava pogar, participar de um ritual socializante 

em nível inédito até então. 

Quando classificamos o público dos Ramones como “punk”, aplicamos a palavra 

na maior amplitude possível. Em 1992, em sua segunda vinda ao Brasil, a banda 

executava “Rock’n’ Roll High School” no Canecão197, Rio de Janeiro, quando alguém 

detonou uma bomba em frente ao palco. Houve um princípio de pânico e a banda 

interrompeu a apresentação por poucos minutos, apenas o tempo do gás se dissipar198. 

                                                           
193 Banda irlandesa formada em 1976. Seu álbum de estréia (Boy) foi lançado em 1980 e até a metade 

daquela década, atingiriam fama internacional com suas letras contendo temas espirituais e sua 

preocupação sócio-política.  A partir da década de 1990 mudaram o rumos de seu som, buscando atingir 

um número maior de pessoa, com uma imagem pública mais descontraída e descompromissada. Ainda 

mantém os membros originais em sua formação, estão em atividade até os dias de hoje. 
194 Banda norte-americana de hard rock formada em 1985. Seu álbum de estréia foi lançado em 1987, 

vendendo 33 milhões de cópias no mundo, o que o tornou o álbum de estréia mais vendido da história da 

música. A banda passou por reformulações durante sua trajetória. Atualmente em atividade, conta com a 

maior parte dos membros originais de volta em sua formação. 
195 Uma das primeiras bandas de punk rock brasileiras, formada em 1981 por ex-integrantes de duas 

bandas da periferia de São Paulo, o Restos de Nada e o Condutores de Cadáver. Sua primeira formação 

contou com o guitarrista Antônio Carlos Callegari, o baterista Marcelino Gonzales, o baixista Clemente e 

o cantor Maurício. 
196 Festival que teve sua primeira edição em 1985 no Rio de Janeiro. Considerado um dos mais 

importantes da indústria, colocou o Brasil definitivamente no trajeto das turnês das grandes bandas de 

rock. 
197 Casa de shows carioca que se localizava em Botafogo. Inaugurada em 1967, escreveu a história da 

MPB, além de ter recebido durante a década de 1980 as principais bandas inglesas do pós-punk. Cessou 

suas atividades em 2008. 
198 Ver https://sedativo.wordpress.com/2009/07/07/quando-o-show-dos-ramones-bombou-no-canecao/ 
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Embora Johnny Ramone tenha comentado o ineditismo do fato em vários veículos de 

comunicação, não citou o acontecimento em seu livro autobiográfico.  

Nunca vimos violência como no grau brasileiro. [...] E na última vez, 

um grupo skinhead jogou bombas de gás lacrimogêneo na plateia. 

Sabe, finalmente estávamos tocando no Rio, e fizemos o show até o 

fim, apesar de tudo. Qualquer outro teria ido embora. Mas não 

fazemos essa linha: “são animais, nunca mais vamos voltar lá.” A 

maioria da molecada no Brasil é legal. Espero que, dessa vez, não haja 

problemas (RAMONE apud PLASSE, 1994199). 

 

As portas de emergência do Canecão se abriram e parte do público fugiu do 

espaço. Parte da multidão sem ingresso que permaneceu fora da casa pôde acessar o 

salão, o que deixou o show com mais público após o incidente. Em contrapartida, parte 

da audiência abandonou o espetáculo. Uma bomba no show do Kiss é diferente de uma 

bomba no show dos Ramones200. 

 

2.3 Wayne County 

 

Wayne (ou Jayne) County201 eleva o conceito dos diferentes de Bauman a um 

outro nível. Primeiro transexual da cena do punk rock. DJ, musicista, compositora, 

cantora, produtora, atriz e ativista pelos direitos dos gays, foi presença constante com 

suas bandas na cena do rock alternativo em Nova York do início da década de 1970, 

incluindo o Max’s Kansas City e CBGB. Ela possui inclusive uma música chamada 

Max’s Kansas City, na qual cita Patti Smith, Lou Reed, Iggy Pop e os New York Dolls 

entre os protagonistas daquela cena de arte. Considerada patrimônio dos direitos civis 

LGBT na América, nasceu em Dallas em 1947. No princípio, liderou a banda Queen 

Elizabeth, sendo conhecida por suas performances surpreendentes e protagonismo em 

alguns incidentes envolvendo violência, em ocasiões nas quais se defendia de 

constantes ofensas homofóbicas202. Nunca emplacou nenhuma música de sucesso para o 

grande público, porém, com seu show Wayne At The Trucks, um experimento de rock 

teatralizado, influenciou David Bowie, que incorporou elementos dessa apresentação na 

                                                           
199 Ver em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/4/25/folhateen/33.html  
200 A observação final se faz em virtude do Kiss contar, desde a segundo metade da década de 1970, com 

uma série de recursos pirotécnicos em suas apresentações, incluindo tiros de canhões, explosões e chamas 

minuciosamente engendradas por profissionais. Por outra perspectiva, o público do show dos Ramones se 

diferencia em termos da busca pela experiência. Ainda que os shows punk sejam majoritariamente 

pacíficos, concentrando-se na dança o único aspecto de fúria, o inesperado será sempre uma 

possibilidade. 
201 Vernoy Wayne Rogers, nascido em Dallas em 1947. Entre o final da década de 1970 e início de 1980, 

entrou em um curto recesso, tendo então ressurgido como Jayne County, ocasião na qual reelaborou sua 

identidade sexual. Em atividade até os dias de hoje. 
202 Ver Mate-me, Por favor de McNeil e McCain, 2010, L&PM. 
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turnê Diamond Dogs. Bowie chegou a mediar a contratação de Wayne pela empresa que 

o agenciava, a Main Man203. Em particular, Wayne afirma que a introdução de sua 

canção “Queenage Baby” foi a base para Bowie desenvolver seu hit “Rebel Rebel204.” 

Alguns críticos de rock dão suporte a essa teoria. 

Wayne é até hoje um símbolo de luta contra o conservadorismo e pela liberdade 

de expressão e sexual. Poucos meses antes dessas linhas serem escritas, estava com sua 

página do Facebook bloqueada em decorrência de denúncias205. 

A trajetória conturbada de Wayne County agrega um compêndio de 

sobrevivência, desde as dificuldades de conviver com uma mãe extremamente religiosa, 

até redefinir-se sexualmente e se situar em um grupo social ligado ao rock, estilo que 

não era comum às drag queens. 

Nasci e cresci em Dallas, Geórgia, e a forma de descrever o lugar é 

onze mil pessoas e uma zona de prostituição. Era muito rural, uma 

cidade rural sulista com estradas de terra, assim, se chovia, você nem 

conseguia andar nelas.  

A gente era metodista, daí minha mãe começou a ouvir um sujeito no 

rádio e entrou para uma seita. Era uma dessas religiões cristãs de 

direita em que os terremotos estão a caminho, e é o juízo final, e todos 

os malfeitores serão lançados ao lodo de fogo. 

Isso desintegrou toda família. Meu pai começou a ter um caso com 

uma cabeleireira de dezesseis anos. A gente não podia mais nem 

celebrar o natal. Todo natal meu pai carregava uma árvore para dentro 

de casa e dizia: ‘decorem a árvore, garotos’,  

A gente começava a decorar, e minha mãe entrava na sala correndo 

berrando: ‘esta árvore é um símbolo de Nimrod. Nimrod trepou com a 

própria mãe’. [...] ‘É um símbolo da dinastia babilônica! É pagã! É 

uma abominação”. 

E a gente berrava, e ela arrastava a árvore para fora, e meu pai 

arrastava a árvore novamente para dentro e gritava: ‘Decorem a 

árvore!’  

E a gente dizia: ‘Por favor, a gente não quer decorar o símbolo 

babilônico do mal’ (COUNTY apud McCAIN e McNEIL, p. 61-62).  

 

Wayne abandonou a casa dos pais e se mudou para Atlanta, onde foi trabalhar 

em uma ótica. Comprou o livro City of Night206 de John Rechy207, pouco antes de travar 

contato com as drag queens da cidade. Tornou-se uma solitária observadora desse 

espetáculo, encantando-se com esse universo e relacionando as ‘drags’ às personagens 

do livro. Assim, estabeleceu amizade com uma delas, chamada Miss Cox, que foi a 

                                                           
203 Empresa que, no início dos anos de 1970, agenciava os negócios de David Bowie, Marc Bolan entre 

outros artistas. 
204 Ver em https://www.punkglobe.com/waynecountytrucksreview.html 
205 Ver http://muralcultural2.blogspot.com.br/2015/03/jayne-county-pioneira-do-punk-rock.html 
206 Um dos primeiros best-sellers de temática homossexual, lançado na década de 1960. 
207 Escritor norte-americano que aborda regularmente temas homossexuais nas suas obras. Nascido em 

1931 no Texas. http://www.johnrechy.com/ 
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responsável por introduzi-la ao universo das drag queens nas noites de Atlanta. Embora 

muitos saíssem assim à noite, havia uma lei na cidade que permitia à polícia prender 

toda drag queen ou homossexual cujos cabelos tocassem o alto das orelhas208. 

A gente era perseguido o tempo todo. Nunca fui pega, eu era uma boa 

corredora, mas a gente costumava levar dois pares de sapato, um par 

de saltos altos e um par de tênis. 

Um dia eu vinha andando pela rua com aquelas duas bichas, a gente 

estava no máximo da produção, botas de salto alto, calças boca de 

sino, e atiraram em nós. 

A gente ouviu as balas – eu estava caminhando, me virei pra Daysy e 

disse: ‘Estão atirando em nós! Estão atirando em nós!’ 

Aquelas porras de caipiras saíram de um caminhão e começaram a 

tirar em nós. O tempo todo eles gritavam umas coisas: ‘Você é bicha? 

Você é um homem? Você é um garoto ou uma garota?’ (COUNTY 

apud McCAIN e McNEIL, 2010, p. 63). 
 

Além dos riscos e preconceitos sofrido por Wayne em relação à sexualidade, ela 

também era considerada estranha209 no próprio meio das drag queens pelo fato de ser 

ligada em rock’n’roll. As músicas adotadas pelas drags tinham um estilo próprio 

diferenciado que, inclusive, se incrementaria pelos próximos anos em decorrência da 

onda da disco music210. Dessa forma, a busca de Wayne County lhe proporcionou, 

através das necessidades, uma personalidade desenraizada. Jamais estando em casa, ela 

partiu em busca também de onde pudesse construir e exercer sua identidade. Essa não é 

uma busca que privilegie nenhum anseio material. Portanto, não seria errôneo afirmar 

que essa trajetória, que poderia ser classificada pejorativamente dentro de uma análise 

conservadora, representa também um protesto contra o sistema capitalista. Seja junto às 

drag queens ou junto à Blank Generation, Wayne estava fadada a jamais servir ao 

sistema. Era, como conceituou Bauman (2017, p. 9), uma pessoa redundante. 

O estranhamento das drags com Wayne soa irônico pelo fato de um grupo 

recriminado pela sociedade conservadora repetir esse comportamento com uma pessoa 

que, apesar de pertencer ao seu grupo, possui também um traço que a diferencia dentro 

desse, nesse caso o gosto pelo rock. Como afirmou Goffman (1980, p. 81), os 

indivíduos precisam ser “identificáveis de forma a manter certos controles sociais. E 

esse controle também existia, aparentemente, nessa comunidade drag.  

                                                           
208 Ver Mate-me Por Favor de McCain e McNeil, p. 63. 
209 Mais uma vez nos deparamos com o conceito de mixofobia de Bauman, porém agora de forma 

sobreposta, já que o estranhamento de Wayne County em relação à sociedade também compreendia um 

estranhamento dela com as outras drags, em virtude de seu alinhamento com o rock’n’ roll. 
210 Gênero de música dançante cuja popularidade atingiu o pico em meados da década de 1970. Teve suas 

raízes nos clubes de dança voltados para negros, latino-americanos, gays e apreciadores de música 

psicodélica, além de outras comunidades na cidade de Nova York e Filadélfia durante os anos 1970. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_disco 
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Wayne foi então para Nova York em 1968 e encontrou-se na cena de arte de 

vanguarda que se desenvolvia na cidade, envolvendo-se com as produções de Andy 

Warhol, que também a apadrinhou musicalmente. Jackie Curtis211, transexual, atriz, 

escritora e cantora do grupo de Warhol foi sua grande influência artística. Wayne surgiu 

então nesse cenário musical alternativo juntamente com os New York Dolls e juntos 

participaram de diversos eventos, até o derradeiro Red Patent Leather, narrado 

anteriormente no tópico sobre os Dolls. 

A trajetória dessa artista, que se estende até os dias de hoje, é uma das mais 

conturbadas dentro do movimento punk e pelos direitos sociais e liberdade sexual. Seria 

Wayne uma heroína da modernidade? Seria a humanização da experiência punk um dos 

vários movimentos em prol da consciência social, do vivido sobre o possuído? 

Considerando consciência como conclusão de algo ou reflexão sobre algo, temos no 

movimento punk exemplos ativos, sendo Wayne County um caso peculiar. Se existe 

uma dialética dos vencidos, certamente o movimento punk pode tomar lugar como porta 

voz. E, dentro dos arquétipos de experiência moderna mais relevantes, não seria 

equívoco identificarmos o punk como o flanêur212 segundo Baudeleire. Podemos 

identificar em Wayne o conspirador boêmio. Como escreveu Konder (1988, p. 84) sobre 

a visão de Flaubert213: “de toda a política, a única coisa que eu entendo é a revolta. Suas 

ideias assumem o caráter de uma “metafísica do provocador.” Uma das principais 

características atribuída pela grande mídia com intenção de denegrir os punks era que os 

rapazes fossem vagabundos, improdutivos ou não afeitos ao trabalho formal, ao 

contrário do esperado de qualquer um que desejasse se ajustar a uma vida normal. 

Os melhores momentos da crítica mobilizada pela obra de Baudelaire 

são sempre aqueles que conseguem dar o salto no sentido da 

percepção do que seria a questão da modernidade ou mesmo a do 

herói moderno. Para Walter Benjamin, este seria aquele que tem como 

pano de fundo a população da cidade grande, aquele que espera os 

milagres que o mundo parece lhe dar direito e traz um grande olhar 

carregado de tristeza. Para este quadro, Baudeleire legenda: 

modernidade E, para vive-la, é necessário heroísmo (HOLLANDA, 

Impressões de Viagem, CPC, Vanguarda e Desbunde, 1960/70, 2004, 

p. 64). 

 

                                                           
211 Cantora, escritora e atriz transexual, foi estrela de produções de Andy Warhol. Nascida em Nova York 

em 1947 e falecida nesta mesma cidade em 1985. 
212 Substantivo francês que significa vadio, errante, observador. Tipo literário do séc. XIX. Ver em 

http://www.archive.org/stream/LarousGrdictionnXIX08bnf#page/n6/mode/1up 
213 Escritor francês, marcou a literatura pela profundidade de suas análises psicológicas, seu senso de 

realidade, sua lucidez sobre o comportamento social e pela força de seu estilo em grandes romances como 

Madame Bovary (1857) e A Educação Sentimental (1869). Nasceu em Rouen, na Normandia, França, em 

1821 e faleceu em Croisset em 1880. 
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Ainda segundo Konder (1988, p. 84 e 85), Baudeleire se irritava com os poetas 

do movimento dândi que, pintando os cabelos, adotavam essa rotina como forma de 

gerar publicidade e “vender” sua poesia. Essa observação compreende um risco, do 

ponto de vista que poderia transformar uma experiência estética em caricatura, 

deslegitimando um conteúdo de valor. Já Walter Benjamin ressaltou que o importante 

seria preservar na poesia uma percepção crítica da realidade: a percepção mais 

radicalmente crítica que era possível do ângulo da ociosidade. Dentro dessa lógica se 

desenvolveu a trajetória do movimento punk. Não existia nada de “estranho” que não 

pudesse ser aliado à mensagem, incorporando-se legitimamente à sua aura (Benjamin 

2012, p. 27). 

A história de Wayne encontra ecos em vários outros exemplos contemporâneos, 

nos dando a certeza de que o preconceito não se ressignificou na sociedade nas últimas 

quatro décadas. O espaço de Wayne County, a exemplo de todas as transexuais, foi 

conquistado à base de violência, literalmente. Uma artista como ela trouxe novas 

possibilidades de diálogo, além de novas narrativas e demandas no movimento punk.  

Eu tenho um sentimento transexual / É duro de ser verdade para quem 

você realmente é / Eu tenho um sentimento escandaloso / É duro ser 

verdade quando eles apontam e encaram você / Condicionado a 

retratar uma máscara de masculinidade / Outra mistura com uma 

diferente coloração / Eu sou o que sou / E não tô nem aí / Eu quero 

saber / Eu quero saber / Eu quero saber / Eu quero saber / Eu quero 

saber / Eu quero saber / Você é homem o suficiente para ser uma 

mulher? / Pegadas na minha janela / Há um homem no meu quarto; 

ele está escondendo uma vassoura / Ele pegou todo meu dinheiro / O 

idiota me machucou; ele parecia com um babuíno / XY, XXY / 

Identidade de gênero, eu tenho o poder pra ser / Voz na minha mente / 

Não serei morto / Eu quero saber / Eu quero saber / Eu quero saber / 

Eu quero saber / Eu quero saber / Eu quero saber / Você é homem o 

suficiente para ser uma mulher? / Me diga / Me diga (COUNTY, Man 

Enough To Be A Woman, Safari Records, 1978). 

 

Durante todo o ano de 1976 Wayne County foi figura regular no CBGB, 

acompanhado de sua banda The Backstreet Boys214. Com o crescimento do movimento 

punk em Londres, Wayne se mudou para lá em 1977 com sua nova banda The Eletric 

Chairs, conquistando um grupo de fãs na Europa e lançando um álbum chamado The 

Eletric Chairs. Em 1978 lançou “Storm The Gates Of Heaven” e em 1979, “Things Your 

Mother Never Told You.” Em 1980 se refugiou em Berlim e em 1981 retornou a Nova 

York como Jayne County, já com sua readequação de gênero. Também em 1981 lançou 

                                                           
214 Não existe nada em comum entre os Beckstreet Boys de Wayne County e a banda adolescente 

homônima da década de 1990. 
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seu primeiro trabalho com o novo nome, o álbum ao vivo “Rock’n’ Roll Ressurection”, 

ainda à frente dos Eletric Chairs. Depois disso, Jayne teve um hiato na carreira até 1986, 

ano em que voltou com um álbum autoproduzido chamado “Private Oyster.” A partir 

daí, passou a década de 1990 lançando novas canções mescladas com novas versões de 

músicas antigas. Em 1996, Jayne lançou sua autobiografia, "Man Enough To Be a 

Woman"215. 

Os artistas norte-americanos que vimos até agora construíram a base do 

movimento Punk, que surgiu de forma natural a partir de suas possibilidades musicais e 

realidades sociais. Esses artistas construíram suas narrativas alheios à indústria cultural, 

tendo sido cada um deles um laboratório não apenas do ponto de vista da arte como 

também dos limites até onde a sociedade os aceitaria e permitiria. Um experimento 

pedagógico não apenas para eles, como para a própria sociedade. Nosso ponto de 

transição entre o punk na América e na Inglaterra tem como um dos principais 

protagonistas o produtor Malcolm McLaren. Ele se antecipou a lançar o estilo no Reino 

Unido, a partir da banda que havia deixado compondo e fechando suas músicas 

enquanto trabalhava com os New York Dolls em Nova York: Os Sex Pistols. 

 

2.4 Sex Pistols 

 

Antes de mergulharmos propriamente na história dos Sex Pistols, cabe 

revisitarmos os conceitos de estranhos e diferentes e estigmatizados segundo Bauman e 

Goffman e ressaltamos o quanto essa banda, em especial, se voltava contra a sociedade 

de consumo e o próprio sistema produtivo do qual fazia parte. Com os Pistols, o caráter 

político de suas letras afetaram a sociedade tanto quanto suas roupas rasgadas ou os 

cabelos laranjas. Seu comportamento denotava uma aversão aos valores capitalistas. 

Não tanto pelo desapreço ao dinheiro, mas pelo desprezo às instituições. Se os Ramones 

eram desajustados e deslocados do senso comum, os Sex Pistols amplificavam essa 

tendência. Os Pistols foram a primeira banda a se voluntariar a uma relação conturbada 

com seus parceiros naturais de negócios (gravadoras e mídias), levando-a 

dicotomicamente ao limite. 

Segundo Gatto: 

Os Sex Pistols e sua postura anárquica e niilista representam uma 

faceta do Punk Rock em reação à indústria cultural e à utopia do 

consumo. De fato, segundo o jornalista inglês Jon Savage (2000), a 

                                                           
215 Ver em http://muralcultural2.blogspot.com.br/2015/03/jayne-county-pioneira-do-punk-rock.html 
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grande força discursiva do Punk Rock só foi possível porque o 

movimento foi capaz de articular esse movimento de inadequação e 

frustração de diversos grupos sociais em um discurso esteticamente 

novo, anárquico e revolucionário (Faça Você Mesmo). Ao mesmo 

tempo combinava esses elementos com um realismo social que refletia 

em grande parte a situação de desamparo dos jovens em face à crise 

do capital. Segundo Savage (2000) em 1975 o desemprego na 

Inglaterra atingia a maior cotação até então (SAVAGE, 2000 apud 

GATTO, 2011, p. 114). 
 

Mas quem eram esses jovens ingleses, e sob quais condições viviam? 

Para grande parte das pessoas que recebia salário-desemprego – dale, 

como se diz na Grã-Bretanha -, especialmente jovens, a perspectiva de 

melhorar suas vidas parecia desanimadora. Nesse clima, quando os 

ingleses foram expostos às influências do punk rock original de Nova 

York, a ironia, o pessimismo e o estilo amadorístico da música 

assumiram evidentes implicâncias sociais e políticas, e o punk inglês 

se tornou tão conscientemente proletário quanto estético. 

[...] o movimento punk na Grã-Bretanha era essencialmente um 

movimento composto de jovens brancos da classe operária 

desprivilegiada. Muitos deles sentiram fundo sua situação social e 

usaram o meio punk para manifestar sua insatisfação (O’HARA, 

2005, p. 31 e 32). 

 

Vinda da década de 1960 com um histórico de grupos urbanos envolvidos com o 

rock’n’roll (rockers e mods), a juventude britânica chegava a um estilo musical que se 

mesclava com um movimento social. Se as tribos anteriores também surgiram a partir 

de um rock cheio de energia, o punk trazia fúria e, para além de entreveros envolvendo 

apenas grupos congêneres, voltava suas armas também para o sistema de governo e 

governantes. Sua construção estética, ao contrário dos rockers216 (com seu estilo 

glamurizado pelo cinema) ou mods217 (com suas roupas elegantes de lojas finas), 

desagradava o “contemplador do belo”. Isso se dava em função do uso de roupas 

rasgadas, furadas, cabelos despenteados, descoloridos ou em cores puras e vibrantes, 

acessórios confeccionados com materiais alternativos ou inapropriados para esse fim, 

entre tantos aspectos que agrediam visualmente alguém mais conservador. Conservador 

ou quem sabe, como vimos na introdução de nosso trabalho, inclinado à mixofobia de 

Bauman (2017).  

                                                           
216 A introdução do rock no cinema se deve ao trabalho de Elvis Presley durante a década de 1950. Nesse 

primeiro momento o carisma e beleza padrão desse artista proporcionou a absorsão do rock, aos poucos, 

pela sociedade conservadora da época. Posteriormente, em outras produções, os rockers foram retratados 

como encrenqueiros brigões, consolidando o estereótipo de rebeldia implícito no estilo. 
217 Tribos urbanas inglesas da década de 1960 associadas a subgêneros do rock. Foram retratadas em seu 

cotidiano e conflitos no filme Quadrophenia, de 1979, produzido pela banda The Who. O diretor Franc 

Roddan mesclou para a trilha sonora músicas do Who – produzidas especialmente para esse filme - e dos 

artistas soul da década de 1960 que os mods ouviam. 
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Voltando à história dos Sex Pistols: além dos exemplos de relação conturbada de 

John Lydon218 com repórteres citados em um tópico anterior, destacamos o primeiro 

escândalo envolvendo a banda, ocasião na qual foram convidados para uma entrevista 

no programa “Today” de Bill Grundy219, o primeiro jornalista a entrevistar os Beatles na 

TV, em 1962.  

Esse episódio constituiu, provavelmente, a maior demonstração, dentro do punk, 

do princípio de refuncionalização de Brecht observado por Walter Benjamin (2014, p. 

137), quando os Sex Pistols modificaram o aparelho de produção, no caso a linha 

editorial de um conservador programa de TV, modificando-o e desvirtuando a narrativa 

pretendida. A partir desse incidente, foi instaurada a perspectiva punk diretamente 

dentro do lar de milhares de cidadãos britânicos que, ainda que estupefatos em um 

primeiro momento, tiveram que passar a conviver com a presença do punk rock nas 

rádios e na vida de seus filhos. É fato que, assim como estabelecido por Benjamin 

(2014), a sociedade não se modificou de forma profunda em função desse 

acontecimento.  

O aparelho burguês de produção e publicação pode assimilar uma 

surpreendente quantidade de temas revolucionários, e até mesmo 

propaga-los sem colocar seriamente em risco sua própria existência e 

a existência das classes que a controlam (BENJAMIN, 2014, p. 137). 
 

Entretanto, a visibilidade daquela juventude se fez sentir com a quebra de rotina 

e a sinalização efetiva de que eles ocupariam, por bem ou por mal, o seu espaço. 

A banda ocupou o estúdio acompanhada de um pequeno grupo de fãs220 

(incluindo o cantor Billy Idol221, futuro membro da banda Generation X222 e Siouxsie 

                                                           
218 Lydon era, por ocasião de formação dos Pistols, um garoto que tinha cabelos laranja e usava uma 

camisa do Pink Floyd na qual, acima do nome da banda, ele havia pintado à mão I HATE (eu odeio). 

Esses fatores foram decisivos para que Malcolm o convidasse para o grupo. Para o punk não basta ser, ele 

precisa demonstrar que é contra a corrente seguida por todos e contra as correntes culturais instituídas 

pelo senso comum. 
219 William Grundy, apresentador do Today, um programa de notícias transmitido pela Thames 

Television. Grundy começou suas atividades profissionais como geólogo, trabalhando como jornalista em 

meio expediente. Era contratado da Granada Television desde 1956, então como locutor de noticiário. 

Também trabalhava escrevendo colunas regulares para revistas, até se estabelecer como apresentador de 

TV. Apesar de ter desenvolvido várias atividades, é mais lembrado por sua atuação nesse programa. Seu 

encorajamento aos palavrões no incidente com os Pistols condenou sua carreira e sinalizou a chegada do 

punk rock ao mainstream. Grundy nasceu em 1923, em Manchester, e faleceu também nessa cidade em 

1993. 
220 Esse grupo se intitulava o Bromley Contingent. O nome foi cunhado pela jornalista da revista sobre 

música Melody Maker, Caroline Coon, pelo fato de alguns deles morarem no subúrbio de Bromley em 

Londres. 
221 William Albert Michael Broad, iniciou sua carreira musical na banda punk Chelsea. Posteriormente, 

fundou o Generation X. Nasceu no Reino Unido em 1955, em atividade até os dias de hoje. 
222 Banda de punk rock formada em Londres em 1976 por Billy Idol, Tony James e John Towe (que antes 

participaram da banda Chelsea). Posteriormente a banda foi acrescida do guitarrista Bob Andrews, que 
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Sioux, futura cantora da banda Siouxsie and The Banshees) para divulgar um single que 

seria lançado. Segundo Parker e O’ Shea (2012, p. 118), o apresentador contestou um 

adiantamento de 40 mil libras da gravadora (curiosamente ele não mencionou o nome 

da EMI – que além de contratante da banda também tinha participação de 50% na 

empresa que pagava seus vencimentos223) pelo lançamento de seu single, perguntando se 

aquilo não “seria contrário à suposta visão antimaterialista da banda.” Glen Matlock, 

como único que demonstrava alguma condição àquela altura (todos estavam bêbados, 

incluindo o apresentador), respondeu: “Não, quanto mais, melhor.” A postura blasé do 

músico pareceu irritar o apresentador, que insistiu em informações sobre o assunto. 

Steve então falou como que um sussurro: “Vamos gastar a porra toda.” Nenhum dos 

lados amenizou a tensão. Na sequência da conversa, Siouxsie, então com 21 anos de 

idade, ouviu uma proposta lasciva de Grundy, então além dos 50 anos de idade, o que 

provocou uma reação do guitarrista Steve Jones. 

Jones: Seu velho sujo. Grundy: Vá em frente, chefe, vá em frente. 

Você ainda tem cinco segundos. Diga alguma coisa ultrajante. Jones: 

Seu bastardo sujo. Grundy: Continue, de novo... Jones: Seu fodido 

sujo. Grundy: Que menino esperto. Jones: Que canalha fodido 

(PARKER e O’ SHEA, 2012, p. 64). 

 

Tais palavras no horário do chá eram mais do que alguns daqueles espectadores 

poderiam suportar. Assim, soube-se de casos de pessoas que quebraram a TV com 

raiva. Os jornais do dia seguinte destacavam a “nova onda musical”, o punk rock. 

Outros diziam que os Sex Pistols eram “delinquentes desbocados”. Os escritórios da 

Manchester Squad, da gravadora EMI, viram-se cercados de jornalistas. Seu diretor 

executivo Leslie Hill, fortemente alvejado pela imprensa, teve uma foto de sua 

residência publicada no jornal Daily Mail224, a exemplo dos casos de demonização 

midiática nos quais ataques inconsequentes causam riscos desproporcionais aos 

acusados. Ao fim de vários percalços, Bill Grundy foi suspenso por dois meses e a 

banda acabou perdendo o contrato com a gravadora. Com relação ao single que seria 

lançado, a fábrica que produziria os discos tinha seu contingente profissional formado 

                                                                                                                                                                          
assumiu o instrumento no lugar de Idol, possibilitando a esse apenas cantar. O nome da banda veio por 

inspiração do título de um livro da mãe de Idol. Ao contrário de outras bandas punks, as letras do 

Generation X não traziam contestações sociais, tratando apenas de aspectos da adolescência. Foi uma das 

primeiras bandas desse estilo a se apresentar ao vivo no programa Top of The Pops, da BBC. A banda se 

manteve até o ano de 1981. Billy Idol seguiu uma carreira de sucesso no pop rock. 
223 Essa observação foi realizada apenas com o caráter ilustrativo de como a postura conservadora, por 

vezes, condena terceiros sob fatos que são presentes em sua própria história. 
224 Tablóide britânico publicado desde 1896. O segundo jornal mais popular, perdendo apenas para o The 

Sun. 
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predominantemente por mulheres, e as mesmas entraram em greve, recusando-se a dar 

continuidade ao trabalho. Leslie Hill foi pessoalmente à fábrica negociar com as 

funcionárias, que voltaram ao trabalho na manhã seguinte. Porém, as grandes lojas se 

recusaram a vender o disco. Em consequência disso, as pequenas lojas independentes 

foram a solução (Parker e O’ Shea, 2012, p, 123 – 124). 

Ainda sobre esse incidente com Bill Grundy cabe um dado relevante. Segundo 

Parker e O’ Shea (p. 121), Malcolm McLaren na ocasião chegou a punir Steve Jones 

pelo ocorrido. Porém, vários anos depois, em entrevista a Leg’s McNeil para seu livro 

“Mate-Me, Por Favor”, declarou, se vangloriando, que “acreditava que aquele episódio 

dos Pistols no Today constituiu história viva.” (Parker, O’ Shea, 2012, p. 121) 

Considerando que, no momento do fato, ele teve muito medo de que aquilo significasse 

o fim da banda, nos remetemos ao conceito de Vivência e Experiência em Walter 

Benjamin e resgatamos um ponto desenvolvido no tópico sobre os Ramones, quando 

então os colocamos sob o signo da Vivência225 (Erlebnis) segundo Benjamin. A razão 

disso foram as letras versando sobre irrelevâncias, no primeiro momento, referente ao 

nosso recorte temporal. Porém, posteriormente, deslocando-se para Londres, o 

movimento punk agrega um novo valor. Capitaliza status de movimento social. 

Em sua música, Anarchy in The UK226, os Sex Pistols se proclamaram tudo 

aquilo a que a sociedade conservadora se oporia:  

Eu sou o anticristo / Eu sou um anarquista / Não sei o que eu 

quero, mas sei como conseguir / Eu quero destruir quem passar por 

mim. / Porque eu quero ser anarquia / Não um cachorro. / Anarquia 

para o Reino Unido / Virá em algum momento e, talvez / Eu dou o 

tempo errado, paro o trânsito / Seu sonho de futuro é um esquema 

comercial / Porque eu, eu quero ser anarquia / Na cidade / Quantas 

formas existem para conseguir o que se quer / Eu uso o melhor, eu 

uso o resto / Eu uso a N.M.E227. / Eu uso anarquia / Porque eu 

quero ser anarquia / É a única maneira de ser / Isso é a M.P.L.A228. 

/ Ou é o U.D.A.229 / Ou é o I.R.A230.? / Eu pensei que fosse o Reino 

                                                           
225 Em alemão, Erlebnis. Conceito elaborado pelo filósofo alemão Walter Benjamin (2014, p. 12). 

Segundo Konder (1988, p. 72) corresponde à vivência do indivíduo privado, isolado. É a impressão forte, 

que precisa ser assimilada às pressas, que produz efeitos imediatos. 
226 Do álbum Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols. Lançado em outubro de 1977 pela 

gravadora Warner. 
227 New Musical Express – Uma das maiores revistas britânicas de música. Fundada em 1952, contempla 

os lançamentos das grandes gravadoras. A sigla N.M.E. em inglês soa como a palavra “inimigo.” 
228 Movimento Popular de Libertação de Angola – Partido político angolano que governa o país desde sua 

independência de Portugal em 1975. 
229 Ulster Defence Association ou Associação de defesa do Ulster. Grupo paramilitar protestante da 

Irlanda do Norte que defende que o Ulster (Irlanda do Norte) deve permanecer como parte do Reino 

Unido. 
230 Irish Republican Army ou Exército Republicano Irlandês – Grupo paramilitar católico e reintegralista, 

que pretendia libertar a Irlanda do Norte do Reino Unido e reanexá-la à Irlanda. 
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Unido / Ou apenas outro país / Outra propriedade do conselho / Eu 

quero ser anarquia / E eu quero ser anarquia / Sabe o que eu quero 

dizer / E eu quero ser um anarquista / Eu fico bravo / Destrua (Sex 

Pistols – Anarchy in the UK - ROTTEN, JONES, MATLOCK e 

COOK – álbum Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, 

EMI, 1977). 
 

Segundo Essinger (1999, p. 44), essa letra conclamava, em uma só estrofe, o 

terror político, religioso e social. Nessa música eles contestaram o sistema capitalista e a 

sociedade de consumo, se opuseram à religião ao se afirmarem o “anticristo”, se 

negaram a serem vassalos de uma classe dominante e compararam os métodos políticos 

de uma sociedade que se afirma democrática com práticas próprias de organizações 

radicais. Também contrapuseram a ideia de utilizar “o melhor” e “o pior” para 

conseguirem o que queriam. O melhor, no caso, a New Musical Express, uma das 

maiores revistas sobre música do mundo, à serviço das grandes gravadoras. O sentido 

irônico empregado nesse contexto é o fato da sigla N.M.E. soar, na língua inglesa como 

a palavra “inimigo”. 

Mas até que ponto o grupo dominava o conceito do “gancho” adotado por 

McLaren? Teriam algum posicionamento profundo sobre anarquismo? Optamos por 

adotar a posição do autor Craig O’Hara (2005) sobre esse aspecto: 

Seria uma mentira, porém, dizer que esses punks originais tinham 

teorias sociais e políticas bem desenvolvidas. Eles podem ter sido 

contra todos os “ismos” clássicos, mas estavam mais aptos a cuspir e 

xingar do que a explicar seus sentimentos ao público comum. Eles 

eram punks, não ativistas sociais, e sua mensagem era desanimadora. 

A música dos Sex Pistols era uma explosão de ódio e desespero. 

“Encare a vida como a vemos” – berravam eles – frustrante, sem 

sentido e horrível. Berrem a plenos pulmões conosco: ‘não existe 

futuro’ (O’HARA, 2005, p. 32). 

 

Voltando às músicas, em outra composição os Sex Pistols profanaram a 

instituição máxima da tradicional sociedade britânica, a rainha:  

Deus salve a rainha / Seu regime fascista / Fez de você um retardado / 

Bomba H em potencial / Deus salve a rainha / Ela não é um ser 

humano / Não há futuro / Nos sonhos da Inglaterra / Não diga o que 

você quer / Não diga o que você precisa / Não há futuro (Sex Pistols – 

God Save the Queen - ROTTEN, JONES, MATLOCK e COOK – 

álbum Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, EMI, 1977). 
 

Mesmo atingindo um primeiro lugar nas paradas, o título e a capa não puderam 

ser expostos nas prateleiras das lojas de discos231. Em sua visão, os Sex Pistols 

                                                           
231 Ver Crescendo com os Sex Pistols – Precisa-se de Sangue Novo, de Allan Parker e Mick O’Shea. 
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desmistificaram o glamour da realeza, sugerindo ainda uma sociedade que despreza, 

submete e rouba o protagonismo dos menos favorecidos no curso da história. 

Ao confrontarmos os Ramones com os Pistols, podemos afirmar que a Erlebnis 

dos primeiros se contrapõe ao posicionamento do segundo grupo (ressaltando que isso 

se aplica apenas quando apreciado do ponto de nosso recorte temporal). Ainda sob o 

conceito de Benjamin, os Sex Pistols nasceram sob o signo da Experiência232 e se 

posicionaram antagonicamente e de forma ativa a uma realidade que não lhes 

contemplava. Construíram um saber passível de transmissão, devolvendo de forma 

chocante às classes dominantes um acúmulo de experiências sofridas por anos e que, 

naquele momento de crise do capitalismo, extrapolara os limites de tolerância. Não se 

posicionaram passivamente frente ao que julgavam injusto. Assim, propuseram a 

destruição para uma posterior reconstrução de valores e sociedade. 

Existe uma característica de ressignificação peculiar no movimento punk, 

quando aspectos e cenários aparentemente indiferentes ou negativos frente às 

instituições tradicionais de “família e bons costumes” se mostram potencialmente 

transformadores com o passar do tempo, na medida em que seus desdobramentos 

afetam profundamente o comportamento da juventude e transformação da sociedade. 

Prosseguindo com a história dos Sex Pistols, podemos então concluir que ela foi 

mais do que uma simples continuidade daquilo que havia se iniciado em Nova York 

com a Blank Generation, pois adicionou significado ao rock.  

Como vimos no tópico sobre os New York Dolls, o empresário Malcolm 

McLaren havia produzido a banda em uma empreitada temerária que envolveu a 

tentativa de associar o grupo a uma temática comunista, incluindo muito couro e vinil, 

em roupas apertadas que divulgariam sua grife. Antes mesmo disso, sua loja da King’s 

Road233 já havia se tornado a “Sex” desde abril de 1974. “Ofendendo a moral da 

maioria, tendo sido criada exatamente para isso”, segundo Parker e O’ Shea (2012, p. 

49). 

Comercialmente, a proposta de Malcolm era se apropriar da perspectiva dos 

diferentes (Bauman, 2017), constituindo um ponto comercial onde esse público já 

                                                           
232 Em alemão, Erfahrung. Conceito de Walter Benjamin que corresponde à Experiência. Segundo 

Konder (p. 72), “corresponde ao acúmulo de experiências que se prolonga e se desdobra como numa 

viagem. O sujeito integrado numa comunidade dispõe de critérios que lhe permitem, com o tempo, ir 

sedimentando as coisas.” Ver também em Benjamin, “Magia e Técnica, Arte e Política, 2014, p. 12. 
233 Rua do bairro londrino de Chelsea, tradicionalmente associada ao estilo de moda dos anos de 1960. 

Durante a segundo metade dessa década, cunhou-se o termo Swinging London como referência à 

efervescência cultural e modernismo de costumes da cidade de Londres, que dali se irradiava para o 

mundo. O termo “king’s road” surgiu do fato de ter sido uma via particular utilizada pelo rei Charles II. 
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encontraria seu vestuário baseado no inusitado. Esse projeto se alinhava com o fato da 

região já ser área frequentada por artistas e pessoas de perfil excêntrico. Desde antes de 

sua ida para Nova York, a coleção da loja de Malcolm reunia itens ligados a fetiches 

sadomasoquistas, incluindo máscaras de borracha e couro, chicotes, correntes e grampos 

para mamilos. Apropriar esses elementos ao vestuário, ainda que de um pequeno grupo, 

deveria compreender um veículo de divulgação além da propaganda formal, daí a 

prática de Malcolm de capitalizar a aderência de celebridades com visibilidade de mídia 

para mostruário234. E quem imaginaria que poderia mesmo dar certo com um movimento 

cultural? Segundo Parker e O’ Shea (2012, p. 48), acima da porta de entrada da loja, 

Malcolm pichou um aforismo do filósofo francês do século XVIII Jean Jacques 

Rousseau235: “A arte deve usar roupas, mas a verdade gosta de andar nua.” Tal 

colocação evidencia mais uma vez a tentativa de Malcolm em atribuir aura (Benjamin, 

2012, p. 27) a sua proposta, uma essência de verdade. 

Antes de Malcolm viajar para os EUA no final de 1974 para se envolver com os 

Dolls, alguns garotos que ficavam pelos fundos da loja haviam montado uma banda. 

Seu guitarrista e líder Steve Jones, segundo Parker e O’ Shea (2012, p. 51) um 

cleptomaníaco e semianalfabeto, já havia convidado McLaren para lhes empresariar. Ele 

incorporou ao grupo um garoto de 18 anos que lhe ajudava na loja aos sábados, Glen 

Matlock, que estava aprendendo a tocar o baixo sozinho. Malcolm alugou uma sala no 

centro comunitário de Covent Garden236 para eles ensaiarem e instruiu um parceiro de 

negócios chamado Bernard (Bernie) Rhodes237 a supervisionar as atividades do grupo 

(Parker e O’ Shea, 2012, p. 52).  

Os instrumentos e roupas utilizados pela banda eram “emprestados” de seus 

heróis, sendo subtraídos em incursões noturnas das lojas da King’s Road que vestiam as 

                                                           
234 Após tentar produzir os New York Dolls, Malcolm tentou levar Richard Hell para ser o cantor dos Sex 

Pistols em Londres, por causa de sua atitude, acessórios e roupas. Hell personificava tudo aquilo que ele 

desejava incorporar em sua próxima coleção, e a influência dele seria importante para que a juventude 

inglesa entendesse o significado daquele movimento. Richard Hell poderia ser a aura legitimadora de 

tudo aquilo. Ver em Mate-me Por Favor de McCain e McNeil. 
235 Filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata suíço. Considerado um dos principais 

filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Sustentava que as instituições educativas 

corrompiam o homem e tiravam-lhe a liberdade. Para a criação de um novo homem e de uma nova 

sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a Natureza, desenvolvendo progressivamento sua 

razão e seus sentidos objetivando desenvolver apreço à liberdade e consciência crítica. Nasceu em 

Genebra em 1712 e faleceu em uma comuna francesa chamada Ermenonville, em 1778. 
236 Distrito de Londres localizado a leste da cidade de Westminster. 
237 Designer de moda, empresário, compositor, atuou no movimento punk na segundo metade da década 

de 1970. Nasceu no Reino Unido em 1947, em atividade até os dias de hoje. 
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estrelas do rock britânico, além das próprias residências de Ronnie Wood238 (guitarrista 

dos Faces que assumira a segunda guitarra dos Rolling Stones naqueles dias), Keith 

Richards, e estúdios do Roxy Music e David Bowie. Steve Jones capitaneava esses 

furtos, geralmente executados com carros roubados239. Essa rotina criminosa para 

obtenção dos itens necessários ao seu trabalho (roupas, amplificadores e instrumentos) 

não foi encarado por algumas das vítimas (passados anos após os fatos) de forma 

terminal, a partir do momento em que nem todos da (que ousaremos chamar) burguesia 

artística guardaram ressentimentos radicais ao longo do tempo. David Bowie, por 

exemplo, produziu um disco de Iggy Pop240 no qual o guitarrista solo foi Steve Jones, o 

guitarrista dos Pistols que, uma década antes, aliviara o equipamento desse artista de 

inúmeros itens de alto valor, no momento em que o mesmo cumpria uma agenda de 

uma turnê. 

Em seu ensaio Experiência e Pobreza, Walter Benjamin fala sobre a importância 

do processo. Para ele, o valor do percurso estava na própria experiência, e não em um 

ouro à espera em seu final (Benjamin, 2014, p. 123). Ainda nesse ensaio, o filósofo 

expõe uma nova barbárie, emergente dessa pobreza das experiências privadas. E como 

um novo tipo de miséria recaiu sobre os homens com o monstruoso desenvolvimento da 

técnica nos lançamentos de livros de guerra que, para esse autor, foi anulando a 

experiência narrativa, muito mais rica segundo ele (Benjamin, 2014, p. 124-125). Para 

exemplificar essa valorização do percurso citamos David Bowie que, há uma semana 

de sua morte por câncer em 2016, enviou o seguinte e-mail de despedida ao amigo 

Brian Eno: “Obrigado pelos nossos bons tempos, Brian. Eles jamais envelhecerão241. 

 Essa frase pinçada de um e-mail sintetiza o valor da experiência narrativa 

valorizada por Walter Benjamin (2014). Sem querer nos deter em David Bowie, mas 

como complemento à experiência narrativa em Benjamin, sugerimos o DVD 

Storytellers, lançado em julho de 2009 pela EMI, no qual esse artista canta suas músicas 

intercalando-as com suas experiências pessoais profissionais e criativas. A riqueza 

dessas narrativas supera a leitura de uma biografia. 

                                                           
238 Ronald David Wood, compositor, multi-instrumentista, mais conhecido por ter pertencido ao Jeff Beck 

Group (como baixista), The Faces e, a partir de 1975, aos Rolling Stones (como guitarrista). Nasceu em 

Londres em 1947, em atividade até os dias de hoje. 
239 Ver em Precisa-se de Sangue Novo – Crescendo com os Sex Pistols de Parker e O’ Shea, p. 60-61. 
240 O álbum foi Blah Blah Blah, lançado em 23 de outubro de 1986 pela A&M Records. 
241 Ver em https://revistamonet.globo.com/Musica/noticia/2016/01/amigo-e-produtor-brian-eno-recebeu-

email-de-despedida-de-david-bowie-obrigado-pelos-bons-tempos.html). 
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Voltando aos Sex Pistols, eles foram, juntamente com o Clash, as primeiras 

bandas punks a terem sua produção apropriada pelas gravadoras e, portanto, pela 

própria burguesia alvo de suas críticas e o sistema que ela representava (e representa). 

Entretanto, é inegável que também ocorreu um contra processo, como o descrito por 

Walter Benjamin segundo Brecht anteriormente. A indústria também se vê modificada 

quando uma banda como os Sex Pistols se utiliza das ferramentas legítimas dessa 

indústria para ameaçar a hegemonia narrativa desses detentores do mercado. Benjamin 

(2014, p. 137) também falou sobre essa contramão, quando o sistema se apropria do 

artista e dilui a essência do protesto. Ele já observara tal procedimento em sua fala na 

Conferência Pronunciada no Instituto para o Estudo do Fascismo em 27 de abril de 

1934:  

Limito-me aqui a aludir à diferença essencial que existe entre 

abastecer um aparelho produtivo e modificá-lo. E gostaria, ao iniciar 

minhas reflexões sobre a “nova objetividade” de afirmar que abastecer 

um aparelho produtivo sem ao mesmo tempo modificá-lo, na medida 

do possível, seria um procedimento altamente questionável, mesmo 

que os materiais fornecidos tivessem uma aparência revolucionária. 

Encontramo-nos diante do fato – abundantemente demonstrado nos 

últimos dez anos, na Alemanha – de que o aparelho burguês de 

produção e publicação pode assimilar uma surpreendente quantidade 

de temas revolucionários, e até mesmo propagá-los, sem colocar 

seriamente em risco sua própria existência e a existência das classes 

que o controlam (BENJAMIN, 2014, p. 137). 

 

Porém, na continuidade de seu raciocínio, Benjamin busca aquele que realmente 

conseguirá quebrar essa lógica de apropriação:  

Isso continuará sendo verdade enquanto esse aparelho for abastecido 

por escritores revolucionários rotineiros. Defino o rotineiro como o 

homem que renuncia por princípio a aperfeiçoar o aparelho produtivo 

a fim de romper sua ligação com a classe dominante, em benefício do 

socialismo (BENJAMIN, 2014, p. 137). 

Cabe esclarecer que, na colocação do autor, “romper com a classe dominante” 

não significa propriamente que esse protagonista pertença à classe dominante e 

promova uma traição a ela. O subalterno na cadeia produtiva capitalista é importante 

para a manutenção do sistema, e justamente esses podem ser os punks ingleses da 

primeira geração.  

Ainda dentro desse ensaio, Walter Benjamin (2014) falou sobre o pensamento 

revolucionário que, encontrando-se em um ambiente formal de produção capitalista, não 

avançou com a proposta transformadora de seu fazer intelectual ou artístico. 
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Um dos fenômenos mais decisivos dos últimos dez anos foi, para a 

Alemanha, o fato de um segmento considerável de suas cabeças 

produtivas, sob a pressão das circunstâncias econômicas, 

experimentou, ao nível das opiniões, um desenvolvimento 

revolucionário, sem, no entanto, poder pensar de um ponto de vista 

realmente revolucionário seu próprio trabalho, sua relação com os 

meios de produção e sua técnica. Refiro-me, evidentemente, à 

chamada inteligência de esquerda (BENJAMIN, 2014, p. 134 - 135). 

 

É provável que esse não tenha sido o caso dos Sex Pistols ou do Clash. Antes de 

passarmos ao Clash, cabe destacar a importância tanto de Vivienne Westwood quanto a 

de Jamie Reid na construção da estética visual do movimento punk. Admitimos, a partir 

daqui, que o visual é fator importante na experiência do punk. Vivienne, filha de uma 

tecelã e um sapateiro, envolvida com confecção, roupas e acessórios desde criança, era a 

então namorada de Malcolm McLaren. Como estilista de suas lojas de roupas, criou 

aquilo que seria o look punk. Ela já trabalhava com roupas para jovens desde o início da 

década de 1970, sendo criadora de estéticas pouco ortodoxas. É importante lembrar que 

ela pertence a uma faixa etária acima da média dos punks. Quando surgiu o movimento, 

Vivienne já estava com 35 anos de idade, contra os 18 ou 20 dos punks. Portanto, ao 

presenciar a evolução das tribos urbanas a partir dos diferentes (Bauman, 2017) em 

Londres, essa artista já possuía visão comercial e estética para adaptar esses elementos 

ao seu trabalho. 

Entre várias criações, Vivienne produzia estampas de personagens da Disney 

fazendo sexo com um garoto adolescente que fuma um cigarro suspeito, ou 

simplesmente imprimia a palavra “estupro242.” Apesar de registros afirmarem que 

Vivienne já usava cabelos curtos e arrepiados em Londres desde 1971, é também 

notório que Malcolm McLaren se baseou na forma de vestir de Richard Hell. Richard 

foi o percursor das roupas rasgadas243, cabelos espetados e pintados, correntes, alfinetes 

de segurança e, dando o gancho para o título de um dos mais importantes livros sobre o 

movimento punk, autor de uma camiseta pintada à mão onde se lia a frase “Mate-me, 

Por Favor.”  

Voltando à Vivienne Westwood, ela adaptou esses elementos e outros mais à 

coleção da loja “Sex”, levando essa proposta estética para a juventude londrina, o que 

foi um demarcador cultural significante. Entre as várias estampas propagadas à exaustão 

pela produção de Westwood, uma em especial se espalhou pelo mundo, sendo hoje uma 

                                                           
242 Ver em Precisa-se de Sangue Novo – Crescendo com os Sex Pistols de Parker e O’ Shea, p. 50. 
243 Ver em Punk - Anarquia Planetária e a Cena Brasileira de Sílvio Essinger, p. 29. 



 
 

103 
 

das imagens mais representativas tanto dos Sex Pistols quanto do movimento punk e sua 

aura revolucionária: a imagem da rainha Elizabeth com um alfinete de segurança na 

boca. Essa imagem até hoje é usada quando se quer representar os Pistols. 

Malcolm admitiu alegremente que “God Save the Queen” foi o ápice 

de seu trabalho com os Sex Pistols: “bem, não é todo dia que você 

enfia um alfinete no nariz da rainha, certo?” Mas a maior glória de 

McLaren foi a Woolworths recusar-se até mesmo a reconhecer a 

existência da música. Suas prateleiras não mencionavam os Sex 

Pistols ou os títulos de suas músicas pelo nome, preferindo em lugar 

disso deixar um lugar em branco no topo da tabela. Jamie Reid era da 

opinião de que os Pistols, bem como todos ligados à banda, deviam 

chamar isso de “o dia seguinte ao auge que nunca poderiam ter a 

esperança de ultrapassar” (PARKER e O’SHEA, 2012, p. 188-189). 

 

E, em relação à imagem da rainha com o alfinete na face, nos remetemos 

imediatamente a Jamie Reid, o artista gráfico que definiu a estética artística do 

movimento punk.  

O trabalho de Jamie Reid a princípio se assemelhava com a Pop Art por dois 

fatores: a utilização de cores puras (sem gradações) e imagens de pessoas conhecidas. A 

diferença de Reid, basicamente, é inserir elementos inusitados, como por exemplo o 

alfinete no rosto da rainha, além de motivos de protesto em suas obras. Reid foi o artista 

responsável pelas duas capas dos discos dos Sex Pistols. A primeira e mais polêmica foi 

“Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols”. Como já dissemos, a capa desse 

disco trazia o nome trabalhado em colagem, ao estilo de nota de resgate. Essa imagem 

sintetizou toda estética do movimento, sendo a colagem uma das técnicas mais 

utilizadas nos fanzines punks. Esse título, além de censura da capa, provocou um 

imbróglio judicial que pode ser lido em detalhes em Parker e O’ Shea (2012), nas 

páginas 214 e 215. Apenas para dar um detalhe, a gravadora Virgin, tentando capitalizar 

com um processo judiciário em andamento, estampou anúncios em jornais de música 

em técnica de colagem (também ao estilo nota de resgate) com o slogan: “O álbum vai 

ficar. A capa talvez não.” (Parker, O’ Shea, 2012, p. 214). Os incidentes referentes à 

parte que trata do marketing dos Pistols constituem uma variante inédita, dentro da 

indústria cultural, à catedral do divertimento de alto nível, como conceituado por 

Adorno e Horkheimer (1985, p. 134). Não havia regras. Deixar lacunas nas 

informações, provocar polêmicas e promover a infâmia era a fórmula.  

A segunda capa feita por Reid foi do álbum “The Great Rock’n’roll Swindle” 

(ou “A Grande Trapaça do Rock’n’ roll”) que, na verdade, foi a trilha sonora de um 
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filme dirigido por Julian Temple244, lançado em 1980. Essa arte se constitui em uma 

fotografia, na qual os elementos que definem a composição estão montados em um 

estúdio. As letras, por exemplo, são módulos móveis. Essas peças podem ser vistas no 

filme245. 

A trajetória dos Sex Pistols deflagrou o surgimento de importantes grupos do 

rock inglês. Segundo Essinger (1999, p. 42), em sua primeira turnê pela Inglaterra, as 

cidades do interior pelas quais iam passando foram polinizadas, na medida em que os 

garotos desenvolviam uma forma alternativa de fazer música, independente da 

competência técnica que tivessem (não ligar para isso, inclusive, foi a grande lição dos 

Pistols). Essa onda se estendeu de forma educativa a partir do momento em que tantos 

jovens com potencial relevante (a ponto de revolucionarem a música e a indústria) 

estavam prontos para aquela realização, e apenas o fizeram por estímulo e orientação 

dos Pistols. Um processo educacional e de autogestão espontâneo que apresentou 

resultados rápidos. 

Naquela ocasião, eles foram vistos por Howard Devoto246 e Pette Shelley247 (dos 

Buzzcocks), Morrisey248 (presidente do fã clube dos New York Dolls que fundaria os 

Smiths), Ian Curtis249 e Peter Hook250 (que fundariam o Joy Division que, após a morte 

de Curtis, se tornaria o New Order251), esses apenas na cidade de Manchester252. Ao 

                                                           
244 Julian Andrew Temple é um diretor inglês de filmes, documentários e vídeos que iniciou sua carreira 

nos trabalhos com os Sex Pistols. Posteriormente se tornou um requisitado diretor de vídeo-clips, 

reinventando esse modelo de divulgação da música na década de 1980. Produziu trabalhos para Ray 

Davies, Grace Jones, David Bowie, Duran Duran e outros. Em 1983 finalizou um trabalho deixado em 

aberto pelo diretor Orson Welles e dirigiu um curta metragem de Bowie chamado Jazzin’ For Blue Jean. 

Nascido em Londres em 1952, em atividade até os dias de hoje. 
245 Ver em The Great Rock’n’ roll Swindle, de Julian Temple, 1980, Virgin Films, ou em 

https://www.youtube.com/watch?v=FfFbcbGaTMY  
246 Howard Andrew Trafford, compositor, guitarrista e cantor das bandas Buzzcocks e Magazine. Nasceu 

na Inglaterra em 1952, em atividade até os dias de hoje. 
247 Peter Campbell McNeish, cantor, compositor, guitarrista e líder dos Buzzcocks. Nascido na Inglaterra 

em 1955, falecido nesse país em 2018, durante a realização desse trabalho. 
248 Steven Patrick Morrisey, cantor e compositor, ex-componente da banda The Smiths, da qual foi co-

fundador. Nascido na Inglaterra em 1959, em atividade até os dias de hoje. 
249 Ian Kevin Curtis, cantor e compositor fundador da banda pós-punk Joy Division, formada em 1976 em 

Salford, Inglaterra. Foi um artista muito inspirado em Jim Morrison, dos Doors. Nasceu na Inglaterra em 

1956 e faleceu em 1980, quando suicidou-se por enforcamento. 
250 Baixista, cantor, percussionista e produtor musical, também fundador do Joy Division que, após a 

morte de Ian Curtis, incorporou ao grupo a tecladista Gillian Gilbert, transformando-se assim no New 

Order. Nasceu em 1956, também em Salford, e está em atividade até os dias de hoje. Porém não mais com 

o New Order, mas sim com sua banda The Light, que interpreta os discos das suas duas bandas originais. 
251 Banda inglesa de rock e música eletrônica formada em Manchester em 1980 pelo guitarrista e cantor 

Bernard Summers, o baterista Stephen Morris, o baixista Peter Hook (esses três também componentes do 

Joy Division) mais a tecladista Gillian Gilbert. O New Order mudou a história do mercado fonográfico 

quando a música Blue Monday foi lançada como single independente em 1983. A vendagem dessa música 

atingiu números recordes, sendo esse o single de 12 polegadas mais vendido de todos os tempos. 
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mesmo tempo, outras bandas iam surgindo em Londres, como Siouxsie and The 

Banshees, Damned253, The Clash (de quem falaremos adiante), entre outras. Enfim, 

surgia uma cena. 

Enquanto isso, cumprindo o arco de sua trajetória, os Pistols iam sendo banidos 

de uma série de clubes pelo país. Paradoxalmente, a imprensa se interessava em decifrar 

aquele fenômeno e vendê-lo cada vez mais a seus leitores (Essinger, 1999, p. 42).  

A turnê de reunião dos Pistols no ano de 1996 foi batizada de “Turnê do Lucro 

Sujo”, tendo rendido pouco mais de um milhão de dólares para cada integrante da 

banda254. Essa turnê passou pelo Brasil onde, no Rio de Janeiro, a banda se apresentou 

na Praça da Apoteose. 

Nessa turnê os membros da banda fizeram questão de ressaltar que estavam 

juntos apenas pelo dinheiro, pois eles “não são amigos e não gostam de estar juntos.” A 

anti-propaganda em forma de provocação255 sempre lhes foi uma constante. O que, 

curiosamente, acabou funcionando, pois a revolta é exatamente aquilo que seu público 

deseja256. Se nos anos de 1960 os Beatles eram “bom meninos” e os Rolling Stones os 

“bad boys”, os Sex Pistols nunca esconderam o fato de que eram “uma fraude”, não 

apenas contestando todo o processo artificial adotado pelas grandes corporações para a 

construção de ídolos da música como também em relação ao senso comum de que 

punks dispensariam ganhar dinheiro com sua música.  

 

2. 5 The Clash 

 

No tópico anterior sobre os Sex Pistols vimos que Malcolm McLaren, ao viajar 

para Nova York, deixou seu amigo Bernard “Bernie” Rhodes fiscalizando ensaios e 

                                                                                                                                                                          
Posteriormente, a música foi incluída no álbum Power, Corruption & Lies. Com exceção da presença de 

Peter Hook, que deixou a banda, ela permanece em atividades até os dias de hoje. 
252 Sobre a cena de Manchester indicamos o irreverente filme Twenty Four Hours Party People de 2002, 

com direção de Michael Winterbottom. No Brasil o filme se chama A Festa Nunca Termina. O filme 

mostra a trajetória do apresentador de TV e empresário Tony Wilson que, abrindo uma casa noturna na 

cidade, criou a cena rave, lançou várias bandas do pós punk e mudou a história da música. A ótica do 

D.I.Y. desse artista foi única na área da produção independente.  
253 Banda britânica do punk rock formada em 1976, uma das primeiras do gênero a lançar um compacto, 

um álbum e fazer uma turnê pelos EUA. Considerados fundadores do rock Gótico britânico. Em atividade 

até os dias de hoje. 
254 Ver em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/7/22/folhateen/24.html 
255 Usamos o sentido da palavra aqui não como provocação entre os membros, mas sim como objeto de 

reflexão para o público a respeito das imagens públicas de artistas vendidas pela mídia. É fato de que 

muitos perfis são construídos artificialmente por uma estrutura de divulgação para as massas. Essa atitude 

dos Pistols também denunciava isso. 
256 Ver em https://whiplash.net/materias/diaadia_fatos/253394-sexpistols.html  
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produção dos Sex Pistols. E foi ele quem, empresariando o Clash257, conseguiu para a 

banda um contrato no valor de 100 mil libras (alto para a época) com a gravadora CBS, 

que mais tarde se tornaria Sony Music (Essinger, 1999, p, 66). As grandes gravadoras 

começavam a apostar na nova onda do punk rock. Na esteira do Clash, The Stranglers258 

e The Jam também conseguiram grandes contratos. Os punks poderiam e deveriam ser 

absorvidos pela cultura de massa e incorporados ao sistema capitalista. 

Como a banda britânica número dois, o Clash estava para os Sex 

Pistols assim como os Rolling Stones estavam para os Beatles, mas 

bom e mau foram invertidos no caso do punk. Tanto como os 

Beatles, na condição daqueles que definiram as regras do novo 

jogo, os Sex Pistols exigiram tudo e condenaram tudo – sabendo 

que iriam terminar sem nada, eles tocavam e cantavam como se 

estivessem pouco se lixando. O Clash criticava, sempre deixando 

uma abertura: os Sex Pistols eram destruidores, tomavam um 

partido. Os Sex Pistols eram simbolistas, todos os significados 

eram deixados abertos e incertos, utopia e inferno em um único 

corpo instável. O Clash era retórico, dava voz à carne. Se os Sex 

Pistols ou - de toda forma – Johnny Rotten – realmente estavam 

comprometidos com a destruição do rock’n’roll não só como mito 

mas também como fato, o Clash estava comprometido em 

transformar o rock’n’roll, em dominá-lo, em se tornar a “Banda 

Número Um do Mundo” (“A Única Banda que importa”, dizia o 

seu selo americano, depois que os Pistols se desintegraram). As 

explicações que os Sex Pistols ofereciam quando os entrevistadores 

perguntavam por-que-vocês-são-tão-revoltados tornaram-se as 

próprias canções do Clash, canções sobre tédio, autonomia, luxúria 

e poder. O Clash Pegou a verdadeira anarquia e o verdadeiro 

niilismo que os Pistols ofereciam e os racionalizou, fez tudo 

parecer quase razoável (MARCUS, 2006, p. 125 e 126). 

 

Segundo Essinger (1999, p. 67), ao contrário dos Pistols que faziam do 

escândalo e do mau humor suas armas, o Clash apostava na energia do som e na forte 

mensagem política. Se os Pistols queriam destruir o mundo, indo contra os valores 

capitalistas baseados na indústria cultural, Strummer259 e cia. queriam tomar o poder 

para fazer um mundo mais justo. Os valores propagados pelo Clash eram os do 

                                                           
257 O Clash foi fundado em 1976 e era formado por Joe Strummer no vocal e guitarra base, Mick Jones 

nos vocais e guitarra, Paul Simonon nos vocais e baixo, Keith Levene na guitarra solo e Terry Chimes na 

bateria. Levene ficou apenas por cinco shows na banda e, ao sair, não foi substituído, ficando as guitarras 

por conta apenas de Strummer e Jones. Terry Chimes também saiu logo, dando lugar a Rob Harper, que 

também não ficou e deu lugar ao baterista definitivo que registrou os grandes momentos da banda: 

Topper Headon.  
258 Grupo de rock inglês fundado em 1974, mas que apenas ganhou relevância a partir do movimento 

punk, ao qual se associou. Era formado por Hugh Cornwell, Jean-Jacques Burnel, Dave Greenfield e Jet 

Black. 
259 John Grahan Mellor – ou Joe Strummer – Guitarrista fundador e cantor do Clash. Nascido em Ancara, 

Turquia, em 1952 e falecido em Somerset, Inglaterra, em 2002.  
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socialismo. Portanto, assim como nos Sex Pistols, consideraremos o Clash como uma 

banda que valorizou a Experiência260, dentro do contexto de Benjamin.  

O Clash foi uma banda que objetivamente aplicou o princípio de Brecht 

observado por Benjamin (2014, p. 137), o da refuncionalização, a partir do momento em 

que inseriu questionamentos progressistas em suas músicas lançadas por uma gravadora 

multinacional. Em Career Opportunities261, a banda critica a situação política, a crise 

econômica e o desemprego da Inglaterra naquele período. 

Me ofereceram o escritório, me ofereceram a loja / Eles disseram 

que é melhor eu tomar tudo que tinha conseguido / Você quer fazer 

um chá na BBC262? / Oportunidades de carreira, aquelas a não 

criticar / Todo trabalho que te oferecem é pra te limitar / 

Oportunidades de carreira, aquelas a não criticar / Eu odeio o 

exército e eu odeio a R.A.F. 263 / Eu não quero ir lutar no calor 

tropical / Eu odeio as regras do serviço público / Eu não vou abrir 

cartas bombas pra vocês / Motorista de ônibus, homem da 

ambulância, fiscal de passagens / Eles vão ter que te colocar no 

serviço militar obrigatório / Eles vão ter que tirar a minha 

prescrição / Se eles querem me conseguir uma ocupação leve / Se 

eles querem me pegar, bem, eu não tenho escolha / Oportunidades 

de carreira, aquelas a não criticar / Carreiras  (Career 

Opportunities, STRUMMER e JONES - álbum The Clash - CBS, 

1977). 

 

Essa letra foi baseada em um emprego de Mick Jones264 nos correios, no qual ele 

era responsável por abrir cartas suspeitas de conterem bombas do I.R.A. Essa música 

deflagra o quanto a perspectiva do sistema social é determinista no sistema capitalista. 

O lugar de cada peça nesse tabuleiro é pré-estabelecido e a mudança de qualquer 

elemento do sistema é determinada pelos outros elementos e, ao mesmo tempo, cada 

elemento determina em parte todos os outros elementos (Berry, 1983, p. 17). Dentro 

desse cenário inflexível surge o movimento punk como o primeiro coletivo de arte a 

questionar essa estrutura se utilizando das próprias ferramentas dessa estrutura (Sex 

Pistols, The Clash). Quando havia a negação da estrutura, o princípio do Do It Yourself 

abria os caminhos a partir de recursos adaptados, porém de satisfatório resultado, ainda 

que básicos. Essa se mostrou uma forma eficiente, em nosso recorte temporal, de 

subverter a lógica do sistema capitalista. 

                                                           
260 Ver em Benjamin, 2014, p. 12 e Konder, 1988, p. 72.  
261 Oportunidades de carreiras. Música do álbum The Clash, lançado em 1977. 
262 Emissora estatal de TV e rádio britânica, fundada em 1922.  
263 Força aérea real da Inglaterra.  
264 Michael Geoffrey Jones, guitarrista fundador e cantor do Clash. Nascido em 1955 em Londres, em 

atividade até os dias de hoje. 
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Na música Know Your Rights265, a banda se utiliza de ironia para expor a 

fragilidade das leis e a diferenciação no tratamento e aplicação das mesmas entre 

sujeitos de distintas classes e posições sociais:  

Esse é um anúncio de utilidade pública / Com guitarra / Conheça 

seus direitos, todos os três / Número um / Você tem o direito de 

não ser morto / Assassinato é um crime / A não ser que seja feito 

por um / Policial ou aristocrata / Conheça seus direitos / E número 

dois / Você tem o direito a dinheiro para alimentação / 

Proporcionando, é claro, se você / Não se importa, uma pequena / 

Investigação, humilhação / E se você cruzar os dedos / 

Reabilitação / Número três / Você tem o direito de livre expressão / 

Enquanto você não for burro o suficiente / Para realmente tentar / 

Conheça seus direitos / Esses são seus direitos / Todos os três / Foi 

sugerido em alguns quarteirões / Que isto não é o suficiente / Bem 

/ Saia das ruas / Saia das ruas / Corra / Você não tem uma casa pra 

ir / Esmague (Know Your Rights, STRUMMER e JONES – álbum 

Combat Rock, CBS, 1982). 

 

Com o Clash confirmamos a diferença entre o punk rock seminal americano e o 

inglês. Podemos considerar que essa banda propôs uma conscientização das camadas 

sociais baixas a respeito de seus direitos e como fatores de distinção social tornavam 

essas condições variáveis e flutuantes entre sujeitos sociais de origens distintas. As 

letras do Clash possuem um forte teor pedagógico social. A preocupação pela 

construção de uma consciência social é sempre presente nas composições, e 

acompanharia o movimento Punk no Brasil, como veremos. 

Voltando à questão da divergência sobre onde nasceu o movimento punk, 

concluímos que isso se dá em função dos conceitos de Vivência e Experiência de Walter 

Benjamin. Se consideramos simplesmente o primeiro local onde se difundiu apenas o 

conceito musical, sem um aprofundamento na experiência e no discurso, podemos 

tomar o CBGB (Bowery – NY) como referência. Se remetermos nossa definição de 

punk ao grito de protesto social e fúria anarquista frente a questões de cunho político, 

então tomaremos Londres como referência. 

Cabe aqui ressaltar importante detalhe. Considerando o punk rock de Nova York 

hoje, passados pouco mais de quarenta anos, poderíamos sim considera-lo como a 

Experiência no conceito de Benjamin. O tempo se encarregou de proporcionar à essa 

cena uma narrativa rica em desdobramentos culturais determinantes em nível mundial. 

A analogia feita aqui se refere a uma visão restrita ao recorte temporal da genealogia do 

movimento, no final da década de 1970. Naquele momento, as narrativas dos jovens 

                                                           
265 Conheça Seus Direitos. Música do álbum Combat Rock, lançado em 1982. 
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apontavam para uma postura indiferente ou alheia às circunstâncias sociais e políticas 

vigentes. Com o tempo, porém, essas narrativas foram se enriquecendo e se 

ressignificando. 

O estilo de letras do Clash acompanhou a banda por todo seu percurso, tendo 

sido essa banda a de maior caráter politizante do movimento. Fechando as letras da 

banda em nosso trabalho, White Riot266 retratava o conformismo do operariado branco, 

em uma composição no tradicional estilo punk inglês de três acordes tocados muito 

rápido: 

Revolta branca / Eu quero revolta / Revolta branca / Uma revolta 

ao meu modo / Os negros têm muitos problemas / Mas não temem 

em jogar um tijolo / O povo branco vai à escola / Onde o ensinam 

como ser verdadeiros estúpido / E todos fazem / Apenas o que lhes 

mandam / E ninguém quer / Ir pra cadeia / Todo o poder está nas 

mãos / Dos ricos o bastante para comprá-lo / Enquanto nós 

andamos nas ruas / Muito covardes para sequer tentá-lo / E todos 

fazem / Apenas o que lhes mandam / E ninguém quer / Ir pra 

cadeia / Você está no comando / Ou você está sob comando? / 

Você está retrocedendo / Ou você está avançando?  (White Riot, 

STRUMMER e JONES - Álbum The Clash, CBS, 1977). 
 

Segundo Essinger (1999, p. 67), essa música (que chegou a ser considerada 

fascista) foi escrita sob efeito do choque entre a polícia e imigrantes negros 

(principalmente jamaicanos) no Carnaval de Nothing Hill, em Londres267. A ideia 

expressada na letra é que os brancos fizessem uma revolta própria naqueles moldes. 

Novamente caímos no princípio de Bauman (2017), no qual os estranhos ameaçam o 

status quo conservador. Mas o detalhe interessante é que a banda propôs a revolta 

popular dos londrinos a partir do exemplo dos imigrantes. Ou seja, enquanto 

representantes da classe trabalhadora britânica, eles não sugerem um alinhamento com 

as autoridades e a elite da sociedade conservadora, que tradicionalmente exclui 

imigrantes e etnias distintas. Eles se aliam aos estrangeiros, aos estranhos, em uma 

visão diferenciada da do cidadão branco médio, que costuma se identificar com a elite 

social dominante. Consideramos isso, neste trabalho, como um procedimento 

pedagógico. 

A primeira turnê do Clash aconteceu pelo Reino Unido, junto com The Damned 

e Johnny Thunders and The Heartbreakers. As três abriam o show para a atração 

                                                           
266 Revolta Branca. Música do álbum The Clash, lançado em 1977. 
267 O Carnaval de Nothing Hill é um evento de carnaval tradicional da cidade de Londres. No início da 

década de 1960, imigrantes de Trinidade e Tobago resolveram promover uma manifestação durante o 

evento em função da discriminação que sofriam. 
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principal, os Sex Pistols. A turnê foi promovida por Malcolm McLaren, que convidou o 

antigo guitarrista dos New York Dolls para participar. Johnny Thunders e o segundo 

baterista dos Dolls, Jerry Nolan, também nos Heartbreakers, eram ídolos para os Sex 

Pistols. Vindos dos Estados Unidos, o empresário de Thunders, Leee Black Childers, 

conta como foram recepcionados: 

Na noite em que a gente chegou, Malcolm e os Sex Pistols foram nos 

receber no aeroporto. Eles disseram umas coisas como: “A gente foi 

num programa de TV esquisito. Foi muito divertido. Foi muito 

estúpido. O cara era um completo panaca, e então a gente disse para 

ele onde poderiam ir” (CHILDERS apud McNEIL e McCAIN, 2010, 

p. 46). 

 

Na manhã seguinte, o baterista Jerry Nolan entrou no quarto de Childers e jogou 

os jornais na cama. Nas manchetes: “Sex Pistols – o dia em que o céu ficou negro.” E 

“O horror e o escândalo dos Sex Pistols”. A partir dali, as bandas acabaram tocando em 

apenas dois dos dezoito lugares agendados. Por vezes a polícia ficou de plantão nos 

limites de acesso para impedirem o ônibus com os músicos de entrarem nas cidades 

(McNeil e McCain, 2010, p. 46 e 47). 

Eu sabia que o programa de Bill Grundy ia criar um enorme 

escândalo. Eu realmente acreditei que seria histórico, e em muitos 

aspectos foi, porque aquela noite foi o verdadeiro começo – do ponto 

de vista da mídia e do público em geral – do que ficou conhecido 

como “punk rock” (McLAREN apud McNEIL e McCAIN, 2010, p. 

46). 

 

  Segundo McLaren, na narrativa do movimento punk o momento deflagrador e 

histórico foi justamente o “não momento”, quando as coisas efetivamente não 

aconteceram. Esse fato evidencia a inovação das trajetórias nesse movimento. 

Independente das dificuldades iniciais, o Clash foi crescendo em atividades com 

outras bandas contemporâneas, como Buzzcocks e The Jam. Inovaram quando 

adaptaram para seu estilo o reggae Police and Thieves268 de Junior Melvin269. O 

movimento punk em Londres mesclou a influência desse estilo por se identificarem com 

as questões sociais abordadas nas letras. Joe Strummer acreditava na legitimidade do 

Clash em se apropriar desse estilo em função da manutenção de sua aura. Na visão de 

Strummer, isso apenas poderia ser feito de forma verdadeira. Em um show dos dias 

finais do Clash, Strummer gritou ao microfone: 

                                                           
268 Polícia e ladrões. Música do álbum The Clash, lançado em 1977. 
269 Músico jamaicano de reggae. Nascido por volta de 1946 (não existe registro preciso) e falecido em 

2013. 
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Isso aqui não é reggae de branco, disse Strummer introduzindo Police 

and Thieves. Isso aqui é punk reggae. Tem uma diferença. Existe uma 

diferença entre enganação e o ato de trazer um pouco da nossa cultura 

para uma outra cultura. Tá ouvindo, Sting? (STRUMMER apud 

MARCUS, 2006, p. 128). 

 

A advertência de Strummer embutia a acusação da ilegitimidade de apropriação 

do reggae pela banda inglesa The Police270, grupo que notoriamente obteve relevante 

inserção no mercado da música a partir do movimento punk. Em depoimento em 

documentário, o guitarrista Andy Summers disse que o Police conseguia vários shows 

porque os contratantes sabiam que eles tocariam sem causarem maiores problemas271, e 

isso catapultou a banda para turnês de extensas durações no final da década de 1970. 

Curiosamente, na turnê mundial comemorativa de trinta anos do Police durante o 

ano de 2007, o som mecânico nos estádios antes dos shows executou apenas músicas do 

Clash, entre sucessos, canções menos conhecidas e versões como “Police and Thieves” 

e “I Fought The Law” (The Crickets)272. 

Entendemos isso como um reconhecimento à relevância histórica e qualidade 

artística do Clash por parte do Police, além de uma referência à época em que surgiram. 

No começo da década de 1980, sem os Sex Pistols em atividade, o Clash se 

tornou a banda punk de maior relevância no mundo. 

Seguindo em sua trajetória, em 1979 a banda lançou um importante disco para a 

história do rock: “London Calling.” Esse álbum duplo logo estourou a faixa título, na 

qual Strummer anunciava que “Toda a falsa Beatlemania foi reduzida a pó”. Ainda em 

agosto de 1979 a banda se reuniu no estúdio Eletric Ladyland273, em Nova York, em 

meio à tensões entre Strummer e a banda, para gravarem seu projeto mais ousado: o 

álbum triplo Sandinista274, um trabalho repleto de experimentações. Esse disco 

confirmava o raro ecletismo musical do Clash, refletindo uma acertada visão de futuro 

(Essinger, 1999, p. 68). Sobre esse álbum cabe uma observação que reforça o viés 

                                                           
270 Banda formada na Inglaterra em 1976 pelo compositor, cantor e baixista inglês Sting (Gordon 

Matthew Thomas Sumner, 1951), o guitarrista inglês Andy Summers (1942) e o baterista norte-americano 

Stewart Copeland (Virgínia, 1952). 
271 Ver documentário Can’t Stand Losing You – Surviving The Police, de Andy Grieve e Lauren Lazin, 

2012, Cinema Libre. 
272 Banda de rock fundada em Lubbock, Texas, pelo cantor e compositor Buddy Holly no final da década 

de 1950. 
273 Estúdio para gravações fundado por Jimi Hendrix em Nova York, em 1970. 
274 O nome faz referência ao guerrilheiro da Revolução Sandinista, movimento popular ocorrido na 

Nicarágua entre 1979 e 1990, sob a égide da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), batizada 

em homenagem à memória do líder de esquerda Augusto César Sandino, que depôs o então presidente 

Anastácio Somoza. Foi a primeira revolução que aliou o cristianismo de libertação e o marxismo, tendo 

governado o país por onze anos. 
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socialista do Clash: embora fosse um álbum triplo, a banda exigiu da gravadora que o 

seu preço fosse o equivalente a um disco simples, o que garantiria que os fãs do grupo 

pudessem ter condições para adquiri-lo. A gravadora acatou a exigência, o que fez com 

que houvesse prejuízo. 

Em maio de 1982 a banda lançou o disco “Combat Rock”, estourando 

mundialmente com dois sucessos: “Should I Stay or Should I Go?275” e “Rock The 

Casbah276”. O disco vendeu mais de um milhão de cópias nos EUA e os transformou em 

um grande nome do rock capaz de lotar estádios e colocar todo mundo para pular. 

Porém, Joe Strummer queria aumentar o envolvimento político da banda com causas 

revolucionárias nas letras e atitudes da banda, enquanto Mick Jones, embalado pelo 

sucesso, só queria fazer dançar mais e mais (Essinger, 1999, p. 70). 

Strummer detectara uma falha espiritual por trás do estilo: apesar da 

tentativa punk de destruir o star system, anunciou Strummer, tudo o 

que Mick Jones queria era ser uma estrela pop. Ele era um embuste, 

um revisionista: ele tinha que ir embora (MARCUS, 2006, p. 128). 

 

Dessa forma, Joe Strummer juntou-se ao baixista Paul Simonon e expulsaram 

Mick Jones da banda. Mais uma vez nos deparamos com uma inversão na perspectiva 

dos diferentes de Bauman (2017). Seria de se esperar de um componente de grupo 

musical que ele escrevesse canções de sucesso objetivando projetar mundialmente a 

banda. Todo artista almejaria esse objetivo. Mas não Joe Strummer. Dessa forma, 

analogamente aos Pistols expulsando um membro de valor por gostar de Beatles, O 

Clash deu seu primeiro passo em direção ao fim. 

Jones foi um fundador, fora ele quem havia convidado Strummer a se 

juntar à sua banda. Como guitarrista, cantor e coautor, muitos o viam 

como uma figura bem mais central no sucesso do Clash do que 

Strummer, mas de certa forma era essa a questão. As canções 

românticas barulhentas de Jones (“Train in Vain”, “Should I Stay or 

Should I Go”) haviam sido a mais eficaz entrada do Clash nas ondas 

do mainstream antes de “Rock The Casbah” (MARCUS, 2006, p. 

127). 

                                                           
275 No Brasil, o riff (sequência de notas executadas apenas pela guitarra que marca profundamente a 

música) de introdução dessa música foi assimilada e utilizado em uma música autoral pelo conjunto 

Mamonas Assassinas (mortos em 1996 em um acidente aéreo). Apesar do sucesso da música dos 

Mamonas, poucas pessoas tinham conhecimento de que a abertura fora adaptada originalmente do Clash. 

A letra de Jones (Devo ficar ou devo ir?) fazia referência provável à sua dúvida entre ficar ou sair da 

banda. 
276 Essa música foi uma resposta sarcástica à proibição de música no Irã pelo aiatolá Khomeini. Ver em A 

Última Transmissão, de Marcus Greil, 2006, p. 127. No videoclipe da música, árabes passeiam dançantes 

pelas ruas, ouvindo os rádios enormes (ao estilo hip hop dos anos 1980) que carregam nos ombros, em 

meio aos transeuntes em uma feira árabe. Essa produção é um bom exemplo do princípio da banda em 

realizar vídeos com baixo orçamento. Rock The Casbah foi o maior sucesso do Clash nos Estados Unidos. 
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Independente das dificuldades relativas ao relacionamento profissional, Mick 

Jones nunca impediu Joe Strummer de abordar qualquer causa política nos trabalhos da 

banda. Se analisada por outros vieses, a maior aderência da banda ao público de rock 

em geral representaria uma oportunidade única para que se subvertesse a ordem, 

propagando mensagens não adequadas ao sistema capitalista. Em muitas ocasiões o 

movimento punk se utilizou dos grandes meios de comunicação de massa contra o 

próprio sistema. Podemos considerar que faltou a Joe Strummer, no sentido de otimizar 

o alcance da divulgação de seus ideais, a chamada “inteligência de esquerda” 

mencionada por Walter Benjamin (2014, p. 134-135), a partir do momento em que ele 

não se utilizou dos instrumentos do mainstream a seu favor. Por outro lado, do ponto de 

vista da trajetória do punk e sua aura, ainda segundo Benjamin (2014, p. 203), essa 

mensagem seria recebida ou surtiria algum efeito quando emitida em um estádio com 

milhares na audiência? Qual seria a diferença entre esses ambientes (estádio ou pub) 

para Joe Strummer, um artista notoriamente diferenciado pela relação que travava com 

o público durante os shows? Segundo Essinger (1999, p. 67), parte da fama obtida pelo 

Clash como a maior banda de rock ao vivo da Inglaterra veio em função da extrema 

comunicabilidade de Strummer com o público. 

O comportamento progressista se caracteriza pela ligação direta e 

interna entre o prazer de ver e sentir, por um lado, e a atitude do 

especialista, por outro. Esse vínculo constitui um valioso indício 

social. Quanto mais se reduz a significação social de uma arte maior 

fica a distância, no público, entre a atitude de fruição e a atitude crítica 

(BENJAMIN, 2014, p. 202 e 203). 

 

 Quando, em 1982, o Clash entrou para o top ten dos EUA, parte de seu público 

achou que eles estavam trabalhando só para isso. O sentimento demonstrado por essa 

parcela do público original do Clash seria uma constante para além do movimento punk, 

também entre as bandas do pós punk. Existia uma tendência em desejar que poucas 

pessoas conhecessem ou gostassem de seus grupos preferidos. Dessa forma, o 

sentimento de exclusividade e diferenciação que se desejava estabelecer com a 

sociedade não seria maculado. Voltando à história do Clash: 

O sucesso da banda parecia chocar Strummer. Se o Clash havia 

conseguido emplacar seus hits, se um grande número de pessoas 

estava finalmente contente em escutar o que a banda tinha a dizer, 

Strummer parecia haver decidido que isso significava que o Clash não 

estava dizendo mais nada (MARCUS, 2006, p. 126 - 127). 
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O baterista Topper Headon também foi embora, dando espaço ao baterista 

original, Terry Chimes, que retornou277. Strummer e Simonon recrutaram outros 

músicos para prosseguir com a banda. Seu último lançamento, o álbum Cut the Crap, de 

1985, encerrou as atividades do Clash de forma melancólica (Essinger, 1999, p. 70).  

Para um público alegre, mas que não chegava a lotar o sujo teatro de 

tamanho médio, o Clash tocou música retórica. [...] eles “voltaram ao 

ponto que erraram e depois recomeçaram”. Contra um cenário 

industrialista e oito aparelhos de televisão bombardeando imagens de 

desastres sociais correntes. Strummer balançou, fez cara de mau, 

sorriu e cantou como se ele e seu público tivessem uma vida pela 

frente num mundo que eles já haviam perdido (MARCUS, 2006, p. 

129). 

 

O arco da trajetória do Clash, se não atendeu às expectativas de perpetuação em 

um cenário pop, não contrariou a natural tendência para a autodestruição do punk. 

Ainda que Strummer fosse o porta-voz da retórica política, o quanto seria 

imprescindível a presença de Jones para manter o conceito ou a aura da banda? Coloco 

essa questão como feita por Benjamin (1986, p. 17): “ele não constituiria um nexo 

inseparável entre forma e conteúdo”?  

Segundo Marcus (2006, p. 130), para o Joe Strummer de 1977 ou 1978, o velho 

sonho do rock’n’roll de “tomar o mundo” não significava estar no primeiro lugar nas 

paradas de sucesso. Porém, em 1985, após a guinada para a direita com o governo brutal 

e popular dos Tories278 de Margareth Thatcher, o colapso da comunidade punk e a 

possibilidade de reinventá-la, injustiça social, fascismo e o fim do mundo, as opressões 

contra as quais o punk havia lutado quando nasceu, do lazer falso, do trabalho falso, do 

entretenimento falso, pareciam brinquedos de criança, e Strummer parecia um velhinho 

pirado.    

Em maio de 1985, na Inglaterra, o novo Clash, os cinco caras, 

apareceram num estacionamento do lado de fora de um teatro onde o 

The Alarm, um grupo recém-famoso, estava tocando para uma sala 

lotada. Dedilhando violões e batendo as baquetas uma na outra, eles 

estavam mendigando – tocando por uns trocados279. Antes de 1976, 

Strummer era um cantor de metrô, um arranhador de guitarra tosco de 

dedos grossos – foi daí que veio seu nome. Nas entrevistas dos anos 

80, ele falava frequentemente em “voltar às raízes”, mas ninguém 

imaginava que ele quisesse voltar tanto. Era uma reviravolta bizarra e 

                                                           
277 Terry havia tocado apenas no primeiro disco da banda. 
278 Partido Conservador Inglês. 
279 No documentário The Rise and Fall of The Clash, dirigido por Danny Garcia (2012), esses shows são 

citados como se tivesse se tratado de uma turnê. A única pista que revela uma rotina de atividades sem 

estrutura profissional (como aqui colocada por Marcus – 2006) veio de uma declaração do guitarrista 

Nick Sheppard, na qual ele revela que eles “corriam o chapéu” e, dessa forma, “conseguiram algum 

dinheiro, telefones de garotas e algumas drogas”. 
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um testamento do quanto Strummer estava desesperado em dramatizar 

que o punk realmente falava sério, quando dizia que iria destruir todos 

os heróis (MARCUS, 2006, p. 131). 

 

Após seu afastamento do Clash, Mick Jones seguiu com outra banda (B.A.D. – 

Big Audio Dynamite), lançando discos de sucesso ao longo de vários anos. Strummer 

faleceu em 22 de dezembro de 2002, vítima de um infarto fulminante. Um mês antes ele 

estava no palco com sua banda Mescaleros. E algumas semanas antes disso, subira ao 

palco pela primeira vez em vários anos para tocar com Mick Jones em uma 

apresentação beneficente280. 

Segundo Essinger (1999, p. 70), o movimento punk foi responsável por toda 

uma renovação musical na Inglaterra e no resto do mundo. A partir do chamado para 

que a juventude deixasse a passividade e começasse a fazer a música que gostaria de 

ouvir, surgiu também a new wave, nova tendência musical com propostas menos 

radicais, mas igualmente frescas, com poder suficiente para competir nas paradas com 

dinossauros como Rod Stewart281, ELO282, entre outras. A diversidade foi a marca dessa 

nova onda. O Jam, por exemplo, era o revisionismo dos anos 1960 de bandas como 

Small Faces, The Who e o som da Motown283. Surgiram também bandas obscuras como 

Joy Division que, com apenas dois discos, deram mais um caminho para novas e 

sombrias possibilidades estéticas na música jovem. Siouxsie and The Banshees, da antes 

correligionária dos Sex Pistols Siouxsie Sioux, foi percussora de uma nova música de 

vanguarda fortemente psicodélica, identificada com o medo, a escuridão e os temas 

fantásticos. Esse som também foi cultivado por bandas como The Cure, Sisters of 

Mercy284, Bauhaus, Killing Joke285, Alien Sex Fiend286, entre outros nomes que viriam a 

ser conhecidos mais tarde como góticos. Todas essas bandas chegavam resgatando a 

                                                           
280 Ver em https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u29722.shtml  
281 Roderick David Stewart é um cantor e compositor britânico. Conhecido por sua voz rouca, começou a 

ficar conhecido no final dos anos 60 quando participou da Jeff Beck Group e depois juntou-se ao The 

Faces, iniciando paralelamente sua carreira solo que já dura cinco décadas. Nascido em Hilgate, Londres, 

em 1945, em atividade até os dias de hoje. 
282 Electric Light Orchestra é uma banda de rock britânica das décadas de 1970 e 1980, fundada pelo 

músico britânico Jeff Lynne, nascido em 1947 na Inglaterra e em atividade até os dias de hoje. 
283 Motown Records, gravadora americana de discos fundada em 12 de janeiro de 1959 por Berry Gordy 

Jr. na cidade de Detroit, estado americano de Michigan conhecida como "Motors Town", devido às 

montadoras de automóveis ali instaladas. Foi a principal divulgadora da soul music para o mundo, tendo 

os maiores nomes da música negra em seu catálogo. 
284 Banda britânica de rock gótico formada em Leeds, em 1980 pelo cantor Andrew Eldritch. 
285 Banda britânica de rock formada em Londres em 1978 por Jaz Coleman. 
286 Banda britânica de rock gótico formada em Londres, em 1982, por Nick Wade, Christine Wade, Yaxi 

Highrizer e Johnny Freshwater. 
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prática de shows em locais menores, desenvolvendo um contato mais próximo com seu 

público.  

E a regra desse público continuava sendo: tire suas mãos da nossa banda. 

O movimento punk, da forma como foi gestado e desenvolvido na Inglaterra, 

assemelha-se com o punk de maior relevância surgido no Brasil no final da década de 

1970 e início da de 1980. Falaremos sobre ele mais adiante em nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 3: O Movimento Punk no Brasil e suas Relações com a Educação 

Libertária  

 

Neste capítulo analisaremos o surgimento do Punk no Brasil e o perfil com o 

qual se projetou para a sociedade, tanto em função da mídia quanto dos próprios punks 

e as condições sociais e políticas em que isso se deu. Abordaremos também os aspectos 

educacionais que surgem das realizações “Do It Yourself”. Posteriormente, estudaremos 

as associações naturais entre punks e o movimento Anarquista no Brasil. Depois, 

veremos como isso se desenvolveu e se desdobrou em contornos educativos com o 

surgimento dos fanzines punks na América, Inglaterra e Brasil. Por fim, analisaremos as 

relações entre a educação libertária e aspectos do movimento Punk no Brasil. 

 

3.1 Surgimento, Ditadura e Polícia 
 

Depois da bossa nova elitizada, da Tropicália cabeça, da Jovem 

Guarda burguesa, do Clube da Esquina universitário e da merda da 

música que não nos representava, o punk provava: o subúrbio tem 

muito a nos contar (NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 78).  

 

O templo do punk rock em São Paulo foi o espaço do Sesc Pompéia, uma fábrica 

adaptada para centro cultural. A arquiteta responsável por essa realização, Lina Bo 

Bardi287, elaborou um espaço que dialogasse com materiais brutos, dando sensação de 

incompletude e propondo um local aberto à experiências. Supomos, em vista do que 

ocorreu no local, que essa fosse uma condição favorável a experiências educacionais 

espontâneas. Lina costumava estar presente junto aos operários diariamente durante as 

obras de readequação. Dessa forma, os mesmos executaram objetos de arte em paralelo 

aos trabalhos, peças essas incorporadas ao espaço ao término das obras. 

O primeiro festival punk do Brasil, como já vimos anteriormente nesse trabalho, 

aconteceu nesse espaço em 1982, dando origem ao LP “O Começo do Fim do 

Mundo288”. O evento reuniu centenas de punks e, para o bem ou para o mal289, é de 

relevância para a história do punk no Brasil. 

Mais recentemente, nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, aconteceu no SESC 

Pompéia o show comemorativo do movimento punk no Brasil pelo aniversário do 

                                                           
287 FERRAZ, Marcus G., em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/cem-anos-de-lina-

bo-bardi-arquiteta-antropologa-5797.html>. 
288 Primeiro festival punk ocorrido no Brasil em 1982. Ver O Que é Punk de Antônio Bivar. Realizou-se 

no SESC Pompéia e deu origem ao primeiro disco ao vivo de música punk brasileira. 
289 Anteriormente nesse trabalho vimos os ônus que acompanharam a produção do evento. 
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festival O Começo do Fim do Mundo. As primeiras bandas que se apresentaram naquele 

palco se revezaram com outras da época. Entre elas, Restos de Nada, AI-5, Ratos de 

Porão, Lixomania e Mercenárias. Essa longevidade do movimento punk no Brasil 

articula as narrativas que perpassam umas às outras no decorrer desses trinta e cinco 

anos, estabelecendo um diálogo e troca de experiências com pessoas que, 

necessariamente, não pertenciam ao movimento. A forte tradição punk local solidificou 

o movimento na cultura paulista. Os dois dias de shows aconteceram com ingressos 

esgotados. Sobre a capacidade de renovação do movimento punk, Ariel Uliana, 

fundador do Restos de Nada, que é tida como uma das primeiras bandas punk do Brasil, 

ressalta, com crítica e ironia:  

O punk quer um mundo novo. Um mundo melhor. Se os tempos são 

de luta, o punk luta! Ele luta e vai lutar sempre. Com tudo. Com a 

postura dele, com o visual, com as palavras, com a música, o que é 

muito importante. O punk rock é muito importante no movimento. É 

através disto que se passa as mensagens. Os textos escritos, fanzines e 

tal. E isso já dura mais de trinta anos. E continua se renovando. Os 

moleques ainda estão inconformados. Os moleques ainda estão 

rebeldes. E, sabe, a situação piorou. A barbárie está aí para qualquer 

um ver. Todos os casos que acontecem aí. E não é o punk que faz. A 

violência chegou na grande burguesia. Não é só no gueto que tem. A 

degeneração mental da sociedade está no nível máximo. Então, o punk 

está aí para tornar isso uma “grande festa do caos”. A gente já vem 

fazendo isso há muito tempo e as pessoas não percebiam. E o caos tá 

aqui na porta agora. E agora? Como vão encarar isso? O punk sabe 

como encarar. Vamos todos para o grande baile do caos. (ULIANA, 

Juventude e História: O Punk no Brasil [Documentário do Youtube 

produzido como trabalho final para a disciplina “A escola no mundo 

contemporâneo” do Departamento de História da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências humanas da Universidade de São 

Paulo] São Paulo: 2011). 

 

As colocações de Ariel, além de um conteúdo educacional e estimulante, tem o 

cunho da sabedoria empírica, da experiência. 

Ainda sobre o espaço do Sesc Pompéia e sua readequação de fábrica para espaço 

cultural, ilustramos o simbolismo presente nessa situação a partir de uma analogia 

baseada em Benjamin (2012, p. 25). 

Breton290 pode orgulhar-se de uma surpreendente descoberta. Foi o 

primeiro a ter pressentido as energias revolucionárias que surgem do 

“antiquado”, nas primeiras construções de ferro, nas primeiras 

fábricas, nas primeiras fotografias, nos objetos que começam a 

extinguir-se, nos pianos de cauda, nas roupas de mais de cinco anos, 

nos locais mundanos de reuniões, quando a moda começa a abandoná-

                                                           
290 André Breton foi um escritor francês, poeta e teórico do surrealismo, movimento que cresceu em 

virtude de seus esforços. Nascido na França em 1896 e falecido nesse mesmo país em 1966. 
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los. Esses autores compreenderam melhor do que ninguém a relação 

entre esses objetos e a Revolução. Antes desses videntes e intérpretes 

de sinais, ninguém havia percebido de que modo a miséria, não 

somente a social como também a arquitetônica, as misérias dos 

interiores, as coisas escravizadas e escravizantes, transformam-se em 

niilismo revolucionário (BENJAMIN, 2012, p. 25). 

 

Essa atribuição de Benjamin a André Breton revela a força desses elementos 

antigos que, segundo ele, se ressignificam em função de sua aura. Esses elementos são 

detentores da identidade, eles possuem a carga da verdade e transportam também a 

nossa história através do tempo. Em um determinado momento, surgem para reivindicar 

novamente seu protagonismo. O espaço da fábrica pronto para ser revitalizado não mais 

em forma do trabalho duro que faz girar a roda incansável do capitalismo, mas o fazer 

artístico e a construção cultural que concede voz e expressão a quem normalmente não 

as tem. A calça com mais de cinco anos de uso que, no espaço de um Sesc Pompéia, 

pode surgir rasgada e com a boca dentro de um coturno. Com mais força do que possuía 

quando, incólume, aguardava ser comprada na prateleira da loja, com suas fibras e 

integridade ainda preservadas.  

Voltando ao surgimento do movimento punk no Brasil, ele se deu quase que de 

forma paralela em várias cidades. Como afirmou Ricardo Alexandre (2013, p. 58), o 

Brasil, que rotineiramente recebia as influências musicais com considerável atraso, 

captou rapidamente a mensagem com relação ao punk. Assim como nos EUA e 

Inglaterra, o cenário brasileiro era favorável à mobilização da juventude. 

De raiva e de recursos parcos o brasileiro entendia. 

Economicamente, a situação no país era delicada, no início dos 

anos 1980. Com o arrocho salarial surgido durante o ‘milagre 

econômico’ (1968-1973), houve um grande ingresso de homens e 

mulheres no mercado de trabalho, teoricamente submissos e 

incapazes de se organizar. Nesse período, 70% dos trabalhadores 

entre 14 e 24 anos estavam empregados no perímetro urbano – 

assim, no final dos anos 1970, tínhamos um número muito maior 

de consumidores jovens no Brasil. Já em 1980, a coisa era 

diferente. A inflação ultrapassara os 100%, o desemprego, em 

1982, já atingia quase seis milhões de pessoas (1,5 milhão somente 

na cidade de São Paulo) e empurrava outras sete milhões para 

subempregos. O perfil do jovem brasileiro era o de garotos que, de 

uma hora para outra, perderam o acesso à diversão e ao consumo. 

Jovens que buscavam informação e que se sentiam excluídos, 

marginalizados e muito, muito raivosos. Eram punks, em outras 

palavras (ALEXANDRE, 2013, p. 58-59). 
 

A esse cenário econômico delicado, somava-se a dura circunstância de uma 

ditadura militar. As perspectivas frustrantes com relação ao futuro profissional não 
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poderiam ser combatidas através da união e mobilização, pois essa representava ameaça 

ao estado. 

A ditadura durava tempo demais, quase vinte anos, nenhuma 

esperança pela frente. Helicópteros do Exército davam rasantes em 

assembleias sindicais A polícia batia em estudantes, batia em 

manifestantes contra a carestia. Bombas de gás. Cavalos. Porrada. 

Sequestravam bispos. Naqueles anos, estouraram bombas para 

sabotar a redemocratização e, em bancas de jornal, para sabotar a 

liberdade de imprensa. Em 1979 e 1980, trinta atentados contra 

bancas de jornal. Entre 1980 e abril de 1981, mais de quarenta. Só 

no dia 27 de agosto de 1980, três bombas explodiram no Rio. Uma, 

na sede da OAB, matou a secretária, Lyda Monteiro da Silva. A 

terceira explodiu no jornal Tribuna da Luta Operária. Pânico no RJ. 

Pânico no Brasil. Era uma atrás da outra (NASCIMENTO e 

PAIVA, 2016, p. 80 e 81). 

 

Embora os intercâmbios entre Inglaterra e Brasil fossem restritos naquela época, 

os protagonistas da cena punk londrina tinham conhecimento dessa situação política. No 

auge do movimento punk na Inglaterra um jornalista perguntou à estilista Vivienne 

Westwood se ela realmente achava a rainha fascista. Ela confirmou, com a justificativa: 

Claro que ela é fascista. Ela é mais que fascista, ela é um zumbi. 

Chegam com um papel para ela assinar e ela assina sem olhar o 

que está escrito. Deixar passar os acordos comerciais com o 

embaixador do Brasil como ela fez, quando se sabe que a cada dia 

se tortura e se massacra o povo naquele país (WESTWOOD, 1977 

apud BIVAR, 1984, p. 63 e 64). 

 

O jovem do movimento punk, nesse cenário de governo militar, se sentia 

inseguro. Nessa narrativa, Clemente conta como se sentia em relação aos policiais da 

ROTA291: 

Se não fossem com a nossa cara, se não estivessem num bom dia, 

se suas mulheres deram trabalho, se eles brocharam na noite 

anterior, se enfiaram a porrada no filho respondão e estivessem 

arrependidos, eles descontariam em nós, jovens transeuntes de 

cabelos estranhos de viadinhos subversivos, que não tinham nada 

que se meter com eles, nada que ficar vadiando por aquelas ruas, 

nada de cruzar em seus caminhos infelizes, tinham que ficar em 

casa com suas mamães, filhinhos de papai filhos da puta 

maconheiros estudantes vagabundos. Tudo viadinho. E comunista 

(NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 23). 

 

A narrativa de Clemente traz implícito um exemplo do mesmo tipo de percalço 

enfrentado por Jayne County, como vimos anteriormente em nosso texto. Se 

                                                           
291 Rondas Ostensivas Tobias Aguiar –Fundada em 1891, é uma tropa do Comando Geral da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. É também uma modalidade de policiamento do 1º Batalhão de 

Policiamento de Choque. 
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localizamos essa situação no cenário da ditadura militar no Brasil do fim dos anos 1970 

e início dos 1980, temos ainda, além das subjetividades ligadas à opção sexual, a 

classificação de “comunista” para o jovem diferente. Há também que se considerar que, 

como veremos adiante, a construção de estereótipos para jovens de origem pobre é 

conveniente para um estado que busca construir um inimigo para capitalizar apoio da 

classe média. Além de classificações pejorativas, é também conveniente à manutenção 

do controle uma escola excludente que perpetue as desigualdades. 

Sobre as relações do movimento punk com a polícia, alguns exemplos de 

músicas de protesto, na esteira do movimento, ganharam o grande público através de 

gravadoras majors292. Alguns exemplos conhecidos falam sobre as experiências dos 

jovens com as forças policiais. “Proteção” da Plebe Rude (álbum O Concreto Já 

Rachou pela gravadora EMI em 1986) e “Polícia” dos Titãs (em seu trabalho mais punk, 

o álbum Cabeça Dinossauro, 1986, pela gravadora WEA) são alguns deles.  

Vamos nos deter na música “Veraneio Vascaína” de Renato Russo e Flávio 

Lemos (banda Aborto Elétrico293, posteriormente a música foi apropriada pelo Capital 

Inicial). Essa composição traz versos como: 

Cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio / Toda pintada de preto, 

branco, cinza e vermelho / Com número do lado, e dentro dois ou 

três tarados / Assassinos armados, uniformizados / Veraneio 

vascaína vem dobrando a esquina / Porque pobre quando nasce 

com instinto assassino / Sabe o que vai ser quando crescer desde 

menino / Ladrão pra roubar, marginal pra matar / Papai eu quero 

ser policial quando eu crescer / Se eles vêm com fogo em cima é 

melhor sair da frente / Tanto faz, ninguém se importa se você é 

inocente / Com uma arma na mão eu boto fogo no país / E não vai 

ter problema eu sei, eu estou do lado da lei (Veraneio Vascaína – 

Banda Aborto Elétrico - RUSSO e LEMOS, Álbum Capital Inicial, 

PolyGram, 1986). 

 

A expressão “se eles vêm com fogo em cima” se refere às luzes acesas sobre o 

teto do automóvel. A viatura é chamada de “vascaína” pelas cores, as mesmas do time 

de futebol. Quanto a essa letra cabem duas observações. A primeira diz respeito ao local 

de fala dos garotos que, embora confrontados pela polícia e passando por um momento 

histórico de repressão, atribuíam esse percalço aos “pobres psicopatas” que, por alguma 

                                                           
292 São as grandes gravadoras, aquelas ligadas aos oligopólios de grandes corporações. Um artista que 

tenha sua música na trilha Sonora de um filme ou novela, por exemplo, jamais estará ligado a uma 

pequena gravadora independente. Ver em https://www.produtoraquality.com.br/o-que-significa-major-e-

indie/ 
293 O nome “Aborto Elétrico” foi inspirado nos cassetetes elétricos da polícia para repressão inventados 

em 1968. Segundo Renato Russo, em uma batida policial em Brasília uma menina grávida foi atingida 

por um desses artefatos, o que provocou a perda da criança. Ver em 

https://whiplash.net/materias/curiosidades/000378-capitalinicial.html 
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razão, alçaram posição de autoridade e empunhavam armas contra eles. O trecho 

“Porque pobre quando nasce com instinto assassino” demonstra uma ironia, pois a letra 

caminha para: “Ladrão para roubar, marginal para matar” – o que nos faz pensar que ele 

se refere ao bandido vulgar, pobre, dentro do estereótipo identitário estabelecido. Mas aí 

a letra se complementa com “Papai, eu quero ser policial quando eu crescer”, levando a 

interpretação para outro viés.  

Em um momento de hiato no qual saímos de nosso recorte temporal, vamos 

traçar um paralelo entre a Vivência e Experiência sob a ótica de Benjamin, já tratadas 

anteriormente nesse trabalho. O cantor Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, no DVD 

“Anos 80 Multishow ao Vivo”, de 2005, responde à clássica provocação294 sobre a 

legitimidade do movimento punk de Brasília. Nessa fala, o artista compara o rock de 

Brasília ao movimento de Nova York que, como vimos, tratava de assuntos comuns ao 

cotidiano e interesse da juventude, não abordando muito as questões políticas e sociais. 

As letras que você tem das bandas de Brasília, é uma persecução 

de garotos de classe média do Brasil, o que eu acho importante que 

se diga. Eu acho que estávamos fazendo e dizendo coisas. O punk 

rock lá não tinha um caráter necessariamente, 

imprescindivelmente, social. Nós nos influenciávamos pela 

primeira geração do punk rock, que admitiam outros. Não eram 

monotemáticos. Ramones, os Talking Heads, falava-se de angústia, 

falava-se de diversão, de tédio. Ou seja, era um universo um pouco 

mais amplo do que aqui de São Paulo. Eles eram muito mais 

dogmáticos em termos tanto de texto quanto musicais. Nós lá 

víamos o punk como uma espécie de “neo-dadá”, assim.... tudo era 

permitido, tudo era válido, podia se escrever e falar sobre qualquer 

coisa (PRETO, DVD “Anos 80 Multishow ao Vivo”, Som Livre, 

2005). 

 

A observação do cantor procede, tendo em vista a heterogeneidade do 

movimento punk. Estar preso a um tema ou a qualquer coisa iria contra o ideal de 

liberdade punk. Entretanto, é preciso cautela para que uma fala aparentemente isenta ou 

com aspecto mediador não tenda para um outro extremo. Alguns recentes 

acontecimentos podem auxiliar a definir melhor o espírito contido nessa posição do 

artista. A princípio, consideramos o ressurgimento da banda Capital Inicial a partir da 

série de shows acústicos295 da emissora MTV em 2000. A partir dali a banda cresceu a 

                                                           
294 O movimento punk de Brasília costumava ser questionado por alguns punks de São Paulo em 

decorrência da classe sócio-econômica favorável de suas famílias. No documentário A Botinada, o cantor 

Clemente dos Inocentes questiona com humor a legitimidade de “punks filhos de diplomatas.” 
295 Série de shows produzidos pela emissora (tanto nos EUA quanto no Brasil) que também se tornam 

discos regulares de carreira do artista. Nesse formato, as músicas são executadas no formato desplugado, 

ou seja, sem instrumentos ligados à eletricidade, o que exige por vezes novos arranjos. Este projeto da 
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ponto de se apresentar com artistas das mais variadas tendências populares, em eventos 

de massa (popularmente chamados “micaretas”) para milhares de espectadores. 

Levando-se em consideração que até Paul McCartney se apresentou no Cavern Club296 

(quatro dias antes dessas linhas serem escritas – em 26 de julho de 2018) em busca de 

suas origens, é pertinente considerarmos que o Capital Inicial abraçou a indústria 

cultural de forma plena, raramente tendo, nos últimos anos, deixado espaço para um 

“retorno às origens” tocando em lugares menores ou tendo algum contato mais próximo 

com seu público.  Outro fato importante para definir o lugar de fala foi a recente ovação 

em show do Capital Inicial – no ano de 2016 – da personalidade midiático-jurídica Juiz 

Sérgio Moro297. É importante ressaltar que não consideramos que esse fato, por si só, 

represente questionamento à legitimidade da banda enquanto punk. Mas associamos 

esse evento a outros fatos, quando um conjunto de fatores apontam para o 

descompromisso com um movimento que, guardadas as liberdades inerentes a ele, ainda 

assim possui uma aura. Sem ela, não existe punk. 

Portanto, sem restringir o punk ou o rock de Brasília a uma postura 

conservadora, consideramos que é mais válido focar nossa pesquisa nos grupos que, 

dentro de nosso recorte temporal, levantaram os questionamentos das bandas inglesas e 

onde, principalmente, encontraremos vestígios de nosso objeto de pesquisa, a educação 

libertária. Para fechar esse subtema, citamos uma música da banda Inocentes298, 

“Maldita Polícia”: 

Protegidos pela lei praticam as maiores injustiças / São os donos da 

verdade, são a nossa maldita polícia / São nossos inimigos ou não? 

/ Não sei, não se pode confiar em quem tem uma arma na mão / 

Mesmo sem resistência, eles usam da violência / Nos tratam como 

animais, eles não são imparciais / Usam do medo, da violência e da 

repressão / São as mãos do poder e da corrupção / Não podemos 

fugir, temos que enfrentar / Eles podem nos matar, eu só odeio 

(Maldita Polícia, NASCIMENTO, Inocentes - Álbum Miséria e 

Fome, 1988). 

 

                                                                                                                                                                          
MTV foi responsável pelo relançamento de grupos que se encontravam esquecidos. Um deles foi o 

Capital Inicial, resgatado por esse programa em uma edição lançada em 2000. 
296Pub da cidade de Liverpool, local onde os Beatles iniciaram sua carreira no início da década de 1960. 

Hoje em dia não se localiza mais no mesmo local que em 1963 (época dos Beatles naquele espaço). 

Porém, foi realocado para um espaço próximo ao original, ainda muito reduzido e apertado.  
297 Ver em http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/06/sergio-moro-e-ovacionado-por-plateia-durante-

show-da-banda-capital-inicial.html  
298 Banda Fundada em 1981 por três integrantes da banda Condutores de cadáver, entre eles Clemente 

Nascimento Tadeu, que já havia fundado anteriormente a Restos de Nada, primeira banda punk 

paulistana. 
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Os atritos com a polícia se mantiveram constantes na trajetória do movimento 

punk em São Paulo. Não nos aprofundaremos no assunto, mas o livro Meninos em 

Fúria de Marcelo Rubens Paiva e Clemente (2016) e o documentário A Botinada de 

Gastão Moreira (2006) são ricos em informações nesse aspecto. 

 

3.2 Panorama da época no Brasil e a herança libertária paulistana 

 
A Cor do Som, banda que era pra ser de rock, a maior de todas, 

causava arrepios nas garotas e lotava shows. Abri a porta, apareci, a 

mais bonita, sorriu pra mim. Naquele instante me convenci, o bom da 

vida vai prosseguir. Passividade. O bom da vida? O bom da vida já 

era! General Figueiredo, Thatcher, Reagan, Pinochet, Videla... nada 

de bom pode vir disso (NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 43). 

 

 Assim como na Inglaterra, a música brasileira também passava por um 

momento de marasmo desde o surgimento do punk rock em 1977. Nas paradas de 

sucesso desse ano figuravam predominantemente trilhas de novelas, coletâneas 

internacionais, sambistas e Roberto Carlos, já incorporado à mudança radical para o 

popularesco299.  

Eu ainda era um menino, cheio de raiva e fúria em 1977, quando 

comecei a participar de tudo isso. Passei anos me arrastando pelas ruas 

tentando ser o mais desprezível possível, era essa a minha resposta a 

uma sociedade que nos tratava feito lixo. Eu era um cara de gangue 

que tocava numa banda, primeiro no Restos de Nada, de 1978 a 1979, 

depois no Condutores de Cadáver de 1979 a 1981. Eu não via 

problema nenhum em desferir meu baixo sobre a cabeça do primeiro 

idiota que levasse uma comigo enquanto eu estivesse no palco. Em 

1982, aos dezenove anos, eu já era um verdadeiro veterano e estava 

satisfeito com os rumos que o punk tinha tomado; ele tinha se tornado 

um movimento, totalmente identificado e criado pelos garotos da 

periferia da cidade, construindo uma cena alternativa e completamente 

independente e, é claro, desafiando a ditadura militar. Não era só 

música, a gente tinha um posicionamento político bem claro 

(NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 108). 

 

Somado a isso, a crise econômica constituiu outro fator. O movimento punk no 

Brasil já vinha desde 1978, ano das greves do ABC paulista. Eles eram filhos de 

operários, muitos com passagem por fábricas e oficinas da região. Um ou outro era 

estudante (ABRAMO, 1994 apud GRADIN, 2008). Tanto esses jovens quanto os da 

capital tinham dificuldade em obterem discos, não apenas pela frágil condição 

econômica, por pertencerem a classes sociais pobres, mas também pela política 

protecionista, uma doutrina da economia brasileira do ciclo militar que proibia 

                                                           
299 Ver Meninos em Fúria de Rubens Paiva e Tadeu, pg. 26 e 27. 
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importados (NASCIMENTO, Clemente Tadeu e RUBENS PAIVA, Marcelo, 2016, p. 

44). O acesso à música e ao fonograma nesse período se deu pela gravação de fitas 

cassete através do programa de rádio de Antônio Carlos Senofonte, o Kid Vinil. Kid 

negava a classificação de “punk”, até por (segundo ele em 2015) ter nascido em família 

de classe média. Se dizia um “pesquisador musical”. Esteve presente em cada passo da 

consolidação do movimento punk no Brasil, fomentando o estilo e promovendo eventos 

em São Paulo, o que nos permite classificá-lo como alguém relevante no sentido 

didático, dentro da história deste movimento. Uma de suas bandas (Magazine300) fez 

referência à profissão de grande parte dos punks da década de 1970, na música “Sou 

Boy”, onde tratava das dificuldades cotidianas dessa profissão. Kid não quis gravar a 

música a princípio, por achá-la “boba”. Posteriormente reviu esta posição e aceitou 

gravá-la. Kid Vinil começou na rádio Excelsior e, viajando para a Inglaterra, trouxe para 

o Brasil os primeiros discos do punk rock, apresentando-os à juventude através de seu 

programa de rádio.  

Eu comecei a fazer o programa na rádio em 1979. Eu viajei para 

Londres antes, morei um tempo lá e trouxe um monte de coisas, uma 

porrada de shows e aí veio a proposta de fazer um programa de rádio. 

Foi o primeiro programa de punk do rádio brasileiro, até então 

ninguém tinha tocado isso no rádio (SENEFONTE, Kid Vinil, DVD 

“Anos 80 Multishow ao Vivo”, Som Livre, 2005). 

 

Voltando aos punks do Planalto Central, é importante ressaltar que, neste mesmo 

período, jovens de Brasília (esses, como vimos, pertencentes a classes sociais elevadas), 

também tinham o hábito de frequentarem “festas de fitas” (Marchetti, 2013, p. 49). 

Porém, a experiência, nesses eventos, não era a mesma dos paulistas. A busca do grupo 

de Brasília era por diversão, como acontece com a maior parte dos adolescentes. Ao 

contrário dos paulistas, filhos de operários, eram filhos de diplomatas, embaixadores e 

personalidades ligadas ao poder301, não tendo a dificuldade de acesso aos discos302. 

Entretanto é importante ressaltar a força e qualidade dos trabalhos que viriam a realizar 

na música, algumas canções com forte teor de protesto, somada à vantagem do acesso à 

radiodifusão proporcionada pelas gravadoras. As vantagens circunstanciais desses 

jovens não significariam nada, não fosse o seu real talento. 

                                                           
300 O Magazine era a banda Verminose, que trocou o nome por ocasião da assinatura de contrato com a 

gravadora WEA. Foi uma banda nacional de new wave que contava em sua formação com Kid Vinil nos 

vocais, Lu Stopa no baixo, Trinkão na bateria e Ted Gaz na guitarra. O guitarrista, na verdade Fábio 

Gasparinni, é irmão Ricardo Gaspa, que foi o baixista do grupo Ira!. 
301 Ver Diário da Turma – 1976 – 1986 - A História do Rock de Brasília, de Paulo Marchetti, 2013. 
302 Ver fala de Philippe Seabra na página 62 no Diário da Turma de Paulo Marchetti. 
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É importante ressaltar que os jovens de São Paulo também buscavam por 

diversão, porém, desenvolvendo um conteúdo predominantemente politizado. Mais uma 

vez esclarecemos, para não deixar dúvidas, que essas análises se dão de forma ampla, 

baseadas em letras de algumas músicas e fatos que julgamos relevantes para estabelecer 

um perfil geral. Não é intenção da pesquisa definir estereótipos para nenhum artista ou 

grupo, apenas chegar ao cerne de uma essência libertária que pudessem ou não portar no 

período de nosso recorte temporal. 

Embora o movimento punk tenha sido de importância social e cultural, aquele 

momento histórico da música no Brasil foi o do chamado “Brock”, ou o “rock Brasil 

dos anos 1980”, como ficou mais conhecido303. Grupos musicais jovens com uma 

linguagem de vanguarda renovaram o cenário musical, conseguindo acesso às grandes 

gravadoras. O Rio de Janeiro era o ponto irradiador daquela nova onda principalmente 

pelo fato das grandes gravadoras serem sediadas nessa cidade304. Os jovens que 

despontavam nesse período eram predominantemente de classes média/alta da zona sul 

da cidade. Segundo Marchetti (2013, p. 71), ainda no ano de 1983, a rádio alternativa 

Fluminense FM divulgava músicas de bandas de Brasília como Capital Inicial, Legião 

Urbana e Plebe Rude. A partir daí, todas assinaram contratos com as grandes gravadoras 

de então. Grupos punks de outros estados também conseguiram contratos com grandes 

gravadoras, com destaque para o Camisa de Vênus305 da Bahia e os Replicantes306 do Rio 

Grande do Sul.  

Essa abertura para viabilidade comercial não contemplou os grupos punks de 

São Paulo. Imersos em uma realidade mais dura e, a partir daí, com um teor de protesto 

diferenciado (o que os aproxima, em nossa análise, ao punk londrino), esses grupos não 

eram afeitos a um som palatável, além de terem surgido a partir de outras realidades 

sociais. Também é importante ressaltar que o foco de nossa pesquisa, no movimento e 

educação anarquista, teve origem naquela cidade. 

Por aquelas ruas do centro de São Paulo rolaram os primeiros 

levantes anarquistas, as greves históricas de 1907, 1909, 1917, que 

                                                           
303Ver em O Rock e o Brasil dos Anos 80, de Ricardo Alexandre (2013). 
304 Ver Música, Ídolos e Poder – do vinil ao download de André Midani, 2008. 
305 Banda fundada em 1980 pelo radialista e Produtor cultural Marcelo Nova, lançaram discos pelas 

gravadoras Som Livre e RGE. Após o primeiro e segundo discos terem músicas censuradas, Marcelo 

Nova decidiu não submeter o terceiro (então um álbum ao vivo) à análise da Censura Federal que, apesar 

do fim do período de governos militares, continuava funcionando. O disco foi lançado em 1986 e, após 

ter 40 mil cópias vendidas, foi recolhido das lojas pela Polícia Federal. Após o episódio o álbum teve oito 

das suas dez músicas vetadas à execução pública. Talvez, devido à notícia da censura do álbum, o disco 

atingiu a marca de 180 mil cópias vendidas.  
306 Banda fundada em 1984 por Wander Wildner, lançaram discos pelas gravadoras RCA e BMG. 
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queriam a derrubada do capitalismo. É preciso que a civilização 

libertária se levante sobre os escombros da sociedade capitalista! 

Em 1917 aconteceu a greve geral mais longa da história: barricadas 

por toda a cidade (NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 24). 

 

Essa herança provavelmente ainda não havia se fragmentado nas considerações 

das autoridades vigentes, que não descartaram a repressão enquanto opção para 

manutenção de controle. De qualquer forma, as condições naquele momento histórico, 

segundo nossos protagonistas, ainda tornavam necessárias as posturas contrárias ao 

sistema. 

A anarquia fazia sentido ainda no final dos anos 1970. Era preciso 

derrubar uma cultura brasileira absurdamente acomodada, alienada. 

Era preciso destruir tabus. Faltava dinamitar valores e ambições de 

uma classe social branca, uniforme, burguesa, elitizada. Precisávamos 

da volta da anarquia! (NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 25). 

 

 Além de serem ignorados do ponto de vista comercial, não penetrando nos 

nichos das grandes gravadoras, seus eventos independentes, apesar de atraírem muitos 

jovens que começavam a aderir ao movimento, também não mereciam atenção dos 

grandes veículos de comunicação. 

Os shows que os punks organizavam não saíam em lugar nenhum. 

Para Clemente, a questão não é que eles eram ignorados pela 

imprensa. Eles nem sabiam que o que faziam era algo que a imprensa 

burguesa poderia retratar Era uma arte da periferia, que cumpriam 

como missão. Estavam acostumados, a cultura da periferia não era 

notícia, a não ser que tivesse uma catástrofe, incêndio, enchente, uma 

execução (NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 94). 

 

Embora não tivessem desfrutado da celebridade e sucesso alcançados por artistas 

contemporâneos ligados ao surgimento do punk rock e absorvidos pela indústria 

cultural, o grupo de São Paulo construiu um mercado307 totalmente à parte da indústria 

fonográfica. Várias produções independentes, entre discos de carreira e coletâneas308, 

registraram esse primeiro momento do punk no Brasil. Junto dos fanzines e eventos, 

esses discos compõe o ponto alto da prática do D.I.Y. no movimento punk nacional. 

3.3 Educação, produção independente e sua difusão 

 
Não se pode dizer que o movimento punk morreu. Zorro, Ariel e 

Cuga, os Invasores de Cérebro, e Redson, Pierre e Fábio, do Cólera, 

são provas disso. Eles se recusam a assinar contratos com as 

gravadoras, já lançaram discos independentes e conservam o estilo dos 

                                                           
307 Na verdade melhor seria chamarmos de “anti-mercado”, já que a eles não interessava, em primeiro 

lugar, uma relação comercial com seu público. 
308 Estes discos coletâneas traziam músicas inéditas dos grupos.  
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punks dos anos 80 – Cuga continua a usar cabelo moicano. Para quem 

os considera anacrônicos, respondem: “Só podemos criticar o sistema 

se não fizermos parte dele”, responde Ariel (SALLUM, matéria 

independente para a Folha de São Paulo, 1996)309. 

 

No subtema anterior rememoramos as ligações da cidade de São Paulo com o 

movimento anarquista. Tal movimento, como observado por Kassick (2008, p. 140), 

valorizava sobretudo a ação direta junto ao público que buscava atingir. Não 

dispensando a produção literária e a panfletagem, a ação direta promovida por seus 

militantes in loco (fábricas e locais de trabalho da população sem direitos) constituía o 

principal fator de união para propagação e aderência às suas ideias de forma objetiva e 

empática. Mais adiante em nosso trabalho estabeleceremos um paralelo entre o 

movimento anarquista e o movimento punk no Brasil. 

O punk paulista, a princípio, se negava não apenas a aderir ao sistema como 

também a gravar discos. A música, assim como suas ideias, deveriam ser comungadas e 

compartilhadas pessoalmente, momento em que o show promovia, através desse 

intercâmbio, e Experiência desejada por eles. Apenas durante o ritual do show estaria 

mantida a aura, ou seja, a verdade, a real presença daquela essência.  

“O que é propriamente aura? Um estranho tecido fino de espaço e tempo: 

aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja (Benjamin, 2012, p. 27)”. 

Na visão do filósofo, os momentos são únicos, e só existem e possuem validade 

quando vividos pessoalmente. Há que se destacar que Benjamin considera que as 

formas de reprodução técnica constituiriam um fenômeno da forma de vida capitalista, 

inclinada a fragmentar e anular o valor do trabalho de arte, não permitindo que todas as 

nuances impressas pelo autor da obra pudessem, dessa forma, ser fruídas pelo 

espectador. A arte, segundo ele, não poderia sofrer uma restrição de cunho industrial. 

Dentro dessa ótica, caímos no conceito de reprodutibilidade técnica de Benjamin 

(2012), quando uma mídia não possuiria a capacidade de transportar ao espectador a 

aura da obra de arte. Porém, por outro lado, a arte propagada a partir de sua reprodução 

também se ressignifica. E, sendo divulgada de forma massiva, se torna mais forte no 

sentido de manter a tradição e perpetuar a cultura. Ainda que desprovida de sua aura e 

de forma fugaz, como definido por Benjamin. 

Unicidade e duração encontram-se tão estreitamente imbricadas nesta 

como fugacidade e reprodutibilidade naquela. O despojamento do 

objeto de seu invólucro, a destruição da aura, é a característica de uma 

                                                           
309 Ver em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/11/28/caderno_especial/3.html 
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percepção, cujo “sentido para o igual do mundo” cresceu tanto que por 

meio da reprodução também o capta no que é único. Manifesta-se 

assim na esfera da intuição o que na esfera da teoria se torna evidente 

com o crescente significado da estatística. A orientação da realidade 

para as massas e das massas para a realidade é um processo de alcance 

ilimitado, tanto para o pensamento quanto para a intuição 

(BENJAMIN, 2012, p. 29 e 31).  

 

Assim como colocado pelo autor em sua teoria sobre a aura, no movimento punk 

existe foco vital no evento, na presença. Foi dentro desses processos de socialização que 

se possibilitaram a formação de bandas e as ideias propagadas a partir de suas 

composições. 

“É de importância decisiva que esse modo aurático de existência da obra de arte 

nunca se destaca completamente de sua função ritual” (Benjamin, 2012, p. 33). 

Como nosso trabalho também se refere à música, vamos desenvolver duas 

considerações com relação à música em disco. Na primeira, destacamos a revolução 

provocada pelas novas tecnologias de estúdio referentes não apenas à captação dos 

instrumentos quanto às novas possibilidades de tratamento do som e produção. A 

música confeccionada para fins específicos de reprodutibilidade foi ganhando novas 

formas e métodos de registro, o que a diferiu (em termos de proposta de fruição), com o 

tempo, da música executada ao vivo durante um concerto.  

 A partir do momento em que essas novas técnicas permitiram aos artistas 

incrementarem seu produto final, a música produzida para o disco assumiu um novo 

caráter. Novas possibilidades surgiram a partir de meados dos anos de 1960, 

principalmente em virtude das gravações dos instrumentos em faixas (tracks) separadas 

e os “overdubs”, elementos sobrepostos posteriormente, que fizeram da música 

produzida para disco um elemento de personalidade própria, com características e 

possibilidades pertinentes à própria execução em mídia. Quando Benjamin elaborou seu 

conceito sobre a reprodutibilidade técnica, ele tinha a música reproduzida com as 

evidentes perdas perceptíveis dos primeiros fonogramas, que buscavam apenas capturar 

de forma direta a música que havia antes sido processada ao vivo, transportando o 

concerto para a residência do ouvinte310. Logicamente, minúcias como a acústica local, 

as percepções das dinâmicas dos instrumentos, os efeitos naturais que acontecem em um 

concerto... enfim, nada disso poderia ser transportado para o disco, comprometendo a 

experiência da audição.  

                                                           
310 A nossa consideração que se seguirá não engloba, na visão de Benjamin, o caráter socializante do 

evento ao vivo. Dirá respeito apenas à questão da fruição da música, da contemplação da arte, apenas. 



 
 

130 
 

Esse não foi mais o caso da música em disco a partir dos anos 1960. Um advento 

determinante para essa mudança foi o lançamento do disco Sgt, Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band311, dos Beatles. Essa obra foi elaborada em uma perspectiva de jamais ser 

executada em show ao vivo. Como já haviam decidido não sair mais em turnê, a banda 

reinventou o processo de gravação em estúdio312, na certeza de que não precisariam 

resgatar tudo aquilo em um palco. A ideia da banda era que “o disco saísse em turnê”. A 

quantidade de experimentações e elementos inusitados contidos nesse trabalho o 

definem como sendo elaborado especificamente para execução em disco. Logicamente, 

para que o objetivo dessa produção se cumprisse, a audição deveria (e deve) ser 

realizada em aparelhagem de qualidade compatível com o trabalho em estúdio. 

Na segunda consideração, quando nos referimos objetivamente ao punk rock, o 

conceito de Benjamin encontra ainda muita força, essa contida na importância da 

experiência ainda atribuída pelos punks a seus eventos. Essa experiência era (e é) 

educativa, socializante e política, mediava novas ações e direcionava novos projetos. 

Passados quarenta anos do surgimento do movimento punk no Brasil, os eventos 

capitaneados pelos protagonistas da primeira geração ainda acontecem em São Paulo, da 

mesma forma que ocorriam há quatro décadas atrás. Ao contrário de membros de outras 

tribos ou apreciadores de outros subgêneros do rock, muitos “aposentados da música”, 

os velhos punks ainda se encontram e ainda questionam o sistema. Esse elemento 

socializante se manteve como parte integrante e indispensável do movimento. 

Segundo Benjamin (2012, p. 35), a reprodutibilidade técnica da obra de arte a 

emancipa do ritual. Nesse trecho, o autor ainda diz que a obra de arte reproduzida 

torna-se cada vez mais a reprodução de uma obra de arte voltada para a 

reprodutibilidade. Como dissemos, a valorização da Experiência se perpetua no 

movimento punk até os dias de hoje. Quanto às ambições de se gravar discos, elas não 

existiam no movimento, a princípio. Essa resistência dos garotos vinha como uma 

atitude de negação a um formato mercadológico. 

No movimento Punk em São Paulo, não contemplado pela aderência das grandes 

gravadoras, a ideia de se gravar discos, em contraposição às resistências, veio do 

                                                           
311 Oitavo disco da banda britânica The Beatles. Considerada uma obra determinante por sua inovação na 

produção musical e arte gráfica. A revista Time a considerou “uma evolução histórica no progresso da 

música”. Foi também o ponto inicial da contracultura que se seguiria pela década seguinte na música. 
312 Ver “Here, There and Everywhere, minha vida gravando os Beatles”, do engenheiro de som da banda 

Geoff Emerick. Foi dele a ideia de colocar o microfone do bumbo da bateria dentro da peça, entre outras 

inovações. 
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Fabião313, da loja Punk Rock Discos, também cantor da banda Olho Seco314 (Essinger, 

1999, p. 74).  

Algo difícil de explicar do mundo punk: o sucesso não interessava. O 

sucesso é burguês. Fazer sucesso é ceder. Não faria diferença vender 

ou não vender centenas ou milhares de discos. Música como missão. 

Os Inocentes abortavam todas as propostas que surgiam de 

confeccionar uma camiseta da banda para os fãs, seria ceder ao 

sistema. Esse paradoxo punk tinha um resultado: ganhava 

admiradores, surpreendia, mas por outro lado era seu veneno, podia 

mata-lo.  

Soa estanho hoje em dia, mas, pode apostar, era assim mesmo: os 

punks não tinham ambição de ganhar dinheiro com a música, de ser 

famosos nem de gravar discos. O conceito da vitória, do sonho 

realizado, da persistência, de “vencer”, é um conceito capitalista 

americano, de uma sociedade competitiva que dita que você só é 

alguém se fizer sucesso ou chegar em primeiro ou enriquecer ou for o 

melhor. São ingredientes de uma sociedade cuja base é a competição, 

O movimento punk é anarquista. Ninguém é melhor que ninguém. 

Ninguém é superior ou manda mais. Não precisamos de heróis. Todos 

temos o mesmo poder. Querer fama, sucesso, grana, era ir contra os 

ideais punks. Combater o narcisismo exacerbado do roqueiro e a 

competitividade insana e destruidora do capitalismo era o propósito. 

Os meios eram a música. A revolução era o fim. 

Foi o Fabião da Punk Rock Discos quem insistiu que havia um 

mercado, que as pessoas queriam ouvi-los em casa, não apenas em 

shows. Eram como eles, que adoravam ouvir discos de bandas 

estrangeiras e gastavam todo o salário de boy em discos. Foi Fabião 

quem os pilhou a lançar coletâneas e a organizar turnês. Clemente 

acabou concordando. Começou a pensar em algo mais amplo, em 

festivais que rodariam a periferia e transformariam o ideal punk num 

movimento social. Tinham a noção de que era uma periferia 

totalmente discriminada (NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 86 e 87).  

 

Dentro dessa mentalidade de ausência de hierarquia, decidiram-se por realizar 

um disco no formato coletânea (vários artistas de um determinado estilo constando com 

uma ou duas músicas em um LP. Já quando o disco reúne apenas dois grupos – 

intercalando músicas ou uma banda de cada lado - costuma-se chamar de Split). Essa 

ideia também veio em função de reforçar a união do movimento e promover a 

integração entre as bandas. Encontramos sempre uma característica propositiva positiva, 

socializante e educativa nas primeiras produções do movimento Punk nacional no início 

da década de 1980, fossem discos ou fanzines. 

                                                           
313 Fábio Sampaio, compositor, cantor e fundador da banda Olho Seco em 1980. Em atividade até os dias 

de hoje. 
314 Banda formada em São Paulo em 1980, quando Fábio Sampaio estava em um ensaio do Cólera e da 

banda Osso Oco e pediu que alguns deles compusessem um instrumental para uma música que ele havia 

recém composto. Dessa forma, Val e Redson do Cólera se juntaram ao baterista Sartana. Juntos, 

compuseram a primeira música do que seria o Olho Seco. 
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Dessa forma, o primeiro disco do punk rock nacional (e da América Latina), o 

Grito Suburbano, foi gravado e lançado em 1982 no estúdio de uma gravadora 

especializada em música evangélica, a Gravodisc. Esse estúdio se localizava próximo à 

loja de Fábio, e essa produção reuniu em um mesmo LP as bandas Cólera, Olho Seco, 

Mack, Anarkólatras e Inocentes (Clemente Tadeu e Rubens Paiva, 2016 p. 74). O 

lançamento foi feito pelo selo Punk Rock Discos de Fábio. 

Um fato que não pode ser esquecido em nossa narrativa é a história que cerca o 

segundo lançamento em disco (de estúdio) do movimento punk nacional. O vocalista e 

guitarrista do Cólera, Redson Pozzi, havia fundado o selo Estúdios Vermelhos para dar 

suporte ao primeiro álbum individual em disco do Cólera. Porém, convencido de que 

outra coletânea contribuiria mais para atribuir força e união ao movimento, optou por 

promover o lançamento de outro álbum coletivo. Dessa forma, o segundo lançamento 

do punk rock nacional em disco foi a coletânea Sub, trazendo as bandas Ratos de Porão, 

Cólera, Psykóse e Fogo Cruzado. A edição original dos Estúdios Vermelhos contou 

com 1000 cópias. Posteriormente, o selo independente Ataque Frontal relançou o título 

com mais 1000 cópias. Mais tarde, a Devil Discos o lançou em CD. No ano de 2016 

houve um último lançamento em vinil pela também independente Nada Nada Discos. 

Nessa última foi integrada ao disco versões inéditas das músicas e outras, ainda inéditas, 

o que resultou em um LP duplo. Assim como as edições anteriores, contou com tiragem 

de 1000, todos esgotados315.  

A maior contribuição do punk rock nacional não apenas para todos os outros 

estilos musicais como também para a cultura em geral foi o conceito do Do It Yourself, 

visto anteriormente em nosso trabalho. E, dentro desse conceito, suas duas maiores 

realizações foram os álbuns independentes e os fanzines. As coletâneas “Grito 

Suburbano” e “Sub”, a despeito de todas as dificuldades que envolveram suas 

realizações, foram ponto de partida para inúmeros discos independentes do punk 

nacional. Algumas bandas como Cólera e Inocentes chegaram a lançar títulos por 

gravadoras nacionais majors. E os Ratos de Porão, a despeito de ter guinado seu som 

para outro espectro do rock por decorrência de perseguição midiática ao movimento 

punk316, conseguiu projetar uma carreira internacional de êxito comercial.  

                                                           
315 Ver em: http://www.locomotivadiscos.com.br/pd-285eb2-lp-varios-artistas-sub-vinil-duplo-capa-

dupla.html 
316 Ver documentário A Botinada (2006). 
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Para fechar esse tópico tomaremos a liberdade de avançar no tempo e na 

experiência punk de nosso recorte temporal e considerarmos uma colocação feita no 

início desse século no encarte da edição especial de 2007 do fotozine “Fodido e 

Xerocado – Por Favor, Olhe Pra Mim”. O texto: 

Desde os longínquos anos 80 e 90, a cada tantos anos me surpreendo 

com alguma matéria na mídia impressa ou na tv me informando que 

“o punk está de volta”. Já deveria ter me acostumado, mas sou 

ingênuo e costumo basear minhas impressões no que vivo 

diariamente. Assim, sempre me pareceu que algo possa voltar sem ter 

ido a lugar algum. 

A questão é que, neste mercado de secos e molhados que nós 

chamamos de mundo moderno, as coisas vendem, logo existem. 

Portanto, o punk voltava à pauta do dia na medida em que os grandes 

negócios o redescobriam, redesenhavam o pacote e o revendiam. 

Mas algo não batia. Afinal, essas mesmas matérias me diziam que o 

punk era baseado no tal “Faça Você Mesmo”, independência, 

irreverência a ícones pop e aversão às regras da indústria. Como é que 

ele só voltava a existir através desta própria indústria, como rótulo 

para novos ícones pop completamente “dependentes”? Indo mais 

além, o que havia acontecido entre o fim dos Sex Pistols e o grunge? 

Aparentemente, citando o Olho Seco, Nada, Nada, Nada! 

Percebi então que o que eu e meus amigos fazíamos, os locais que 

frequentávamos e as situações que criávamos habitavam alguma 

espécie de dimensão paralela, estávamos na época errada. Todos os 

finais de semana, teimávamos em participar de algo que simplesmente 

não existia. Felizmente, a maioria ali não havia sido informada e 

continuavam com suas bandas, fanzines, shows e rolés (CARVALHO, 

Fodido e Xerocado, Augusta edições e Cospe Fogo edições, 2007). 

 

O texto de um jovem imerso nas atividades do movimento punk questiona aquilo 

que é dito há décadas pela indústria cultural à qual o mesmo se contrapõe: que “o punk 

morreu”. A inquietação por essa apropriação da narrativa de forma equivocada pelos 

meios oficiais de comunicação nos remete a uma colocação de Clemente (Inocentes), na 

qual ele coloca: “Quer saber sobre o movimento punk? Pergunte a um punk317.”  

Paulo Carvalho foi quem assinou esse texto na edição especial do fotozine318 

“Fodido e Xerocado”, que foi produzido por Daigo Oliva e Mateus Mondini cerca de 

trinta anos após o surgimento do movimento. Registrando o movimento de novas 

bandas e algumas antigas (Ratos de Porão e Olho Seco, por exemplo), a dupla produziu 

um documento que comprova que o movimento punk nunca deixou de existir, apenas 

                                                           
317 Ver Meninos em Fúria – E o Som que Mudou a Música Para Sempre, de Clemente Tadeu e Marcelo 

Rubens Paiva. 
318 Fanzine composto apenas por fotos. No Brasil, o Fodido e Xerocado – Por Favor, Olhe Para Mim, foi 

uma publicação da década de 2000 que chegou a 20 edições. A publicação ganhou uma edição especial 

que reuniu suas melhores fotos. Essa edição especial foi lançada por Augusta Edições em 2007. 
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saiu da evidência da mídia. E, ainda que jamais tivesse estado sob seu foco, ainda assim 

teria deixado sua marca. 

 

3.4 Os fanzines 

 

 Este tópico busca construir o conceito de fanzine, não apenas com base naquilo 

que era objetivado por seus protagonistas históricos como também pela resultante de 

suas trajetórias. E como nosso objeto de estudo são os fanzines do movimento punk, 

não temos como evitar fazer algumas contextualizações pertinentes antes de entrarmos 

propriamente nos fanzines punk. 

Minha análise dos principais tipos de zines seria mais ou menos a 

seguinte (sem seguir uma ordem particular): de arte (incluindo gibis, 

arte por correspondência, colagens em geral), conservador-

constitucionalista, ecológico-ambiental, de filmes (principalmente 

horror-pornô-terror), de poesia, de religião (magia discordiana 

cerimonial-pagã-subgenius), anarquista-esquerdista, de música, de 

ficção científica, fantasia, literário, comum, OVNI-Forteano-psíquico-

ciência, estranha-trotes-paz-antiguerra-conscientemente social, gay-

lésbico-bissexual. Provavelmente, 90 por cento do que vem sendo 

publicado pela imprensa de menor alcance pode ser incluído (talvez 

forçando um pouco) em uma dessas categorias (O’HARA, 1999, p. 

65). 

 

Em uma síntese que une definições de Magalhães (1993), Bivar (1984) e 

Oliveira (2006), podemos afirmar que fanzines são publicações alternativas 

independentes produzidas por fãs de uma determinada arte ou praticantes de alguma 

atividade ou hobby. Sua proposta é cobrir uma área que não interessa às grandes mídias, 

atendendo a um público segmentado, se aprofundando no assunto e promovendo a 

socialização e troca de impressões entre seus leitores. Um assunto tratado por fanzines 

pode passar a ser de interesse das grandes mídias, chegando ao conhecimento de um 

grande público.  Impressos de forma amadora (geralmente xerox) e com baixa tiragem, 

os fanzines não possuem a pretensão inicial de alcançar uma grande circulação ou 

atingir públicos distantes. Porém, com o advento do punk rock, as distâncias entre 

continentes diminuíram em função desse tipo de publicação, como veremos adiante em 

nosso trabalho.  

 Segundo Magalhães (1993, p. 9), os fanzines surgiram na década de 

1930, nos Estados Unidos, com as publicações de ficção científica. O primeiro fanzine, 

The Comet, que data de 1930, foi criado por Ray Palmer319. Ainda naquele mesmo ano, 

                                                           
319 Raymond Arthur Palmer, editor e escritor de ficção científica. Nascido em Wisconsin (EUA) em 1910 

e falecido nesse mesmo estado em 1977. 
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Allen Glasser320 criou o The Planet, na mesma linha. Eram publicações produzidas por 

leitores e fãs das revistas de ficção científica. Seu objetivo era manter a informalidade 

da comunicação promovendo a participação intensa dos leitores. Dessa forma, as 

relações entre grupos de fãs foram se estreitando, fosse por meio da troca de 

publicações ou do seu envio gratuito aos leitores mais assíduos, correspondentes e 

colaboradores.  

A partir dessa experiência americana, a ideia espalhou-se por vários países do mundo, 

sendo incontável o número de títulos editados até hoje. O primeiro país a importar a 

ideia foi a Inglaterra em 1936, quando Maurice K. Hanson321 e Dennis A. Jacques322 

fundaram o Novae Terrae. Porém, na Inglaterra, os fanzines só conheceriam sua grande 

força com a explosão do movimento punk em 1977 (Magalhães, p. 22, 1993). 

Em 1941 a denominação fandom foi criada por Russ Chauvenet323. “Fandom” é o 

diminutivo da expressão em inglês “fan kingdom” (ou “reino dos fãs”). Já o termo 

fanzine é um neologismo formado pela contração dos termos em inglês fanatic e 

magazine, que viria a significar “revista do fã”. Ainda segundo Magalhães (1993, p. 

10), a grande imprensa define os fanzines como jornais amadores, impressos em 

fotocópias a partir de uma matriz datilografada e composta artesanalmente, e que, se a 

princípio tratavam apenas dos ídolos do som punk e do rock, eles hoje, à medida em que 

se proliferam, ampliam seu leque de temas. 

 Os fanzines são veículos livres de censuras. Seus autores divulgam o que 

querem, pois não possuem metas para vendagem ou objetivo de lucro. Não possuem 

amarras com nenhum interesse institucional ou mercadológico que cerque seu 

objeto/tema, sejam gravadoras, lojas, casas noturnas, emissora de TV etc.  

Uma das mais importantes características dos fanzines é que seus 

editores se encarregam completamente do processo de produção. 

Desde a concepção da ideia até a coleta de informações, diagramação, 

composição, ilustração, montagem, paginação, divulgação, 

distribuição e venda, tudo passa pelo domínio do editor. Em muitos 

casos, até a própria impressão é feita pelo editor, que aprende a lidar 

com o produto jornalístico de forma global. A manipulação de todo 

processo, embora exija mais tempo e habilidade, dá maior liberdade 

de criação e execução da ideia (MAGALHÃES, 1993, p. 10).  

 

                                                           
320 Autor e editor de ficção científica, foi presidente do primeiro “Fandom Club”. Nascido em Nova York 

em 1908 e falecido nessa mesma cidade em 1971. 
321 Ver http://www.fiawol.org.uk/fanstuff/then%20archive/newworlds/NT12.htm 
322 Ver http://www.fiawol.org.uk/fanstuff/then%20archive/newworlds/NT8.htm 
323 Campeão de xadrez, editor de fanzines sobre ficção científica e criador da expressão “fandom.” 
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 As colocações de Magalhães (1993) na citação acima nos remete a dois aspectos 

a serem observados, um na esfera educacional e outro na cultural. No educacional, 

testemunhamos a realização da verdadeira autonomia como definida no conceito do Do 

it Yourself, o saber que nasce da prática. Lembrando, pois é importante ressaltar: não 

como incorporado pelo ideário neoliberal, que considera “empreendedor” alguém que 

age como intermediário em serviços ou venda de produtos originários de grandes 

corporações ou marcas multinacionais. Na prática de confecção de um fanzine, todas as 

etapas do processo de produção estão presentes em apenas uma esteira da “fábrica.” Um 

outro aspecto interessante no mundo dos fanzines, ao menos entre os do movimento 

punk, é que não havia concorrência entre eles, e sim uma relação de parceria. Uma 

publicação não inviabilizava outra e a existência de vários zines apenas avolumava e 

atraía maior interesse. A socialização que se estabelecia a partir dos vários títulos, com 

formação de bandas, trocas de correspondências, produção de eventos etc, fazia com 

que cada fanzine tivesse sua própria relevância. Nos fanzines do movimento punk, 

embora saibamos que todos dominassem todas as etapas de produção, ainda assim havia 

muita contribuição entre editores. Não eram raras as contribuições mútuas entre os 

amigos com artigos, opiniões, ilustrações etc.  

Ainda na esfera educacional, com relação ao fazeres jornalísticos contidos nas 

etapas de produção, citamos o professor José Damiro de Moraes (2017), que crê na 

educação informal, focando nas oportunidades de educação fora da esfera escolar, no 

dia a dia, sem a demanda necessária de uma organização metodológica. Há que se 

ressaltar que, em um momento histórico no qual as narrativas eram dominadas pelos 

grandes veículos das mídias oficiais, o fanzine cumpriu uma função educacional de 

quebrar essa hegemonia, suscitando novas possibilidades e dando vez ao debate e à 

socialização do conhecimento. 

 O segundo aspecto, o cultural, nos remete ao conceito de indústria cultural de 

Adorno e Horkheimer (1985). Adorno classifica a produção da indústria cultural como 

antinatural. A redenção ao divertimento por essa indústria, segundo ele, significa 

“isolamento do processo social, idiotização, estar de acordo em transformar a arte em 

negócio e tentativa de esquecer o sofrimento” (Adorno, 1985, p. 135). Os fanzines 

punks, associados às letras e propostas de transformação do movimento, iam 

exatamente contra tudo isso. A intenção do fanzine era promover a participação do 

jovem no processo social, lhe atribuindo voz. O sofrimento por questões sociais era 

enfrentado, com propostas para superação das dificuldades. Justamente por ser feito 
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com prazer e sem amarras mercadológicas, o fanzine proporcionava a leitura de 

opiniões menos carregadas de maniqueísmos, até mesmo pela inexperiência de vida de 

seus jovens editores. 

 Prosseguindo com Magalhães324 (1993, p.10), os fanzines são inconstantes em 

suas datas de lançamento e variam o número de páginas e tiragem por edição. Não 

existem regras para sua realização, pois dependem da disponibilidade, do orçamento e 

do interesse de cada editor. Os fanzines circulam mediante sistema de troca de 

publicações ou venda por via postal. No caso dos fanzines do movimento punk, 

chegaram até outros países, promovendo um intercâmbio até então inédito entre pessoas 

de classes sociais mais baixas. Esse entrosamento nascido da socialização através dos 

fanzines permitiu a bandas independentes de vários países viajarem em turnês 

internacionais, tocando em pequenos circuitos para poucas pessoas em pubs e casas 

noturnas. 

 Para termos uma ideia das dificuldades que envolviam esse processo na época, 

recortamos um depoimento de Falcão325 para o livro “Punk – Memória, História e 

Cultura”, do professor Antônio Carlos de Oliveira (2015): 

No fanzine, fazemos um esforço enorme para comunicar aos 

participantes do movimento que canalizem sua revolta, aprendam os 

seus direitos, não deixem que te explorem. Revolte-se e assim por 

diante. Esses fanzines saem caro: para que possa tirar 10 cópias de um 

fanzine de 4 páginas tenho que ter 200 cruzados326 para investir única 

e exclusivamente nisso. Afinal, não vai ter retorno, dificilmente se 

vende, pede-se uma ajuda para colaborar com o custo da xerox, na 

maioria das vezes é na base da troca. Assim é como vamos 

divulgando, só que nossa imprensa é muito pequena, dependemos de 

uma multinacional, a Xerox, ou então a popular off-set, essa é um 

pouco mais cara. 

Outro problema é que muitos punks abandonam a escola muito cedo, 

com 10 ou 12 anos tem que trabalhar, o pai e a mãe não conseguem 

dar uma alimentação adequada ou comprar um caderno, então ele para 

de estudar (FALCÃO apud OLIVEIRA, 2015, p. 49).  

 

 Voltando a Magalhães (1993, p. 11) sobre fanzines: sem periodicidade nas datas 

de lançamento, o fanzine é uma publicação efêmera, não permitindo ao editor 

sedimentar uma concepção editorial que lhes proporcione o fortalecimento e 

                                                           
324 É importante sempre lembrar que as colocações de Magalhães dizem respeito às condições econômicas 

e técnicas da década de 1980 e primeira metade da de 1990. Entretanto, no movimento punk, em virtude 

da valorização da experiência e do processo socializante, ainda existem, em 2018, fanzines punks 

impressos em xerox e enviadas aos leitores pelos correios. 
325 Punk da primeira geração de São Paulo, editor de fanzine e membro da banda Excomungados. 
326 O livro de onde esse recorte foi extraído se constitui em uma roda de conversa entre representantes da 

primeira geração do movimento punk de São Paulo. Na época em que se realizou, anterior ao plano real, 

os editores de fanzines estavam restritos às limitações em virtude da inflação ainda severa no Brasil.  
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amadurecimento da publicação. Um dos motivos dessa inconstância é que seus editores 

não sobrevivem de sua edição. Eles são uma atividade paralela dentro do tempo livre 

que lhes sobra. As dificuldades em se encontrar novas informações327, os custos sempre 

crescentes numa economia instável e o imenso trabalho que é organizar uma nova 

edição também são fatores responsáveis pela demora e, não raro, pela extinção de vários 

fanzines. 

 

3.5 Os fanzines no movimento Punk 

 

 “Acho que os fanzines underground são a coisa mais importante que o punk 

ofereceu, mais ainda que a música” (BIAFRA328, Jello, Punk Attitude, 2005).  

O movimento punk representou uma outra perspectiva histórica para os fanzines, 

constituindo-se em uma ressignificação de seus sentidos e abrangência. Ao falar nos 

fanzines em geral, citamos socialização de conhecimento. Mas quando entramos nos 

fanzines do movimento punk, levamos o debate a um nível seguinte, tal foi a gama de 

assuntos tratados que, comumente, não recebiam holofotes oficiais ou pontos de vista 

alternativos como os defendidos pelos punks. O teor social e as preocupações peculiares 

dos jovens também conferem a esses fanzines um caráter educativo. Entre esses 

assuntos, política, homofobia, racismo e outros, vistos sob um enfoque pouco comum 

pela mídia dominante nas décadas de 1970 e 1980. Os estímulos positivos e 

construtivos são predominantes em todas as abordagens. Neste sentido, observamos que 

o movimento Punk trazia uma proposta consistente e definida, embora variem na 

linguagem e formas de abordagens. Em nosso trabalho, destacaremos apenas trechos 

que relacionam o Punk ao Anarquismo. 

 A fim de entender a função e estética do fanzine da melhor forma, observemos a 

distinção de Magalhães (1993) entre fanzine e revista alternativa.  

Faço a distinção entre fanzine e revista alternativa, com o primeiro 

priorizando a informação, a crítica e a reflexão, e a segunda sendo um 

veículo voltado para a apresentação de trabalhos artísticos 

propriamente ditos, como poesias, contos, quadrinhos, gravuras etc 

(MAGALHÃES, 1993, p. 8).  

 

                                                           
327 Mais uma vez ressaltamos que o autor se refere às condições até os primeiros anos da década de 1990. 

Era um momento onde ainda não existia acesso à internet. Hoje em dia os acessos à informação são 

facilitados e as condições econômicas, ao menos até o ano de 2016, apresentavam uma relativa 

estabilidade. Condições totalmente adversas ao recorte temporal 1982-1993. Em paralelo, essas mesmas 

novas tecnologias proporcionaram a migração de muitas publicações independentes para blogs ou sites de 

internet.  
328 Eric Reed Boucher, cantor e compositor da banda de punk rock Dead Kennedys e ativista politico. 

Nascido em Boulder, no Colorado em 1958, em atividade até os dias de hoje. 
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Essa distinção feita pelo autor me auxiliou em uma questão sempre muito 

discutida, sobre qual seria o primeiro fanzine do movimento punk. Até surgir a proposta 

de realizar essa pesquisa, sempre considerei a revista Punk329 como o primeiro fanzine 

do movimento. 

Então eu disse: “Por que a gente não chama de Punk”? A palavra 

“punk” pareceu ser o fio condutor que ligava tudo que a gente gostava 

– bebedeira, antipatia, esperteza sem pretensão, absurdo, diversão, 

ironia e coisas com um apelo mais sombrio (McNEIL e McCAIN, 

2010, p. 266). 

 

Em uma análise mais detalhada realizada em uma recente edição especial 

encadernada com as principais matérias da Punk330, percebi que a publicação se 

inspirava nas revistas alternativas da década de 1960. Essa identidade visual era 

reforçada pelo traço do desenho de John Holmstrom331, com referências a esse período.  

Posteriormente a essa conclusão, tomada apenas por análise de imagens em uma 

visualização, a matéria da página 107 do livro acima mencionado revelou, nas palavras 

deles, que o objetivo dos editores “não era serem o fanzine do CBGB e do Max Kansa’s 

City ou se deterem em longas entrevistas ou histórias de bandas”, mas sim “se tornarem 

uma revista de abrangência nacional332.”  

Concluímos que o objetivo dessa abrangência seria popularizar em nível 

nacional o estilo musical e a cena que surgia naquela localidade, pelo fato da publicação 

ser centrada na música / rock e comportamento locais. A revista também focou muito no 

rock precursor do movimento punk, lançando matérias sobre bandas como Stooges, 

MC5 e sobre a comunidade alternativa musical e de arte de Nova York333. Também deu 

destaque à comunidade emergente do CBGB, que projetaria algumas bandas a carreiras 

internacionais, como Blondie, Ramones e Talking Heads. Porém, talvez os objetivos a 

princípio fossem mais humildes, como veremos adiante. 

                                                           
329 A punk Magazine foi criada em 1975 pelos jovens Legs McNeil, Ged Dunn e John Holmstrom, 

frequentadores do CBGB. Foi essa publicação que popularizou em nível local o termo punk enquanto 

definição do novo estilo de rock que surgia naquela cena musical. Foi também a primeira publicação a 

popularizar essa cena até então ignorada pela mídia oficial. Considerada por muitos autores como sendo o 

primeiro fanzine punk. 
330 The Best of Punk Magazine, 2012, editora !t. 
331 Artista gráfico, um dos fundadores da Punk Magazine. Holmstrom celebrizou-se não apenas pela 

revista, como pela criação de duas capas de álbuns dos Ramones. Seu traço celebrizou-se através da era 

punk. Nascido em Nova York em 1954, em atividade até os dias de hoje. 
332 Essa matéria foi originalmente editada no número 6 de outubro de 1976. O título é “The All-American 

Boy.” 
333 Lou Reed foi a capa da número 1, para a qual cedeu uma entrevista que foi a principal matéria daquele 

edição. Reed foi assistir a um show dos Ramones no CBGB e pego de surpresa pelos editores. 
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Voltando às origens da Punk Magazine, segundo o fotógrafo Bob Gruen334 

(2005), Legs McNeil335 e John Holmstrom tiveram a ideia de fundar uma revista para 

conseguirem discos e bebida de graça. Já que não havia nenhuma revista que pudessem 

representar, porque ninguém ligava para aquela música, criaram sua própria revista. 

Essa colocação de Gruen, que revela uma postura descompromissada de maiores valores 

jornalísticos por parte dos editores da Punk, reforça uma analogia feita anteriormente 

nesse trabalho, quando associamos o movimento nos EUA à Vivência segundo o 

conceito de Walter Benjamin336. 

... Se tivermos uma revista, Eddie, que era meu nome, as pessoas vão 

nos pagar bebidas. E pensei que parecia legal... John queria chamar de 

“Teenage News”, que achei que era uma ideia idiota (McNEIL, Legs 

– Punk Attitude, 2005). 

Quando aparecemos em 75, 76 e fizemos a revista Punk, era como 

uma coisa normal. Achávamos que não era nada revolucionário. Era 

só que fomos hippies, héteros, e agora vamos ser punks (McNEIL – 

Punk Attitude, 2005). 

 

Cabe concluir que, com a trajetória do movimento punk e da própria Punk 

Magazine, com todos os seus desdobramentos culturais e sociais, esse início 

despretensioso se transformou na Experiência segundo o conceito de Benjamin337. 

As páginas da Punk são organizadas de forma convencional, proporcionando 

fácil fluxo de leitura. O letreiramento das matérias muitas vezes era feito à mão pelo 

próprio Holmstron (ou outras pessoas), o que conferiu ao lay out personalidade própria 

com forte referência ao mundo dos quadrinhos. Sobre esse detalhe, o fotógrafo Bob 

Gruen contemporiza e esclarece no documentário em vídeo Punk Attitude (2005): 

Eles queriam só ver como era falar com Lou Reed e como era falar 

com Patti Smith. E tinham grandes conversas que publicavam e não 

tinham nada de dinheiro naqueles dias. Hoje em dia, tem o 

computador onde pode imprimir as coisas, mas naquela época, para 

fazer uma revista, era preciso ir a um tipógrafo e era preciso compor e 

imprimir em um papel bom para que pudesse fotografar e imprimir 

(reproduzir). E eles não tinham dinheiro, por isso a revista era 

manuscrita por John Holmstrom. E era um trabalho de amor e caseiro 

(GRUEN – Punk Attitude, 2005).  

 

                                                           
334 Um dos mais célebres fotógrafos do rock. Entre tantos trabalhos, é o autor da última sessão de fotos de 

John Lennon. É de sua autoria a foto desse artista com a camiseta de Nova York, peça de roupa 

pertencente a Gruen, emprestada para essa sessão. Nascido em Nova York em 1945, em atividade até os 

dias de hoje. 
335 Roderick Edward "Legs" McNeil - escritor e historiador de rock. Foi co-fundador e jornalista da Punk 

Magazine. Nascido em Connecticut em 1956, em atividade até os dias de hoje. 
336 Um conhecimento adquirido às pressas de forma privada, isolado. Ver Konder p. 72. 
337 Um conhecimento adquirido a partir de uma Experiência que se acumula, desdobrando-se em uma 

transformação. Ver “Magia e Técnica, Arte e Política”, 2014, p. 12. 
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Essa solução forçada pela falta de dinheiro acabou por contribuir como um 

reforço à estética da revista. Talvez um letreiramento técnico por tipógrafo não 

resultasse em um conceito visual tão característico e apropriado.  

Essas inovações por força da necessidade contribuíram para o sucesso da Punk, 

que acabou por expandir seu alcance a leitores de fora daquela cena artística. Assim, a 

revista levou os nomes daquelas bandas emergentes para o “além Bowery”. 

Era o primeiro material sobre essa cena que as pessoas encontraram e 

mostraram aos amigos. E começou a vender um pouco fora de Nova 

York, e as pessoas começaram a recebe-la na Inglaterra (GRUEN, 

Bob – Punk Attitude, 2005).  

Se quiséssemos saber sobre Ramones e Richard Hell você leria Punk e 

teria uma boa ideia do que andavam fazendo. Bastam alguns slogans, 

algumas ideias e uma foto e você tem ideia do que está acontecendo 

(SAVAGE – Punk Attitude, 2005).  

 

A Punk Magazine também publicava entrevistas ilustradas com várias fotos 

exclusivas do entrevistado, realizadas durante a conversa. Também para esse tipo de 

matéria, as letras eram feitas ao modo artístico, à mão338. O planejamento das páginas da 

entrevista com Iggy Pop equilibra perfeitamente fotos e quadras escritas, o que confere 

à página um aspecto organizado e de fácil leitura, com estilo de composição peculiar. A 

página de entrevistas com letras feitas à mão possui aspecto, pelo conjunto estético, de 

trabalho de arte pop. Funcionaria bem como um pôster. Além de entrevistas e fotos 

exclusivas, a Punk também produzia ensaios fotográficos com as bandas339 e 

fotonovelas, um estilo de narrativa bem característica nos anos de 1970340. 

O advento do punk coincidiu com a explosão dos fanzines sobre música, que já 

vinham desde o início da década de 1970. Foi então que se criou uma subdivisão, com 

fanzines específicos de música punk ou dos punks como grupo de militância com 

atitudes de rebeldia (Magalhães,1993, p. 20).  

Em nossa pesquisa percebemos, na grande maioria dos fanzines brasileiros 

analisados, um equilíbrio na presença de divulgação de eventos e interesses de bandas 

com questionamentos de fundo social. 

                                                           
338 Um exemplo disso é a entrevista com Iggy Pop publicada no número 4 de julho de 1976. No volume 

especial “The Best of Punk Magazine”, ela vai da página 76 à 81.  
339 Um exemplo disso é o ensaio fotográfico publicado no número 10 de 1977 com vários músicos e 

bandas em ação nos palcos. Na edição especial “The Best of Punk Magazine”, ela se localiza nas páginas 

180 e 181.  
340 Um exemplo disso é a fotonovela publicada no número 15 de 1978 com participações de Joey 

Ramone, Debbie Harry e Peter Wolf, cantor da banda J. Geils Band. Na edição especial “The Best of 

Punk Magazine”, ela vai da página 263 à 305. 
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Magalhães (1993, p. 20) coloca que a publicação de alguns fanzines sobre 

música foram estimulados pelas gravadoras para divulgação de seus artistas. 

Conscientes da força contida na união dos fãs para seus objetivos comerciais, houve 

muitos incentivos nesse sentido.  

Tendo então nossa análise sobre a Punk Magazine conferido a ela status de 

revista alternativa, o status de (provável) primeiro fanzine do movimento punk recai 

sobre uma produção inglesa de 1976 chamada Sniffin’ Glue341. Segundo Magalhães 

(1993, p. 22) seu editor Mark Perry342, na época um bancário entediado de dezenove 

anos, se entusiasmou com um show ao vivo dos Ramones e resolveu escrever uma 

crítica. Foi assim que surgiu, com oito páginas, o primeiro fanzine punk. A tiragem de 

200 cópias foi produzida em fotocópia. Também sobre a Sniffin’ Glue fala o escritor 

John Savage343: “Os fanzines do punk rock começaram com Mark Perry. O Sniffin’ Glue 

de Mark P. no verão de 76. Mark criou o formato folha A4 grampeada fotocopiada. Se 

tivesse sorte, havia fotos” (SAVAGE, John – Punk Attitude, 2005). 

Com a explosão do punk rock, o Sniffin’ Glue cresceu e logo se tornou o porta-

voz do movimento. De duzentas cópias subiu para mil ainda no número 4, e no número 

10 tornou-se internacional, com oito mil cópias em offset344. No número 5, Mark Perry 

aconselhou aos leitores insatisfeitos com a publicação que produzissem seus próprios 

fanzines. 

O incentivo funcionou, fazendo surgirem fanzines punks em vários locais pelo 

mundo. 

Segundo Bivar (1984, p. 59), a edição número 6 do fanzine, datado de janeiro de 

1977, trouxe um artigo que poderia ser um manifesto punk sobre a essência do 

movimento: 

O punk quebrará todas as regras. Ele trará uma mudança que tornará o 

rock inglês muito excitante. Faz tempo que o rock vem sendo um 

divertimento leve e, de tão seguro, já não amedronta mais os pais. O 

punk encherá de medo os fãs patéticos do rock que vêm se 

                                                           
341 Sniffin’ Glue (And Other Rock 'n' Roll Habits - em português: Cheirando cola). O nome foi recortado 

do título de uma música do primeiro disco dos Ramones chamada “Now I Wanna Sniff Some Glue.” 
342 Editor do Sniffin’ Glue, escritor e músico. O fanzine deixou de ser publicado em Agosto de 1977 pelo 

fato de Perry dedicar mais tempo à sua banda “Alternative TV”, somado ao fato de que havia se 

desencantado com o movimento punk. Perry esteve recentemente envolvido com atividades 

comemorativas dos aniversários do movimento punk e, ocasionalmente, ainda se apresenta com sua 

banda. 
343 Jonathan Malcolm Sage. Escritor, radialista e jornalista musical. Autor da biografia England's 

Dreaming, sobre os Sex Pistols e a era punk. Nascido em Londres em 1949, em atividade até os dias de 

hoje. 
344 Processo de reprodução tipográfica no qual a imagem existente em uma chapa de metal é impressa em 

uma superfície de borracha para, por fim, ser transferida para o papel. 
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satisfazendo com merda há muito tempo. Anarchy é a música mais 

relevante dos últimos doze anos. O punk não é uma moda louca, é a 

realidade. Se as pessoas estão com medo do punk, a culpa é delas, 

porque elas não entendem a vida. A vida diz respeito ao concreto, ao 

fundo do poço, gente patética, aborrecida, e um índice de desemprego 

mais alto que nunca. O punk está ajudando a garotada a pensar. É 

disto que todo mundo tem medo, porque existem muitos garotos 

pensando, atualmente. O punk reflete a vida como ela é, nos 

apartamentos desconfortáveis dos bairros pobres, e não o mundo de 

fantasia e alienação que é o que a maioria dos artistas criam. É 

verdade, o punk destruirá, mas não será uma destruição irracional. O 

que o punk destruir será depois reerguido com honestidade (PERRY, 

1977 apud BIVAR, 1984, p, 59).  

 

As colocações feitas por Perry expostas por Bivar (1984) no texto acima 

ratificam a influência direta do punk inglês no movimento surgido em São Paulo. Assim 

como em SP, o punk eclodiu na Inglaterra como um grito dos excluídos, movimento de 

conscientização de classes, e a mensagem anarquista embutida no conceito de Malcolm 

McLaren surtiu um efeito real, influenciando milhares de jovens. O interesse pela 

questão libertária se espalhou pelo mundo, em cada local onde garotos começassem a 

ensaiar em uma garagem, inspirados pelos Sex Pistols. Perry contrasta o chamado “rock 

inofensivo” com o que seria o “rock perigoso”, dualidade presente na primeira metade 

dos anos 1970 em Nova York, na rivalidade entre New York Dolls e o Kiss. David 

Johansen, vocalista dos Dolls, dizia que o Kiss “não era uma ameaça real ao sistema”, 

como eram os Dolls. Pelo raciocínio de Johansen, uma banda ajustada ao sistema, na 

qual o conceito se adequa a valores já consagrados e pré-estabelecidos pelo 

establishment, não teria a capacidade de mudar mentalidades, ou seja, modificar a forma 

de pensar do jovem e da sociedade.  E esse “rock perigoso”, como definido por Perry, é 

aquele que ameaça essas estruturas conservadoras. Ele é o que redefine protagonistas, é 

o que leva ao centro dos interesses gerais a voz daquele que foi condenado pelas classes 

dominantes a se contentar com as sobras. Dentro desse contexto, surge também o 

conceito de Bauman (2017, p. 14 e 15) sobre mixofilia e mixofobia, quando os 

diferentes surgem para ameaçar o status quo dominante. 

Em 13 de julho de 2016, baseado em uma matéria do jornal Independent345, o 

blog “Efemérides do Efemello” publicou uma nota sobre o aniversário de 40 anos do 

lançamento da primeira edição do Sniffin’ Glue, em 13 de julho de 1976.  

Londres, algum momento de 1977, Roxy, um dos templos do recém-

nascido punk inglês.  

                                                           
345 Jornal britânico (publicado em Londres) fundado em 1986, originalmente como um jornal matutino 

nacional independente. 
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No palco, Paul Weller, vocalista do The Jam. Puto, preocupado e com 

um folheto nas mãos. Diz não estar nem um pouco feliz com algo 

escrito ali, sobre ele e sua banda. Fala mais um pouco, solta alguns 

palavrões, e.... põe fogo no panfleto! Logo vem a imagem de Hendrix 

e sua Fender346 em chamas. Bem, o tal panfleto era um número da 

Sniffin’ Glue, que celebra 40 anos neste 13 de julho, dia do rock! 

A historinha contada por Peter Silverton347 em excelente reportagem 

do Independent dá a medida da importância da revista criada e lançada 

por Mark Perry a exatas quatro décadas. 

...Perry digitou seus pensamentos em uma máquina de escrever de 

plástico, quase um brinquedo, e levou as páginas até uma loja de 

fotocópias local. Imprimiu tantas cópias quanto podia bancar, 

grampeou-as e as vendeu em um show – ao todo, talvez, 100 cópias. 

Bem ao estilo da época, deu a si mesmo um codinome: Ballardian 

Mark P. Aquele seu pequeno fanzine xerocado foi a personificação 

impressa da heroica e grandiosa era do punk. Foram apenas 12 edições 

– a última em julho de 1977 – mas a Sniffin’ Glue registrou, em papel, 

toda a era, dos Sex Pistols em Nashville até a assinatura do The Clash 

com uma grande gravadora, a CBS.  

De qualidade jornalística duvidosa – admitida pelo próprio Perry -, é 

inegável que a revista foi um símbolo do punk, principalmente o 

inglês. 

“A Sniffin’ Glue era primitiva, mas opinativa, oferecendo uma voz 

alternativa crucial em relação aos regulares jornais de música (a 

maioria, aliás, atrasada para cobrir a ascensão do punk), em momento 

em que nenhum estava disponível”, diz texto do The Guardian sobre o 

fanzine348.  

Jornalismo punk. Assim foi a efêmera, porém histórica Sniffin’ Glue. 

Punk e jornalismo, aliás, seguem vivos, apesar de apressados e 

errôneos obituários (Blog Efemérides do Efemello, sem autoria, 13 de 

julho de 2016. Ver em: 

https://efemeridesdoefemello.com/2016/07/13/revista-sniffin-glue-

publica-a-primeira-edicao/).  
 

Nessa nota, em uma narrativa sobre a insatisfação do guitarrista e cantor da 

banda The Jam, Paul Weller349, por algo negativo escrito sobre sua banda no fanzine, 

fica confirmado que o editor não escreve da perspectiva do fã incondicional, mas 

reflexivo. Sem amarras corporativas, não tem o compromisso do agrado com ninguém, 

nem com os próprios leitores ou com as bandas que apreciam. Ao contrário, o conteúdo 

do fanzine não poupa ninguém.  

                                                           
346 Marca da guitarra utilizada por Hendrix. 
347 Jornalista – começou como editor do Sounds em 1976, tendo feito a cobertura do início do movimento 

punk e viajado em ônibus de turnê com Sex Pistols e The Clash. Mais tarde escreveu a biografias de Glen 

Matlock, baixista e compositor dos Pistols. Também trabalhou no Sunday Express e The Guardian, entre 

outros. Escreveu para praticamente todos os jornais e revistas de rock do Reino Unido. 
348 Ver em: https://www.theguardian.com/music/2011/jun/14/mark-perry-fanzine-culture 
349 Cantor, guitarrista e compositor britânico. Foi o líder e fundador de duas bandas de sucesso, The Jam e 

The Style Council, antes de dar início a sua carreira solo. Ele é também a principal figura do mod revival 

do final dos anos 1970. Nascido no Reino Unido em 1958. 

https://efemeridesdoefemello.com/2016/07/13/revista-sniffin-glue-publica-a-primeira-edicao/
https://efemeridesdoefemello.com/2016/07/13/revista-sniffin-glue-publica-a-primeira-edicao/
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O’ Hara (2005, p. 66), nos lembra de outros dois tipos de fanzines, o de poesias 

e o de fotografias (fotozine), que também captam bem a arte e experiência do 

movimento punk. Porém, esses são difíceis de serem descritos. “Como uma obra 

conjunta, os fanzines punks dão uma visão geral, uma síntese dos vários elementos – 

música, filosofia, estética e atitude – que compõe o fenômeno punk” (PERRY, Mark, 

1977 apud O’ HARA, Craig, 2005, p. 66). 

Segundo O’ Hara (2005), a imensa quantidade de fanzines punks surgidos após a 

revista Punk e o Sniffin’ Glue foi determimante para que se desenvolvesse uma rede 

internacional de contato entre editores e leitores. Dentro do aspecto educacional do 

movimento, seria possível considerarmos que os fanzines foram um fator primordial. 

Como vimos antes, os fanzines tinham uma tiragem irrisória e eram feitos de forma 

artesanal. Não interessava a grandes lojas ou pontos de venda oferecer um produto com 

baixa margem e pouco lucro, ainda voltado para um público tão restrito.   

Os fanzines eram vendidos em várias lojas pequenas, como Rough 

Trade e Small Wonder. O conteúdo dos fanzines vinha do coração. 

Lembre-se de que eram jovens de 16, 17, 18 anos. E que adoravam 

música e que queriam mostrar a visão e as ideias ao mundo. Era bem 

mais difícil naquela época e era preciso sentar e fazer. Não existia a 

tecnologia e qualquer um pode fazer, o que é legal. As pessoas 

estavam aprendendo a passar suas ideias a outras pessoas (HOUSE350, 

Punk Attitude, 2005).  

 

Entre as primeiras publicações citaremos os surgidos na cena californiana, na 

qual os fanzines fotocopiados ou mimeografados eram parte essencial da cena. Entre os 

principais fanzines temos o Flipside, que tinha aspecto grosseiro e tosco, com uma visão 

adolescente da cena e seus fãs e o Slash, que era mais intelectualizado. Porém, o Slash 

encerrou atividades, o que permitiu ao Flipside se tornar o maior fanzine do sul da 

Califórnia. Concentrado na cena local, ele também foi o primeiro fanzine a publicar 

entrevistas com punks da Europa. Com o tempo, o Flipside foi se tornando uma revista 

mais voltada para a “música nova”, com pouca participação de seus editores originais. 

Porém, seu slogan continua sendo be more than a witness (seja mais do que um 

observador), o que ainda mantém vivo o fato dele ter sido o primeiro fanzine a sugerir 

aos EUA e à Europa que qualquer um poderia e deveria fazer suas publicações por 

conta própria (O’ Hara, 2005, p. 67).  

                                                           
350 Empresário e sócio da Rough Trade, que começou como loja de discos em 1976 vindo, 

posteriormente, a fazer o papel de selo independente, lançando títulos do rock alternativo na década de 

1980. Enquanto selo, foi responsável por lançar bandas como Smiths, The Fall, Arcade Fire, The Strokes, 

The Libertines, entre outras. 
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Tanto em relação à montagem de bandas quanto à edição de fanzines, o desafio 

lançado por artistas e editores para que jovens formassem suas bandas e lançassem seus 

próprios fanzines possuía um forte caráter pedagógico. 

O mais influente fanzine do movimento punk surgiu em 1982 em São Francisco. 

Chama-se Maximumrocknroll e já o mencionamos anteriormente em nosso trabalho.  

A Maximumrocknroll acrescentou um fanzine ao seu próspero 

programa de rádio, pondo mais política e cenas diferentes em 

perspectiva do que o Flipside fizera anteriormente. Com foco não 

apenas na Califórnia, mas em todo país e no mundo, a 

Maximumrocknroll publicava scene reports escritos por leitores de 

todas as partes do mundo. Ao publicar anúncios e endereços para 

contatos e música de todos os lugares da América do Sul, Japão, 

Europa (ocidental e oriental) e até da União Soviética, a 

Maximumrocknroll ajudou a montar uma comunidade punk de 

verdade (O’ HARA, 2005, p. 67).  

 

A Maximumrocknroll cresceu a ponto de se tornar uma espécie de instrumento 

jurídico do punk, na medida em que incorporou autoridade para decidir o que seria ou 

não “punk.” Isso criou muitas dissenções e polêmicas entre leitores e bandas. Enfim, a 

revista se mantém como ponto de referência para quem procura informações sobre o 

movimento. Vale destacar que, no início da era dos fanzines punks, o escritor Antônio 

Bivar, autor do primeiro livro sobre o movimento Punk no Brasil, era seu 

correspondente aqui no Brasil.  

E voltando para o Brasil, Magalhães (1993, p. 23) atribui o status de primeiro 

fanzine punk nacional ao Manifesto Punk, editado por Tatu351 da banda Coquetel 

Molotov. Esse fanzine divulgava bandas do Rio, São Paulo e internacionais. A 

divulgação era precária, pois não havia um ponto de venda oficial. Rapidamente os 

fanzines punks foram se diversificando, dando vez a títulos como Descarga Suburbana, 

Revolução Punk, Vitória Punk e Horizonte Negro. Posteriormente, entre 1983 e 1984, 

circularam em São Paulo os zines 1999, Lixo Reciclado, SP-Punk (editado por Callegari 

dos Inocentes) e Alerta Punk. Esses títulos trouxeram um vigor inusitado ao universo 

dos fanzines. A diagramação caótica e a postura intransigente iriam influenciar os 

futuros fanzines ditos anarquistas, fora do circuito da música punk. Como exemplo 

citamos os zines Atitude Anarquista e Ordem e Protesto. Esses fanzines já possuíam 

uma qualidade gráfica e de impressão superiores. Até mesmo uma central de 

                                                           
351 Jorge Luiz de Souza, jornalista, editor, skatista, cantor e compositor da primeira banda punk carioca, o 

Coquetel Molotov. Nascido no Rio de Janeiro em 1957 e falecido nessa cidade em 2005. 
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distribuição de fanzines, o Centro Informativo do Cólera (CIC) foi montado pelo grupo 

(Magalhães, 1993, p. 24). 

Para arrematar sobre essa intersecção entre anarquia e movimento punk, que é o 

objeto final de nossa pesquisa, destacamos as colocações do professor Antônio Carlos 

de Oliveira352. 

Desde o surgimento do movimento punk na Inglaterra, percebe-se 

uma ligação entre o punk e as ideias anarquistas. No Brasil, desde o 

final da década de 1970 (78/79) também constatamos essa ligação. 

Sem dúvida nos anos iniciais dos punks brasileiros, um amplo setor do 

movimento entendia o anarquismo muito mais pelo seu sentido 

pejorativo de desordem, descontrole, bagunça, caos, ou no sentido de 

ser apolítico, não participante da política (mais a fim do som, da 

música etc), do que seu sentido classicamente definido por anarquistas 

como Élisée Reclus353, para quem anarquismo é a máxima expressão 

da ordem, por ser uma ordem livremente organizada e aceita por todos 

os participantes.  

Os motivos podem ser muitos, porém não serão tratados aqui, o 

importante é que com a publicação dos primeiros fanzines, paulistanos 

(1981/1982) já percebemos uma preocupação cada vez maior em 

definir o que é anarquismo e sua importância para os participantes do 

movimento punk. 

Também é bastante significativo que em 1982, ano da primeira 

explosão do punk no Brasil, o jornal de orientação libertária “O 

Inimigo do Rei (nº 17, setembro / Salvador) traga o artigo “A tradição 

do uso”, tratando da trajetória do Rock and Roll ao Punk Rock, texto 

por sinal muito simpático aos punks (OLIVEIRA, 2015, p. 20).  

 

O professor Carlos Alberto Oliveira foi o organizador da fanzinoteca punk 

disponível no CEDIC354 da PUC de Perdizes, São Paulo. Em nossa pesquisa feita no 

local, acessamos inúmeras cartas endereçadas ao editor de fanzines identificado como 

Gurgel (posteriormente descobrimos através do Matheus na loja da Nada Nada 

Discos355 se tratar do “Xinês”, punk paulista da primeira geração. Nessas cartas, 

                                                           
352 O professor Carlos Alberto Oliveira foi editor (sob o apelido de “Carlão”) de alguns dos fanzines 

punks de maior relevância no movimento. Entre eles, o Anti Sistema e o Aborto Imediato Para o 

Renascer de um Novo Espermatozóide. 
353 Jean Jacques Élisée Reclus. Geógrafo e militante anarquista francês. Foi membro da Comuna de Paris 

e da Primeira Internacional dos Trabalhadores. Nascido em 1830 na França e falecido em 1905 na 

Bélgica. 
354 Centro de Documentação e Informação Científica Prof. Casemiro dos Reis Filho. 
355 Loja de discos e selo independente paulista que se especializou em relançar os discos do início do 

punk rock no Brasil. Chegaram a produzir edições de luxo com tiragens limitadas de 500 exemplares, 

como fizeram na caixa do festival “Começo do Fim do Mundo”, na qual o colecionador adquiriu um LP 

duplo (um deles extra, não lançado originalmente), uma camiseta, uma fita cassete com o show e um 

poster. Esses lançamentos geralmente são feitos em eventos punk pré-anunciados. Quando sobram, duram 

poucas horas em venda on line. A Nada Nada é um exemplo de D.I.Y. em uma atividade de produção 

muito custosa (prensagem de LPs em 2017/2018/2019) e, por isso, sem tiragens elevadas. Seus produtos 

esgotam-se rapidamente, tornando-se raridades e atingindo preços de revenda altos poucos dias após 

lançados. A Nada Nada procura vender o maior número de unidades em eventos, um por pessoa. Dessa 
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organizadas pelo prof. Oliveira, o interesse pelo anarquismo surgia em diferentes níveis. 

Existem desde curiosos de conhecimento muito superficial sobre o assunto, passando 

por reais interessados, até os que propunham a fundação de centros de convivência e de 

conscientização que, inevitavelmente, surgiram.  

Encerrando a relação dos primeiros fanzines relevantes no movimento punk 

brasileiro, Bivar (1984, p. 116) também destacou os paulistanos Factor Zero (editado 

por Strongus do grupo Anarkólatras) e Vix Punk (Editado por Redson do Cólera). 

Voltando ao início desse tópico, levantamos a questão sobre “qual seria o 

primeiro fanzine punk”. Os direcionamentos dessa pesquisa esclareceram alguns pontos. 

Porém, sobre essa questão, devido à importância do que envolve tanto uma boa revista 

independente quanto o nascimento de um periódico simples, mas com significância, não 

poderíamos deixar de registrar as considerações de John Savage sobre o assunto. 

A questão no punk rock é que era um movimento internacional de arte 

e música de uma época específica, meados dos anos 70. Não ligo se 

começou na Inglaterra ou nos EUA ou na França, Alemanha ou 

Austrália. Não me importa, não é nada interessante. Sempre me 

interessei no aspecto da comunicação internacional. Nunca pensei que 

pertencesse a alguém ou a uma nacionalidade (SAVAGE – Punk 

Attitude, 2005).  

 

É importante deixar claro que, embora citemos protagonistas que afirmem ser o 

Sniffin’ Glue o primeiro fanzine da era punk, esta discussão não nos é vital. Os motivos 

pelos quais ela foi inserida vem em função simplesmente de definirmos tanto o caráter 

da Punk Magazine quanto da Sniffin’ Glue (enquanto revista alternativa ou fanzine), e 

dela (a discussão) vir à tona com frequência. Além disso, apesar das afirmações 

colocadas até aqui, pode ser que alguém, em algum lugar, estivesse editando um fanzine 

nos mesmos moldes de Perry na mesma época, ou até antes. Portanto, a convenção dele 

ser o primeiro fanzineiro punk trata-se de uma suposição. Entendemos que estabelecer 

uma nacionalidade ou “propriedade” sobre os fanzines representa uma incongruência 

com os próprios valores do movimento Punk. 

Voltaremos à importância da Punk Magazine como precursora do movimento e 

sua propagadora para o mundo, e também à estética caoticamente característica dos 

fanzines punks. Sobre a importância da revista Punk Magazine, vimos na primeira 

citação desse tópico que Jello Biafra dos Dead Kennedys356 atribuiu maior valor às 

                                                                                                                                                                          
forma, buscam garantir que os punks antigos e fãs das bandas tenham acesso ao produto, evitando que o 

mesmo caia em mãos de especuladores.  
356 Banda de punk rock estadunidense formada em 1978 na Califórnia. Foi um grupo influente naquela 

cena punk, com letras ácidas e de fundo social e politico. 
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publicações underground do que às bandas, pelo fato dessas terem disseminado o 

movimento pelo mundo, sendo responsável pela assinatura dos contratos das bandas e 

transformando o cenário da música. 

Quando lançamos a primeira edição da revista Punk, ninguém sabia de 

onde vinha, quem nós éramos. Todos suspeitavam de nós. Mas em 

algumas semanas, nós mandávamos porque conseguíamos que pessoas 

assinassem com gravadoras depois que liam sobre elas na revista 

Punk. O primeiro contrato dos Ramones com a Sire Records357 

aconteceu em parte pela publicidade que tiveram na primeira edição 

da Punk (HOLMSTROM – Punk Attitude, 2005).  

 

A Punk Magazine ultrapassou a barreira imposta pela indústria cultural, obtendo 

resultados antes franqueados às corporações e grupos que detinham exclusividade de 

ação nesse mercado e estratégias de marketing para produção e vendas. Não podemos 

afirmar, mas nos parece improvável que uma banda como os Ramones pudesse, de 

forma espontânea e graciosa, em uma primeira audição, ser palatável ao consumidor do 

rock dominante daquele recorte histórico. A mediação de uma revista como a Punk 

muito provavelmente se fez necessária. 

Porém, em análogo à revista Punk, que não pretendia ser um fanzine, as bandas 

de Nova York também não pretendiam ser punks. Esse fato nos interessa, para que 

entremos na segunda parte de nossa conclusão. 

Quando o CBGB começou e as primeiras bandas começaram a tocar 

lá, era um novo tipo de música, mas que não tinha nome (GRUEN – 

Punk Attitude, 2005).  

 

Nós surgimos de repente com essa revista “Punk” e chamávamos tudo 

de “punk isso” ou “punk aquilo”. O carro era um punkmóvel e Eddie 

(Legs McNeil) decidiu chamar-se de punk e dizíamos que estávamos 

começando o movimento punk. A maioria das bandas odiava. Acho 

que nenhuma banda de Nova York se chamava de punk rock antes do 

final da década de 80. Acho que Johnny Thunders and The 

Heartbreakers odiavam, porque não descrevia o que a maioria das 

bandas fazia, e ninguém se chamava de punk (HOLMSTROM – Punk 

Attitude, 2005).  

 

Na verdade, a prerrogativa de dispensar o sucesso, focando seu trabalho no 

protesto social, não era uma característica das bandas daquela cena, como vimos antes 

nesse trabalho. 

E a revista Punk começou a escrever sobre essas bandas. Assim, 

começaram a se referir a bandas que poderiam aparecer na revista 

Punk como “bandas punk.” E nos EUA as bandas punk não estavam 

                                                           
357 Fundada em 1966 por Seymour Stein e Richard Gottehrer. Durante a década de 1970 transformou-se 

em gravadora independente, contratando principalmente os artistas recém surgidos da cena punk de Nova 

York. 
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em alta. Ninguém queria ser uma coisa punk, mas algo popular. E na 

Inglaterra adotaram mais a atitude de ser um desgarrado, de ser um 

estranho e começaram a usar o termo punk (GRUEN – Punk Attitude, 

2005).  

 

 O sentido da palavra estranho como colocada por Bob Gruen na citação acima 

vai ao encontro ao conceito visto em Bauman (2017, p. 14) anteriormente. E embora a 

princípio tenham negado, o tempo ressignificou a palavra “punk” e sedimentou aquela 

cena na história da música. Dessa forma, mais para o fim da década de 1980, se associar 

àquele grupo, enquanto punk, poderia abrir portas para algumas bandas.  

Assim, com as bandas, os espaços e a revista, o movimento punk, ainda que não 

reconhecido em sua gênese, começou a ser o condutor de sua própria trajetória. A 

importância disso não é percebida em um momento inicial. Apenas a experiência 

acumulada com o tempo e seus desdobramentos transformam todas as experiências 

individuais em coletivas, contestando apenas o fundamento da expressão Blank 

Generation de Richard Hell, que os classificava como uma “geração vazia.” 

Passando então para os fanzines propriamente ditos, como o Bondage e o 

Sniffin’ Glue, temos uma edição inversamente oposta à das revistas independentes, 

especificamente à Punk. A começar pela diagramação caótica, de leitura franqueada 

para quem detém o código desse tipo de informativo, talvez um reflexo do próprio caos 

em que vivem e sobre o qual desejem falar. Da desorganização das grandes cidades, do 

preenchimento irregular de espaços, da assimetria de oportunidades, do anonimato 

autoral em um artigo ou pensamento que pertence a um coletivo. Não na intenção de 

buscar uma identidade grupal em função de alavancar vendas, mas sim de estruturar seu 

pensamento e socializar o conhecimento. Enfim, documentos de barbárie 

contemporânea. O sentimento colaboracionista também é presente nessa história. 

Destacamos uma narrativa do escritor John Savage para ilustrar essa união “entre 

estranhos. 

A maioria tinha acesso a máquinas de escrever. O problema era ter 

acesso a uma máquina fotocopiadora. Eu trabalhava na época e, 

embora não fosse ilimitado, eu tinha bom acesso a uma fotocopiadora. 

E me pediram, Shane McGowan me pediu, para copiar seu fanzine, 

“Bondage” na máquina do escritório, porque ele estava tendo 

dificuldade em encontrar quem copiasse, pois estava coberto de 

lâminas e alfinetes. Era bem perigoso. Você os comprava na Rough 

Trade e a Rough Trade era bem importante por isso (SAVAGE – 

Punk Attitude, 2005).  
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Voltando à estética dos fanzines ingleses, o aspecto de improviso e falta de 

recursos perceptíveis em sua confecção não deixa de remeter à ideia de Jamie Reid que, 

na produção da capa do primeiro disco dos Sex Pistols358, se utilizou da estética de nota 

de resgate (colagem de letras), o que além de tensão sugeriu anonimato. Quase um 

experimento dadaísta, o fluxo de leitura de alguns fanzines punks se dá mais pelo 

automatismo psíquico que acompanha sua editoração e seus códigos próprios de 

sobrevivência no caos do que pelo fluxo lógico que se espera de um jornal. Dentro do 

conceito do D.I.Y., o fanzine é o produto daquele que não se furta ao debate, em uma 

tentativa de conquista de espaço e de voz. Um editor de fanzine não se omite ou inibe 

por dificuldades técnicas, formativas ou financeiras. Essas são ressignificadas em 

formas visuais de expressão. Assim como uma música composta por poucos acordes em 

um instrumento obtido por alguma sorte, o fanzine também representa um esforço em 

seu processo de emersão. O fanzine do movimento punk nasce como uma necessidade 

pessoal de seu editor mas, em meio ao caos que reflete, também constitui, dentro do 

conceito de Walter Benjamin, um documento de barbárie (Benjamin, 2012, p. 124 e 

125), testemunho da sociedade desigual em que vivemos. 

 

3.6 A educação libertária e o pensamento punk sobre a educação 
 

Quando você tem 15, 16 anos, começa a aprender a viver e a ficar 

vivo. Ou você aprende a lei da rua ou então está fodido. O que eles 

ensinam na escola não prepara para a vida. Os livros não se comparam 

a viver no mundo real. Rock’n’roll ensina você a viver (RAMONE, 

1989 apud TRUE, 2011, p. 13). 

 

Esta colocação feita por Joey Ramone demonstra uma reação à escola formal. 

Em sua prática, ele encara a vivência da situação enquanto método de ação e 

aprendizado. Esse princípio era adotado pelas escolas anarquistas359. O contraste 

sugerido pelo cantor propõe que a educação formal, além de não preparar o sujeito para 

situações empíricas, também não forneceria subsídios para que as dificuldades inerentes 

a elas fossem suplantadas. 

Uma outra visão ratifica a colocação de Joey, atribuindo ao movimento punk 

uma característica educativa informal360. 

                                                           
358 Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols. 
359 O Anarquismo chegou ao Brasil através dos imigrantes europeus. Eles também foram responsáveis 

pelas primeiras experiências pedagógicos libertárias. Ver Pedagogia Libertária de Gallo, 2007 e A 

Educação Libertária no Brasil: Uma Trajetória, de José Damiro de Moraes. 
360 Veremos melhor esse conceito adiante em nosso trabalho. 
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Já tive a oportunidade de organizar concertos, ajudei a organizar 

turnês, trabalhei em organizações coletivas, assisti a dezenas de 

bandas e escutei discos demais. O punk tem sido um ótimo 

instrumento educacional na minha vida e está definitivamente 

encravado no meu ser (BAYARD, 2005, p. 14). 

 

A relação do rock com a escola sempre foi conturbada. À exceção daqueles que 

estudaram em escolas de arte, levando o fazer artístico ao encontro dos interesses da sua 

produção musical, as narrativas se mantém na área do conflito. O punk foi, muito 

provavelmente, a vertente do rock que de forma mais contundentemente mostrou revolta 

contra as estruturas sociais desiguais. 

Os pais de Glen alimentavam a esperança de que seu filho fosse para a 

universidade e se tornasse o primeiro homem da família Matlock a 

ganhar a vida sem sujar as mãos. Embora Glen tenha diligentemente 

conseguido “A” e “B” na escola, não tinha interesse em seguir carreira 

acadêmica. Ele também tinha uma aversão igualmente forte a 

trabalhar em um emprego padrão das 9 às 17 horas. Conseguiu um 

meio termo quando prestou exame – e foi aceito – na St. Martin 

School of Art. Isso, no entanto, não era em razão de nenhum interesse 

particular em arte, mas sim porque havia lido que muitos músicos – 

particularmente John Lennon, Ray Davies361 e Keith Richards – 

haviam se matriculado em escolas de arte enquanto passavam o tempo 

antes de embarcar em suas trilhas musicais (PARKER e O’SHEA, 

2012, p. 64-65).  

 

Tanto Joey Ramone quanto Glen Matlock, não tendo desenvolvido a melhor 

relação com a educação (o primeiro nos EUA e o segundo na Inglaterra), 

ressignificaram o sentido do aprendizado e sua aplicação na vida prática, construindo 

suas relações e atividades profissionais a partir de grupos ligados a um determinado 

nicho362 artístico.  

Em relação à citação feita algumas linhas atrás, é possível que surja alguma 

crítica conservadora à indisposição de Matlock para um emprego formal no horário 

comercial, tal qual o modelo estabelecido pelas convenções do sistema capitalista. 

Antes que isso ocorra, vale citar um trecho do artigo do professor José Damiro de 

Moraes (s/d, p. 1) a respeito de um dos primeiros núcleos fundado por italianos no 

Brasil com o objetivo de editar jornais visando a organização do proletariado. Desse 

grupo, organizado em 1891, surgiu o jornal L’Asino Umano (1893-1894), cujo lema era: 

                                                           
361 Raymond Douglas Davies, cantor, guitarrista e compositor dos Kinks, considerada a quarta banda da 

invasão britânica. Nascido em Fortis Green, norte de Londres, em 1944 e em atividade até os dias de hoje. 
362 Porção específica de um mercado, geralmente uma parte pequena, com necessidades e hábitos 

específicos, com consumidores normalmente exigentes. Muitas vezes esse segmento de público não tem 

todas as suas necessidades bem exploradas.  
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“Lavorare per vivere e non vivere per lavorare” (FELICITI, 1994 apud DAMIRO DE 

MORAES, José). Em português: “Trabalhar para viver e não viver para trabalhar”. 

Mas seriam eles “rebeldes sem causa?” De que forma poderíamos entender a 

natureza das indisposições desses jovens com a escola? Tentaremos alcançar essa 

perspectiva social através de uma fábula de Bertold Brecht363: 

A menina, filha da dona da pensão, perguntou ao senhor K.: “se os 

tubarões fossem pessoas, eles seriam bonzinhos para os peixinhos 

menores?” “Claro”, ele respondeu, “se os tubarões fossem pessoas, 

eles teriam fortes caixas construídas no fundo do mar para os 

peixinhos. Lá, eles poriam toda espécie de comida, plantas e bichinhos 

também. Eles cuidariam para que não faltasse água fresquinha, e 

tomariam toda sorte de precaução sanitária. Por exemplo, se um 

peixinho machucasse sua barbatana, os tubarões rapidamente fariam 

um curativo para que ele não morresse antes da hora. Os tubarões 

dariam grandes festas aquáticas de vez em quando para que os 

peixinhos não ficassem tristes – porque os peixinhos alegres têm sabor 

muito melhor do que os peixinhos tristes. Claro que também haveria 

escolas nas grandes caixas. Lá, os peixinhos aprenderiam a nadar bem 

para dentro da boca dos tubarões. Aprenderiam geografia para poder 

achar os tubarões onde quer que se encontrassem nadando 

preguiçosamente. A matéria principal naturalmente seria a educação 

moral dos peixinhos. E aprenderiam que a coisa mais bela, a melhor 

de todas para um peixinho, é ele se sacrificar com alegria e, acima de 

tudo, crer nos tubarões, principalmente quando estes dizem que estão 

construindo um futuro maravilhoso. Os peixinhos ficariam sabendo 

que este futuro maravilhoso, entretanto, só é possível quando se 

aprende a obedecer. Os peixinhos deveriam afastar-se de todas as 

inclinações vis, materialistas e marxistas, e informar imediatamente 

aos tubarões se algum peixinho manifestasse tais tendências. Se os 

tubarões fossem pessoas, é lógico que também haveria arte. Quadros 

maravilhosos dos dentes dos tubarões, pintados em cores 

deslumbrantes, e suas bocas e goelas pareceriam playgrounds onde os 

peixinhos poderiam brincar e dar cambalhotas. Os teatros do fundo do 

mar levariam peças onde peixinhos heroicos nadariam com 

entusiasmo para dentro da goela dos tubarões, e a música seria tão 

melodiosa que os peixinhos nadariam em êxtase para as igrejas, e 

tomados dos mais belos pensamentos mergulhariam pela garganta do 

tubarão abaixo. Certamente, haveria religião. Esta ensinaria que a 

verdadeira vida começa realmente nas entranhas do tubarão. E, se os 

tubarões fossem pessoas, os peixinhos deixariam de ser iguais como 

são agora. Alguns receberiam cargos e ficariam acima dos outros. Os 

peixinhos um pouquinho maiores teriam até permissão para devorar os 

menores. E tudo isso seria formidável para os tubarões que teriam, 

então, petiscos maiores para se deliciarem. E os peixinhos mais 

                                                           
363 Eugen Bertholt Friedrich Brecht foi um destacado dramaturgo, poeta e encenador do século XX. Seus 

textos e montagens o fizeram conhecido mundialmente. Brecht é um dos escritores fundamentais deste 

século: revolucionou a teoria e a prática da dramaturgia e da encenação, mudou completamente a função e 

o sentido social do teatro, usando-o como arma de consciencialização e politização.  Nascido na 

Alemanha em 1898 e falecido neste mesmo país em 1956 – Vimos Brecht anteriormente em nosso 

trabalho ao focarmos em seu princípio de refuncionalização segundo o filósofo Walter Benjamin (2012, 

p. 137). 
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importantes, aqueles que receberam cargos, seriam responsáveis pelos 

outros peixinhos. E estes se transformariam em professores, oficiais, 

engenheiros, construtores de caixas, etc. Em suma, só se os tubarões 

fossem pessoas, haveria cultura no fundo do mar (BRECHT apud 

REIMER, 1975, p. 17-18).  

 

Brecht se refere a uma sociedade na qual o indivíduo perde sua capacidade 

crítica, a característica reflexiva, para uma construção social/cultural que o mantém, 

ainda que, por força do hábito, em uma situação inconsciente sob controle e opressão.  

Com relação à escola, o autor se refere a um currículo364 reprodutivo cultural e 

socialmente, aquele que mantém as classes sociais estanques, permitindo a um 

determinado grupo, sempre bem menor em relação ao todo, que se propague por vários 

anos em posição privilegiada.  

É justamente em função desse estado de coisas que os punks de São Paulo se 

insurgem. 

Foi assim: a gente chegou na escola e queriam que a gente lavasse a 

escola. Lavasse. Pegasse rodo, vassoura e tal. Agora, a gente já 

trabalhava o dia inteiro, não é o papel do aluno lavar a escola, o papel 

é estudar. O estado não tinha funcionários para deixar tudo limpo. E 

queriam usar os alunos. Então a gente já chegou na classe chutando os 

baldes, cuspindo na lousa. Sabe, pra contestar mesmo. Nisso já 

pegamos um mês de suspensão, fora os outros acumulados. No final 

do ano resolveram fazer uma reunião e nos expulsarem da escola 

(ULIANA, Juventude e História: O Punk no Brasil [Documentário do 

Youtube produzido como trabalho final para a disciplina “A escola no 

mundo contemporâneo” do Departamento de História da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências humanas da Universidade de São 

Paulo] São Paulo: 2011).  

 

Sílvio Gallo (2007, p. 4) coloca que a educação de hoje é, antes de tudo, 

atribuída ao Estado, cabendo à educação privada um papel complementar ou em função 

de uma escolha ideológica dos pais. O autor classifica essas opções como limitadas, 

pelo fato dos currículos e atividades pedagógicas serem todas definidas, regulamentadas 

e fiscalizadas pelo Estado. Este fator, na visão do autor, mantém as estruturas 

formativas em nível apenas reprodutivo, não promovendo o sentimento de autonomia e 

liberdade aos alunos.  

Silva (2015, p. 15), também atribui o alcance do fator formativo enquanto chave 

para a liberdade ao currículo escolar. O autor sustenta que, no fundo das teorias de 

                                                           
364 Conjunto de fatores ligados à aprendizagem escolar: conteúdos, experiências escolares, planos 

pedagógicos etc.  
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currículo365, está, pois, uma questão de “identidade” ou de “subjetividade.” Se 

quisermos recorrer à etimologia da palavra “currículo”, que vem do latim curriculum, 

“pista de corrida”, podemos dizer que no curso dessa “corrida” que é o currículo 

acabamos por nos tornar o que somos. Porém, também existe a figura de uma “corrida” 

por impor determinado currículo em função de disputas ideológicas e políticas.  

Quando pensamos em currículo pensamos apenas em conhecimento, 

esquecendo-nos de que o conhecimento que o constitui o currículo estará relacionado 

aquilo que nos tornaremos. Na nossa identidade, na nossa subjetividade. 

A colocação do autor é importante para que entendamos o complexo campo de 

disputas que constitui o currículo escolar. Nos dias em que essas linhas são escritas, um 

retrocesso de vulto acomete a área da educação pública no Brasil através de propostas 

de mudanças desconectadas das funções formativas e socializantes da escola, além da 

realidade empírica dos alunos. Tais mudanças preveem a retirada de disciplinas 

essenciais para a formação do ser social e reflexivo, como história, filosofia, sociologia, 

artes e geografia366. Ou seja, um currículo extremamente obstrutor para a fluência 

acadêmica dos alunos de classes sociais pobres (excludente), na medida em que os de 

classes abastadas, matriculados em escolas privadas, terão essas matérias em sua 

formação. Não bastasse o capital financeiro herdado pelos alunos das classes 

dominantes, os das escolas públicas não teriam acesso sequer ao capital cultural básico 

ou à informação sobre os fatos históricos. 

  Some a isso que essas forças políticas conservadoras ainda propõe um projeto 

político chamado “escola sem partido”, que acusa de forma genérica professores de 

praticarem algum tipo de “doutrinação ideológica esquerdista” no espaço escolar. Tal 

suposição, vinda de grupos do espectro político da extrema direita, não encontra 

respaldo empírico, tendo em vista a recente vitória do seu candidato à presidência, uma 

pessoa com discurso extremamente conservador, inclusive extrapolando os limites 

cautelosos da fala democrática.  

Em vista dessas pistas cabe ressaltar que, provavelmente, lugares sociais antes 

estanques estão sendo apropriados por pessoas de passaporte “não franqueado” a essas 

                                                           
365 Ver “Documentos de Identidade, Uma introdução às teorias do currículo”, de Tomaz Tadeu da Silva, 

2015, editora Autêntica. 
366 As mudanças citadas no texto correspondem às medidas tomadas pela reforma do ensino médio 

promovida pelo presidente Michel Temer. O projetou de lei original é o PL-6840/2013. Porém, o texto foi 

alterado desde 2013, promovendo mais perdas do que ganhos. Ver em 

https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/reforma-do-ensino-medio-e-publicada-no-diario-

oficial-leia-a-integra-da-nova-lei/ 
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posições. Negros, mulheres, homossexuais e, enfim, os estranhos e diferentes, como 

colocado por Bauman (2017), reacendendo em parte da classe média brasileira uma 

reação a esses estigmatizados, assim como colocado por Goffman (1980). Esse é um 

indicativo de que, nos últimos anos, provavelmente se tenha praticado no Brasil um 

currículo inclusivo nas escolas. O que, associado às políticas públicas afirmativas para 

ingresso dessas pessoas na universidade (como exemplo temos as cotas raciais nas 

universidades, além do ensino da cultura africana e os esforços no sentido de combate à 

homofobia), provocou mudanças que não interessavam a todos. 

O currículo, dessa forma, define a sociedade em que vivemos, pois constrói 

nossas humanidades. Um currículo que permeia apenas os valores das camadas 

dominantes mantém por tempos uma identidade cultural não representativa de toda 

gama social. E, de forma inconsciente, determinados valores são elevados a modelo 

padrão enquanto outros chegam, por vezes, a serem marginalizados. A cultura africana, 

por exemplo, começou a ser inserida no currículo escolar em meados da década de 2000 

nas escolas públicas. Hoje, a inserção do negro na sociedade trouxe novas perspectivas 

para essa população. Como dissemos no parágrafo anterior, é provável que esse fato, em 

grande parte, tenha recrudescido o conservadorismo que no momento ameaça liberdades 

e direitos. A não valorização de todas essas culturas que constroem nossas identidades 

acaba por definir destinos sociais e econômicos, individuais e coletivos, muitas vezes 

marcados por profundas desigualdades.  

É justamente da construção de uma sociedade desigual que nasceram os objetos 

de nosso estudo, o movimento punk e a educação libertária no Brasil. A adoção da 

anarquia enquanto bandeira encontrou respaldo e correspondência na aura (Benjamin, 

2012, p. 27) do movimento punk. Trata-se de anseio legítimo de jovens que, não 

satisfeitos com os currículos, os conteúdos e as relações verticais com a escola 

(consideremos que isso se intensifica em um cenário de governo interventor militar), 

vão em busca da construção de seus próprios saberes, de sua identidade e cultura. 

As famílias eram contra qualquer tipo de rebeldia. A normalidade era 

o que interessava na época. Porque vivíamos num regime militar e era 

até perigoso você ter ideias diferentes. E tinha uma parcela da 

juventude que, claro, tinha. Principalmente o grupo que eu 

frequentava, a gente se interessava muito por leitura. Não a leitura que 

a escola dava, que eram só os clássicos. A gente buscava outros 

escritores, mais malditos. Naquela época, na parte de filosofia, a gente 

gostava de Nietzsche e Schopenhauer. Tinha, do existencialismo, o 

Jean Paul Sartre, Hermann Hesse. A gente já tinha (lia) esse tipo de 

literatura contestatória. Uma coisa que envolvia mudanças no 

comportamento e rebeldia. A gente também gostava muito de 
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escritores russos como Maiakovski (Vladimir Maiakovski), como 

Máximo Gorki, que também previam mudanças. Por esse motivo, 

quando o punk surgiu, já encontrou essa molecada toda preparada para 

essa nova forma de música, estilo e comportamento. A gente já era 

punk sem saber.   (ULIANA, Juventude e História: O Punk no Brasil 

[Documentário do Youtube produzido como trabalho final para a 

disciplina “A escola no mundo contemporâneo” do Departamento de 

História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas da 

Universidade de São Paulo] São Paulo: 2011).  

 

A colocação de Ariel revela um interesse formativo por parte de alunos pobres 

que ultrapassava as orientações oficiais de currículo.  

Com relação à colocação de Ariel sobre essa busca autônoma por formação, um 

trecho do fanzine “Aborto Imediato” número 1 de 1986 traz uma analogia pertinente. O 

título deste texto é “Papos Intelectuais de Banheiro”. 

A realidade, o solo histórico, no qual os homens, vivem, sempre 

deixou como marca a relação de desigualdade e injustiça social, 

porém, em todas as épocas se registraram a existência de homens, que 

se rebelaram contra tal estado de coisas. Nesse sentido os exemplos 

históricos se repetem, destacando-se particularmente a década de 70 e 

80, dos séculos XIX e XX, por produzirem movimentos, que apesar de 

terem 100 anos se separação entre si, adotam a mesma concepção 

diante de uma sociedade burguesa; o movimento simbolista e o punk 

rock.  

A década de 80, do século XIX, é marcada pelo pleno 

desenvolvimento da sociedade capitalista, é o período da 2ª revolução 

industrial que se inicia estimulando o fortalecimento da burguesia no 

poder, e dos seus códigos de moral e costumes, e é diante deste 

quadro, que o mov. simbolista floresceu como principais figuras 

representadas nas pessoas de Rimbaud e Baudelaire, os poetas 

malditos da França, os DECADENTES, como também são 

classificados pelos historiadores, representou não só diante de uma 

sociedade “moralista e cristã”, o papel de desestabilizadores da 

tradição dos bons costumes, como Baudelaire nos seus poemas e 

Toulouse na pintura, na exaltação e imortalização da prostituta como 

forma de se rebelaram contra a sociedade e família burguesa. 

Rimbaud foi a maior expressão desse sentimento de frustração e 

impotência diante de uma mundo errado, aos 20 anos, já consagrado 

nos meios operários, enfatigado pelos livros e dos homens, 

pronunciando-se mais favorável à MERDA do que à poesia, passa a 

levar uma vida errante pelo mundo trabalhando como vendedor, 

professor de linguas, empregados de circo, doqueiro e por aí a fora, 

até que em uma de suas várias andanças, contrái em algum ponto da 

África, uma infecção na perna que causa mais tarde sua morte em 

terrível agonia.  

Assim sendo, as formas de comportamento que visam chocar a 

sociedade, necessidade de negar a mesma não são maneiras de se 

expressar novas, portanto a posição assumida por nós diante de um 

movimento de contracultura, como hippies, ou o heavy metal não 

deveriam ser tão radicais pois a rebelião sempre esteve presente em 

qualquer Lugar ou época, e os punks são os herdeiros hereditários pós-

hippies, de tal forma comportamental, além do mais quem nos garante 
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que em algum lugar, não do céu pois este é demasiado enfadonho e 

sem graça, mas noutro lugar tão temido e evitado, Rimbaud, 

Baudelaire, Dean, Sid Vicious não estejam atentos e com um certo ar 

de satisfação observando os caminhos enveredados pelo Punk Rock 

aqui encima (Sem autoria, Aborto Imediato nº 1, p. 12, 1986). 
 

 Ao menos em relação aos alunos da escola pública para a classe social à qual 

pertenciam. Sustentando a pertinência das colocações de Ariel, nos apoiaremos em um 

recorte extraído do professor Sílvio Gallo (2007, p. 4), quando ele se refere às antigas 

escolas libertárias brasileiras: 

Neste contexto, urgia que aqueles indivíduos, em sua maioria iletrados 

e ignorantes, desenvolvessem uma maior capacidade de abstração e 

conceituação, o que só seria possível através da instrução, à qual eles 

só poderiam ter acesso caso as condições fossem enormemente 

facilitadas (GALLO, 2007, p. 4). 

 

O contexto ao qual se refere Sílvio Gallo e com o qual estabelecemos analogia 

com a fala de Ariel diz respeito à função política específica da escola pública na gênese 

de sua fundação, que seria, segundo o autor, promover a manutenção e crescimento do 

próprio Estado, acalmando o ânimo das massas que reivindicavam melhores condições 

de vida (Gallo, 2007, p. 5). 

Antes de voltarmos à educação libertária, vamos entender a origem histórica 

dessa naturalização das diferenças sociais, e de que pensamento surge uma oposição a 

ela. Para isso, recorreremos novamente a um recorte do professor Gallo (2007, p. 74): 

A filosofia política de tradição burguesa trabalha com a categoria de 

um “estado natural”, no caso das desigualdades sociais, é comum 

encontrarmos análises que colocam-nas como “naturais”: todos os 

homens são naturalmente diferentes, e as diferenças nas condições 

sociais são nada mais nada menos do que extensões destas diferenças 

naturais. Sendo assim, o sucesso ou o fracasso, o domínio ou não do 

saber, a riqueza ou a miséria são simplesmente o fruto do trabalho de 

cada homem, trabalho este que se processa de acordo com as 

características e “aptidões naturais” deste homem. Naturalmente, 

então, a sociedade será desigual, pois os homens são desiguais: um é 

rico porque teve aptidão suficiente para aproveitar as oportunidades 

que lhe apareceram: outro é um miserável operário porque suas 

características naturais assim o determinaram. A sociedade e a cultura 

são um simples reflexo da natureza (GALLO, 2007, p. 74). 

 

 Ainda baseados em Sílvio Gallo (2007, p. 74), o professor cita o anarquista 

Bakunin367 como propositor de um caminho alternativo a essa situação. 

                                                           
367 Mikhail Aleksandrovitch Bakunin. Teórico politico russo, uma das personalidades mais influentes do 

anarquismo e um dos fundadores da tradição social anarquista. Nascido em 1814 em Tver Governorate – 

divisão administrativa do Império Russo e República Socialista Federativa Soviética da Russia - e 

falecido na Suíça em 1876. 
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Bakunin insurge-se contra essas afirmações. Para ele, o homem é um 

produto social e não natural. É a sociedade que molda os homens, 

segundo suas necessidades, através da educação. E se a sociedade é 

desigual, os homens serão todos diferentes e viverão na desigualdade 

e na injustiça, não por um problema de aptidões, mas mais 

propriamente por uma questão de oportunidade. Não podemos mudar 

a “natureza humana”, mas podemos mudar aquilo que o homem faz 

dela na sociedade: se a sociedade é natural, estamos presos a ela. Mas 

se é social, podemos transformar a sociedade, proporcionando uma 

vida mais justa para todos os seus membros (GALLO, 2007, p. 74). 

 

 O pensador Bakunin aponta uma solução que viria em função da educação, para 

que haja condições de se superar o estado de coisas que mantém uma fatia social 

estagnada. Para se entender melhor essa situação, trazemos uma citação de Felipe 

Corrêa extraída da apresentação do livro do professor De Jong (2008, p. 12). 

As relações centro-periferia baseiam-se em uma forma libertária de 

enxergar as relações presentes em nossa sociedade. Elas estão 

fundamentadas nas relações de domínio estabelecidas pelos centros 

em relação às periferias, entendendo que a dominação existe quando 

uma pessoa ou um grupo de pessoas utiliza-se da “força social de 

outrem (do dominado), e, consequentemente, de seu tempo, para 

realizar seus objetivos (do dominador) – que não são os objetivos do 

agente subjugado”. Assim, desde as questões mais complexas como o 

capitalismo e o Estado, até as relações de poder dentro de um 

movimento social ou mesmo de uma organização política podem ser 

analisadas por esta perspectiva (CORRÊA em DE JONG, 2008, p. 

12). 

 

 As relações de domínio, como concebidas por Bakunin, prevaleceriam ainda que 

em um Estado tomado sob justificativa de defesa dos interesses do povo. A dominação 

não terminaria, apenas passaria a ser exercida por uma nova classe”, igualmente 

desejosa de jamais perder as posições de privilégios adquiridas (Corrêa, 2007, p. 18).  

O Exército Vermelho Chinês em sua Longa Marcha na década de 

1930, as colunas de Fidel Castro368 na Sierra Maestra, o grupo 

boliviano de Che Guevara369, não pertencem à verdadeira guerrilha. 

Representam o núcleo de um novo exército, o foco – para usar a 

palavra frequentemente utilizada na década de 1960 – uma nova 

estrutura militar orientada para o poder (DE JONG, 2008, p. 74). 

 

                                                           
368 Fidel Alejandro Castro Ruz, revolucionários cubano que governou a República de Cuba como 

primeiro ministro entre 1959 e 1976 e como presidente entre 1979 a 2008. Nascido em Cuba em 1926 e 

falecido nesse país em 2016. 
369 Ernesto Guevara de la Serna, medico, jornalista, escritor e guerrilheiros argentine-cubano que 

lideraram a Revolução Cubana que levou Castro ao poder naquele país. Nascido na Argentina em 1928 e 

falecido na Bolívia em 1967. 
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 Não obstante a citação acima, De Jong (2008, p. 74 e 75) admite que a 

reformulação subsequente da sociedade após uma guerra de guerrilha370 – como 

ocorrido na China, Vietnã, Iugoslávia, Cuba e Guiné-Bissau – dão mais espaço em suas 

concepções sobre transformação social ao desenvolvimento orientado para a periferia, 

pelo menos enquanto a lembrança da luta guerrilheira permanecer viva. 

 Entretanto, o movimento anarquista, em sua origem, não pretendia o 

prevalecimento de nenhum grupo, não era natural ou comum a determinada classe 

social em especial e nem agia ou age em função particular de nenhuma delas. Ele 

objetiva uma relação horizontal. Segundo o professor Gallo (2007, p. 20): 

Para que entendamos a real dimensão da filosofia política do 

anarquismo, é necessário que o entendamos como constituído por uma 

atitude, a de negação de toda e qualquer autoridade e a afirmação da 

liberdade. O próprio ato de transformar essa atitude radical em um 

corpo de ideias abstratas, eternas e válidas em qualquer situação seria 

a negação do princípio básico da liberdade, Admitir o anarquismo 

como uma doutrina política é provocar o seu sepultamento, é negar 

sua principal força, a afirmação da liberdade e a negação radical da 

dominação e da exploração (GALLO, 2007, p. 20). 

 

 A definição do professor Gallo (2007) estabelece o paradigma anarquista, que 

constitui uma ideia alternativa de construção social. A concepção de tal conceito requer 

um capital consciencial fora dos padrões convencionais comuns à maioria das pessoas, 

pois não prevê “fiscais” ou autoridades que lhes defina ou patrulhe a ocupação de um 

lugar ou função na sociedade. Essa perspectiva dispensa valores que são caros à maioria 

(principalmente aos representantes da chamada classe média), justamente por 

estabelecerem as diferenças nas quais elas se baseiam para fins de prevalecimento. E 

das quais, consequentemente, possuem dificuldade de se libertar. A transformação 

anarquista prescinde de uma reformulação profunda na forma de se conceber a 

sociedade. 

 Voltando então a ela, a educação libertária nasce, entre outras coisas, do 

entendimento dessas convenções e posterior oposição a ela. A princípio, o cidadão deve 

se localizar e identificar dentro da sociedade e compreender as condições nas quais vive 

e os lugares que pode ocupar. Os punks de São Paulo possuíam essa consciência no 

plano intuitivo, alinhados com o pensamento de Joey Ramone na citação que iniciou 

esse capítulo. 

                                                           
370 Praticada, quase que na totalidade dos casos, por grupos revolucionários internos. Modelo de combate 

não convencional, caracterizado pela ocultação dos combatentes e sua extrema mobilidade, buscando 

prevalecimento por conhecimento prévio das áreas sob ataque. Guerrilheiros, via de regra, se utilizam de 

armamentos leves. Porém, o fator surpresa se constitui em seu forte aliado. Pode incluir civis. 
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Esse tipo de educação é o que valia pra gente, era uma educação na 

prática. A gente lia também muita coisa que tinha sobre educação, não 

sei se vocês conhecem um livro que se chama Summerhill371, que fala 

sobre uma educação alternativa, do cara da Inglaterra. A gente se 

preocupava com essas questões todas. Questão do meio ambiente... 

quando a gente chutava lixo, era pra mostrar que o nosso lixo estava 

ali, não estava asséptico, fechado em sacos e tal... sabe, o nosso lixo 

era ali. Então a gente queria espalhar esse lixo pra sociedade toda 

sociedade ver. Essa era a função do punk antigamente (ULIANA, 

Juventude e História: O Punk no Brasil [Documentário do Youtube 

produzido como trabalho final para a disciplina “A escola no mundo 

contemporâneo” do Departamento de História da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências humanas da Universidade de São 

Paulo] São Paulo: 2011). 

 

Em meio aos conceitos observados até aqui, conectamos os anseios acadêmicos 

do Ariel com os ideais anarquistas e os relacionamos através da educação libertária. 

Ariel buscou preencher esse déficit com a educação chamada informal372. As escolas 

libertárias, em sua rotina de estudos, socialização e conscientização, em muito dialoga 

com o movimento punk como surgido em São Paulo, o que sugere, ainda que de forma 

ingênua, uma associação entre esse movimento urbano e o fazer educacional anarquista.  

Também e principalmente nos fanzines, a divulgação do Anarquismo acontecia 

em caráter pedagógico. No fanzine Desobedecendo, editado por Alvaci Coutinho, o 

fanzineiro publicou a biografia de William Godwin (1756 – 1835), considerado 

percursor do pensamento anarquista. 

Escritor e filósofo inglês, considerado o percursor do pensamento 

anarquista moderno, nasceu em 3 de março de 1756, em Wisbeach, de 

uma família de dissidentes calvinistas.  

Seguindo a tradição da família, estudou teologia e foi nomeado 

pregador em 1778, chegando a ser pastor em várias comunidades 

dissidentes até 1883. Influenciado pelas ideias da Revolução Francesa, 

sobretudo de Rousseau e Helvetius, afastou-se da religião, iniciando 

então sua reflexão sobre a realidade social. 

Nessa época ligou-se a um famoso grupo de intelectuais e 

trabalhadores revolucionários que se reuniam nas tabernas de Londres, 

tornando-se amigo de Thomas Paine, autor de “Os Direitos do 

Homem”. Em 1791 conheceu, nesse Círculo, a que seria sua 

companheira Mary Wollstonecraft, precursora do feminismo, que em 

1792 publicou a Reivindicação dos Direitos da Mulher. Dessa relação 

nasceu Mary Wollstonecraft Goldwin, futura companheira do poeta 

Shelley e autora de Frankstein.  

                                                           
371 Ariel se refere ao livro de Alexander Sutherland Hill, lançado em 1960, que no Brasil foi batizado de 

“Liberdade sem Medo”. A obra ressalta conceitos de liberdade, democracia e autodeterminação. O 

modelo de Educação proposto no livro valoriza sujeitos com formação crítica que, sem medo, expressam 

seu modo de ser e, assim, modificam a sociedade. 
372 “Processo contínuo de aquisição de conhecimento e competências que não se localizam em nenhum 

quadro institucional”, segundo Nassif, 1980, p. 277. 
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A partir de 1871 começou a elaborar seu livro Investigação Acerca da 

Justiça Política, editado em 1873. O livro causou escândalo e 

polêmica na sociedade inglesa pelas suas idéias filosóficas e políticas 

revolucionárias, tornando Goldwin famoso. 

Nos anos seguintes escreveria várias obras literárias, das quais a mais 

famosa é Caleb Willians (1794), onde volta a expor suas idéias na 

forma literária. Goldwin é o primeiro pensador a considerar que todo 

estado e todo governo é um mal, e que a sociedade poderia existir sem 

eles, sendo considerado um percursor do anarquismo moderno.  

Aquele que foi um autor famoso morreu anonimamente em março de 

1836, quando começava a se desenvolver o movimento socialista que 

iria aprofundar as idéias inovadoras que tinha analisado em sua obra 

(COUTINHO, Desobedecendo, nº 4, p. 4, s/d). 
 

 Uma das similaridades entre educação libertária e movimento punk consiste em 

sua pluralidade. Assim como Sílvio Gallo (2007, p. 20) estabelece que o anarquismo 

não pode ser “normatizado”, o que significaria seu desaparecimento, o movimento punk 

não pode também ser definido por um conjunto de normas e fatores que legitimem o 

que é ou não “ser punk”. Em seu estudo sobre jornais e revistas anarquistas produzidas 

durante a Primeira República, arquivadas na UNICAMP, o professor José Damiro de 

Moraes (s/d) coloca: 

Ao estudarmos esses documentos, uma de nossas preocupações foi a 

de não conferirmos às opiniões individuais em artigos assinados por 

militantes anarquistas um significado abrangente a todo movimento 

libertário. Importante destacarmos essa questão já que em algumas 

pesquisas sobre o anarquismo muitas ideias acabam sendo 

generalizadas por falta de conhecimento do conceito ácrata de 

respeitar a pluralidade de expressão do pensamento (MORAES, A 

Educação Libertária no Brasil – Uma Trajetória, s/d, p. 1). 

 

 Essa pluralidade dentro do movimento anarquista mencionada pelo professor 

Damiro de Moraes também é aplicada no punk rock pelo professor Antônio Carlos de 

Oliveira (2006, p. 20): 

Esse caos também ocorre nas relações entre os punks, isso porque 

cada indivíduo é único. Por mais parecidos que possam ser, cada um 

define seu visual, seu gosto musical, seu estilo etc. Uns usam 

camisetas pretas, outros brancas, alguns têm os cabelos espetados, 

outros em estilo moicano ou de outro tipo, uns pintam o cabelo de 

azul, outros de vermelho, ou simplesmente não pintam. Há os que se 

definem anarquistas, de esquerda, os que se comportam como 

fascistas, os que se dizem apolíticos ou os que afirmam não ter 

opinião sobre o assunto, quem quiser faz o seu fanzine. Associa-se a 

outros, monta uma banda, organizam shows. Cada um é único e cada 

detalhe realça essa diferença (OLIVEIRA, 2006, p. 17). 

 

Dentro da história do movimento punk no Brasil, cada etapa se constitui em fase 

legítima para construção de uma trajetória. Enquanto movimento heterogêneo, não é 
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cauteloso estabelecer um padrão de qualificação que compartimente uma fase como 

“positiva” e outra como “negativa”. Em uma análise panorâmica, o punk no Brasil 

evoluiu rapidamente de situações de confrontos territoriais e embates ideológicos para 

uma atenção aos eventos musicais, socialização através de shows, montagem de bandas 

e fanzines, até os anseios educacionais, gravação de discos com intenção de propagar as 

ideias do movimento e centros de encontro para debates. Todas essas etapas são 

pertinentes e legítimas do movimento punk no Brasil. 

Voltando novamente para a educação libertária, o professor Sílvio Gallo (2007) 

se refere à diversidade de perspectivas na educação anarquista. A visão anarquista era 

ampla, contemplando não apenas a conscientização como também buscando fornecer 

subsídios para a ação direta373. 

A questão educativa sempre foi central nos projetos sociais e políticos 

anarquistas, em que pese sua enorme diversidade de perspectivas. 

Como teoria social comprometida não apenas com a crítica ao sistema 

vigente, mas com sua transformação, os anarquistas viam nos 

processos educativos uma das estratégias mais lentas para um 

processo mais amplo de transformação social. Afinal de contas, 

pensavam eles, como instituir uma nova organização social se as 

mentalidades dos indivíduos que a compuserem não forem também 

transformadas? Como criar uma sociedade sem exploração, se ela está 

arraigada nas mentalidades e forma de vida dos indivíduos? Para criar 

uma nova sociedade era necessário, então, criar uma nova 

mentalidade, uma nova forma de vida, condizente com esta outra 

forma de organizar o social (GALLO, 2007, p. 170). 

 

Segundo Gallo (2007, p. 170), diversas experiências libertárias de educação 

ocorreram no Brasil entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do 

século XX. O objetivo dessa iniciativa era justamente criar uma nova moralidade e uma 

nova mentalidade. O centro desse projeto era herança da filosofia moderna, buscando 

novas concepções de ser humano e sujeito. 

Os projetos anarquistas de educação não se resumiam à sala de aula. Tratava-se 

de uma gama múltipla de processos formativos que envolviam não apenas crianças, mas 

também os adultos trabalhadores. Dessa forma, os processos envolviam palestras, 

seminários, ciclos de conferências, além de investimento em uma imprensa libertária 

responsável pela publicação de jornais, revistas, livros e panfletos. Tal material era 

distribuído da forma mais ampla possível. O teatro também era aplicado como 

instrumento de educação, resgatando o sentido social e formativo que as tragédias 

encenadas em praça pública tinham para os gregos. 

                                                           
373 Um dos quatro princípios básicos da teoria e ação anarquistas, veremos esse conceito melhor adiante. 
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Todas essas rotinas de auto publicação se aplicam também ao movimento punk 

em seus fanzines, no primeiro momento do movimento.  

 

3.7 Perspectiva histórica da educação libertária no brasil e um diálogo com o punk 

 

Tendo chegado até aqui em uma análise na qual buscamos diálogo entre a 

educação anarquista e o pensamento punk, prosseguiremos em uma perspectiva 

histórica da educação libertária, observando novos paralelos entre eles.  

A história oficial da pedagogia se fez omissa em relação à 

contribuição do Pensamento Pedagógico Libertário. No entanto, 

apesar das dificuldades enfrentadas, experiências educacionais em 

bases libertárias se desenvolveram em várias partes do mundo, 

inclusive no Brasil, e elas foram importantes pelo vínculo com o 

movimento operário e com o seu fortalecimento, pincipalmente no 

final do século XIX e XX (KASSICK, 2008, p. 136). 

 

Nossa sociedade ainda é, e vem sendo há muitos anos, regida pelo protagonismo 

hegemônico de grupos que concentram poder econômico e setores sociais intimamente 

ligados ou partícipes do poder político. Tais fatores influem diretamente sobre a 

educação e sobre aquilo que deve ou não ser a sua história. Somando-se a esse fator a 

perda de registros históricos das escolas libertárias no Brasil, é natural que a educação 

libertária não seja comumente reconhecida, ou que conste como legado em nossa 

educação contemporânea. Essas instituições se apresentavam como opção a um cenário 

onde o capitalismo figurava como única forma de organização da produção, em um 

momento em que as escolas formais, quando abriam espaço para estudantes das classes 

pobres, o faziam dentro de uma perspectiva de manutenção das diferenças de classe. Na 

verdade, houve momentos em que a única opção para os pobres eram as escolas 

libertárias. Em finais do século XIX e início do século XX, o ensino oficial era 

direcionado (dual), levando-se em conta o futuro e posição social destinados a cada 

aluno374. 

Considerando então essa semente plantada para a formação de uma classe 

trabalhadora reflexiva sobre sua condição e ativa no sentido de promover uma revolução 

social, é significante como, cerca quase oitenta anos depois, surge um grupo musical 

                                                           
374 Uma escola realmente ministrava conteúdo enquanto outra apenas promovida recreações. Ver em 

Educação científica para a burguesia e uma educação profissional para os filhos do povo. Ver KASSICK, 

Clovis Nicanor, Pedagogia Libertária na História da Educação Brasileira, Revista HISTEDBRA On-

line, nº32 – UNISUL – 2008. 



 
 

165 
 

como os Garotos Podres, desautorizado pelas vias formais de produção e distribuição, 

trazendo essa mensagem: 

Nasceu num subúrbio operário / de um país subdesenvolvido / apenas 

parte da massa / de uma sociedade falida / submisso a leis injustas / 

que o fazem calar / Manipulam seu pensamento / e o impedem de 

pensar / Solitário em meio à multidão / sufocado pela fumaça / 

rodeado pelo concreto / Perdido no meio da massa / apenas 

caminhando / no compasso de seus passos / seu grito de ódio / ecoa 

pelo espaço / Sem esperança / de uma vida melhor / pois os parasitas / 

sugam o seu suor / Sobrevivendo das migalhas / que caem das mesas / 

dos donos do papel / dos donos do papel! / Nasceu num subúrbio 

operário / de um país subdesenvolvido / apenas parte da massa / de 

uma sociedade falida. (MAO, Subúrbio Operário, Álbum Garotos 

Podres – Pior que Antes, Continental, 1988).  

 

Sobre a história da educação libertária no Brasil, segundo Kassick (2008), ela 

nasceu da experiência de imigrantes anarquistas espanhóis, portugueses e italianos, 

passada aos brasileiros. Estes imigrantes também estavam presentes nas frentes de 

trabalho das indústrias e fundamentaram as bases para instituições de ensino que 

promoviam a conscientização e participação dos trabalhadores em suas múltiplas 

atividades (das quais falaremos adiante). A educação libertária representou a frente de 

luta mais significativa nas duas primeiras décadas do século passado contra a 

exploração do operariado brasileiro. 

Um dos principais modelos europeus para as escolas libertárias brasileiras foi a 

Escola Moderna Espanhola de Barcelona375. Sua intenção era criar um sistema de ensino 

paralelo, alternativo às escolas oficiais públicas e privadas. Tais escolas, como já vimos, 

possuíam um caráter reprodutor das classes sociais, mantendo o filho do operário 

compulsoriamente naquela mesma esfera profissional, sem condições de ascensão. O 

contato direto e constante com núcleos libertários do exterior era uma característica dos 

anarquistas brasileiros. Entre vários impressos, recebiam livros, jornais e revistas, não 

apenas para se ilustrar, mas também como suporte para sua própria produção. Em 

paralelo à escola libertária, o movimento anarquista também realizava outras ações 

como: centros de estudos sociais, panfletagem, edição de jornais operários que serviam 

como suporte técnico para a sala de aula, militância, organizavam greves, enfim, todo 

                                                           
375 As Escolas Modernas propunham uma metodologia baseada na cooperação e respeito mútuo. 

Frequentada por crianças de ambos os sexos, deveriam proporcionar convívio em uma relação de 

igualdade desde cedo. A concepção burguesa de castigos, repressão e submissão deveria ser substituída 

pela teoria libertária, formadora de um novo conjunto de valores. A primeira Escola Moderna do Brasil 

foi fundada em 1909 em São Paulo. Todas essas escolas, em qualquer lugar do mundo, eram vinculadas 

aos sindicatos dos trabalhadores. No Brasil, eram vinculadas à COB – Confederação Operária Brasileira. 
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um conjunto de atividades que visavam à transformação da sociedade através da 

conscientização do trabalhador (Kassick, 2008, p. 139). 

Com relação à questão conscientizadora, o movimento punk também sempre a 

levantava, no sentido de unir os punks. O Aborto Imediato número 1 já citado 

anteriormente trouxe essa convocação formal por união de forças: 

Punk rock, como todos os movimentos de contracultura, como o 

beatnikismo, o hippismo, os teddy boys, nasceram no seio de uma 

juventude que encontraram estabelecida, diante de si, uma sociedade 

que através de instituições como a família, a igreja, a escola, 

transmitem um conjunto de ideias, valores, formas comportamentais, 

que tolhem e impedem o desejo de liberdade e determinação 

individual do jovem; assim sendo, essa minoria de jovens, que não 

ficam passivos e não se submetem a esse estado de coisas, se agrupam 

e passam a representar “o melhor de uma geração”. Porém, todos os 

movimentos surgidos até aqui, contestam a sociedade naturalmente, 

ou seja, através da música, forma visual agressiva, poesia cantada, etc. 

Não que tal maneira de contestação esteja errada, ela é a maneira de 

expressar através do corpo a rebeldia ao sistema, contudo a destruição 

do mesmo só se dará através de uma ação prática, social e política. 

Nesse sentido, o movimento punk é o único movimento de 

contracultura que se formou sob uma filosofia que pregava claramente 

a necessidade de destruição (não só negação) efetiva da sociedade, 

para a partir daí se erigir uma nova em seu lugar; contudo, o mov. na 

atualidade está se desdobrando, simplesmente como os demais 

enquanto manifestação cultural, menosprezando o seu caráter 

filosófico. 

Isto está contribuindo para que cada vez mais o SISTEMA se 

fortaleça, pois nada que vá de encontro a ele tem aparecido e 

representado força efetiva contra o mesmo.  

Então porque não juntarmos força?  

Estamos propondo a criação de um espaço onde todos aqueles que 

“marginalizados pelos sistema” possam colocar suas ideias, seus 

objetivos e a partir daí, possamos todos juntos discutir formas de 

lutarmos contra o inimigos maior – o SISTEMA -. 

Esse espaço não seria tomado apenas para discussões, como também 

seria um espaço para as bandas se apresentarem, para a apresentação 

de filmes e vídeo, elaboração de trabalhos alternativos, etc… 

Mas a criação desse espaço só será possível com a colaboração de 

todos, inclusive a dos punks que enquanto utilização do espaço terá 

mais privilégios. 

Para iniciarmos a luta e obtenção desse espaço estamos propondo um 

show com bandas Punk a ser realizado em breve. 

Em breve daremos maiores informações sobre o evento (Editores, 

Aborto Imediato nº 1, p. 8, 1986). 
 

O recorte acima reflete uma similaridade com a ação anarquista. A preocupação 

com a organização era uma constante no movimento Punk na década de 1980. 
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Assim como o movimento punk e seus fanzineiros, que incentivavam outros 

jovens a montarem suas bandas e publicarem seus fanzines, os anarquistas também 

incentivavam seus membros à militância. 

Nesse desejo compulsório de ensinar buscavam orientar a formação 

dos trabalhadores para atuarem como militantes, por meio de cursos 

de oratória e de produção de texto para jornais operários e também 

para dar uma nova significação das relações sociais em que a 

solidariedade, a igualdade e a liberdade serão base para a nova 

sociedade (MORAES, s/d, p. 4). 

 

Estabelecendo um diálogo com o movimento punk brasileiro, também temos o 

surgimento de uma linha direta entre seus protagonistas e editores com seus pares no 

exterior, além do contato direto com o público de seus grupos musicais através de 

panfletagem e fanzines. Como vimos anteriormente nesse trabalho, um dos mais 

relevantes fanzines punk, o Maximumrocknroll, fundado em São Francisco (EUA) em 

1982, apontou o grupo paulista Olho Seco como um dos mais importantes grupos punks 

no mundo376. Assim como os jornais operários, os fanzines punks divulgavam suas 

ideias, propostas e realizações.  

Outra similaridade entre a educação libertária e o movimento Punk foi a 

resistência a eles por parte das instituições conservadoras e meios de comunicação 

oficial. Na educação libertária, o fato de se ter unido meninos e meninas em uma mesma 

classe causou forte indignação e oposição. Em 19/02/1910, o Jornal A Gazeta do Povo 

publicou uma opinião da igreja que incentivava povo e governo a banirem a escola 

anarquista da sociedade: 

...todo mundo já sabe que em São Paulo trata-se de fundar uns 

institutos para a corrupção do operariado, nos moldes da escola 

Moderna de Barcelona, o ninho do anarquismo de onde saíram os 

piores bandidos prontos a impor suas ideias, custasse embora o que 

custou. Ora, uma tal casa de perversão do povo vai constituir um 

perigo máximo para São Paulo. E é preciso acrescentar que não somos 

só nós os católicos que ficaremos expostos à sanha dos irresponsáveis 

que saíssem da Escola Moderna. Brasileiros e patriotas, havemos 

todos de sentir o desgosto, uma vez realizados os intuitos da 

impiedade avançada, de ver insultada a pátria, achincalhadas as nossas 

autoridades, menosprezadas as nossas tradições de povo livre, por 

estrangeiros ingratos que abusam do nosso excesso de hospitalidade e 

tolerância (...) A Escola Moderna vai pregar a anarquia, estabelecer 

cursos de filosofia transcendental, discutir a existência de Deus e 

                                                           
376 O Maximumrocknroll incluiu uma faixa do Olho Seco em um disco coletânea com as que considerava 

as maiores bandas do punk mundial em 1984. Posteriormente, no ano de 2000, a banda foi homenageada 

em um disco-tributo com versões de suas músicas gravadas por bandas punks de todo mundo. Ver 

documentário A Botinada de Gastão Moreira, editora st2, 2006. 
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semear a discórdia... Depois, será a dinamite em ação (RODRIGUES, 

1992, p. 69 apud KASSICK, 2008, p. 145). 

 

Segundo Bivar (1984, p. 98), a grande mídia também não foi complacente com o 

movimento punk. Como vimos antes, o disc-jóquei Kid Vinil começou a divulgar o 

movimento em seu programa “Rock Sanduíche” da rádio Excelsior. Porém, em 

contraposição a esse entusiasmo, o jornal O Estado de São Paulo começou a publicar 

uma série de reportagens sob o título “Geração Abandonada”. Em uma das reportagens, 

o jornalista Luis Fernando Emediato377 define os punks como se fossem “marginais 

armados prontos para a briga, com canivetes, navalhas, correntes e machados”. Já no 

documentário “A Botinada” (2006), foram lembrados outros adjetivos atribuídos aos 

punks na mesma reportagem: “Violentíssimos, sujos, assaltantes e discípulos de Satã”. 

Entre as afirmações escatológicas, constava que “costumavam beber leite com limão 

para provocarem vômito” e que “promoviam arrastões pelas estações do metrô de São 

Paulo”. Essa matéria provocou revolta entre os punks. Clemente Tadeu, vocalista e 

guitarrista da banda Inocentes, escreveu uma carta ao jornal acusando o repórter de 

fantasiar e sensacionalizar a coisa, deturpando e comprometendo todo o movimento. 

Sr.: os meios de comunicação que até hoje divulgaram o movimento 

punk rock no Brasil, em vez de se encontrarem com bandas punks e 

procurarem saber a proposta ideológica do movimento, se preocupam 

apenas em fantasiar e sensacionalizar pequenos atos de vandalismo 

que, feitos por uma pequena minoria, acabam por comprometer todo o 

movimento punk no Brasil. O punk é um movimento sociocultural, ele 

é a revolta dos jovens das classes menos privilegiadas, transportada 

por música. Estes jovens já realizaram vários shows pela periferia de 

São Paulo, com bandas como Inocentes, Dezequilíbrio, Fogo Cruzado, 

Lixomania, Juízo Final, Guerrilha Urbana, Suburbanos, Olho Seco, 

Cólera, Setembro Negro, Mack, Estado de Coma e muitas outras. Três 

dessas bandas estão gravadas em um mesmo disco chamado Grito 

Suburbano, As bandas são: Olho Seco, Inocentes e Cólera. Portanto, 

os punks não são gangs de blusões de couro que vivem em estações de 

metrô a assaltar velhinhas, e sim um movimento social que não sabe a 

diferença entre Deus e o Diabo, porque nunca foram à igreja, mas 

sabem muito bem a diferença entre Marx, Kennedy e Hitler, e que 

acham que quem tem costume de beber leite com limão, realmente 

tem um gosto muito requintado, para poder dispensar uma cerveja 

bem gelada. E aproveito o momento propício para lhes dizer que não 

estamos atrasados e que surgimos quase ao mesmo tempo em que 

surgiu o movimento punk na Inglaterra, e que este ainda não morreu, e 

sim cresceu, tanto é que mantemos correspondência não só com punks 

da Inglaterra, como também com punks de muitos lugares da Europa, 

como a Finlândia, Itália, Suécia, Alemanha, Espanha, Portugal e até 

com os Estados Unidos, e o que morreu, realmente, foi a tentativa de 

transformar o punk em uma moda passageira. Eu, como bom amigo, 

                                                           
377 Jornalista, escritor e editor. Nascido em Minas Gerais em 1951, em atividade até os dias de hoje. 
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deixo um conselho: antes de falar sobre alguma coisa, seria melhor se 

aprofundar mais, conhecer mais sobre o assunto, para que este país 

não continue atrasado como sempre. Punk’s de São Paulo – Clemente 

Tadeu Nascimento, do grupo Inocentes (NASCIMENTO, DVD A 

Botinada, 2006). 
 

A partir dessa disputa de narrativas, vários veículos de comunicação de massa 

abriram espaço para a fala dos punks, buscando se apropriar de sua história e lhe 

atribuindo subjetividades pejorativas. 

Em julho de 1982 duas das mais influentes revistas direcionadas à classe média, 

Isto É e Veja, se uniram em uma mesa redonda. No centro dela, o movimento punk. 

Herman Dean, do grupo Suburbanos, preocupava-se em “limpar o nome” do 

movimento perante a opinião pública, entre perguntas que giravam ao redor de 

homofobia, drogas e violência. Durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro 

de 1982, não houve um dia no qual os punks não estivessem envolvidos em entrevistas 

coletivas. É provável que tenham sido o grupo social que mais colaborou com 

entrevistas, tendo aparecido nesse período nas TVs Manchete, Globo, Bandeirantes, 

Cultura, Gazeta, jornal O Globo, O Estado de São Paulo, rádio Capital entre outras. Um 

dos fatos que mais despertou a curiosidade nos entrevistadores diz respeito à formação 

escolar dos garotos. Apesar da maioria deles não ter concluído o antigo primário, 

tinham extrema lucidez ao analisar a realidade social brasileira. Desde a questão da 

pobreza até a instalação de usinas nucleares. As tragédias internacionais, como o 

Massacre de Beirute também eram alvo de críticas pertinentes por parte dos punks 

(Bivar, 1984 p. 100-101).  

Como já vimos em nosso trabalho, uma característica comum entre os 

movimentos anarquista e punk foi a negação do capitalismo como única forma de 

organização da produção. Em contraponto, a educação libertária apresentava uma 

proposta estabelecida pelos anarco-sindicalistas do início do século XX que tinha como 

objetivo a organização de um sistema educacional destinado ao operariado e seus 

familiares. Esse movimento tinha como objetivo final uma revolução na qual se 

estabeleceria uma sociedade sem governos e sem gestores. Seria o fim da exploração do 

homem pelo homem através da implantação de uma outra organização sócio produtiva, 

capaz de possibilitar a todos a realização plena no trabalho cooperativo, solidário e 

autogestionário. 

Apesar de duramente atingidos pela exploração burguesa, e pelas 

limitações impostas ao analfabetismo, os trabalhadores ligados ao 

movimento anarco-sindicalista, ao mesmo tempo em que lutavam para 
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manter suas condições de vida, adquiriam uma cultura de base muito 

superior às dos demais trabalhadores (KASSICK, 2008, p. 140). 

 

À exemplo disso, o movimento punk, tendo como protagonistas representantes 

jovens de classes sociais baixas, propôs e conseguiu estabelecer, em um sistema de 

autogestão, uma rotina (paralela e independente dos detentores das vias e meios oficiais) 

de produção de eventos com vários shows, produção, impressão e distribuição de 

fanzines e, o mais complexo, a gravação de LPs378. Os fanzines do movimento punk 

brasileiro foram objeto de estudo em trabalhos acadêmicos anteriores. Seria justo se 

destinássemos à produção de fanzines a mesma importância que à produção fonográfica 

no movimento punk. A força da socialização e construção de narrativas e significados a 

partir dos fanzines é tão intensa e profícua que poderíamos até considerar essa produção 

um movimento à parte. 

Não importa que pareçam diferentes entre eles, os contestadores das 

ruas, os escapistas e os anarquistas, todos fazem parte de um 

movimento que deflagra uma rebelião adolescente. A primeira regra 

do punk é que não existem regras. Punk é quebrar regras, e não criá-

las. É não estar preocupado em usar a roupa certa ou dizer os clichês 

certos, mas pensar por si mesmo (BIVAR, 1984, p. 85). 

 

Antônio Bivar (1984) sintetiza nesse trecho tudo aquilo que é esperado do 

cidadão formatado pela educação oficial e que é desconstruído pela proposta punk. Do 

sujeito alocado dentro dos padrões sociais dominantes espera-se o ajuste perfeito a 

determinados códigos de comportamento. Esse conjunto de regras prevê um tipo de 

roupa para cada ocasião, um discurso para cada situação, uma formação que sirva para o 

cumprimento da faixa de possibilidades para ação social/profissional que a ele se 

destinou. Enfim, todos os padrões instituídos pelos estereótipos da imagem pública, 

como vimos no início de nosso trabalho no conceito de Goffman (1980) A esse cidadão 

é permitida apenas a vivência irreflexiva379. Passar pela vida sem interferir na trajetória 

que não foi definida por ele, mas para ele.  

A proposta da educação libertária, assim como a do movimento punk, consiste 

em libertar o sujeito desse ciclo, conferindo-lhe capacidade de entendimento das 

                                                           
378 Ao falarmos em autogestão, cabe sempre lembrar o princípio do D.I.Y (ou Do it Yourself – Faça Você 

Mesmo), que partia do princípio de realização dos projetos de forma independente e autônoma. 
379 Dentro do conceito de experiência de Walter Benjamin, a Erlebnis é a vivência pobre da modernidade. 

Se forma com “dados isolados” que são rigorosamente “fixados na memória” (Benjamin, 1994, p. 105). 

Em contraposição à ideia de Erlebnis, o autor definiu a Erfahrung como sendo a experiência. Segundo 

Benjamin: “Na verdade, experiência é matéria da tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva. 

Forma-se menos com dados isolados e fixados rigorosamente na memória, do que com dados 

acumulados, e com frequência inconscientes, que afluem à memória” (Benjamin, 1994, p. 103). 
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estruturas sociais, permitindo-lhe igualdade participativa para inferir nesse processo e 

transformando a sociedade. Cabe a esse sujeito, por essas perspectivas, assumir o 

protagonismo de sua história.  

Citando similaridades finais entre Anarquismo e movimento punk, cabe destacar 

a produção de impressos, panfletos e periódicos com teor de conscientização social e 

com o objetivo de alterar o fluxo previsto para essas histórias. Ambos praticavam a 

autogestão em uma estrutura de organização horizontal, buscando restabelecer a força 

social da coletividade através de uma visão sem autoritarismos ou repressão. 

Valorizavam a socialização da informação através de diversas vias, promovendo 

eventos que funcionavam pelo seu teor informativo, pedagógico e socializante. O acesso 

ao conhecimento se dava, em ambos os movimentos, através da prática. Não havia a 

separação entre trabalho intelectual e manual, entre saberes do ofício e conhecimento 

científico. O conhecimento teórico se confirmava na prática.  

Um fato simbólico representativo de uma possível relação entre educação 

anarquista e movimento punk é, sem dúvida, suas narrativas desenvolvidas no chão de 

fábrica. 

A ação dos anarco-sindicalistas se dava primordialmente em função do 

operariado e o sistema que os subjugava. O sistema social era tão duro que crianças de 

até sete anos assumiam postos de trabalho para ajudar no sustento da família. Dentre as 

atividades, a militância organizava movimentos de protesto nas fábricas. Segundo 

Kassick (2008, p. 139), esses eventos também traziam o conhecimento científico 

necessário para libertar a mente do obscurantismo imposto pelo dogmatismo da época.  

...a maioria dos operários havia trocado a escola pela fábrica e pela 

oficina aos seis e sete anos de idade, para ajudar seus pais a sustentar a 

prole. Por isso, os mais ilustrados tinham que ler os jornais em voz 

alta, em grupo, nos locais de trabalho, às horas do “almoço” ou nas 

sedes das associações para que a maioria dos analfabetos pudessem 

ouvir, compreender as ideias, os métodos de luta, memoriza-los, 

assimilá-los (RODRIGUES, 1992 apud KASSICK, 2008, p. 25).  
 

Como vimos anteriormente, a exemplo da educação libertária nas fábricas, o 

movimento punk brasileiro também tem, no espaço de uma fábrica: o SESC Pompéia, 

uma antiga fábrica de tambores adaptada para centro cultural. O espaço do SESC 

Pompéia se tornou a folha em branco para que se escrevesse a experiência do punk rock 

no Brasil. Como também vimos anteriormente, foi lá que se realizou, em 1982, o 

primeiro festival punk do Brasil, o Começo do Fim do Mundo. O objetivo do festival era 

selar a paz entre punks da capital e os do ABC. O show é considerado o “evento 
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absoluto do punk rock no Brasil” e foi documentado em vinil. De acordo com o 

documentário “A Botinada” (2006), o festival foi noticiado em jornais ao redor do 

mundo, figurando desde o Washington Post até o independente Maximumrocknroll.  

Dessa forma, temos a fábrica presente nas duas trajetórias. Para arrematar essa 

introdução e reafirmar a pertinência de nosso questionamento, novamente citamos um 

dos métodos da educação libertária (segundo Kassick, 2008, p. 143) herdado da Escola 

Moderna da Espanha: vivência das situações enquanto método de ação. Tal colocação 

evoca a atitude, a iniciativa e a autonomia presentes como parte do processo de 

aprendizagem. Viver, nesse sentido, vai além da fruição passiva de aspectos e condições 

que se movimentam à nossa volta, mas, para além disso, sugere a possibilidade da 

construção de uma amálgama que promova a união de processos dinâmicos, 

possibilitando nossa ação e transformação sobre tais aspectos à nossa volta. 

A seguir analisaremos como se deu no Brasil a ligação do Anarquismo com o 

movimento Punk, buscando verificar se há um diálogo entre ele e a educação 

anarquista. E, se há, em qual nível.  

 

3.8 Princípio gerador Anarquista 
 

Iniciaremos esse tópico listando os quatro princípios básicos de teoria e ação 

anarquistas. É importante termos essa noção antes de passearmos pelos temas, interesses 

e focos do movimento punk, assim como em suas formas de divulgação e distribuição 

dessas ideias. Esses princípios básicos constituem o princípio gerador anarquista, de 

acordo com o professor Sílvio Gallo (2007, p. 20, 21 e 22): 

O primeiro é a autonomia individual. O socialismo libertário vê no indivíduo a 

célula fundamental de qualquer grupo ou associação, elemento esse que não pode ser 

preterido em nome do grupo. O indivíduo, enquanto pessoa humana, só existe se 

pertencente a um grupo social. A sociedade, por sua vez, só existe enquanto 

agrupamento de indivíduos que, ao constituí-la, não perdem sua autonomia, mas 

constroem. A ideia de indivíduo só é possível enquanto constituinte de uma sociedade. 

A ação anarquista é social, mas baseada em cada um dos indivíduos que compõe a 

sociedade, e voltada para cada um deles. 

O segundo é a autogestão social. Para não ferir o princípio da liberdade 

individual, o Anarquismo é contrário a todo e qualquer poder institucionalizado, contra 

qualquer autoridade e hierarquização e contra qualquer forma de associação assim 
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constituída. Ao contrário da democracia representativa, na qual alguns representantes 

são eleitos para agir em nome da população. Os libertários propõe uma democracia 

participativa, onde cada pessoa atue nos destinos políticos de sua comunidade. 

O terceiro é o internacionalismo. Para os anarquistas, a constituição dos 

Estados-nação europeus foi um empreendimento ligado à ascensão e consolidação do 

capitalismo. Portanto, trata-se da expressão de um processo de dominação e exploração. 

Não é concebível para os anarquistas que uma luta política pela emancipação dos 

trabalhadores e pela construção de uma sociedade libertária possa se restringir a uma ou 

a algumas dessas unidades geopolíticas a qual chamamos países. Daí a defesa de um 

internacionalismo da revolução. 

O quarto é a ação direta. A tática de luta anarquista é a da ação direta, as massas 

devem construir a revolução e gerir o processo como obra delas próprias. A ação direta 

anarquista traduz-se principalmente nas atividades de propaganda e educação, 

destinadas a despertar nas massas a consciência das contradições sociais a que estão 

submetidas, fazendo com que o desejo e a consciência da necessidade da revolução 

surja em cada um dos indivíduos. A principal fonte da ação direta foi a propaganda, 

através de jornais e revistas, assim como da literatura e do teatro. Outro veio importante 

foi o da educação – formal ou informal.  

Tomando o anarquismo como princípio gerador, ancorado nesses quatro 

princípios básicos, podemos falar nele como um paradigma de análise político-social, 

pois existiria assim um único Anarquismo que assumiria diferentes formas e facetas de 

interpretação da realidade e de ação de acordo com o momento e as condições históricas 

em que fosse aplicado. 

Esses quatro princípios estabelecidos pelo autor podem ser também relacionados 

ao movimento punk, em sua essência teórica e práticas de atuação. Como confirmamos 

através da análise dos fanzines, em um primeiro momento de forma ingênua e, 

posteriormente, com conhecimento e busca de informações sobre o Anarquismo. Para 

ilustrar esse interesse do punk pelo pensamento libertário, recortamos um trecho do 

fanzine “Revoltados da Nação” número 2 de 1989. 

O movimento Punk verdadeiro foi um movimento feito por 

TRABALHADORES REVOLTADOS simultaneamente com o perigo 

NUCLEAR e as grandes piadas de “Bem-Estar social”, Racismo e 

outras atrocidades impostas pelo sistema. 

O PUNK é um movimento super-consciênte, que luta, em favor dos 

explorados, Maltratados, pobres, etc. Sem esquecer que a principal 
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luta é pelos direitos iguais, é o único movimento que não se prende a 

sistema algum, sem governo, líderes, heróis, etc. 

A causa do punk é lutar pelos direitos iguais é que o nosso movimento 

não tem preconceito algum, daí surgiu a ANARQUIA, movimento 

que lutar pelos seus ideias, diante da ANARQUIA todos são iguais, 

direitos iguais. Não é lutar por lutar, é lutar porque o sistema está 

errado (MARINALDO HARDCORE, Revoltados da Nação, nº 2, p. 6, 

1989). 
 

Trazendo esses quatro princípios para o movimento punk no Brasil: 

A autonomia e sentido de iniciativa foram determinantes para que os jovens 

paulistanos se lançassem na produção de gravações e prensagem de LPs ainda no início 

da década de 1980. Com certeza, transpuseram várias barreiras, ainda sustentando um 

pensamento de caráter comunitário e visando promover o movimento, quando 

promoviam praticamente apenas lançamentos de discos split. 

A autogestão do social também foi constante, à medida em que promoveram 

seus eventos e lançamentos de forma independente. 

O internacionalismo foi presente à medida em que, sem agentes ou 

representantes formais de gravadoras, obtiveram aceitação de seus trabalhos musicais e 

ideias pela comunidade punk mundial, como vimos no capítulo anterior. É interessante 

ressaltar que o punk não é um movimento nacionalista, não sustenta um sentimento 

patriota. Os grupos de viés nacionalista eram (e são) os chamados skinheads, grupos que 

são associados ao punk pelo senso comum, mas com inclinações ao racismo e 

homofobia, entre outras características de grupos supremacistas. Em uma próxima 

oportunidade, em outro trabalho, falaremos sobre eles. 

Por fim, a ação direta foi e é a regra no movimento punk. Como vimos 

anteriormente, os eventos eram uma das principais ferramentas de socialização do punk 

no Brasil, juntamente com a distribuição e divulgação de suas ideias através dos 

fanzines, que também tinha forte caráter educativo. O movimento punk, quando 

contrastado com a era da internet, apresenta uma perspectiva completamente oposta. 

Ao contrário dessa nova cultura na qual ativismos e propagação de ideias se fazem em 

sua maior parte à distância, o movimento punk promovia o presencial sempre. Os 

encontros eram constantes, a interação pessoal era premissa básica. 

 

3.9 O Anarquismo em São Paulo 

 

O movimento anarquista teve influência na cidade de São Paulo. Não foi um 

fator casual o movimento punk ter uma relação com essa ideologia. O livro “Meninos 
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em Fúria – E o Som que Mudou a Música Para Sempre” traz um recorte que explica 

essa relação. 

Aquilo já existia. Gangues da periferia já se vestiam do jeito dos 

Ramones. Aquilo é rock! Fazia todo sentido: “Cause I wanna be 

anarchy in the city”. São Paulo, da tradição anarquista. Do primeiro 

jornal anarquista (de 1904), La Battaglia, cujo lema era: “Ma qui 

siamo in Brasile, e val meglio calar-se, carcamano filho da puta, se 

non vogliano sentirci brontolar dietro lee orecchie: carcamano e filho 

da puta!”. 

 Por aquelas ruas do centro de São Paulo rolaram os primeiros 

levantes anarquistas, as greves históricas de 1907, 1909, 1917, que 

queriam a derrubada do capitalismo. É preciso que a civilização 

libertária se levante sobre os escombros da sociedade capitalista! Em 

1017 aconteceu a greve geral mais longa da história: barricadas por 

toda a cidade. Liderada pelo maior anarquista de todos, Edgard 

Leuenroth. O jornal nascido no Partido Republicano, o Estadão, 

escreveu sobre ele: “Toda a imprensa o considera um sonhador, um 

utopista, desses que põe toda a sua alma na propaganda das ideias que 

um dia irão dominar o mundo inteiro” (NASCIMENTO e PAIVA, 

2016, p. 24). 
 

O livro também traz um artigo escrito por Edgard Leuenroth sobre o comício 

anarquista gigante que aconteceu em 1917 na Praça da Sé:  

Foi indescritível o espetáculo que então a população de São Paulo 

assistiu, preocupada com a gravidade da situação. De todos os pontos 

da cidade, como verdadeiros caudais humanos, caminhavam as 

multidões em busca do local que, durante muito tempo, havia servido 

de passarela para a ostentação de dispendiosas vaidades, justamente 

neste recanto da cidade de céu habitualmente toldado pela fumaça das 

fábricas, naquele instante, vazia dos trabalhadores que ali se reuniam 

para reclamar o seu indiscutível direito a um mais alto teor de vida. 

Não cabe aqui a descrição de como se desenrolou aquele comício, 

considerado como uma das maiores manifestações que a história do 

proletariado brasileiro registra. Basta dizer que a imensa multidão 

decidiu que o movimento somente cessaria quando as suas 

reivindicações, sintetizadas no memorial do Comitê de Defesa 

Proletária, fossem atendidas. O término do comício teve o mesmo 

aspecto de que se revestiu o seu início. A multidão se desdobrava em 

numerosas colunas que se punham em marcha, de regresso aos 

bairros. Os militantes mais visados retiravam-se no meio de grupos 

espontaneamente formados. Soube-se mais tarde que, em pontos 

distantes do local do comício, haviam-se realizado várias prisões 

(LEUENROTH, 1917 apud NASCIMENTO e PAIVA, 2016, p. 24 e 

25). 

 

Segundo Rubens Paiva, a anarquia ainda fazia sentido em São Paulo no final dos 

anos 1970. Nas palavras do autor (2016, p. 25), “era preciso derrubar uma cultura 

brasileira absurdamente acomodada, alienada. Era preciso destruir tabus. Faltava 

dinamitar valores e ambições de uma classe social branca, uniforme, burguesa, elitizada. 

Precisávamos da volta da anarquia!”. 
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Como observado a partir do citado por Rubens Paiva, o legado ideológico 

anarquista perdurou em São Paulo por setenta anos, tendo despertado de alguma forma a 

partir do movimento punk. Ou, quem sabe, tendo sido assimilado por esse movimento. 

Voltando nosso olhar para a comunidade universitária, em 1982 o movimento 

punk se aproximou do movimento estudantil da PUC. Naquela época, segundo Marcelo 

Rubens Paiva e Tadeu Clemente (2016, p. 77), todos falavam sobre exploração, 

preconceito e violência. Da luta de classes. E todos queriam o fim da ditadura militar. 

“Todos queriam derrubar o sistema. Os que entenderam a lógica dessa luta ideológica 

comum passaram a debater com os outros. Somos um grito só, o grito do subúrbio” 

(Nascimento e Paiva, 2016, p. 77). 

Segundo os autores, as recorrentes brigas e rivalidades entre os punks estava 

terminando naquele momento. Essa informação se alinha com a do professor Antônio 

Carlos de Oliveira (2006), que classifica o primeiro momento do punk como “fase 

caverna380”.  

Até o ano de 1982, o número de bandas foi aumentando. O festival Começo do 

Fim do Mundo foi organizado, como vimos, com intenção de acalmar as relações e 

promover a união entre eles. Também nesse ano o movimento estudantil começou a 

ganhar nova dinâmica (Nascimento e Rubens Paiva, 2016, p. 77). 

Os acontecimentos narrados mostram como outro perfil de jovem (estudantes da 

PUC) e bandas de membros originários de classes sociais mais bem posicionadas (como 

As Mercenárias, por exemplo) estavam se unindo aos punks da periferia. É provável 

que dessa união tenha surgido a vontade de ampliar conhecimentos, sedimentando uma 

base para suas críticas. 

O discurso da velha esquerda não mobilizava mais. O Centro 

Acadêmico das Ciências Sociais da PUC, o Cacs, foi tomado por uma 

chapa anarquista depois de uma eleição livre e democrática. No ano 

seguinte, seria a vez do Centro Acadêmico Lupe Contrim, da ECA, 

dominado pela chapa anarquista Picaretas. Ou Picas Retas. Em cuja 

posse tocaram as bandas punks Mercenárias, Ratos de Porão, 

Excomungados, uma banda punk do pessoal da USP e o Ira! Festa do 

Gato Morto. Na Poli, a faculdade de Engenharia da USP, outra chapa 

anarquista, Deliriosk, dominou o poderosíssimo centro acadêmico. O 

nome foi tirado do movimento sindical Solidarinosk, do líder polonês 

antistalinista Lech Walesa (NASCIMENTO e UBENS PAIVA, 2016, 

p. 77). 

                                                           
380 Um momento de indefinição no qual os punks ainda não tinham consciência das possibilidades do 

movimento. Portanto, o que mais ocorria eram brigas. 
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Os fatos narrados sugerem a possibilidade de um ponto de convergência entre o 

pensamento anarquista e o movimento punk que pode ter se intensificado. Mas qual 

teria sido o primeiro contato entre punks e anarquistas? 

3.10 O Primeiro Contato entre os Punks e os Anarquistas 

 

No decorrer de nossa pesquisa encontramos um site com depoimentos recentes 

(julho de 2018) de punks de São Paulo (da primeira geração) que narram aquele que foi, 

provavelmente, o primeiro momento em que os punks encontraram o pensamento 

anarquista naquela cidade. Esses depoimentos dialogam com o livro do professor 

Antônio Carlos de Oliveira381, além de terem o mesmo como um dos protagonistas e 

entrevistados. Essa aproximação se deu em 1981, mas se intensificou até 1985, através 

do CCS (Centro de Cultura Social). Porém, um choque cultural associado a um conflito 

de gerações provocou estranhamentos entre eles. O site se chama “vice.com” e a 

matéria, da qual recortamos alguns trechos, se chama “Uma História Oral do 

Anarcopunk em São Paulo382”. O primeiro depoimento é de Ivan Ribeiro: 

Por volta de 1981-82, um amigo (Cícero) e eu começamos a ler sobre 

anarquismo e sobre geração beat, dadaísmo, surrealismo, poesia. Na 

escola e no bairro, eu era um desencaixado. Saía nos rolês com meu 

amigo, para longas caminhadas em direção ao Centro de São Paulo. 

Nos considerávamos dois perdidos numa noite suja, ou, verdadeiros 

beatniks383 naqueles anos 80. Em 85, do lado de casa teve o festival 

punk do Radar Tantã384. Na parte da tarde, eu estava na rua sentado 

com os colegas e passaram alguns punks indo montar a aparelhagem. 

E alguns tinham o case da guitarra com alças de mochila, colocados 

nas costas. Aquilo me impactou. A estética, o visual, a transgressão. 

Tinha descoberto naquele momento o que era punk. Fui no festival, 

que eram dois finais de semana. No primeiro, tudo de boa. No 

segundo, treta e festival abortado. Mas pra mim a coisa já tinha 

acontecido. 

Continuei nos rolês solitários com meu amigo, e nas leituras 

anarquistas, dadaístas, surrealistas, beatniks. Em 86, por meio dos 

lambe-lambes que o Coletivo Libertário fazia no Centro de São Paulo, 

tivemos conhecimento de que o CCS (Centro de Cultura Social) daria 

um curso sobre anarquismo na Vila Buarque (Escola de Sociologia e 

Política da USP). Fomos, e lá conhecemos o recém-inaugurado CCS e 

toda a turma de anarquistas das antigas. Os que fizeram a ponte do 

anarquismo do começo do século até aqueles dias. Jaime Cubero, 

Martinez, Morelli e Zeca Orsi Morel (esses dois, integrantes mais 

recentes). Eu e meu amigo Cícero tivemos contato com toda a cena 

                                                           
381 Punk – Memória, História e Cultura – Documentos que resgatam parte da memória, preservam a 

história e valorizam a cultura punk, Rizoma Editorial, 2015. 
382 Ver em https://www.vice.com/pt_br/article/bjvx5m/historia-oral-anarcopunk-parte-1, acesso em 

16/12/2018. 
383 Movimento sociocultural nos anos 50 e princípios dos anos 60 que subscreveram um estilo de vida 

antimaterialista após a 2.ª Guerra Mundial. 
384 Casa noturna de São Paulo inaugurada em 1984. 
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anarquista naquele momento. E começamos a frequentar o CCS, na 

rua Rubino de Oliveira, número 85. Eram palestras, debates e 

seminários sobre anarquismo, ecologia, antimilitarismo, 

anticlericalismo. 

O lugar já era frequentado por outros punks. Não éramos muito 

entendidos pelos velhinhos do CCS, que desconfiavam de nossa 

estética, nosso visual e nossa radicalidade. Tivemos aprendizados e 

problemas. Criamos o coletivo NAAR (Núcleo Anarquista Ação 

Radical), e um zine: Desobedecendo. Começamos, a partir da COB 

(Confederação Operária Brasileira), uma organização anarco-

sindicalista, inicialmente dentro do CCS, e depois, após um racha, 

passamos a atuar fora do CCS. Na COB, começamos a ter problemas 

com a falta de compreensão da parte dos anarco-sindicalistas sobre 

nossa cultura. Dentro da COB, fomos a vários estados montar as 

Juventudes Libertárias e muitas vezes encontrávamos punks nos rolês 

e já conversávamos sobre punk e anarquismo, porém nada sistemático, 

que envolvesse o anarcopunk (RIBEIRO, site vice.com, julho de 

2018). 
 

Ressalta no depoimento de Ivan Ribeiro o fato de que o visual diferente dos 

punks provocaram, a princípio, algumas desconfianças dos anarquistas. Posteriormente, 

já no COB, ainda assim houve um choque entre os anarquistas e a cultura punk. Para, só 

depois, os punks iniciarem a organização de seus próprios grupos. Segue outro 

depoimento, dessa vez de Carlão, o professor Carlos Alberto de Oliveira: 

A partir de 85, com o surgimento do CCS, os anarquistas passam a ter 

um lugar para se reunir. E lá nós fomos bem recebidos, mas não 

entendidos. Porque quem tava lá tinha mais de 60 anos. Eu tinha 20 

quando cheguei. O CCS estava sendo fundado, em suas primeiras 

atividades, e fui porque o Gurgel, que depois virou careca, tinha um 

fanzine, e eu fazia zine. Nós trocávamos informações. Eu já tinha uma 

preocupação com movimento estudantil, essas coisas, queria voltar a 

estudar. Eu era metalúrgico sindicalizado, e conversando com ele 

descobri que ia surgir o CCS. No CCS houve esse estranhamento. Os 

punks se aproximaram e ficaram até 87, quando houve um grande 

rompimento. Essa galera, a juventude que criaria depois o anarcopunk, 

acompanha a COB, que rompe com o CCS. De 88 até 91, o CCS tem 

uma relação com os punks, mas distante. 

Os punks aparecem individualmente, ou em grupo, mas não tem o 

contato no sentido de querer ficar porque a referência deles era a 

COB. Aí você tem essa coisa geracional. No CCS o mais novo era o 

Zeca, que devia ter uns 40 e poucos anos. Os outros caras tinham de 

70 pra cima. Enfim, o pessoal foi pra COB e criou-se uma 

animosidade. O Centro de Cultura Social é um espaço que sempre 

lutou para preservar a memória e difundir a ideia anarquista. Então 

como as principais atividades do CCS eram as palestras, o pessoal 

começou a ficar inquieto, e achou que a COB tinha mais a ver 

(OLIVEIRA, site vice.com, julho de 2018). 

  

O depoimento de Carlão corroborou o de Ivan com relação às dissenções entre 

punks e anarquistas. Selecionamos ainda esse último depoimento de Nenê Altro: 
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Sempre fui muito bem tratado no CCS, o Jaime passava horas me 

explicando as coisas. Tinha professores ali, que sentavam ao meu lado 

e ensinavam coisas, de publicação, disso, daquilo, como chegar nas 

pessoas. Mas a verdade é que o punk chocava muito. Não é que nem 

hoje, que tem o Green Day. Que já passamos pela MTV, Good 

Charlotte, sabe? O punk chocava demais. Eles não entendiam a anti-

arte do punk. Ao mesmo tempo em que publicavam Surrealismo e 

Anarquismo, não compreendiam o punk. Porque era algo palpável, 

não era o André Breton, distante. Era o cara que estava lá sentado na 

frente dele. Um choque cultural normal. Não é porque o cara era 

anarquista que ele era obrigado a ser alguém super cabeça aberta com 

tudo. 

Eu conheci muitos anarquistas que eram cabeça fechada. É normal, 

cara, cada um tem a sua limitação, o seu crescimento. O Jaime 

Cubero, pelo que fiquei sabendo, chegava no Isaac, um cara que foi da 

Juventude Libertária, e dizia: "Esses caras aqui estão falando de 

anarquismo, vai lá falar com eles." E o Isaac ia lá convidar o pessoal 

pra ir no CCS. Ele tinha essa visão, porém outros, não (NENÊ 

ALTRO, site vice.com, julho de 2018). 
 

Entendemos que essas relações foram seminais no referente ao primeiro contato 

dos punks com o pensamento anarquista. Como narrou Nenê Altro, professores do CCS 

travaram contato com ele, ensinando-o questões como técnicas de publicação, 

estratégias de comunicação, etc. Ainda assim, segundo os entrevistas pelo site, devido 

às características do punk houve um estranhamento entre os grupos. Após este primeiro 

momento selecionado pra constar em nosso trabalho, houve uma continuidade nessas 

relações, ainda que com certo distanciamento entre puks e anarquistas.  

Você ia no CCS, o pessoal meio que virava a cara, torcia o nariz 

porque a molecada aparecia lá e causava – por que a função social é 

causar [risos]. Então o que houve na época de anarquismo e punk é 

muito louvável, muito heróico, sobretudo numa fase em que o que se 

mostrava no Documento Especial, no Fantástico, era briga, facada, 

porradaria, aquelas coisas totalmente mal interpretadas e 

sensacionalistas. O anarquismo, mesmo entre o pessoal mais roots, 

que era minoria, circulava sim. Nos fanzines, em tudo (NENÊ 

ALTRO, site vice.com, julho de 2018). 

 

Ainda que todos os depoimentos prestados ao site “vice.com” se alinhassem 

quanto aos acontecimentos de forma geral, este trabalho buscou contato com um dos 

punks que acabou optando pelo CCS no recorte temporal e situação abordada. Nílton 

César Melo era um dos punks que se estabeleceu no CCS desde aquela época e foi de 

grande auxílio neste trabalho, fornecendo publicações de autoria do professor Carlos 

Antônio de Oliveira. 

Em entrevista por e-mail em quatro de abril de 2019, ele lamenta o fato dos 

antigos anarquistas não estarem mais vivos para oferecerem sua visão sobre o episódio. 
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Admite pontos de vista diferenciados, tornando os aspectos sobre estes acontecimentos 

discutíveis. Porém, não invalida os depoimentos dos punks: 

O que posso dizer é que realmente teve algo nesse sentido sim, de uma 

diferença geracional. Não direi enfrentamento, pois poderia parecer 

conflituoso, mas que contribuiu para um descompasso no 

entendimento dos velhos anarquistas, que acabavam de reorganizar o 

movimento anarquista em São Paulo ali pelo meado dos anos de 1980, 

e de jovens, que mesmo sem uma formação política completada, 

tinham toda essa vontade de fazer. Não podemos esquecer que o 

movimento anarquista (pelo menos em São Paulo) teve esses saltos 

geracionais como uma constante em sua história (MELO, 

04/04/2019). 

 

Tendo chegado ao CCS em 1990, Nílton relatou que hoje em dia, por vezes, se 

pega flagrante como “o tiozinho botando reparo” na juventude que hoje por lá aporta. 

Não deixa de observar que houve um estranhamento dos militantes anarquistas com 

relação aos punks, porém também revela que houve episódios de desrespeito desses em 

relação aos veteranos. Também se recorda de que houve aceitação de elementos do 

movimento Punk por parte dos anarquistas, relatando que todas as citações oficiais dos 

veteranos com relação aos punks eram de caráter positivo. 

Por outro lado, também é válido observarmos em Gallo (2007), um trecho que 

trata da questão da autoridade na educação libertária, quesito aparentemente 

incompatível com esse pensamento. 

A escola não pode ser um espaço de liberdade em meio à coerção 

social; sua ação seria inócua, pois os efeitos da relação do indivíduo 

com as demais instâncias sociais seria muito mais forte. Partindo do 

princípio de autoridade, a escola não se afasta da sociedade, mas 

insere-se nela. O fato é, porém, que uma educação anarquista coerente 

com seu intento de crítica e transformação social deve partir da 

autoridade não para tomá-la como absoluta e intransponível, mas para 

superá-la. O processo pedagógico de uma construção coletivo da 

liberdade é um processo de desconstrução paulatina da autoridade 

(GALLO, p. 25, 2007). 

 

Então, como talvez tenha ocorrido entre punks e anarquistas, partir da 

autoridade para a desconstrução paulatina dela pode não ter funcionado enquanto uma 

ação gradual na prática. Se os jovens já se insurgiam contra a autoridade na escola, 

talvez não fosse natural se submeterem voluntariamente a outra autoridade. Ou talvez 

estivessem curiosos sobre o assunto, porém não ao ponto de incorporar àquela busca 

uma rotina envolta em alguma formalidade ou metodismo385. Somando-se todos estes 

                                                           
385 Em 21/03/2019, durante a defesa desta dissertação, o professor José Damiro de Moraes contestou essa 

hipótese. Como membro do CCS presente àquele contexto, ele não confirmou qualquer postura autoritária 
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fatores à diferença entre gerações, pode não ter sido criado um ponto de intersecção 

vital para que houvesse a continuidade da relação após este primeiro momento. Porém, 

julgamos possível que esse primeiro momento tenha sido estimulante ao ponto de 

direcionar os punks brasileiros à opção pela forma de pensar anarquista, tendo em vista 

traços comuns dessa ideologia com sua forma de pensar. 

Anarquia, a doutrina mais correta, o sonho mais belo que um ser 

humano pode ter, uma sociedade sem classes, um mundo sem 

ganância, cores, raças, religião, crenças, fronteiras, bandeiras, um 

mundo onde não exista a exploração do homem pelo homem, um 

mundo onde as pessoas sejam livres e iguais, um mundo onde as 

pessoas sejam livres e iguais, um mundo onde não exista razões para 

odiar……. Mas para alcançarmos este sonho Precisamos começar por 

nós, abrindo nossos olhos e enxergando a realidade caótica que 

estamos vivendo, buscando novos conhecimentos, gerando novas 

ideias, criando novas soluções e o mais importante FAZENDO 

ACONTECER! 

Agradeço a todos aqueles que receberam este zine leram e não 

jogaram fora. Muito Obrigado! 

PAZ, AMOR, IGUALDADE E ANARQUIA (COUTINHO, 

Desobedecendo, nº 4, p. 12, s/d). 
 

Fechamos esse tópico com um texto de Alvaci Coutinho para o fanzine 

“Desobedecendo”, na intenção de demonstrar o tipo de pensamento Anarquista contido 

no movimento Punk. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muita coisa do que eu sou hoje eu devo ao punk. Não ser uma pessoa 

homofóbica, racista, nem nada. Acho que de repente o punk te dá uma 

educação que pai e mãe nenhum podia dar, saca? (WILSON – 

“Fralda” – Banda Ratos de Porão, DVD A Botinada, 2006). 

 

No desenvolvimento de nosso trabalho, a opção por percorrer todo histórico do 

movimento Punk no mundo e no Brasil veio em função de proporcionar um 

entendimento completo dessa trajetória, com as subjetividades e tessituras contidas 

nessa temporalidade e, principalmente, deixar entrever os aspectos pedagógicos e 

educacionais contidos neste arco, tanto de punks para punks quanto de punks para as 

sociedades. 

Também nos motivaram as lacunas percebidas em leituras de outros trabalhos 

que, por vezes, não se aprofundaram nesta historiografia ou omitiram fatos que 

somariam a um completo entendimento do percurso que compõe o movimento Punk. 

                                                                                                                                                                          
por parte dos anarquistas veteranos. Ao contrário, ele relevou que presenciou imprevistos nos trabalhos 

do CCS ocorridos em função de falta de atenção do grupo jovem para com interesses da instituição. 
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Quem eram aquelas pessoas? De onde veio a fúria e o protesto que caracterizaram o 

movimento Punk? Julgamos que entrar em detalhes tenha sido necessário também para 

a visualização empírica dos conceitos de Bauman, Goffman, Adorno e Walter 

Benjamin, entre outros autores usados no trabalho. 

Cada uma das bandas e momentos eleitos a constarem nessa pesquisa386 também 

contribuíram tanto para o surgimento e formação do anarquismo e da educação informal 

quanto da cultura do fanzine à essa cena. Julgamos que apenas imergindo nessa 

trajetória e fruindo um pouco dessa experiência em alguns de seus pontos mais críticos 

de confrontamento, poderíamos proporcionar a compreensão de todos os significados 

desse movimento.  

O que foram os New York Dolls ou Jayne County, senão um choque 

cultural/social a partir de um enfrentamento que desarmou preconceitos e proporcionou 

a várias pessoas diferentes a tomada de consciência de que elas possuíam um lugar 

social? E mais: que poderiam, de alguma forma, fazer valer sua voz ou serem 

respeitados? O movimento Punk assumiu o comprometimento com uma forma 

particular de ver o mundo que contemplava os excluídos, tendo conquistado um 

mercado independente e inserido novos elementos e visões na cultura popular. Se hoje 

uma menina treze anos de idade, de família conservadora, pinta o cabelo de laranja, isso 

só foi possível graças ao movimento punk. O que consideramos em nossas análises 

como fator/consequência educacional.  

Para tanto, o punk não apenas protestou exercitando revolta e fúria, mas também 

estabeleceu propostas objetivas e consistentes, inclusive expostas nos fanzines e em sua 

música.  

Com essas iniciativas, o punk promoveu a socialização em nível pedagógico, 

chegando até a fazer as vezes de uma educação formal, como foi o caso observado na 

entrevista de Ariel no corpo de nosso trabalho. Como vimos anteriormente, ele detalhou 

os escritores e filósofos que buscava conhecer em sua adolescência. A intenção era 

ampliar seu entendimento e expandir sua consciência sobre a vida e a sociedade a partir 

de ideias que ele sabia que não obteria na escola. Uma escola que, por vários fatores, 

Ariel reconhecia como comprometida (por interesses políticos destoantes) em sua 

                                                           
386 Poderíamos ainda ter-nos fixado em bandas como Blondie, Talking Heads ou Patti Smith, porém 

Julgamos que as escolhidas sedimentam a trajetória do movimento e sua aura, preenchendo de forma 

satisfatória esta lacuna. 
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missão formativa. Apenas a partir dali, e reestruturando a sociedade para uma forma 

horizontalizada, eles imaginavam que as desigualdades pudessem ser erradicadas.  

No fanzine Desobedecendo, o editor Alvaci Coutinho foi mais longe, 

apresentando em sua publicação biografias de pensadores expoentes do Anarquismo. 

Não li ainda em algum plano de aula formal a presença de algum desses nomes como 

tópico para estudo. O sentido pedagógico do movimento Punk também se delineia 

quando nos deparamos com tal conteúdo. 

Assim sendo, foi objetivado que nossa conclusão se estendesse para além de 

uma conclusão metódica que pudesse contemplar apenas o plano teórico. Essa 

experiência precisava ser compreendida em toda sua complexidade e heterogeneidade, e 

esperamos ter atingido ao menos uma parte deste alvo a partir do conteúdo apresentado. 

Como vimos, o apelo por uma “tomada de consciência” é ponto comum entre 

todos os fanzines, e diz respeito a uma autoanálise por parte do leitor, a um escrutínio 

que deveria ser feito sobre sua vida e como ele se inseria nessa sociedade. Dessa forma, 

o leitor deveria adotar uma postura que melhorasse as situações sociais, econômicas, 

enfim, buscando promover progressos de forma geral.  

Nossa observação inicial foi de que a mensagem anarquista, ainda que tendo 

chegado (através dos Sex Pistols) aos punks de todo Brasil, se concentrou no Estado de 

São Paulo em decorrência da pauta alinhada com questionamentos sociais e culturais. 

Isso se deu pela profundidade para além da música com a aqual sua proposta foi 

recebida por jovens de classes sociais menos favorecidas. O movimento punk em São 

Paulo, ao nosso ver, foi forjado a partir de conflitos que acabaram por lhe conferir um 

significado para além da forma. Também é importante ressaltar que foi um momento 

importante politicamente na região no ABC paulista, quando sindicatos, partidos e 

lideranças em prol dos trabalhadores se fortaleciam. A partir dali, a inquietude dos 

jovens provocou movimentos que extrapolaram o objetivo de apenas encontrar uma 

gravadora para se tornarem músicos de sucesso na cena roqueira dos anos de 1980. 

Mesmo que imersa em aparente negatividade (falamos sobre drogas, brigas, 

preconceitos, exclusão etc), a riqueza da experiência punk em São Paulo foi peculiar, 

tendo sua aura, principalmente no referente às publicações dos fanzines, fortemente 

irradiada para outros estados, incluindo o nordeste, região ignorada pelos governos 

daquele período. 

Também as rotinas para convencimento de união entre os punks se constituíram 

em conteúdo programático informal. Não fazia sentido a rivalidade, a partir do 
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momento em que o punk propunha uma sociedade horizontalizada. Se não existiam 

chefes, se não existiam pessoas em superioridade ou mais relevantes umas em relação às 

outras, qual seria o sentido de alguma disputa? Mesmo entre membros de tribos urbanas 

diversas, o movimento punk buscou promover a união. 

Sobre este aspecto a História da Educação Libertária também se pronunciou, 

através de seu Programa Educacional formulado em 1882 pelo Comitê para o Ensino 

Anarquista. O texto foi proposto por Mikhail Bakunin (que falecera seis anos antes), 

inspirado pelas teorias educacionais de Paul Robin. 

As classificações, finalmente, deveriam ter o mesmo destino (a lata de 

lixo da história), por serem fonte de comportamentos baseados na 

rivalidade, na inveja e no rancor, além de provocar distinções dos 

educandos entre si com base exclusivamente na avaliação subjetiva do 

professor. [...] Só podemos ter o coletivo salvo se tivermos salvo o 

particular. Qualquer forma de classificação que não contemple a 

dimensão da promoção moral e intelectual do humano será 

permanente anátema para a perspectiva anarquista! (BAKUNIN apud 

CHAVES, 2017, p. 119). 

 

O jovem adepto ao movimento Punk possuía uma atitude contestadora em maior 

ou menor grau. Carregados de indignação em suas falas, transmitiam uma insatisfação 

por se sentirem alijados do acesso a tudo que outras pessoas, de classes sociais distintas, 

possuíam. A saber: igualdade de perspectivas e oportunidades, acesso a instrumentos 

musicais e ao que necessitassem para realização de seus projetos de arte, boa escola 

com educação apropriada em parâmetros libertadores, direito de serem diferentes sem 

discriminações, entre outras coisas. Eles se sentiam “seres pensantes” e pretendiam ser 

agentes ativos no processo político. Não era possível que não tivessem, por nenhuma 

via (até encontrar emprego naquele cenário de crise era difícil), acesso à sua fração387.  

O nível de profundidade e objetividade na exposição das ideias nas páginas dos 

fanzines variam, porém, a indignação é fator comum a todos. O fato de perceberem 

diferenciações no plano social os levaram a questionar as desigualdades a partir das 

mais variadas formas de pensamento. Porém, a filosofia anarquista foi aquela que 

melhor traduziu os anseios ideológicos da maioria deles. Temos os socialistas 

tradicionais da primeira geração do Punk Brasil (principalmente na região do ABC), 

porém, a proposta libertária foi abraçada enquanto senso comum no Punk. A presença 

do “A” anarquista nos fanzines é válido enquanto selo de autenticidade. 

                                                           
387 Citação à música “Até Quando Esperar” da banda brasiliense Plebe Rude. Disco “O Concreto Já 

Rachou”, EMI, 1986. 
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Nosso trabalho se propôs a investigar uma possibilidade de diálogo que 

relacionasse conteúdos de fanzines e produção fonográfica e literária punk à educação 

libertária. 

Com relação à questão educacional no movimento Punk, temos na cultura do Do 

It Yourself uma grande deflagradora. A iniciativa de jovens que se aventuraram em 

áreas complexas388 de forma autônoma foi um dos aspectos mais positivos deste 

movimento. Ele foi adotado por outras tribos urbanas, como os adeptos do heavy metal 

na década de 1980, que também se lançaram a produzir discos independentes e editarem 

alguns fanzines. Em conversa recente com um amigo da década de 1980, headbanger389 

da primeira geração do metal no Brasil e dono de um selo independente para bandas de 

metal, ele disse que o D.I.Y. foi a melhor coisa oferecida pelo movimento punk ao 

mundo. E que o heavy metal no Brasil também cresceu a partir daquela iniciativa punk. 

Ainda com relação à educação, os punks possuem um ponto de vista em comum 

com os antigos militantes anarquistas. Para eles, a escola se trata de um aparelho estatal 

carregado de caráter ideológico que objetiva reproduzir a estrutura social de dominação 

e exploração, ensinando os alunos a ocuparem seus lugares sociais pré-determinados 

(Gallo, 2007, p. 23). 

Voltando ao Programa Educacional formulado em 1882 através do Comitê para 

o Ensino Anarquista, as matérias formais escolares eram consideradas da seguinte 

forma: “A disciplina artificial, coativa, à margem da vida. Esta precisa ser suprimida 

pois causa dispersividade e medo, além de fomentar mentiras e delações entre 

professores e alunos” (Chaves, 2017, p. 118).  

Mais tarde os anarquistas proporão uma disciplina conciliada com a 

naturalidade humana, uma disciplina em nome da espontaneidade 

humana que, com base na Autoridade Natural, possa promover o 

humano, conduzir e despertar, educar no sentido mais elevado e 

sublime desta expressão: possibilitar a cada um o desenvolvimento 

daquilo que cada um tem de melhor em si mesmo em termos de 

espontaneidade e humanidade. Esta proposta tem a vantagem 

suplementar de possibilitar ao educador libertário crescer intelectual e 

humanamente também (CHAVES, 2017, p. 118). 

 

                                                           
388 Gravar um LP de forma independente no início da década de 1980, quando os recursos técnicos 

envolvendo estúdio e equipamentos de gravação eram escassos e caros, foi um feito relevante sobre 

qualquer perspectiva. 
389 Headbanger é a denominação da cultura de fãs de heavy metal e suas variantes. A cultura surgiu por 

volta de 1970, na Inglaterra e nos Estados Unidos. O termo headbanger é atribuído como denominação ao 

grupo, pelo hábito de praticarem “headbanging” (sacudir a cabeça para frente e para trás ao som da 

banda). https://pt.wikipedia.org/wiki/Headbanger 
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Os valores citados são os mesmos propagados pelos fanzines. A busca pela 

união, pelo que de melhor existe no ser humano, foi perseguida naquelas publicações. 

Assim, os punks diziam NÃO à violência, NÃO à opressão, à ditadura, à corrupção, ao 

poder e a tudo que julgassem atrasar a composição de uma sociedade justa e igualitária.  

Textos ligados à Anarquia foram presentes desde os primeiros fanzines 

nacionais. O nível destes textos variava entre o dos simpatizantes leigos até aqueles que 

vivenciavam este conceito.   

A utilização recorrente da palavra “consciente” ou “consciência” pelo punks 

assume o sentido de educação, buscando despertar tudo aquilo que está presente na 

última citação. Também no sentido coletivo, era vital para eles revelarem à sociedade 

uma estrutura de dominação que promovia a imobilidade entre classes sociais, buscando 

então estimular uma reação geral contra isso.  

Esteticamente falando, a forma diferente como faziam questão de aparentar se 

constituiu em importante sinalização de negação às estruturas reprodutivistas390. Os 

punks não desejavam uma educação que os mantivessem na esfera engessada dos 

trabalhadores que, ainda que se matassem em esforços laboriais, nada conquistariam em 

uma sociedade que primava pela manutenção das desigualdades.  

Assim sendo, o movimento Punk se mostrou reativo ao autoritarismo 

governamental, inclusive quando o mesmo se manifestava na escola.  

Segundo Gallo (2007, p. 23 e 24), metodologicamente, a proposta anarquista de 

educação pretende trabalhar com o princípio de liberdade, o que abre duas vertentes de 

compreensão e de ação diferenciadas: “Uma que entende que a educação deve ser feita 

através da liberdade e outra que considera que a educação deva ser feita para a 

liberdade; em outras palavras, uma toma a liberdade como meio, a outra como fim” 

(GALLO, Sílvio, 2007, p. 24). 

Esta colocação feita pelo autor também sintetiza os objetivos e forma de 

produção dos fanzines punks que analisamos nesse trabalho. 

Voltando à colocação de Gallo, o autor considera um equívoco tomar a liberdade 

como meio, pois isso significaria considerar que a liberdade seja uma característica 

natural do indivíduo (concepção defendida por Rousseau). Para Gallo (2007), a exemplo 

                                                           
390 De acordo com Tomaz Tadeu em Documentos de Identidade (2012). 
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do que disse Mikhail Bakunin em Deus e o Estado391, homem algum nasce livre. A 

liberdade é conquistada e construída socialmente (Gallo, 2007, p. 24). 

Em virtude deste fato, levantamos a possibilidade de que a característica do 

princípio de autoridade392 na educação libertária tivesse provocado a dissenção entre os 

punks e os anarquistas veteranos do CCS na década de 1980, como vimos em nosso 

trabalho. 

Voltando ao aspecto da educação, o anarquismo julga que qualquer escola 

mantida pelo Estado terá objetivo de disseminar as visões sócio-políticas que lhe são 

interessantes (Gallo, 2007, p. 26). 

Os anarquistas, coerentes com sua crítica ao Estado, jamais aceitaram 

essa educação oferecida e gerida por ele; por um lado, porque o 

Estado certamente utilizar-se-á deste veículo de formação/informação 

que é a educação para disseminar as visões sócio-políticas que lhe são 

interessantes (GALLO, 2007, p. 26). 

 

O autor conclui afirmando que, na perspectiva anarquista, a única educação 

revolucionária possível é aquela que se dá fora do contexto definido pelo Estado. E 

ressalta ainda que apenas esse afastamento, por si, já representa uma atitude 

revolucionária (Gallo, 2007, p. 27). 

O afastamento da escola dos padrões oficiais de ensino garante sua 

independência. Da mesma forma como colocada por Gallo (2007) sobre a educação, 

assim também se aplica aos fanzines enquanto periódicos independentes, livres da 

obrigatoriedade de fomentar ou tratar ideias de interesse das grandes corporações e dos 

governos. 

Para afirmarmos uma presença formal da educação libertária nos fanzines, como 

matriz análoga à sua elaboração, necessitaríamos ter mais subsídios vindos de indícios 

metodológicos e formais. Por outro lado, como vimos na matéria “Uma História Oral do 

Anarcopunk em São Paulo”, do site “vice.com”, o depoimento de Nenê Altro mostra 

que em meados da década de 1980 eram realizadas conversas com professores do 

Centro de Cultura Social, consideradas por ele como aulas. Logo, a forma de pensar 

anarquista foi adotada de forma consciente. E fomentada e divulgada através dos 

fanzines. 

                                                           
391 Obra do teórico libertário russo Mikhail Bakunin, escrita nos meses de fevereiro e março de 1871. Foi 

escrito com a intenção de servir como a segunda parte de um trabalho maior que seria chamado O 

Império Knuto-Germânico e a Revolução Social. A obra é um agregado de notas de Bakunin, sua a 

primeira edição foi adaptada em 1882 por Carlo Cafiero e Elisée Reclus. 
392 Ver Pedagogia Libertária de Sílvio Gallo, 2007. 
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A partir dos anos de 1990 os punks já participavam de centros formais de 

discussão organizados por eles próprios, além de se preocuparem com a divulgação de 

ideias anarquistas, assim como seus principais representantes históricos. Ainda que não 

tenhamos percebido uma aplicação direta da educação anarquista, fica implícita uma 

influência que desenhou uma retroalimentação entre os editores de fanzines, a partir do 

momento em que aquelas pessoas possuíam abertura para diálogo em nível de 

igualdade, o que permitia um crescimento coletivo no campo das ideias e práticas 

disseminadoras da ideologia anarquista. A clareza com a qual se expressaram e 

formularam suas proposições evoluiu em uma década e meia, refinando também as 

formas como promoveram a união e socialização do conhecimento, extrapolando esta 

prática também entre outras tribos urbanas. 

Ao fim de nossas leituras, analisando cartas e conteúdos dos fanzines, 

concluímos que a relação punk-anarquia se deu em três níveis:  

Ingênuo. Pessoas que aderiam de forma natural a um ideal comum ao grupo, sem 

maiores reflexões. Não tinham aquele valor como objetivo final, mas vivenciavam o 

momento cultural com outros atores que pretendiam algo para além apenas dos shows 

(ou gigs, como chamavam).  

Médio. Pessoas que queriam realmente se informar e simpatizavam com as 

ideias anarquistas. Essas pessoas mandavam cartas para os fanzines e bandas buscando 

informações sobre o anarquismo, porém sua prática se resumia aos eventos e leitura dos 

fanzines. Carlão e Gurgel foram personagens vitais neste processo, iniciando um 

movimento de união e comunicação que se estenderia nos anos seguintes como prática 

de fanzineiros de todo país, como conferimos em nossa análise. 

Como vimos, alguns fanzines publicavam biografias de líderes e precursores do 

movimento anarquista. Cabe aqui a observação que tais personagens históricos não 

eram e não são presenças comuns em livros escolares ou mesmo em enciclopédias 

formais. Tal fato nos suscita a desconfiança de que talvez não haja um interesse por 

parte dos grandes editores, alinhados à educação formal do Estado, de que as ideias 

anarquistas sejam propagadas. Nesse aspecto, o papel dos fanzines do movimento Punk 

foi relevante.  

E, finalmente, os membros de participação em nível alto: Pessoas que queriam 

se informar sobre centros de cultura e organizações que abraçassem as ideias 

anarquistas, além de proporem organizar grupos de discussões e centros para encontros 

e palestras. Não sabemos ao certo se em grande número, mas chegamos a ler sobre 
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punks que simplesmente abandonaram sua participação no movimento para tornarem-se 

apenas anarquistas, centrando suas atividades na questão ideológica. 

Como dissemos anteriormente, apesar de não termos identificado fatores que 

apontem uma proposta formal de educação libertária a partir da produção dos fanzines, 

confirmamos que os assuntos abordados surgiam de forma espontânea, dentro de um 

espectro de preocupações sociais (e não apenas) que faziam parte do dia a dia daqueles 

protagonistas. Essas abordagens desenharam um cenário totalmente peculiar para o 

movimento Punk paulistano, promovendo uma socialização entre seus membros que se 

mostrou profícua quanto à produção de discos e fanzines. Se comparados às bandas 

contemporâneas de rock assimiladas pela indústria cultural da época, geralmente em 

disputa constante, as bandas do movimento Punk mostraram uma postura colaborativa e 

inclusiva. Elas construíram uma cena alternativa por meios próprios na qual todos 

caminhavam de forma quase que em paralelo. 

A partir do início até meados da década de 1990, a ideologia anarquista já era 

presente nos fanzines de forma consagrada. Naquele momento, aquelas ideias já não 

constituíram novidade, sendo abraçadas de forma consciente pelos punks.  

O que julgamos relevante e também ficou claro em nossas leituras, foi que o 

movimento Punk trabalhava em uma perspectiva de construção para uma sociedade 

futura. Eles percebiam que a melhoria de qualquer um dos aspecto que perseguiam não 

poderia ser realizada em curto ou médio prazo. Isso apenas ocorreria através de uma 

mudança de mentalidades. A partir daí, embora talvez não percebessem, metodologias 

espontâneas e estratégias pedagógicas (em forma dialética e empírica) tomaram corpo 

em forma de eventos, shows, festas e fanzines. Eles desenvolviam essa tarefa de forma 

coletiva e colaborativa, buscando conquistar interessados em criar uma grande rede de 

aliados ideológicos. 

Assim, fechamos nossas análises, deixando um espaço para pensarmos nos 

níveis de informalidade entre essas relações pedagógicas e de que forma suas 

subjetividades se internalizaram na formação do jovem punk da década de 1980. Nos 

dias de hoje, com o cenário político e social com o qual se inicia 2019, julgamos estas 

considerações necessárias e essa discussão pertinente. Consideramos o momento como 

emergencial para ações educativas de cunho independente forjadas em música, 

literatura, performance, pintura, ou seja lá como for. Humanizar através da arte. Quebrar 

paradigmas através da arte. Formar através da arte. 

 



 
 

190 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

ADORNO, Theodor. Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 

ADORNO, Theodor. Textos Escolhidos. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

ADORNO, Theodor e HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1985. 

ALEXANDRE, Ricardo. O Rock e o Brasil dos Anos 80.  Porto Alegre: Arquipélago, 

2013. 

ANDERSON, Perry. In SADER, Emir e GENTILI, Pablo (orgs). Pós-neoliberalismo: 

as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.  

ANTÔNIA, Nina. A Arrasadora Trajetória do Furacão New York Dolls.  São Paulo: 

Madras, 2012. 

BAUMAN, Zygmunt, Estranhos à nossa Porta. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. 

BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica- 

Porto Alegre: Zouk, 2012. 

BENJAMIN, Walter. Documentos de Cultura, Documentos de Barbárie – Escritos 

Escolhidos. São Paulo: Cultrix, 1986. 

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas1- Magia e Técnica, Arte e Política. São 

Paulo: Brasiliense, 2014. 

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas11- Rua De Mão Única. São Paulo: Brasiliense, 

2011. 

BENJAMIN, Walter, HORKHEIMER, Max, ADORNO, Theodor e HABERMAS, 

Jurgen. Textos Escolhidos. São Paulo: Victor Civita, 1983. 

BERRY, David. Ideias Centrais em Sociologia- Uma Introdução. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1983. 

BIVAR, Antônio. O Que é Punk. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

CAIAFA, Janice. Movimento Punk na Cidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

CHAVES, Lázaro Curvêlo. Educação e Redenção. Em Educação Libertária – GALLO, 

Sílvio (orgs). Rio de Janeiro, 2007. 

COELHO, Teixeira. O que é Indústria Cultural. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

CORRÊA, Felipe. In DE JONG. A Concepção Libertária da Transformação Social 

Revolucionária. São Paulo: Faísca Publicações Libertárias, 2008. 

CRISS, Peter e SLOMAN, Larry. Makeup To Breakup – Minha Vida Dentro e Fora do 

Kiss. São Paulo: Lafonte, 2013. 

 



 
 

191 
 

CUNHA, Luiz Antônio. Estado e Democracia no Brasil. Niterói: EDUFF - Cortez, 

2009. 

CUNHA, Luiz Antônio e GOES, Moacyr de. O Golpe na Educação. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1987. 

DE JONG, Rudolf. A Concepção Libertária da Transformação Social Revolucionária. 

São Paulo: Faísca Publicações Libertárias, 2008. 

EMERICK, Geoff. Here, There and Everywhere - Minha Vida Gravando os Beatles. 

São Paulo: Novo Século, 2006. 

ESSINGER, Silvio. Punk, Anarquia Planetária e Cena Brasileira. São Paulo: Editora 

34, 1999. 

HARVEY, David. Condição Pós Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 2017. 

HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de Viagem, CPC, Vanguarda e 

Desbunde, 1960/70. Rio de Janeiro: Editora Aeroplano, 2004. 

GALLO, Sílvio. Educação Libertária. Autor e organizador. Rio de Janeiro, 2007. 

GALLO, Sílvio. Pedagogia Libertária. Manaus: EDUA, 2007. 

GRADIN, Carla. Quando o Punk Virou Moda. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 

2008. 

GATTO, Vinicius Delangelo Martins. Rock Progressivo e Punk Rock. Brasília. 

Universidade de Brasília, 2011. 

GOFFMAN, Erving. Estigma. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

HOBSBAWN, Eric. História Social do Jazz. São Paulo: Paz e Terra, 2017. 

HIRSCHMAN, Albert O., A Retórica da Intransigência. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1992. 

HOLMSTROM, John e HURD, Bridget, The Best of Punk Magazine. Nova York: !t, 

2012. 

KASSICK, Clovis Nicanor. Pedagogia Libertária na História da Educação Brasileira 

– Revista HISTDBR. Santa Catarina: UNISUL, 2008. 

KONDER, Leandro. O Marxismo da Melancolia. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1988. 

LEAF, David e SHARP, Sean. Kiss - Por Trás da Máscara. São Paulo: Nacional, 2006. 

MARCHETTI, Paulo. O Diário da Turma 1976 – 1986: A História do Rock de Brasília. 

Brasília: Pedra Na Mão, 2013. 

MARCUS, Greil. A Última Transmissão. São Paulo: Conrad, 2006. 



 
 

192 
 

MARTINS, Vicente Maximiliano. História e Comunicação na Ordem Internacional. 

UNESP, 2014. 

MAGALHÃES, Henrique. O Que é Fanzine. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

MAGALHÃES, Henrique. O Rebuliço Apaixonante dos Fanzines. João Pessoa: Marca 

de Fantasia, 2011. 

MATIAS, Alexandre, Blog do Matias, 

http://matias.blogosfera.uol.com.br/2017/02/07/ha-40-anos-o-television-encerrava-uma-

era-e-iniciava-outra-com-seu-classico-marquee-moon/ Acesso em 14 de maio de 2018. 

McNEIL, Legs e McCAIN, Gillian. Mate-me, Por Favor – Uma História Sem Censura 

do Punk. Porto Alegre: L&PM, 2010. 

MELO, Nílton César, entrevista por e-mail em 04/04/2019. 

MIDANI, André. Música, Ídolos e Poder – do vinil ao download. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2008. 

MORAES, José Damiro de. A Educação Libertária no Brasil: uma trajetória. (s/d) 

Disponível em: 

<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/077_jose_damiro.pdf>. Acesso 

em 09 de Julho de 2017.  

NASCIMENTO, Clemente Tadeu e PAIVA, Marcelo Rubens. Meninos em Fúria– E o 

Som que Mudou a Música Para Sempre: Editora Alfaguara, 2016. 

NENÊ ALTRO. Uma História Oral do Anarcopunk em São Paulo. Site Vice.com - 

https://www.vice.com/pt_br/article/kz7wba/uma-historia-oral-do-anarcopunk-em-sao-

paulo-parte-2 - São Paulo, 2018. Acesso em 8 de novembro de 2018. 

O’HARA, Craig. A Filosofia do punk, mais do que barulho. São Paulo: Radical, 2005. 

OLIVA, Daigo e Mondini, Mateus. Fodido e Xerocado - Por Favor, Olhe Para Mim. 

São Paulo: Cospe Fogo, 2007. 

OLIVEIRA, Antônio Carlos de. Uma História Oral do Anarcopunk em São Paulo. Site 

Vice.com - https://www.vice.com/pt_br/article/kz7wba/uma-historia-oral-do-

anarcopunk-em-sao-paulo-parte-2 - São Paulo, 2018. Acesso em 8 de novembro de 

2018. 

OLIVEIRA, Antônio Carlos de. Os fanzines contam uma história sobre punks.Rio de 

Janeiro: Achiamé, 2006. 

OLIVEIRA, Antônio Carlos de. Punk – Memória, História e Cultura – Documentos que 

resgatam parte da memória, preservam a história e valorizam a cultura punk. Rio de 

Janeiro: Rizoma, 2015. 

PARKER, Alan e O’SHEA, Mick. Crescendo com os Sex Pistols – Precisa-se de 

Sangue Novo. São Paulo: Madras 2012. 

PEREIRA, Carlos Alberto M. O Que é Contracultura. São Paulo: Brasiliense, 1985. 



 
 

193 
 

RAMONE, Johnny. Commando. A autobiografia de Johnny Ramone. São Paulo:  

Leya, 2012. 

RAMONE, Marky e HERSCHLAG, Rich. Minha Vida Como um Ramone – Punk Rock 

Blitzkrieg. São Paulo:  Planeta, 2015. 

REIMER, Everett. A Escola Está Morta. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1975. 

RIBEIRO, Ivan. Uma História Oral do Anarcopunk em São Paulo. Site Vice.com - 

https://www.vice.com/pt_br/article/kz7wba/uma-historia-oral-do-anarcopunk-em-sao-

paulo-parte-2 - São Paulo, 2018. Acesso em 8 de novembro de 2018. 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da Educação. Rio de Janeiro:  DP&A, 2003. 

ROTTEN, Johnny. In MACIEL, Tânia Barros, NETO, Maria Inácia D’Ávila e 

ANDRADE, Regina Glória. Fronteiras e Diversidades Culturais no Século XXI: 

Desafios Para o Reconhecimento no Espaço Global. Ed. Mauad - Faperj, 2012. 

SANTOS, Hugo. Sid Vicious. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

SENEFONTE, Antônio, Kid Vinil, São Paulo, 2015. 

SEPULVEDA, José Antônio; SEPULVEDA, Denize, Conservadorismo e Educação 

Escolar: um modelo de exclusão, Movimento. Revista de Educação, ano 3 nº 5, UFF, 

2016. 

SILVA, Gilda Olinto do Valle, Capital Cultural, Gênero e Classe em Bordieu, 

INFORMARE, Cadernos do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação. V. 

1, nº 2, p. 24 – ECO/UFRJ, 1995. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade – Uma Introdução às Teorias do 

Currículo.  Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 

TAGTENBERG, Maurício. Administração, Poder e Ideologia. São Paulo: Cortez, 1989. 

TRUE, Everett. A História dos Ramones. São Paulo: Madras, 2011. 

VILLA-LOBOS, Dado, DEMIER, Felipe e MATTOS, Romulo. Memórias de um 

Legionário. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 2015. 

WOODCOCK, George, História das Ideias e Movimentos Anarquistas. Vol.1 – A Ideia. 

Porto Alegre: L&PM, 2002. 

 

Documentários e vídeos 

 

BURGER, Darcy, Anos 80 MultiShow Ao Vivo [Show em DVD] São Paulo: Som Livre 

2005. 

LETTS, Don, Punk: Attitude [Documentário em DVD] São Paulo: Focus, 2005. 

MOREIRA, Gastão. A Botinada. [Documentário em DVD] São Paulo: st2, 2006. 

RODRIGUES, João Carlos. Punk Molotov [Documentário independente] Rio de 

Janeiro: 1983-1984. 



 
 

194 
 

ULIANA Jr, Ariel Juventude e História: O Punk no Brasil [Documentário do Youtube 

produzido como trabalho final para a disciplina “A escola no mundo contemporâneo” 

do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas da 

Universidade de São Paulo] São Paulo: 2011. 

 

Fanzines 

 

FANZINE Aborto Imediato nº 1, São Paulo 1986. 

FANZINE Desobedecendo nº 4. Editado por ALVACI COUTINHO, Rio de Janeiro, 

ano não declarado. 

FANZINE Revoltados da Nação nº 2, Editado por MARINALDO HARDCORE, São 

Miguel dos Campos, Alagoas, 1989. 


