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“A Igreja diz: o corpo é uma culpa. A Ciência diz: o corpo é uma máquina. A Publicidade 

diz: o corpo é um negócio. E o corpo diz: eu sou uma festa.” 
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RESUMO 

Este presente trabalho tem como objeto de pesquisa o rock underground na cidade de São Gonçalo, 

município do Estado do Rio de Janeiro. A proposta neste trabalho é dupla, pois estamos estudando 

como a cena underground atual da cidade de São Gonçalo se forma, ou seja, seus espaços, atores e 

fronteiras, e partindo de memórias daqueles que participaram dela, registrar tanto um espaçamento e 

diminuição das atividades, quanto demonstrar que essas memórias coletivas reforçam os elos do 

rock underground da cidade. Duplo, pois a memória vai costurando uma rede de fluxos de pessoas e 

lugares que convergem para o único local com uma agenda regular de shows de bandas autorais, o 

pub Rock’ N Beer que se localiza no centro da cidade.  Mas seria precipitado afirmar simplesmente 

que o rock morreu na cidade, talvez ele consiga se renovar sempre, em diferentes formas e acessos 

Presente, passado e minhas experiências no underground contribuem para tecer o trabalho. 

 

PALAVRAS CHAVE: Underground; Rock; Memórias; São Gonçalo; Cena. 



 

 

ABSTRACT 

The present research aim to study the underground rock scene in the São Gonçalo county located in 

Rio de Janeiro State. The proposal in this work is twofold, as we are studying how the current 

underground scene in the city of São Gonçalo is formed, its spaces, actors and borders, registering 

both a spacing and a decrease in activities based on the memories from those who took part of this 

movement, as well as demonstrate that these collective memories reinforce the underground rock 

bonds. This background connects a network flow of people and places that converge to the only 

place with a regular schedule of shows by copyright bands, the Rock ‘N Beer pub, located in the 

city center. But it would be hasty to say simply that rock died in the city, perhaps it will always be 

able to renew itself, in different forms and ways. Present, past and my personal experience in the 

underground contribute to weave the work 

 

Keywords: Underground; Rock; São Gonçalo; Scene. 
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INTRODUÇÃO  

 

Não importa de onde vim, mas, sim, aonde quero chegar. 

Eduardo Galeano 

 

Minha motivação para começar a produção de um trabalho sobre o rock na cidade de São 

Gonçalo se deve a alguns fatores: Primeiro, por ter sido um frequentador de shows de rock na 

cidade durante boa parte da minha juventude. Durante a adolescência descobri os eventos 

underground através de amigos mais velhos que já iam às casas de show onde bandas subiam ao 

palco e tocavam rock em suas diferentes vertentes. Posso afirmar que foram dois sentimentos que 

me ligaram aos eventos – amizade e música – e traçaram meu caminho como um roqueiro. Desde o 

início, ao acompanhar colegas nas noites de rock, notei que boa parte deles sabia tocar algum 

instrumento. Não nego que tentei aprender violão e guitarra nessa fase da vida, contudo o insucesso 

nas empreitadas me levou a buscar outra forma de arte ao redor dos shows de rock. Comecei ainda 

jovem, a escrever em cadernos, resenhas dos shows assistidos onde de forma simplória descrevia 

sobre os espaços, pessoas e as bandas. Mas não fiquei apenas observando os shows das bandas, pois 

junto a alguns amigos criamos um fanzine que entregamos nos eventos. 

O chamávamos de Zine 15; o fanzine feito em folhas amarelas A4 que distribuímos de forma 

gratuita na entrada dos eventos. Por causa do Zine 15 conheci não apenas espaços, mas a estrutura 

que movia os eventos de rock na cidade, desde os produtores e patrocinadores, passando pelas 

pessoas que se envolviam diretamente para a realização dos shows. Por causa do Zine 15 comecei a 

entrevistar integrantes de bandas e pessoas ligadas ao underground da cidade. A vivência nos 

eventos me ajudou nas minhas escolhas profissionais, a partir da escolha de profissões que deseja 

seguir, entre Letras e Jornalismo, porém ainda existia outro motivo influenciador nas minhas 

expectativas: a escrita. 

Desde pequeno sempre gostava de escrever poesia de forma livre. Enchia os cadernos do 

colégio com pequenos pensamentos que me ocorriam no momento. Mas o verdadeiro impulso para 

me aventurar no mundo do “escritor”, ou seja, produtor de textos ocorreu através da realização do 

Zine 15. Nele pude dar liberdade para minha verve poética com pequenas poesias que enchiam as 

folhas amarelas. Após o fim do Zine 15 eu continuei escrevendo de forma amadora poesia e de vez 

em quando prosa. Consegui participar de uma antologia de poesia e me sentia como um poeta beat 
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enchendo “os cornos” nos bares à noite e voltando para casa para escrever aquilo que presenciava. 

Mas durante as noitadas a diversão das pessoas começou a se tornar menos importante em vista dos 

problemas que elas passavam. Esse fato me fez repensar um pouco minhas escolhas profissionais e 

decidi ingressar numa faculdade de Jornalismo. 

Levei na bagagem do curso todas as entrevistas que fiz durante o Zine 15 e a criação de 

textos para o fanzine. No curso de Comunicação Social comecei a tomar consciência de uma série 

de problemas que afetam a minha cidade, por exemplo, a falta de apoio cultural na cidade e o 

descaso, por exemplo, com as praças que exerciam as atividades culturais de São Gonçalo. As 

mesmas dificuldades que amigos relataram em conversas em bares. Desde o início da graduação 

resolvi que o meu projeto de pesquisa final seria voltado para algum problema de São Gonçalo. 

Contudo, no fim tomei um caminho totalmente diferente ao escolher a religião da Umbanda como 

tema de trabalho de conclusão. No final da graduação entre 2014 e 2015 atuei em dois projetos, um 

documentário sobre a cena de rock na cidade de São Gonçalo e a finalização da monografia. O 

documentário não se concluiu, mas junto com dois amigos tivemos ótimas conversas com 

produtores, artistas e donos de estabelecimentos de rock em São Gonçalo. Embora o projeto 

audiovisual não tenha se finalizado, consegui utilizar alguns dados da pesquisa dele, que utilizei na 

dissertação, além de uma entrevista que consegui resgatar da época. Em relação à monografia entre 

inúmeras ideias que brotaram durante o curso a partir da leitura de um pequeno livro sobre a 

religião da Umbanda resolvi escrever sobre o tema. 

Entre alguns motivos, posso destacar de lembrança que a ideia de que essa religião tenha 

nascido na cidade de São Gonçalo foi um fator determinante. Outro ponto foi o destino cruel 

imposto pela Prefeitura da época a casa onde começou de fato a prática da Umbanda. Ao não 

preservar a casa de origem da religião, as autoridades locais simplesmente derrubaram o espaço em 

detrimento do seu valor histórico social. Na época do curso meu intuito era trazer um pouco de luz 

para algo marginal dentro da cidade e de modo geral na sociedade. Fiz pesquisa de campo sem 

nenhum tipo de conhecimento, porém essa primeira experiência de campo foi fundamental para a 

pesquisa sobre o rock. Por último, a questão periférica da cidade, dos pequenos espaços 

relacionados ao rock ou a Umbanda, pois são nesses locais que ocorrem à magia da religião e da 

música. Ocorre uma ligação entre as pessoas presentes, muitas vezes estranhas entre si, mas ligadas 

a partir da sonoridade. Som e ritmo que os leva a se juntarem aos ritos sagrados ou profanos. Nos 

terreiros ou centros religiosos a música é elemento que liga o sagrado e o humano, nos eventos de 

rock é a partir do som das bandas que o público se liga ao espaço, às bandas e enfim aos seus pares 

espalhados pelo local.   



14 

 

Depois da conclusão da graduação, segui por algum tempo a trilha do jornalismo estagiando 

no jornal O São Gonçalo e escrevendo matérias para sites na internet. No jornal atuava como 

repórter cobrindo notícias sobre problemas socioeconômicos da cidade, e também, principalmente 

pela violência urbana. Era comum às pessoas comentarem que se você espremer bem o jornal sairia 

sangue dele
1
. Fui convidado por um amigo para escrever uma resenha sobre o show do artista 

Criolo que aconteceu no Alto da Boa Vista no Rio de Janeiro
2
. A participação nesse show me trouxe 

novamente o desejo por escrever sobre música, pois foi à única oportunidade durante o curso para 

produzir um texto com características sobre a música. A circunstância me levou a desejar produzir 

novos textos sobre o assunto musical e não apenas sobre a violência que imperava na cidade. Logo 

o desejo de escrever tomou mais forma e decidi publicar um livro que saiu no ano de 2018. Prisão 

Amarela é o nome do livro que reúne uma série de contos que fui juntando durante anos. Neste 

mesmo ano consegui ingressar no Mestrado pela Universidade Federal Fluminense (UFF) no curso 

de Sociologia.  

Escolhi Sociologia em particular a ideia de compreender melhor a sociedade em que me 

insiro, mas também o anseio em trabalhar questões mais ligadas a grupos excluídos ou deixados de 

lado pela sociedade. Nesse sentido, rock e umbanda alcançam um paralelo. Ambas são maneiras 

culturais de grupos se reunirem em prol de uma paixão. Mas as reuniões desses grupos são vistas de 

forma pejorativa por parcela da sociedade. Sempre tive interesse em assuntos periféricos e 

marginais e não me surpreende que Umbanda e o rock underground nesse caso sejam parecidos 

visto que ambos são outsiders na cidade. 

Tal pressuposto parece-me ignorar o fato central acerca do desvio: ele é criado pela 

sociedade. Não digo isso no sentido que é comumente compreendido, de que as 

causas do desvio estão localizadas na situação social do desviante ou em "fatores 

sociais" que incitam sua ação. Quero dizer, isto sim, que grupos sociais criam o 

desvio ao fazer as regras cuja infração constitui desvio, e ao aplicar essas regras a 

pessoas particulares e rotulá-las como outsiders. Desse ponto de vista o desvio não 

é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação 

por outros de regras e sanções a um infrator. O desviante é alguém a quem esse 

rótulo foi aplicado com sucesso; o comportamento desviante é aquele que as 

pessoas rotulam como tal (BECKER, 2008:16). 

 

Todavia o ingresso na Universidade através do Mestrado me ofereceu mais instrumentos 

técnicos para minhas indagações. Inicialmente o tema do trabalho não tinha relação com o rock ou a 

                                                 

1  
Trabalhei no jornal - O São Gonçalo - como estagiário em 2013 e eram comuns tanto as pessoas da redação quanto 

conhecidos citarem o jornal a partir dessa imagem de espremer sangue de suas folhas. O fato se deve a uma grande 

quantidade de reportagens sobre violência na cidade. 
2   

O evento ocorreu em 2013 durante o Festival Encantado no Alto da Boa Vista no Rio de Janeiro.  
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religião. Na verdade queria buscar novos projetos, por exemplo, a narrativa entre games e suas 

comunidades nas redes sociais, entretanto pela dificuldade de relacionar orientador e tema, decidi 

depois de uma conversa com meu futuro orientador, Jorge La Barre, desenvolver o assunto do rock 

na cidade de São Gonçalo. Basicamente boa parte desta introdução foi exposta na conversa que 

tivemos no início do Mestrado.  

Tudo isso para afirmar que a motivação para apresentar este trabalho está diretamente 

associada à minha trajetória pessoal, profissional e artística. Não é atoa que o trabalho tem dois 

polos principais: memórias e rock. Mas o trabalho é também um pouco da minha experiência, seja 

frequentando eventos de rock na cidade, entregando zines nos bares, pesquisando sobre espaços 

tanto para a Umbanda quanto para shows de rock. Entrevistando pessoas para um documentário que 

nunca será visto na televisão. Todos esses fatores fizeram parte da produção da dissertação em 

algum nível, seja emocional ou mesmo operacional.  

A história contada nesta introdução não é apenas o prelúdio da composição da dissertação, 

mas também boa parte da minha trajetória desde a juventude passando pela fase adulta. Os 

elementos estudados na pesquisa: memórias, rock, entrevistas, amizade e espaço fizeram parte de 

várias etapas da minha vida. Desde a observação e pesquisa de campo, passando pela elaboração do 

texto, e por fim, ao colocar o ponto final no trabalho vejo que ele representa o fechamento de um 

ciclo. Ele começa nas rodas entre amigos tocando violão e cantando cover das bandas, embora eu 

apenas ficasse assistindo. As idas aos shows de rock na cidade e a criação do fanzine entregue pelas 

noites dos eventos. Participando da vida socioeconômica de São Gonçalo a partir da visão como 

repórter de um jornal local e por fim, escrevendo sempre, desde poesia e prosa aos trabalhos 

acadêmicos. 

A pesquisa de campo se iniciou num pub chamado Rock’ N Beer, localizado no bairro 

chamado de Parada 40. Inicialmente, a ideia era investigar a cena rock underground do município: 

suas características, os espaços disponíveis, o público, as bandas, as associações nas quais se 

envolvem os diversos atores. Porém algumas condições fizeram com que apenas um espaço fosse 

capaz de responder às indagações sobre os grupos que se uniam para escutar música, rever amigos 

ou tocar em alguma banda. Embora existissem locais que possibilitaram bandas de rock e suas 

vertentes se apresentarem em casas noturnas, os espaços se tornaram ínfimos para as bandas 

autorais.
3
 Além da diminuição do número de locais, outro fator importante é que não havia 

ambientes com uma agenda regular de apresentações para os grupos autorais. Poderia aparecer uma 

                                                 

3
   Bandas autorais são grupos de rock que apresentam suas músicas originais em shows diferente das bandas cover, que 

tocam canções de outros grupos, normalmente famosos no meio roqueiro. 
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festa destinada para eles em determinado dia, mas nenhuma garantia que no próximo mês ocorreria 

novamente. 

Durante o trabalho de mapeamento dos bares, casas de show e espaços na maior parte das 

vezes o relato de velhos amigos era que existia um pub no centro da cidade que assegurava um 

espaço fixo para as bandas autora Todavia, vários entrevistados
4
 falavam sobre lugares onde ocorria 

algum show com músicas autorais como, por exemplo: eventos de pistas de skate no bairro 

Laranjal; movimentos religiosos destinados à aproximação dos jovens como no caso da igreja cristã 

que promove o “Ajuntamento das Tribos” no bairro Alcântara, onde às vezes acontecem eventos de 

música roqueira; bares que abrem suas portas eventualmente para grupo de rock como o Bar do 

Blues, localizado na Praça Zé Garoto. O Metallica Pub era outro bar que continha as condições para 

bandas se apresentarem, sejam elas autorais ou cover. Porém durante o trabalho de campo o 

estabelecimento estava passando por problemas técnicos com o seu equipamento de som 

inviabilizando quaisquer eventos musicais.
5
 

Eu não recordo exatamente quando comecei a frequentar o Metallica Pub, mas lembro de 

sentir nele um misto de divertimento e suspense. Os amigos próximos desconsideravam o bar por 

ser perigoso. Nunca presenciei qualquer tipo de confusão nele, embora não o tenha frequentado 

tanto quanto outros espaços da cidade. Basicamente o Metallica é uma garagem como espaço aberto 

para as bandas tocarem. São servidos bebidas e lanches com mesas tomando a rua ao lado. É um 

recinto reconhecido pelos roqueiros
6
 pela sua relevância na cena underground apesar do pequeno 

espaço, a localização ou o som de qualidade duvidosa. 

 A observação participante foi usada como forma de coleta de informações. No entanto, 

existe um fio condutor para o desenvolvimento da pesquisa: é minha própria experiência na cena no 

passado. Esse fato foi o trampolim para o projeto de dissertação e a comparação entre passado e 

presente. Comecei a observar os eventos numa mistura de nostalgia e surpresa. Nostalgia, por 

reconhecer alguns rostos em meio ao público e surpresa, pois foi inesperado ver pessoas novas e 

também diversas bandas recentes. Ao explicar para amigos o meu trabalho às vezes eles pensavam 

que se tratava de jornalismo.
7
 Ocorria então eles quererem saber quando ia sair à matéria e em qual 

                                                 

4
   No anexo coloco uma lista dos entrevistados no trabalho de campo. 

5
  O Metallica Pub tem uma história na cena rock recebendo bandas underground de vários lugares do Rio de Janeiro. 

Matérias que o apontam como “point” para a cena rock podem ser encontradas na Internet. Ver por exemplo: “Bares 

para curtir rock em São Gonçalo e Niterói”, disponível em: https://www.osaogoncalo.com.br/geral/16567/bares-para-

curtir-rock-em-sao-goncalo-e-niteroi. Acessado em 08 mar. 2020. 
6 
   Na segunda parte do trabalho, destinada às memórias voltarei ao Metallica Pub. 

7 
   Sou bacharel em Jornalismo pela universidade Cândido Mendes em 2015. 

https://www.osaogoncalo.com.br/geral/16567/bares-para-curtir-rock-em-sao-goncalo-e-niteroi
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/16567/bares-para-curtir-rock-em-sao-goncalo-e-niteroi
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veículo. Mas todos estavam interessados em conversar sobre som e música ou acerca de suas 

experiências em ser roqueiro. 

A princípio, a ideia seria gravar os encontros dos entrevistados nos bares e casas noturnas ou 

em encontros fortuitos, porém esbarrei na captação do som no momento das entrevistas; devido à 

música ambiente, a gravação ficava dificultada. Outra maneira talvez fosse “puxar” o entrevistado 

para algum canto distante do bar, mas as calçadas eram tomadas por pessoas e alguns vendedores de 

cigarros e doces (além de espaços destinados a fumar maconha entre amigos). Dessa forma um dos 

elementos usado na pesquisa foi à anotação num caderninho que eu sempre levava comigo nos 

eventos, para depois repassar para o computador. A vantagem dessa abordagem reside no fato de eu 

estar in loco no momento da entrevista, enquanto as conversas acontecem no pub e as bandas tocam 

suas músicas. Todavia no decorrer da entrevista outras pessoas poderiam aparecer e mudar o 

assunto ou, o entrevistador ficar ligeiramente bêbado. Entretanto é só presenciando os shows que 

vai se conhecendo a comunidade “por dentro”, e se vai entendendo o objeto estudo. Frase está que 

pode dar a impressão de um estudo “frio”, porém o objetivo através dos sujeitos é traçar um “mapa” 

que ajuda o leitor a compreender a cena. Para isso, ir aos shows sempre que possível, tomar uma 

cerveja com os frequentadores, estar de ouvido atento ao som das bandas; em outras palavras, é de 

se “vestir a camisa” do rock. 

Além das anotações no caderno de campo optei por usar as redes sociais como forma de me 

aproximar dos entrevistados e das bandas: utilizei Facebook e Whatsapp
8
 como ferramentas de 

interação junto com os meus interlocutores. A rede social de Zuckerberg
9
 se tornou uma maneira de 

pesquisar sobre as bandas e os espaços no meio virtual. O zap (Whatsapp) foi essencial visto que 

adicionava novos contatos durante a noite do show e depois pude entrar em contato com eles com 

perguntas e questionamentos. Como é uma forma instantânea de comunicação foi mais fácil 

dialogar com os entrevistados. Não cheguei a me aprofundar nessas técnicas de pesquisa, contudo a 

vantagem foi que pude conversar facilmente inclusive com pessoas de fora do estado. O e-mail foi 

outra opção para tirar alguma dúvida ou sistematizar as perguntas. As duas maneiras de encaminhar 

a pesquisa foram utilizadas: uma em contato direto com os entrevistados no próprio ambiente; outra 

de forma digital onde pude diminuir as distâncias de tempo e espaço junto com os interlocutores.  

                                                 

8    
O Facebook é uma mídia e rede social virtual lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de propriedade privada 

da Facebook Inc. O Facebook permite que qualquer usuário que declare ter pelo menos 13 anos possa se tornar usuário 

registrado do site. WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para 

smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos. Ainda é possível 

fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. Informações retiradas da Wikipédia. 
9
  Mark Elliot Zuckerberg é conhecido programador, e empresário norte-americano. Ficou reconhecido 

internacionalmente por ser um dos fundadores do Facebook, a rede social mais acessada do mundo. 
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Particularmente fazia tempo que eu não frequentava um show de rock na cidade. Estar em 

contato direto com os roqueiros, suas queixas e delírios alcoólicos foi um modo de captar o 

momento, entre as risadas, nostalgias e estresses dos roqueiros. Algumas pessoas reagiam de forma 

irritada ao serem questionadas, outras com muita alegria. Nada era programado e tudo podia dar 

errado em quaisquer segundos. Em contraponto o uso das redes sociais e do e-mail se tornaram 

aspectos planejados da pesquisa. A vantagem dessa abordagem é que minhas indagações eram 

respondidas pelos interlocutores, porém a desvantagem ocorria pela falta de contato com os 

entrevistados que presentes nos eventos poderiam sugerir novas questões para serem debatidas. 

Notei que as pessoas nos shows, ainda que às vezes fugissem do assunto proposto, na 

verdade estavam colocando outras interrogações em discussão. O imprevisto das entrevistas durante 

os eventos trouxe novas perspectivas para a condução do trabalho. Por exemplo, o debate entre 

bandas cover e grupos autorais não estava inicialmente entre minhas perguntas, mas muitos 

entrevistados insistiam nesse quesito. Passei a enxergar o assunto como uma dos principais; 

partindo dele acrescentei novas indagações nas entrevistas. Por isso, a facilidade do meio virtual, 

seja e-mail ou Facebook, não pode substituir o valor do encontro com as pessoas no show. 

Filmei, usando um tablet, alguns shows de bandas como uma forma de guardar um registro 

de pesquisa sempre que possível, uma banda por noite e ao menos um minuto de vídeo. Fotografias 

do pub Rock’ N Beer e das bandas também foram utilizadas. Empreguei o uso dos flyers dos shows 

como evidência das apresentações dos grupos, porém os flyers têm um significado nostálgico para 

os antigos frequentadores da cena. Era comum voltar para casa com inúmeros papéis guardados no 

bolso, que nos recordavam do show vivido, ou anunciavam futuros eventos. Frequentadores, 

integrantes de bandas ou curiosos delimitavam o público que eu iria entrevistar, questionando sobre 

sua visão do underground, ou os seus interesses nas bandas que tocavam. Uma das coisas mais 

marcantes para mim no princípio do trabalho de campo foi reparar a presença de crianças nos 

shows. Pais e mães acompanhados de filhos eram algo novo para mim. No passado ver crianças nos 

eventos era algo muito raro.  

Todavia essa visão sobre crianças foi apenas um dos preconceitos que eu guardei da minha 

experiência no rock no passado. Minha experiência pessoal em shows foi importante como porta de 

entrada para os eventos; contudo ficou nítida a minha sensação que muita coisa tinha mudado desde 

a última vez que frequentei um show de rock underground. Talvez no passado a divisão entre os 

roqueiros e as outras pessoas de gêneros musicais diferentes fosse mais forte. O preconceito 

existente em ser um roqueiro na cidade com suas roupas pretas e adereços não passava 

despercebido. Por isso a presença física ou mental de violência era uma constante. Sair vestido de 
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preto para um show de rock em São Gonçalo era um risco pouco calculado. Se existiam inúmeras 

opções para os roqueiros se divertirem na cidade, ao mesmo tempo a sensação de perigo 

assombrava os frequentadores. Talvez nesse sentido minha surpresa ao ver crianças e famílias 

nesses ambientes. 

Em relação aos shows, dei preferência às bandas que possuíam material particular, em 

detrimento aos grupos que tocavam covers – músicas já conhecidas do público roqueiro. Essa 

dicotomia veio através das trocas com os entrevistados, como já evoquei. A questão é a seguinte: os 

espaços para as bandas de cunho autoral são de fato escassos. Embora os frequentadores sempre 

falassem que grupos autorais carregavam o movimento underground, tornou-se evidente que as 

oportunidades de espaços e de público eram menores. 

 Uso o conceito de “cena” no trabalho. O termo estava na boca dos entrevistados o que 

demonstra que se tornou senso comum para os roqueiros, bem como em jornais e outros meios de 

comunicação. Todavia, utilizo cena no sentido de Paula Guerra e Will Straw envolvendo temáticas 

como comunicação, som, música e vida urbana. Segundo os autores, 

Dentro das repostas contemporâneas à fluidez de grupos, à pulverização de pós-

subculturas e à multiplicidade de tribos, emerge o conceito de cena. Trata-se de um 

conceito que tem vindo a crescentemente mobilizado para esta discussão 

sociológica em torno das culturas e sociabilidades juvenis em contexto urbano, em 

particular no que se refere ao estudo das práticas expressivas e dos rituais juvenis 

em torno da música. Pese embora, se verifiquem algumas ambiguidades na 

utilização do conceito de cena, este se revela crescentemente popular, sendo 

considerado, por diversos autores, como uma boa alternativa para superar algumas 

das críticas apontadas ao conceito de subcultura. A raiz desta relativa unanimidade 

reside na sua capacidade de leitura do espaço, da sociedade urbana contemporânea 

de forma mais reticular. (GUERRA e STRAW, 2016:202). 

 

No presente trabalho, a cena é compreendida como o espaço onde indivíduos se reúnem e 

compartilham suas afinidades. Tais espaços se tornam “territórios” do underground gonçalense para 

seus frequentadores. Seja de forma vivida no Rock’ N Beer ou em locais recordados pelos roqueiros 

a cena está impregnada de histórias, acordos, eventos e agitações - muitas vezes invisíveis para os 

“de fora” do movimento underground. Para Will Straw,  

Cena constitui determinados conjuntos de atividade social e cultural sem 

especificação quanto à natureza das fronteiras que os circunscrevem. As cenas 

podem ser distinguidas de acordo com a sua localização (como em a cena de St. 

Laurent em Montreal), o gênero da produção cultural que lhes dá coerência (um 

estilo musical, por exemplo, como nas referências à cena electroclash) ou da 

atividade social vagamente definida em torno da qual elas tomam forma (como nas 

cenas urbanas de jogo de xadrez ao ar livre). Uma cena nos convida a mapear o 

território da cidade de novas maneiras enquanto, ao mesmo tempo, designa certos 

tipos de atividade cuja relação com o território não é facilmente demonstrada. 

(STRAW, 2013:12). 
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As memórias fazem parte da cena da qual os roqueiros participam; e nas memórias 

encontramos histórias e lugares que não existem mais, por exemplo. Tais narrativas alimentam a 

cena; são recordações de antigos frequentadores ou integrantes de bandas que vão criando uma 

comunidade para além dos espaços. Fanzines, flyers, fotos, redes sociais, e cartas são como 

coordenadas de um mapa que se estende no underground. As memórias coletivas ecoam pelos 

roqueiros, reforçando o caráter da comunidade.  

O trabalho de mapear a cena em São Gonçalo e notar o pub Rock’ N Beer como local 

propício para a pesquisa de campo tornaria a dissertação incompleta. Pois, do mesmo jeito que num 

mapa vemos as ruas e os locais, nós sabemos que existe outra camada disposta nele. São os atalhos 

ou conhecimento daqueles que vivem durante tanto tempo em determinada cidade que eles sabem 

melhores maneiras de entrar e sair de certos lugares. Análogo, ao mapa quero dizer que a cena 

também é composta pelas lembranças e histórias dos frequentadores, e também de locais que não 

aparecem mais “no mapa”. As memórias são como acessos subterrâneos que os roqueiros obtêm. Ao 

caminhar numa rua eles lembram que tal local outrora recebia shows. O local e o roqueiro têm uma 

história e dessa forma os laços que unem as pessoas no underground são renovados. 

O objetivo deste trabalho é, portanto de estudar a cena rock gonçalense underground com 

suas características e peculiaridades: os roqueiros, suas histórias, espaços e memória. Para estudar a 

cena aproveitei minha trajetória como frequentador de shows.  

Durante os últimos vinte anos, a quantidade de espaços dedicados a shows de bandas 

diminuiu como mencionei. Para as bandas autorais, essa queda os levou a um momento mais 

complicado na cidade. Ainda assim o Rock’ N Beer enquanto casa de show oferece para os grupos 

autorais a oportunidade de apresentar suas músicas num local regular.  

As memórias coletivas são capazes de unir diferentes elementos no underground: música, 

espaços e pessoas. Ao trabalhar com as recordações, eu pude criar uns mosaicos onde variados 

locais apresentam narrativas do pertencer ao movimento roqueiro. Quero dizer que as lembranças 

dos sujeitos se referem ao coletivo, ao bando, ao grupo. É significativo refletir que ao fim de um 

evento no Rock’ N Beer restam apenas às memórias dos frequentadores. São elas que permanecem 

vivas nas pessoas mesmo em momentos de silêncio. As recordações continuam barulhentas com os 

amigos, o som e as afinidades. 

Ao longo da pesquisa de campo no Rock’ N Beer pude entrevistar doze integrantes de bandas 

com diferentes estilos e atitudes. Conversei com integrantes delas durante o evento ou depois por 

meio das redes sociais. Algumas bandas eram de São Gonçalo, outras de diferentes regiões do Rio 
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de Janeiro. Descrevo algumas apresentações das bandas nos capítulos 2 a 6, destinado a elas, mas 

utilizei o conteúdo das entrevistas no decorrer de todo o trabalho. 

Dividi o trabalho em duas partes. Na primeira parte, apresento o local estudado e algumas 

bandas que se apresentaram. Além disso, exploro conceitos que permeiam a cena roqueira como: 

bandas cover, bandas autorais, mainstream e underground. Esta primeira parte trata do presente da 

cena.  

Na segunda parte faço uma “volta ao tempo”, apoiado nas memórias dos frequentadores, 

integrantes de bandas e pessoas envolvidas no underground da cidade. As recordações contam os 

antigos lugares de show em São Gonçalo. Ademais, mostro minha participação em antigos eventos 

de rock bem como na criação e divulgação do fanzine Zine 15. 

Mas o trabalho pode ser circunscrito como: primeiro, o pub Rock’ N Beer ou o espaço onde 

os eventos ocorrem. Segundo, as memórias, ecos de tempos mais vindouros da cena rock da cidade 

ou as recordações dos shows que mostram como os roqueiros convivem como uma comunidade 

afetiva. 

 

PARTE 1: Dorme com esse barulho!  

Mais uma vez vai chegar em casa de madrugada 

Outra vez, mesma cena da semana passada 

E o cheiro de álcool como é que tá 

A cama está arrumada, mas vai dormir no sofá. 

Hungria, Coração de Aço. 

 

Nesta primeira parte vou explicar como foi o trabalho de campo sobre a cena rock 

underground gonçalense. Inicialmente o trabalho tinha na cena roqueira de São Gonçalo o alvo da 

pesquisa, porém durante as indagações dos frequentadores optei por dimensionar os objetivos da 

dissertação para um local específico no cenário musical. O pub Rock’ N Beer é o único 

estabelecimento que destina espaço permanente para as bandas autorais. Apresento as características 

do Rock’ N Beer e também alguns shows que ocorreram nele. 

Para fixar a pesquisa num recorte cronológico utilizei minha própria experiência dentro do 

movimento underground da cidade, como frequentador e produtor de um fanzine. Assim posso 

mensurar que desde os anos 2000 o cenário roqueiro da cidade passou por mudanças no seu espaço. 

Nesse sentido cabem ressaltar a preferência em dar voz aos frequentadores, integrantes de bandas e 

conhecidos da cena como forma de acentuar as particularidades da cidade e de seus atores sociais.  

Toda cidade tem sua peculiaridade econômica, social ou cultural marcada não apenas por 

dados que comprovem sua desigualdade social ou especificidade cultural, mas também por uma 
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imagem da cidade no imaginário da população.  São como representações que são produzidas e 

compartilhadas pelas pessoas (HALL, 2016). As imagens podem ser marcadores de segmentação de 

classes e estilos de vida. Por exemplo, os grupos ricos podem possuir uma representação diferente 

de outras classes sociais. Afirmar que São Gonçalo é um município pobre ou suburbano acaba 

destacando uma ideia que poderia se cristalizar como uma imagem da cidade.  

É claro que periferia, metrópole, centro e subúrbio são palavras que muitas vezes não 

exprimem a realidade de toda uma população. A cidade de São Gonçalo possui em alguns bairros 

um alto grau de desenvolvimento. Rio de Janeiro, a capital do Estado tem em alguns espaços, alto 

grau de pobreza e de subdesenvolvimento.  

 Desde minha adolescência passando pela fase adulta sempre ouvi da boca de amigos, 

familiares, colegas e boa parte dos roqueiros conhecidos o termo “cidade-dormitório”. A expressão 

surgia sempre de forma pejorativa tanto nas questões socioeconômicas ou em algum show em outro 

município melhor estruturado. Mesmo em tempos quando a cidade dispunha de boa quantidade de 

locais para eventos de rock a expressão se mantinha na boca das pessoas. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o município é a segunda maior cidade-dormitório do 

Brasil perdendo apenas para a cidade de Guarulhos, em São Paulo
10

, mas o que é uma cidade-

dormitório? 

Temos visto que a cidade-dormitório é uma sobreposição entre a periferia 

metropolitana e os indicadores que reforçam o predomínio da função residencial, 

separando estas áreas da oferta de emprego, sobretudo os de maior qualificação. É 

neste sentido que São Gonçalo tem sido marcado como exemplo de cidade-

dormitório, utilizando como referência a quantidade de pessoas que estudam e (ou) 

trabalham fora do município de residência. (ROSA, 2017:281) 

 

Segundo Ana Carolina, professora de Artes do município de São Gonçalo,  

Muita gente diz isso da cidade (sobre ela ser cidade-dormitório) Só discordo 

porque se ignora as mulheres que trabalham em (de) casa. Por que os trabalhos 

domésticos também são uma jornada de trabalho, mas já escutei muito no dia a dia 

sobre a cidade ser dormitório. As pessoas que moram aqui não têm identificação 

com a cidade. Elas não apenas buscam trabalho fora como serviços, divertimento… 

O gonçalense tem a autoestima baixa em relação ao pertencimento à cidade. Até já 

ouvi (sobre São Gonçalo ser uma cidade-dormitório) dos meus alunos do ensino 

médio. (entrevista em 13 fev. 2019) 

 

Carol Peixoto, antiga frequentadora da cena rock em São Gonçalo e professora de História 

afirma: 

                                                 

10
  Eduardo Silva. “São Gonçalo é uma das maiores cidades dormitórios do país”, Esporte Metropolitano, 16 jul. 2019, 

https://radioesportemetropolitano.com/noticia/513392/sao-goncalo-e-uma-das-maiores-cidades-dormitorios-do-brasil. 

Acesso em 20 jul. 2020. 

https://radioesportemetropolitano.com/noticia/513392/sao-goncalo-e-uma-das-maiores-cidades-dormitorios-do-brasil
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Acho que até a década de 1960 a cidade de São Gonçalo era um município bem 

dinâmico, tanto em relação ao campo quanto partes industriais. Creio que a partir 

desse período por questões políticas e econômicas e falta de investimento interno 

existiu um abandono do poder público. A cidade acabou desse jeito. Com a 

facilidade da Ponte Rio-Niterói as pessoas começaram a se deslocar pelas 

oportunidades que existiam no centro do Rio de Janeiro. Mesmo na questão da 

educação nós vemos vários cursos que são distantes de São Gonçalo e temos 

Faculdade na cidade, porém os cursos não são disponibilizados por aqui. Você vê 

que a maior parte dos estudantes nessas cidades é de São Gonçalo. Por isso creio 

que a visão de cidade-dormitório acabou se tornando senso comum. Temos os 

trabalhadores e os estudantes, mas por não ter as vagas por aqui eles acabam se 

dirigindo para outros locais. Esses deslocamentos para Niterói e Rio de Janeiro nos 

tornaram tachados como cidade-dormitório. (entrevista em 01 mai. 2020). 

 

O fluxo de pessoas que sai diariamente do município em direção aos grandes centros 

urbanos para exercer suas atividades laborais ou estudantis é extenso, conforme os dados 

apresentados pelo IBGE. Dessa maneira, “dormitório” vem a retratar os habitantes que voltam para 

a cidade para dormir, descansar e se preparar para mais um dia de trabalho. Os dados supõem 

questões ligadas a fatores econômicos (sair para trabalhar e estudar). Além disso, as restrições 

afetam os habitantes de inúmeras maneiras - precariedade nas escolas e nos hospitais, e no geral 

pouca encorajada para a realização de atividades artísticas. Por exemplo, a cidade não possui um 

teatro municipal em atividade. Por sinal foi construído em 2016 o Teatro Municipal de São Gonçalo 

no valor de R$ 13 milhões de reais, porém o espaço segue fechado com tapumes e cercas.
11

  

O papel assumido pela cidade de São Gonçalo na metrópole é a de coadjuvante, 

com dificuldades de maior interação, pois a orientação espacial da cidade é mais 

voltada para “fora” do que para “dentro”, possuindo lugares onde é mais fácil 

chegar ao centro do Rio de Janeiro do que a outros bairros gonçalenses. Essa 

realidade articulada em prol da metrópole, somada a falta de aparelhos de cultura, 

falta de incentivos municipais e a baixa renda em geral dos citadinos, se reflete no 

imaginário dos moradores da cidade, que não reconhecem sua própria produção 

cultural como legítima, onde simplesmente desconhecem a grande variedade de 

movimentos, coletivos e grupos culturais em atividade.  (MESQUITA, 2017:10) 

 

Podemos refletir sobre o conceito cidade-dormitório em relação aos espaços para o 

movimento roqueiro da cidade. Esse deslocamento das pessoas de São Gonçalo para outros 

municípios influenciou a cena local de rock? 

Segundo Richardson Constantino, 

                                                 

11 
“Teatro Municipal de SG, construído em 2016, permanece de portas fechadas”, O São Gonçalo, 27 de Jun. 2019. 

https://www.osaogoncalo.com.br/politica/60138/teatro-municipal-de-sg-construido-em-2016-permanece-de-portas-

fechadas.  Acessado: 10 jul. 2019. 

 

https://www.osaogoncalo.com.br/politica/60138/teatro-municipal-de-sg-construido-em-2016-permanece-de-portas-fechadas
https://www.osaogoncalo.com.br/politica/60138/teatro-municipal-de-sg-construido-em-2016-permanece-de-portas-fechadas
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Cara antigamente tinha show rolando simultaneamente a cada semana em São 

Gonçalo, Niterói ou Rio de Janeiro. O que vejo hoje são eventos específicos. Tem 

os pubs com sua programação de fim de semana, mas acho que hoje em dia não 

rola eventos simultâneos em vários espaços. Anos atrás, a gente optou em ir para o 

Gato Preto (Niterói) mesmo com eventos rolando em São Gonçalo. Penso até que 

São Gonçalo já foi um dos melhores lugares pra se ter shows, mas conta a 

qualidade das bandas e da divulgação. Pois ninguém saia de Itaboraí, Niterói ou 

Rio de Janeiro para ir a shows em São Gonçalo, porém o pessoal de São Gonçalo 

sempre ia para tudo que é quanto rolando rock. São Gonçalo pecou na falta de 

estrutura isso atrapalhou muitas boas bandas que passaram pela cidade. Uma vez o 

Luciano (vocalista da extinta banda Calvin) disse uma coisa certa, no mínimo três 

bandas da cidade deveriam ter entrado para o mainstream. Não tínhamos 

referência, mas enorme potencial. (entrevista em 02 mai. 2020). 

 

Segundo André “Cabeludo” Félix, 

Em questão de rock antigamente sempre tivemos muito mais opções que Niterói. O 

subúrbio neste aspecto é muito ativo. Niterói sempre teve eventos pontuais. Aqui 

não, qualquer coisa era motivo de festa. Diferente de Niterói que era mais limitado. 

Hoje a cidade de Niterói tem mais points para ouvir um som do que São Gonçalo. 

Temos ativo pela cidade apenas o pub Rock’ N Beer e esporadicamente o Bar do 

Blues. (entrevista em 02 mai. 2020). 

 

Segundo José “Zuza” Carlos, 

Na questão do rock não acredito que a cidade-dormitório afete a cena roqueira, 

acho que por causa do público, dos produtores de eventos e dos donos dos 

estabelecimentos. Nisso se torna um ciclo vicioso. Induzindo a diminuição das 

bandas independentes. Abrindo mais as portas para o cover. E deixando morrer a 

essência do underground que são suas bandas autorais. (entrevista em 03 mai. 

2020). 

 

A cidade de São Gonçalo é descrita muitas vezes como periférica ou suburbana e os 

envolvidos na cena rock também tem essa visão sobre o underground. Sujo, marginal, mas ainda 

presente na vida dessas pessoas. Assim como em sua tradução o underground pode ser 

compreendido como o subterrâneo. 

Simplifico e explico que subterrânea deve significar underground, só que traduzido 

para o brasileiro curtido de nossos dias, do qual se fala tanto por ai. Onde melhor se 

vive esta língua. Fogareiro vira cinzas. Na subterrânea: do underground na cultura 

nacional para a vida das melhores transas: daqui pra lá é assim. De lá pra cá 

voltada assado, queimado. Assim como sempre. Volta tudo muito culto, muito 

astuto. E eu sinto muito, e curto. Pode si. Eis: subterrânea. (ROST, 2017:19) 

 

Mas no subterrâneo da cidade de São Gonçalo existe um local onde é possível pessoas e 

bandas possam se encontrar e apreciar o rock on roll. O local é o Rock’ N Beer pub, contudo os mais 

íntimos o chamam de boteco sujo. 
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 1.  O Pub Rock’ N Beer 

 

Onde estamos quando escutamos música?  

Peter Sloterdijk 

 

Podemos ter boas bandas na cidade com guitarristas ou letristas de talento ou mesmo um 

público ávido por eventos de rock. Mas é preciso um espaço para que esses elementos unidos 

possam funcionar. Atualmente temos um local que se ajusta a essas possibilidades. É o pub Rock’ N 

Beer (RNB). O termo “pub” é uma variação diminuta da palavra Public House normalmente um 

estabelecimento com licença para bebidas alcoólicas, sendo o espaço de origem inglesa. Inúmeras 

alterações desses bares tanto pela localização espacial quanto pela sua clientela diversificaram o 

conceito. O local pode ser um espaço gourmet, ou como muitos dos frequentadores do RNB 

carinhosamente o chamam, boteco sujo. 

O Rock’ N Beer se encontra no bairro, Parada 40, próximo ao centro da cidade. Neste sentido 

sua localização facilita para os frequentadores do ambiente, sejam eles citadinos, ou de outros 

municípios.
12

 Outro ponto importante é que o pub é perto de um posto de conveniência 24h. Para 

alguém que vem “de fora” talvez isso não signifique nada, todavia para os nativos é sinônimo de 

movimentação constante de pessoas, carros, ônibus até altas horas da madrugada. 

O estabelecimento é beirado à rua, com dois pequenos ambientes; Um balcão onde se podem 

fazer os pedidos de bebida e comida (o espaço vende hambúrgueres) além de quadros de roqueiros 

mainstream famosos, Uma tabela periódica onde em vez dos elementos químicos se encontram 

dispostas bandas de rock e uma vitrola digital, onde os frequentadores podem escolher as músicas 

que tocam nos intervalos dos grupos ao vivo usando o Spotify
13

 (Figura 3). Soma-se a isso um 

fliperama próximo ao palco e uma pequena estante escondida onde se pode doar e pegar livros. O 

Rock’ N Beer passou por obras no final do ano de 2018 que acarretou uma pequena pausa em seus 

eventos, mas uma melhora substancial no lugar, com a aquisição do espaço ao lado, o que gerou o 

aumento do recinto e melhorias especialmente nos banheiros. 

 

                                                 

12 
  A rua em que o pub se encontra é uma via principal tanto para chegar ou vir de Niterói e adjacências. 

13 
 Spotify é um serviço de streaming de música, podcast e vídeo sendo atualmente o mais usado no mundo. 
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   Figura 1 - Tabela periódica do rock e a vitrola digital ao lado (foto do autor) 

 

Figura 2 – imagem do antigo Rock’ N Beer em 2018. Fonte: https://agenda.za.mus.br/evento/churrasco-0800-rockn-

beer-aniversario-markus-roza/ . Acessado 10 fev. 2019. 

 

Na Figura 2 é possível ver que os frequentadores do boteco sujo estão espalhados pela 

calçada, mas apenas uma porta está aberta. Depois da reforma citada o pub adquiriu o espaço ao 

lado e com isso expandiu seu ambiente para o público e aumentou a qualidade do atendimento. Essa 
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expansão contribuiu para que o espaço fosse capaz de receber o público que em algumas ocasiões 

tomava as calçadas da rua. A Figura 3 mostra em termos visuais a diferença que ocorreu com o 

Rock’ N Beer desde sua reforma. 

 

Figura 3  – O pub Rock’ N Beer atual com a aquisição do espaço ao lado.  

Fonte:https://www.facebook.com/rocknbeerpub/photos/a.488129481385860/1250712281794239/?type=3&theater. 

Acesso em 10 fev. 2019. 

 

A pesquisa empírica ocorreu aos domingos no pub Rock’ N Beer, que abre suas portas 

pontualmente às 17h, embora nesse horário seja difícil encontrar alguém além dos donos. O evento 

é aberto e gratuito, contudo oferecendo no bar a possibilidade de comprar cervejas, lanches ou 

refrigerantes. Mas existem aqueles que trazem seus licores, entre o mais comum, a garrafa “Cantina 

da serra”14. O espaço, como já citado, tem algumas diversões extras, para a espera e os intervalos 

                                                 

14 
Cantina da Serra é um coquetel composto. Desde a primeira vez que fui num show, lá estavam às garrafas desse 

“vinho”. Seu apreço se deve pelo valor mais barato e alto teor alcoólico. 

 

https://www.facebook.com/rocknbeerpub/photos/a.488129481385860/1250712281794239/?type=3&theater
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das bandas. Mas como essas bandas chegam ao espaço? Segundo um dos donos do Rock’ N Beer, 

Leonardo Ferreira, a contratação das bandas nos eventos de domingo se dá da seguinte forma: 

 

O meu sócio é o produtor, então ele que coloca as bandas, e ele já é da cena há 

muitos anos, já teve banda e conhece o cenário. Quando abriu o Rock’ N Beer, 

praticamente eram nossos amigos que tocavam lá de banda e tal, agora que o pub 

ganhou uma projeção legal, já tem banda que entra em contato pra fechar, tem 

produtor que entra em contato que fecha o domingo todo com ele, isso no autoral; 

Tem de tudo, tem domingo que a gente vai correndo atrás das bandas, banda amiga, 

banda que a gente ouviu falar e ai fecha o domingo e tem domingo que a gente 

fecha com banda que entrou em contato mesmo, ou então com o produtor, por que 

domingo a gente sempre coloca pra tocar entre 3 a 4 bandas. Ai tem produtor que 

pede uma data específica de domingo, por exemplo, para fazer um evento x. 

(entrevista em 11 out. 2018). 

 

Existem dentro das escolhas das bandas que iram tocar no pub uma relação entre amigos, 

produtores e bandas. Muitas vezes os produtores agendam a noite com grupos vindos de outros 

municípios do Estado. Como exemplo, zonas Norte ou Oeste do Rio de Janeiro, ou mesmo Região 

dos Lagos. Nesses casos as bandas que vão tocar na noite chegam à cidade de São Gonçalo em 

ônibus, ou carros dos próprios músicos. São “colocadas” na noite pelo produtor que fecha o evento 

todo, assim facilitando passagens e outros custos de locomoção. Embora os produtores apareçam 

como intermediários nesse meio os grupos normalmente tocam no boteco sujo para exibir e 

promover seu som e não por cachês. Habitualmente os integrantes recebem lanches, bebida e água. 

Mas existem casos de bandas e amigos dos donos que pela proximidade conseguem ter 

oportunidades para apresentar suas músicas no dia. 

O Rock’ N Beer tem uma agenda de eventos na rede social Facebook, onde se encontram as 

datas dos shows de bandas cover nacionais ou internacionais. Todo domingo ocorrem apresentações 

das bandas autorais no espaço. As bandas destinadas a apresentações cover têm mais oportunidades 

– geralmente três vezes por semana – e público do que os grupos independentes. “Zuza”, ao ser 

indagado sobre a questão dos espaços das bandas no Rock’ N Beer relata: “Os covers fazem a casa 

se movimentar… A gente pode tocar apenas domingo, mas as portas estão sempre abertas” 

(entrevista em 25 ago. 2018). Visão compartilhada pelo baixista da banda Séquito, Bruno Hosp; 

O pub Rock’ N Beer é sempre bem movimentado e cheio. Temos muitos amigos 

que acompanham sempre os shows no boteco sujo. Infelizmente a cena 

underground tá reduzida aos domingos no Rock’ N Beer. (entrevista em 22 mai. 

2020). 

 

Mas o boteco sujo abre suas portas também em sua agenda para o stand-up, onde um 

comediante ou grupo deles se apresentam ao público num espetáculo de humor normalmente 
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autoral. O termo stand up vem do formato original onde o humorista se apresenta em pé. Além 

disso, a casa está sempre aberta aos movimentos artísticos e autorais de poetas e outros artistas, sem 

esquecer que é possível fazer sua festa rock no espaço.  

Os eventos cover atraem um maior público de frequentadores o que gera mais dinheiro para 

os lugares onde esse estilo de bandas tem espaço. O Rock’ N Beer, não escapa dessa lógica do 

mercado, afinal se ele abre espaço três vezes por semana para as bandas cover é sinal que o apelo 

popular para esse tipo de grupo é maior. Todavia, ainda assim, os dias reservados, aos domingos, 

garantem acesso a bandas de composições originais, que de outra forma, teriam que se dirigir para 

diferentes cidades e estados ou esperar alguma festa destinada às bandas autorais. Ademais o espaço 

fortalece a cena underground no momento em que o pub recebe grupos de outros municípios numa 

troca musical e social, onde o público e por extensão a própria cidade sai ganhando culturalmente.  

A relação entre produtores, amigos e bandas que ocorre na cena underground gonçalense é 

vista por seus próprios atores tanto de forma positiva como negativa. O produtor como um 

intermediário é encarado – muitas vezes – como algo externo à cultura subterrânea, de acordo com 

alguns de seus frequentadores. Pode ser visto como uma pessoa que apenas quer “ganhar dinheiro” 

ou como alguém que visa no melhor espírito “faça você mesmo”, ajudar na divulgação de novas 

bandas. Essa divisão entre pensamentos é mais bem entendida quando o elemento da amizade entra 

em jogo. Pois se confia mais no produtor amigo, ou naquele com experiência em atuar com bandas 

do que em outras figuras. Muitas bandas, punks
15

, por exemplo, não têm produtores e os veem de 

maneira negativa. 

Segundo Leonardo “Nirvana” Pires, vocalista e guitarrista de algumas extintas bandas, do 

cenário musical os poucos espaços para os shows e a fraca cena underground se devem justamente à 

atuação dos produtores: 

Ah cara eu já toquei em um monte de banda, tu sabe, e antigamente a gente 

desenrolava com os donos dos estabelecimentos e tal, agora apareceu essas figuras 

sinistras (risos) de produtores do sei lá o que, e o que eles fazem, ficam chupando o 

sangue das bandas, pagando migalhas pra gente tocar e eles encherem o rabo de 

grana. Pô cara, somos nós que sempre enchemos a casa de show, as bandas que dá 

duro lá no palco e tocam em um monte de lugares estranhos. Agora se não possui 

produtor ou não se relaciona com eles, tipo, fica de fora dos eventos e realmente 

isso cansa qualquer músico. (entrevista em 08 ago. 2018). 

 

Para os integrantes da banda Novo Marco, com cinco anos de formação e uma proposta 

autoral para o rock gonçalense.  

                                                 

15
   Uma delas é a banda Fokismo que será apresentada na parte sobre as bandas. 
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São Gonçalo sempre foi e ainda é um celeiro de bandas fantásticas, não só de rock, 

mas de outros estilos também. Falando propriamente do underground, é notável 

que a falta de opções de espaços unidos à consequência da forma como alguns 

produtores conduziram os eventos há alguns anos e falta de incentivos e 

investimentos de representantes da cultura gerou uma escassez devido a “não 

renovação” da safra de novas bandas, de uma maneira geral. Porém ainda existem 

algumas remanescentes que seguem resistindo, adaptando-se ao novo cenário. 

(entrevista em 30 mai. 2020). 

 

Durante o trabalho de campo, um dado interessante foi o número de famílias e pessoas com 

crianças no colo presentes no Rock’ N Beer. Mas esse mesmo público é identificado com o rock, 

seja por seus estilos, roupas e trejeitos. A criança no colo da mãe está vestida com uma blusa da 

banda Ramones
16

. A maioria do público tem a cor preta em suas indumentárias com variações 

ocasionadas pelos estilos dos atores. Punks, motoqueiros, góticos, skatistas e muitos outros 

subgrupos.
17

 Outro elemento é o grande número de mulheres presentes nos eventos, o que é 

revelador visto que o ambiente do rock é às vezes descrito como quase inteiramente composto por 

homens. Talvez essa visão machista seja criada pela presença de uma atividade altamente 

subversiva nos espaços destinados ao rock underground: a roda punk. 

Com variações na nomenclatura, roda punk, roda, roda hardcore, mosh… a roda punk ou 

pogo
18

 é uma multidão que próxima ao palco se empurra, acotovela, dança, pula e corre em direção 

ao outro que está ao seu lado. Visto do lado de fora, parece uma confusão que vai descambar para a 

violência, mas existem acordos táteis que garantem segurança neste ato. Se ocorrer algo mais 

violento é normalmente por uma rixa entre as pessoas, pois o intuito não é machucar o outro, e sim 

extravasar ao ritmo da música, normalmente punk ou hardcore.  

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

demônios. Saio do show, satisfeita quando tem muito mosh, muita atividade de 

público. Encantam-me as manifestações coletivas, e estar naquela massa caótica 

me traz uma sensação de estar no lugar certo. É a expressão da não inércia. Ficar 

parado, a não ser que você seja muito grande e aguente firmes os empurrões de 

todos ali, te leva para fora e para o chão. Também é preciso proteger o rosto, às 

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

você dá você leva; sem marcar culpados, mas, às vezes, protegendo inocentes. Tem 

dias que eu empurro só os meninos, porque, a gente, como minoria, precisa resistir. 

Já escutei de outras minas: “Eita, uma mina! Foi mal, mina”, depois de me socar 

(SILVA MATOS, 35: 2019). 

 

                                                 

16
   Ramones foi uma banda norte-americana dos anos 70 e para muitos a precursora do punk rock. 

17   
O vigente trabalho não teve a pretensão de estudar algum estilo particular dos estilos de rock que se misturam na 

cena local. 
18

  No documentário “O lixo e a fúria” (2000) de Julian Temple, é sugerido que o pogo foi criado por Sid Vicious, o 

baixista da banda Sex Pistols.  
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O público do Rock’ N Beer é bastante variado entre as tribos roqueiras, por exemplo, punks, 

góticos, skatistas, motoqueiros… Contudo é válido destacar que existem pequenas diferenças nos 

frequentadores. Uma das entrevistadas durante o trabalho, Raquel Araújo, só frequenta o pub nos 

dias destinados aos grupos cover. Por outro lado, André “Cabeludo” Félix e Márcio Rodrigues 

aparecem apenas aos domingos justamente para “dar uma força” ao movimento underground da 

cidade. Todavia entre aqueles que apenas comparecem ao boteco sujo num único dia ou em eventos 

similares, temos muitas pessoas que compartilham o desejo de ir ao Rock’ N Beer e ouvir rock. Com 

isso quero afirmar que não existem públicos distintos que se separam em dias de cover e dias de 

bandas autorais, entretanto há uma defasagem numérica nos shows.  

Nas apresentações das bandas cover o público é bem maior comparado aos domingos no 

pub. E a diferença não é apenas na plateia do Rock’ N Beer, pois o contraste no tratamento para as 

bandas autorais e cover é evidenciado pelo lucro ganho pelo pub. Conforme Leonardo Ferreira, um 

dos sócios do Rock’ N Beer; 

Nos dias destinados ao cover rola cachê sim. Normalmente na maioria das vezes a 

apresentação autoral não recebe dinheiro. O que damos é toda estrutura de som e 

iluminação para as bandas autorais divulgarem seus trabalhos. Mas acontece de 

algumas vezes rolar cachê no domingo sim. (entrevista em 03 jun. 2020). 

 

Durante a pesquisa no boteco sujo encontrei com Ivanildo Mesquita, que trabalha de forma 

autônoma na divulgação das bandas autorais de rock em São Gonçalo e adjacências. O ofício de 

Ivanildo o faz ter inúmeros amigos nos eventos tanto o público quanto integrantes das bandas. Ele 

aparece, conforme seu trabalho, aos domingos no pub, como um jornalista disposto a compreender 

e divulgar as obras das bandas autorais. De acordo com Ivanildo; 

O Rock’ N Beer é o único lugar onde existe espaço para as bandas autorais tocarem 

sua música toda semana aos domingos em São Gonçalo. Os outros lugares tocam 

regularmente como Metallica Pub. Caverna, e Garage Vive como locais, também 

são espaços para bandas autorais, mas não estão localizados em São Gonçalo. 

(entrevista em 15 jan. 2020). 

 

Ivanildo entrevista e tira fotos das bandas que posta no Instagram na página “Rock Autoral 

Independente”
19

) criada em 2019. O trabalho dá continuidade para o blog 

(https://webradiotrilogia.net/ onde já mantinha o trabalho de dar visibilidade para as bandas de rock 

autorais. Infelizmente o site teve que ser descontinuado devido à falta de apoio financeiro que 

                                                 

19
  Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar 

filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e 

Flickr. A página “Rock Autoral Independente” está disponível no link: 

https://www.instagram.com/rocka.independente/?hl=pt-br  

https://www.instagram.com/rocka.independente/?hl=pt-br
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Ivanildo passava. Porém para ele seu “trabalho” é uma forma de ajudar o underground e as bandas 

em meio à dificuldade de espaços, apoio e tempo, presenciado por ele.  

Hoje as mídias procuram algo que de dinheiro mais rápido, e como o público não 

acredita mais no rock autoral, as gravadoras não se importam mais em querer 

ajudar. Eu não sei qual acordo que o Rock’ N Beer tem com as bandas autorais em 

tocar apenas aos domingos, mas acho injusto. Poucos comparecem, a maioria das 

pessoas é conhecida das bandas e fãs do movimento. Enquanto isso, o restante da 

semana é destinado às bandas cover que tem um público que surge em massa. 

(entrevista em 12 jan. 2020). 

 

Embora nem sempre o público compareça em grande número ao Rock’ N Beer a casa fica 

bem cheia durante a madrugada. Uma das constantes no trabalho de campo foi que muitas pessoas 

chegavam ao pub depois da meia-noite. Elas perdiam a apresentação de uma ou duas bandas, mas 

faziam com o que o boteco sujo fechasse suas portas, costumeiramente por volta das duas da manhã 

com um bom número de frequentadores nas mesas e pela calçada. A importância do pub para o 

underground na cidade é enorme. Como espaço para as bandas se apresentarem de forma regular; 

como ambiente para os encontros dos roqueiros nativos e de outros locais “trocarem” informações; 

como estabelecimento capaz de assegurar para os integrantes das bandas um bom equipamento de 

som e para os frequentadores, um local seguro para conversar, comer e escutar um rock’ on roll. 

Embora espaços desse gênero sejam escassos na cidade é seguro confirmar que o Rock’ N Beer 

atende as necessidades dos roqueiros.  

Pude acompanhar durante o trabalho doze eventos no Rock’ N Beer aos domingos. Entre 

observações e entrevistas, presenciei bandas de variados estilos dentro do rock. Optei também por 

dar visibilidade para grupos não apenas da cidade, mas de outras regiões do Rio de Janeiro, visto 

que o boteco sujo recebe bandas de diferentes localidades. Se o pub tem seu valor devido a ser o 

espaço onde as pessoas e bandas podem se encontrar são os grupos musicais, que ao se 

apresentarem, transformam o ambiente com suas canções, letras e guitarras barulhentas. Sem as 

bandas de rock o espaço seria como uma festa de aniversário sem parabéns.   
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 2. Fokismo: Resistindo no underground 

 

Domingo é sempre assim 

E quem não está acostumado? 

É dia de descanso 

Nem precisava tanto 

É dia de descanso 

Programa Silvio Santos. 

Titãs, “Domingo” 
 

Ao longo do trabalho de campo pude acompanhar doze eventos que aconteceram no pub 

Rock’ N Beer. As apresentações foram aos domingos, dia marcado para as exibições das bandas 

autorais. Nos shows o público não comparecia em grande número no boteco sujo, talvez pelo fato 

de ser domingo o último dia da semana antes da rotina de trabalho. Ainda assim, foi possível 

presenciar diversas pessoas dispostas a ouvir bandas autorais tocarem suas músicas. Bandas não 

apenas da cidade, mas de outras regiões se apresentaram no pub. Destaco nesta parte apontamentos 

e entrevistas de alguns shows. 

No dia 25 de novembro de 2018 comecei o trabalho de campo. O evento nesta data contava 

com a presença das bandas Fokismo; Switchback; Canella Seca; e Crime Passional. Além de serem 

autorais, todos os grupos eram de hardcore. O público presente ainda era pequeno, mas uma criança 

num carrinho chamava a atenção. Ela e seus pais eram amigos e conterrâneos do grupo Fokismo e 

vieram para a apresentação da banda. A banda Fokismo é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, formada 

em 1998; ela conta com letras que criticam o panorama político no país. 

Entrevistei a baixista Nane “Medusa” do Carmo, que me explicou o nome do grupo: 

Fokismo é uma expressão que se liga a ideia de tática de guerrilha comunista. “Somos uma banda 

comunista, porém apartidária. Já tocamos em São Gonçalo umas 4 a 5 vezes” (entrevista em 25 nov. 

2018). As letras de Fokismo são de inconformismo, com críticas à monetarização da vida e também 

ao sistema capitalista. Não é uma banda ligada a algum partido político, contudo tem fortes 

influências do pensamento de esquerda. Conforme Medusa cita: “Nós tocamos até em eventos de 

igrejas, mas não tocamos em lugares fascistas e de direita”. (entrevista em 25 nov. 2018)  

 

Continente populoso vive na dependência;  

Sempre administrado, com incompetência; 

Afundado em dívidas com bancos americanos; 

Pelo capital estrangeiro, vivem se rastejando; 

América Latina, curral norte-americano. Por nosso controle eles vivem se matando. 



34 

 

América Latina, continente abençoado. Pelo capitalismo voraz, sempre cobiçado. 

Refúgio de ladrões e traficantes estrangeiros. 

Lar de um povo sofrido, mas muito guerreiro. 

Que não se conforma com essa exploração.  

E vive a lutar, para mudar a atual situação.
20

 
 

Para o vocalista da banda, Fábio Downhill, a cena underground do Rio de Janeiro sempre 

sofreu com uma falta de apoio e de espaços. Porém Fábio não acredita que o movimento atual seja 

melhor ou pior do que no passado. Na opinião dele, o que acontece hoje é uma relação desigual 

entre produtores, bandas e espaços para shows. 

Atualmente a galera acredita mais no produtor do que em si mesmo. Para mim é 

uma questão de classes, ou seja, o estilo do qual nós fazemos parte (punk/hardcore) 

é de uma galera de classe mais baixa, enquanto os outros estilos (e boa parte 

daqueles que agregam a ideia do produtor) são de classe mais alta, ou seja, não 

precisam se preocupar com a questão da movimentação para os espaços dos shows, 

instrumentos, estúdio e tempo. (entrevista em 25 nov. 2018). 

 

Essas preocupações assolam muitas bandas underground, pois ter tempo para seguir com sua 

banda é dispendioso quando você paga aluguel, tem filhos, trabalha e possui despesas. Para os 

integrantes da Fokismo não existe uma preocupação monetária com sua arte, em outra parte da 

entrevista o vocalista conta: “Tocar em são Gonçalo é sempre muito bom, mas tocar fora do Rio é 

que realmente traz algum retorno financeiro. Tocar em São Gonçalo é pagar sua própria passagem 

muitas vezes sem quaisquer benefícios. É uma relação de amor”. (entrevista em 25 nov. 2018). 

Para uma banda como Fokismo tocar em São Gonçalo é um caso de paixão, pelo rock e pelo 

trabalho como banda underground. Eles enxergam sua atividade como uma forma de resistência 

tanto na música (punk) quanto no cenário político (esquerda). Ter uma banda underground para eles 

é passar sufocos em relação a dinheiro e apoio, contudo a solidariedade presente na cena é algo tão 

normal quanto pedir um cigarro num evento para um desconhecido, ou seja, já se espera que o ato 

não seja visto de forma negativa. 

Essa solidariedade misteriosa, que é o exato oposto do individualismo ocidental e 

moderno, encontra sua base na doutrina das idea innatae.
21

 É, assim como indica 

frequentemente Joseph de Maistre, o que é admitido: (…) sempre, em toda parte e 

por todos. (MAFFESOLI, 2014:43) 

 

Exemplo deste caso foi no show do Fokismo quando a baixista Nate “Medusa” do Carmo 

agradeceu no início da apresentação por causa do seu baixo. Ao perguntar para ela o porquê do 

                                                 

20
  Música “América Latina” da banda Fokismo. 

21   
Ideias inatas em tradução do latim. Ideias Inatas é uma hipótese filosófica, parte do tema maior da epistemologia, que 

ajudam a explicar como compreendemos a realidade. A ideia, que tem defensores e críticos, afirma que algumas coisas 

não seriam aprendidas por meio da experiência e nem da educação, mas sim já nasceriam conosco. 
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agradecimento, ela foi sucinta ao afirmar: “isso rola direto no underground”. (entrevista em 25 nov. 

2018). 

Quando entrevistei o vocalista do Fokismo sobre o underground ele respondeu que o mesmo 

é feito de paixões (entrevista em 25 nov. 2018). Observo desde meus tempos de frequentador de 

shows de rock essa palavra fazendo relação com a luta das pessoas envolvidas em manter a arte 

viva. Mas para compreender o underground é necessário contrapor outro conceito: o mainstream.  

A cultura underground é oposta ao mainstream visto que ambas, quando falamos do mesmo 

gênero musical – rock – possuem características particulares que definem suas posições no 

pensamento dos entusiastas pela música. O mainstream, o convencional é formado pelas bandas que 

estão tocando na rádio, na moda e que atravessam as fronteiras dos países, o underground é o 

subterrâneo, aquilo que é apresentado e ouvido de cidade em cidade. O mainstream gera dinheiro, 

popularidade, aparições na TV e em grandes eventos. No subterrâneo tudo se resume a fazer você 

mesmo, às vezes com a ajuda de alguns amigos. Partindo dessa polarização, as bandas 

independentes com suas músicas e letras, tem mais afinidade sonora ao underground em 

comparação com as bandas cover, que tem em seu material musical, composições já conhecidas no 

mainstream. É relevante frisar que essas definições não são cristalizadas, visto que uma banda 

subterrânea pode atualmente com as redes sociais ser conhecida em vários lugares do mundo.  

O que não é consumido pelo mainstream (show business, universo pop, cultura de 

massa…), que não é difundido pelos grandes veículos de comunicação ou 

simplesmente dialoga com um público específico demais para ser levado em conta 

pelo mercado é underground, correto? Sim. Mas depois que a humanidade 

desaprendeu a viver sem internet e as redes sociais tomaram conta da vida de todos 

(ou quase todos), ficou meio difícil estabelecer um limite entre o que são 

underground e mainstream. (ALMEIDA, 17/12/2019)22 

 

É possível encontrar na Wikipédia a seguinte definição:
23

  

A cultura underground (“subterrâneo”, em inglês) é um ambiente cultural que foge 

dos padrões comerciais, dos modismos e que está fora da mídia. Também 

conhecido como Cultura Underground ou Movimento underground, para designar 

toda produção cultural com estas características, ou cena underground, usado para 

nomear a produção de cultura underground em um determinado período e local. 

 

Mas como havia dito esses conceitos não podem ser reificados e expostos numa tabela de 

mensurações. Ser popular não é sinônimo de mainstream. Da mesma maneira que tocar nas rádios e 

fazer grandes shows não qualifica uma banda como excelente. Talvez o problema seja mais o ponto 

                                                 

22
 Texto extraído do blog: Feira Moderna Zine. Por Rafa Almeida “O que é o underground?”. 

http://www.feiramodernazine.com/2019/12/artigo-ou-coisa-que-o-valha-o-que-e.html. Acessado em 10 mai. 2020. 
23   

 Extraído da Wikipédia. Acesso em 03 jan. 2020. 

http://www.feiramodernazine.com/2019/12/artigo-ou-coisa-que-o-valha-o-que-e.html
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de partida das noções, ou seja, não são necessariamente as bandas que determinam o subterrâneo e 

sim o espaço e as pessoas e por complemento suas interações. A cena musical roqueira de Niterói 

não é igual à da cidade São Gonçalo que se difere da do Rio de Janeiro. O escritor e jornalista, 

Pedro de Luna, responde sobre esse assunto; 

A galera de SG (São Gonçalo) prestigiava os eventos em Niterói e eu, como 

representante da cidade, me sentia com uma obrigação moral de fazer o mesmo. 

Como esse é um assunto complexo, é difícil responder em poucos parágrafos, mas 

SG sempre teve uma tradição forte em bandas covers, bandas de metal e lugares 

bem underground mesmo. Mesmo se falarmos em produtores, em São Gonçalo 

rolavam eventos com produções mais mambembes, com vários palcos simultâneos 

e equipamentos de som nem sempre adequados, enquanto em Niterói me lembro de 

um público mais exigente e produções mais profissionais (entrevista em 05 dez. 

2019). 
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             Figura 4 – Flyer do evento no Rock’ N Beer em 25/11/2018.  

             Fonte:  https://www.facebook.com/photo/?fbid=909689479229856&set=gm.551433711961997. Acessado em         

27 nov. 2018. 

 

 3. A Kombi que pega crianças: Solidariedade não tem idade 

 

No dia 3 de fevereiro de 2019 aconteceu uma apresentação no Rock’ N Beer com as bandas: 

A Kombi que pega crianças; Novos Boêmios; Seu Miranda e Concreto Armado. Foi neste evento 

em particular que compreendi que nos shows de domingo ocorre à chamada contribuição voluntária. 

A contribuição ajuda as bandas autorais com retorno financeiro visto que elas não recebem dinheiro 
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para as apresentações. Neste dia em especial os valores arrecadados seriam destinados para o 

casamento do baixista da Kombi, Iuri e sua companheira.  

A Kombi que pega crianças talvez seja uma das bandas mais icônicas da cena underground 

da cidade tanto pelas letras engraçadas e explosivas quanto pela sua longevidade. O grupo começou 

a tocar em São Gonçalo no início dos anos 1990 e alguns de seus shows podem ser conferidos no 

YouTube
24

. O evento no pub estava mais cheio que habitualmente, o que se deve ao clamor popular 

que a Kombi tem com os roqueiros. O próprio flyer do evento (Figura 5) demonstra que boa parte 

do público está no pub para assistir à banda punk. 

Conforme descrito na página Facebook da banda, 

A Kombi Que Pega Crianças é, talvez, a mais clássica banda da cidade de São 

Gonçalo, Rio de Janeiro. Com influências que vão de NOFX e Bad Religion a 

Falcão e Tiririca, a mistura de hardcore com letras cheias de humor, inspiradas em 

situações e observações que remetem ao cotidiano e a infância, sempre foi um 

sucesso. Letras como Pokemon, Festa de Peão, A Flor do Velho e Pobre Menino 

são entoadas a plenos pulmões pela galera que acompanha a banda, transformando 

todo show da banda em uma festa! A banda retorna aos palcos depois de um 

período de ausência, contando com uma nova formação, mas mantendo a mesma 

proposta, unindo humor e rock n roll. 

 

Muitas pessoas presentes no show cantavam junto com a banda as letras cheias de humor e 

referências a temas de infância como desenhos (“Pokémon”), ou situações cotidianas (“Caminhão 

do lixo”). O próprio nome da banda remete a um terror infantil ou lenda urbana. Pessoalmente 

nunca fui numa apresentação do grupo Mamonas Assassinas, mas dadas as devidas comparações a 

Kombi tem a mesma capacidade lúdica de entreter o público roqueiro com letras divertidas e leves. 

Mas os shows da Kombi têm outro elemento: a roda punk. 

No pub Rock’ N Beer raramente assisti a uma roda punk, talvez por ser pequeno o espaço 

situado frente ao palco ser pequeno, e ainda existia a disposição das cadeiras e mesas. Entretanto, a 

Kombi que pega crianças e a roda punk se alinham. Boa parte do público que conhecia as canções 

sabia o exato momento da explosão sonora onde os instrumentos se tornam mais altos e agudos, e o 

vocal se repete criando uma balbúrdia para um ouvinte de fora. O vocalista está berrando “Pikachu” 

inúmeras vezes e as pessoas se aglomeram empurrando e rindo em frente ao palco.  

Quem é esse pokémon, quem é esse pokémon, quem é esse pokémon, quem é esse 

pokémon, quem é esse pokémon, quem é esse pokémon, 

Pikachu, Pikachu, 

Pikachu, Pikachu, 

                                                 

24
  Exemplo disso é um vídeo na plataforma de 13 anos atrás. Nele é possível ver a banda tocando numa casa de show 

lotada com muitas pessoas usando uma máscara de Pikachu. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=VyLZesF_Rzw. Acessado em 01 ago. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=VyLZesF_Rzw
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Pikachu, Pikachu, 

Pikachu, Pikachu.25 

 

Segundo o baixista Iuri “Ibilícos” a cena underground de São Gonçalo ainda é capaz de se 

renovar com qualidade. Espaços como o Rock’ N Beer dão oportunidades para as bandas 

apresentarem seu material e influenciar na galera jovem o gosto pelo rock.  

O underground gonçalense está se reerguendo e com isso bandas incríveis como 

Triunfe, Fake Fate, Concreto Armado entre tantas outras estão não só nascendo 

como produzindo materiais espetaculares. Passamos por um período de limbo, mas 

a chama que arde e a necessidade de dizer o que está entalado. E de tocar é mais 

forte do que a apatia. (entrevista em 3 fev. 2019). 

 

O otimismo com a cena underground da Kombi que pega crianças não deve ser reduzido a 

apenas uma crença em dias melhores. Uma banda com o tempo de estrada deles e que já passou por 

altos e baixos enxergar de forma positiva o rock produzido em São Gonçalo pode ser o sinal de um 

horizonte menos turvo. Nas palavras do baixista Iuri; 

Como foi dito, o underground hoje está em processo de retomada. O momento que 

vivemos atualmente no país trouxe a necessidade de falarmos e gritarmos 

novamente. As bandas hoje perderam a vaidade de serem “a melhor banda da 

cidade” e recuperaram o coletivismo. Estão todas prezando não só pela mensagem 

ser clara e objetiva, como também por dar as mãos, por produzir material legal, por 

ótimas gravações. Isso tudo acaba fazendo com que esse gás não seja só um suspiro 

passageiro, e sim uma tempestade. (entrevista em 3 fev. 2019). 

 

A cooperação entre as bandas e público é mais bem representada no formato de contribuição 

voluntária que ocorre nos shows autorais no boteco sujo. Na noite do evento da Kombi, 

especialmente, o valor arrecadado iria para o casamento do baixista e sua companheira. Como as 

bandas normalmente não recebem dinheiro para as apresentações a contribuição voluntária ajuda 

em angariar “uma grana” para os integrantes das bandas. Porém, no evento supracitado todo o valor 

iria para apenas uma banda e ainda assim, para uma pessoa em particular. Todavia a ação citada faz 

parte de uma solidariedade comum no underground da cidade. As bandas poderiam se unir por 

melhores direitos para sua arte, mas mesmo que muitas pessoas envolvidas tenham noção da 

disparidade que acontece em eventos autorais em relação aos outros, as bandas resistem graças à 

solidariedade existente no underground. Segundo Iuri, 

                                                 

25 
 Música “Pikachu” da banda A Kombi que pega crianças 
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Em relação à cooperação entre as bandas acredito que estamos no melhor momento 

no que cerne a união no meio underground. Aquele senso de competitividade foi 

dando lugar a parceria e camaradagem. Penso que houve um “click” e se percebeu 

que é muito melhor vencermos e chegarmos juntos em algum lugar do que 

sozinhos. (entrevista em 3 fev. 2019) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Flyer do evento no Rock’ N Beer em 03/02/2019.  

Fonte: https://www.facebook.com/photo/?fbid=955764494622354&set=gm.316913382277855. Acessado em 05 fev. 

2019. 
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 4. Limo: A transição entre cover e autoral 

No dia 14 de abril de 2019 estive presente no pub onde o evento reunia as bandas: 

Narphellin (metal hardcore); No Fearz (New metal); Limo (grunge); e para o encerramento da noite 

a banda Ender7 com tributo aos Deftones. O evento era gratuito – como todos o são no Rock’ N 

Beer – com o horário inicial previsto às 17h, porém quando cheguei às 18h o público se resumia a 

quinze pessoas. O pequeno número das pessoas poderia ser explicado pela final do Campeonato 

Carioca entre Flamengo e Vasco
26

 ou pela chuva fraca que persistia na cidade. 

Conversei com alguns roqueiros presentes e descobri que vários deles faziam parte de uma 

caravana que veio de Itaboraí prestigiar a banda Limo. Por causa do tempo as pessoas vestiam 

casacos e bebiam Cantina da Serra. A demora das bandas subirem ao palco me foi explicada por um 

dos sócios dizendo que duas bandas “furaram”, e apenas o Limo e Narphellin tocariam nessa noite.  

Limo é uma banda de Itaboraí que misturou músicas originais e cover principalmente da 

banda australiana Silverchair. O show marcava sua estreia no pub Rock’ N Beer. A banda foi 

formada em 2018 e pretende lançar um álbum em breve. Durante o show o vocalista tentava animar 

o pequeno público ao redor do palco “Nós não viemos de Itaboraí para ficar sentado em cadeiras!” 

As pessoas começavam a se levantar e abrir espaço entre mesas e cadeiras para timidamente formar 

uma roda punk. 

 

Sei que estão aqui. Sei que vão me perseguir.  

Nunca vão me pegar, nunca vão me calar. Nunca vão me tirar o que sobrou de 

mim. 

Tentam me iludir com suas fúteis conclusões. Acham que no fim eles serão os 

campeões. 

Nunca vão me enganar, não vão me envenenar. Falharão em achar pontos fracos 

em mim; 

Nunca vão me enganar,  

Não vão me envenenar 

Falharão em tirar o que restou do fim.
27

 

 

Ao entrevistar o guitarrista Gabriel Arieh descobri que ele era estudante de graduação na 

UFF, e que a cena de Itaboraí passa por problemas de espaços e apoio, tal como a São Gonçalo. Na 

verdade, Gabriel demonstrou que o cenário na sua região era até pior. 

 

Se a cena gonçalense de rock carece de espaços em Itaboraí é bem pior. Lá ainda é 

mais carente de lugares e estímulos para as bandas autorais de rock. Sabemos que o 

cover arrecada mais espaço e dinheiro, mas antigamente a cena era bem mais 

                                                 

26
  A partida foi o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca com a vitória do Flamengo por 2x0 sobre o Vasco. 

27
  Música “O lodo” da banda Limo. 
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voltada para o cover… E ficamos muito felizes de tocar nossas músicas em São 

Gonçalo. (entrevista em 14 abr. 2019). 

 

Limo é uma banda jovem vindo de uma região menos desenvolvida do que São Gonçalo, 

que talvez explique - como já mencionado pela banda, as dificuldades da cena rock de Itaboraí. O 

município de Itaboraí é apenas o 24° no ranking do PIB
28

 (produto interno bruto) dentro do Estado 

do Rio de Janeiro. Indicador econômico este que demonstra a distância para Rio de Janeiro capital 

(primeiro no ranking); Niterói (terceiro); e São Gonçalo (quinto). Mas a cena de São Gonçalo, 

graças ao boteco sujo, é capaz de dar visibilidade para bandas de localidades que sofrem com a falta 

de apoio e espaços. Diferente das outras bandas entrevistadas o Limo não toca apenas autoral, mas 

divide parte do seu show com músicas cover.  

As bandas que presenciei nos eventos podem ser divididas, no sentido de facilitar o 

entendimento delas, em três tipos. Por bandas cover, grupos que tocam apenas músicas de outras 

bandas já existentes e por isso é comum ver seus integrantes no palco emulando trabalhos musicais 

conhecidos. Os grupos dedicam-se a apresentar o som de bandas de rock conhecidas facilitando o 

reconhecimento perante o público. Com isso durante as apresentações os frequentadores podem 

julgar a sonoridade do grupo comparando-a a qualidade de replicar o som de determinada banda. 

No meio do caminho existem as bandas com algumas composições próprias, mas ainda não capazes 

de preencher a noite da apresentação com suas canções. Como exemplo, destaco a própria Limo. 

Esses grupos trabalham com as letras famosas das bandas ao mesmo tempo em que soltam algumas 

músicas originais. A partir dessa questão tomei preferência em classificar essas bandas como de 

transição, pois as mesmas esperam ser reconhecidos pelas suas composições e não pelo atributo de 

imitar um grupo famoso. Por fim, temos as bandas chamadas de autorais que em suas apresentações 

tocam apenas suas próprias composições e esperam ser reconhecidas por suas músicas.  

Porém essa repartição é uma visão muito cristalizada das relações entre pessoas, músicas e 

sociedade. Primeiro é possível relatar que várias bandas autorais começaram como grupos de 

música cover. Mesmo durante os ensaios dos grupos é comum algum integrante “puxar” algum som 

das bandas que o influenciaram. Podemos repetir a famosa frase de Lavoisier sobre “nada se cria, 

tudo se transforma”; e refletir que essa classificação enraizada entre as bandas descarta a ideia da 

transformação delas. Muitos grupos ao se unirem para a formação do conjunto ensaiam e testam 

suas habilidades com as músicas de sucesso de outras bandas. A mudança de banda cover para 

                                                 

28 
 Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. Ver em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/itaborai/pesquisa/38/47001?tipo=ranking&indicador=46997. Acessado em 15 ago. 

2020. 
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banda autoral muitas vezes pode ser comparada ao amadurecimento dos integrantes musicalmente e 

tecnicamente, mas mesmo essa afirmação poderia soar falsa quando pensamos em bandas que 

durante sua carreira nunca deixaram de serem grupos de tributo. Chamar as bandas de tributo seria 

outra forma de nomear os grupos cover, visto que eles prestam tributos às bandas ou estilos que 

tocam. Temos, por exemplo, a banda Zero Hora
29

, de São Gonçalo, que estão na estrada há 28 anos 

e continuam fazendo shows com músicas de outras bandas.  

Por isso não se deve considerar a Limo como uma “estranha no ninho” dos eventos de 

domingo. Como banda de transição em busca de um trabalho cada vez mais autoral e em meio às 

adversidades que ela batalha na cena da sua cidade. O que fortalece o underground é o apoio mútuo 

entre as bandas, ou nas palavras de Gabriel Arieh; “cada banda por si e todas as bandas por todas”. 

(entrevista em 14 abr. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Flyer do evento no Rock’ N Beer.  

Fonte: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2173477832745621&set=gm.312679976112888. Acessado em 16 abr. 

2019. 
 

                                                 

29   
A banda Zero Hora é uma banda famosa dentro da cidade com seus cover, sobretudo do grupo Legião Urbana 

informações sobre a banda podem ser consultadas em sua página do Facebook no link: 

https://www.facebook.com/zerohoracarioca/.  Acessado: 21 jan. 2020.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2173477832745621&set=gm.312679976112888
https://www.facebook.com/zerohoracarioca/
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 5. Altopo: Amizades sonoras 

No dia 20 de outubro de 2019, compareci para o show das bandas: Huguenots; Altopo; 

Santaria; e Imundos. Os grupos tinham em comum o hardcore e todas eram oriundas dos 

municípios do Rio de Janeiro. O tempo nublado escureceu mais cedo, contudo depois das 18h ainda 

existiam poucas pessoas presentes no pub. Questionei Leonardo Ferreira, sócio do Rock’ N Beer 

sobre a dificuldade do pub em relação à chegada do público no horário de abertura. 

O público no domingo tem uma relação direta com o futebol e muitos vão aparecer 

apenas depois do jogo do Flamengo. Mas acredito que o público tem uma ligação 

em encher a casa muito mais pelo estilo musical das bandas do que propriamente 

delas. (entrevista em 20 out. 2019). 

 

O jogo em questão do Flamengo foi um clássico carioca entre o rubro-negro e o Fluminense 

com vitória do Flamengo. A disputa terminou depois das 20h. E embora Leonardo seja 

flamenguista, sua reposta a questão do público tinha razão. Depois do horário do jogo, mais pessoas 

apareceram no boteco sujo e algumas vestindo a camisa do time do Flamengo. Entre as bandas 

dessa noite entrevistei a Altopo. A banda da Zona Norte do Rio de Janeiro tocava pela primeira vez 

em São Gonçalo. Mesclando um som agitado com a bela voz da vocalista Carol, o grupo atraiu a 

atenção das pessoas. Durante sua apresentação, que ocorreu mais tarde, já havia bastantes pessoas 

presentes no boteco sujo para acompanhar o show da banda.  

Ao longo do show da banda, duas pessoas
30

 que estavam próximas reclamavam da qualidade 

sonora que deixava a desejar, pois era complicado entender as letras da vocalista. Mas os presentes 

não pareciam se preocupar com isso visto que eles reagiam a cada nova canção do Altopo. A banda 

além da vocalista tem três outros integrantes; o baterista, Roberto Alves é o fundador do grupo. 

 

Querem me ensinar como Proceder 

O que devo falar, de que forma fazer 

Pensar aqui não é permitido 

Tenho que Obedecer, mesmo que nada faça sentido 

Todo dia acordo e já sei como vai ser 

Tudo a mesma coisa, no mesmo lugar 

Comprar, Pagar, Trocar, ter que Trabalhar 

Seguindo as Ordens sem questionar 

Estou tão Cansado, tenho que respirar.
31

 

 

                                                 

30 
 Kicilia Cecilia e Josy Morais foram às pessoas presentes no show e que repetiram a frase sobre a qualidade do som 

no evento. 
31

  Música “Intolerância” da banda Altopo. 
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Conforme ele, a banda existe há seis anos, contudo já teve outros nomes e integrantes 

diferentes. A atual formação do Altopo tem três anos de duração. Roberto disse que conhecia o 

espaço e um pouco da cena de São Gonçalo, mas nunca tinham tocado nele. 

Tivemos o prazer de tocar aqui pela primeira vez através de convite de amigos. 

Sinceramente achei que o público esteve bem presente em São Gonçalo, diferente 

de outros lugares que já tocamos. Na Zona Norte a cena roqueira é atualmente 

fraca, mas ela já teve bons momentos. (entrevista em 20 out. 2019). 

 

Segundo Roberto o underground é composto por pessoas com amor por aquilo que fazem. 

Por isso as adversidades entre as bandas, por exemplo, por falta de estrutura para locomoção ou 

carência de oportunidades não impedem os grupos tocarem, pois eles estão o fazendo por amor, 

paixão e afeição. A banda Altopo relatou que eles não possuem produtores, e apesar de muitas vezes 

isso levar a uma dificuldade para marcar shows, a banda segue seu caminho em busca da gravação 

de um single
32

. 

Fomos bem recebidos em São Gonçalo e no pub Rock’ N Beer por causa de amigos 

próximos que nos convidaram. Não trabalhamos com produtores, mas temos nosso 

próprio estúdio onde tocamos com paixão pelo rock. (entrevista em 20 out. 2019).  

 

Um dos motivos da banda Altopo ter tocado no Rock’ N Beer foi à amizade deles com os 

proprietários do boteco sujo. “Amigos” no underground não é apenas uma palavra carinhosa, mas 

sim uma força atuante na cena. Muitas vezes são os amigos que comparecem ao bar para ver a 

banda se apresentar ou a amizade os leva a ter uma oportunidade de apresentar seu show. Embora 

existam relações comerciais entre produtores e bandas, a amizade é um fator que ajuda a circulação 

de bandas e pessoas pela cena.  

 

                                                 

32  
Single é uma música de trabalho e divulgação gravada para ser lançada individualmente. Normalmente ela vem 

também no álbum. O single é uma forma de divulgar um futuro trabalho. 
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Figura 7 – Flyer do evento no Rock’ N Beer em 20/10/2019.  

Fonte: https://www.facebook.com/photo?fbid=1131544373711031&set=a.488129481385860. Acessado em 22 out. 

2019. 

 

 6. Próximo Andar: O corpo moribundo ainda respira 

No final de 2019, mais precisamente no dia 8 de dezembro compareci ao pub Rock’ N Beer 

para um show com as bandas Próximo Andar; DZ9; Véspera; e Scarllet Mountain. Minha pretensão 

era assistir à banda Scarllet Mountain, pois já havia ouvido o trabalho deles. Porém cheguei tarde ao 

pub e acabei perdendo a apresentação deles. O boteco sujo estava em grande quantidade 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1131544373711031&set=a.488129481385860
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movimentado. Nesse dia eu estava mais de passagem pelo pub, e não pretendia demorar nele. 

Contudo tive uma grata surpresa com o som da banda, Próximo Andar. 

A banda, Próximo Andar foi formada em 2016 e seus integrantes são da cidade de São 

Gonçalo. Com influências de indie rock e alternativo suas composições falam das relações dos 

indivíduos com a sociedade. Quando a banda subiu ao palco e começou a tocar, eu estava bastante 

afastado, próximo à calçada, mas um detalhe nos instrumentos da banda chamou minha atenção: o 

trompete. 

Eu deixei de aprender 

Revendo vícios e conflitos esquece a razão 

Desata os nós sem mãos 

Mas tente compreender 

O que assente permitiu ser frágil 

Pra que fingir ser leve se amanhã vai pesar 

Ou se enganar é esquecer se um dia vai lembrar 

Desata os nós sem mãos 

Mas tente compreender 

O que assente permitiu ser frágil 

Pra que fingir ser leve se amanhã vai pesar 

Ou se enganar é esquecer se um dia vai lembrar..
33

 

 

Provavelmente já tenha assistido a uma banda usar o trompete num show underground, 

embora minha memória não seja tão clara a ponto de recordar do nome da banda ou quando. Ainda 

assim fiquei deveras surpreso ao ouvir novamente um trompete em cima de um palco de rock. 

Tentei me aproximar ao máximo do palco e a dificuldade se deve em grande parte ao fato de várias 

pessoas no público terem tido reação idêntica.  

A qualidade sonora do grupo impressionou os presentes naquele dia, e enquanto tentava 

erguer meu tablet para captar uma parte do show, olhei para o lado e reconheci uma amiga que 

mexia a cabeça e sorria. Ela não disse nada, mas ouso arriscar que ela pensou “que som legal”. Não 

consegui no dia entrevistar os integrantes da banda; contudo através das redes sociais consegui 

entrar em contato com eles.  

A Próximo Andar é uma banda de formação recente, contudo os integrantes aproveitavam os 

intervalos do colégio para tocarem seus violões e ensaiarem músicas cover. Eles frequentavam 

como público a cena underground gonçalense em 2010 e comparando o momento do passado com o 

atual são da seguinte opinião; 

Cada cena tem o seu momento e intensidade. No passado as pessoas não tinham 

acesso à tecnologia e redes sociais, que nos ajudam e facilitam a divulgação como 

hoje. Sem contar a quantidade de bandas boas que não aparecem no mainstream. O 

                                                 

33
  Música “Pra que fingir ser leve” da banda, Próximo Andar. 
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que a gente observa atualmente, não que antes não tivesse, são as bandas se 

ajudando mais hoje em dia, sem preconceitos de estilo musical. (entrevista em 19 

de abr. 2020). 

 

Por causa da tecnologia e das redes sociais as bandas podem se relacionar melhor com o 

público e conseguir alcançar espaços que outrora não seriam possíveis. Segundo o baixista da 

banda, Marcos Koch, embora existam dificuldades para os envolvidos no underground gonçalense, 

o mesmo está em processo de desenvolvimento. 

Em relação ao underground, acredito que ele esteja em crescimento. As próprias 

bandas estão se mobilizando em realizar eventos e muitos amigos apoiando. Mas 

precisa de mais apoio externo como eventos culturais e alternativos. (entrevista em 

19 abr. 2020). 

 

Embora em minha opinião a cena roqueira da cidade já viveu melhores momentos faz vinte 

anos e hoje esteja reduzida a poucos lugares. Visão esta que é também compartilhada, por exemplo, 

pelo baixista da banda Séquito, Bruno Hosp; 

O underground tá respirando por aparelhos, mas tem muita gente boa fazendo 

música. Nos anos 90 tivemos uma cena gigante. Nunca mais teremos aquilo de 

volta. (entrevista em 22 mai. 2020). 

 

Para o pessoal da banda, Próximo Andar, que há dez anos estavam no colégio tocando 

violões e assistindo shows o underground cresce na cidade. Talvez a opinião deles esteja baseada na 

relação com as redes sociais que amplificaram a possibilidade de bandas underground 

compartilharem as músicas de forma global. É possível ver o clipe do grupo no Youtube, conversar 

com eles no Instagram ou marcar um show pelo Facebook.  

Sem dúvida as redes sociais e a Internet ajudaram na divulgação e na criação das músicas de 

inúmeras bandas de rock underground que por falta de incentivos e patrocínios precisam buscar 

formas alternativas e criativas para solucionar seus problemas. Não é por acaso que muitas bandas 

que começam ou começaram partindo dessas dificuldades se autointitulam bandas de garagem
34

.  

Para o criador do fanzine, Feira Moderna Zine, Rafa Almeida, 

Sinceramente, acho que nunca foi tão bom pra galera autoral. Por incrível que 

pareça. Geralmente a tendência é a galera reclamar, mas… É mais fácil gravar, 

filmar clipe, disponibilizar suas músicas, enfim. Ao mesmo tempo em que a 

Internet fez a gente ver o quanto de bandas têm rolando por aí, também fez com 

que entendêssemos que tem público para som que você faz. Não importa o que 

você faça. O público até ficou mais preguiçoso, antes tinha que se virar pra 

conhecer bandas novas. Mas hoje é menos complicado de ter formas de mostrar sua 

                                                 

34
  Bandas de garagem são bandas que começam a tocar em locais alternativos, muitas vezes por diversão sem grande 

produção. Embora isso possa soar quase como um desprendimento para algo mais profissional é bom lembrar que 

muitas bandas famosas começaram assim, por exemplo, o Metallica.  
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música pras pessoas, com certeza. Quanto a lugares pra tocar para o autoral pode 

ser que tenha dado uma diminuída. Mas ainda existem. De tempos em tempos eles 

vão surgindo e sumindo. É aproveitar os que forem aparecendo! (entrevista em 11 

abr. 2019). 

 

A interatividade pode ser o elemento-chave para explicar o “otimismo” da banda, mas não se 

pode esquecer que, embora os espaços na cidade tenham diminuído, para novas bandas, como 

Próximo Andar, o espaço não se resume ao pub ou uma praça. Ele é também virtual e as fronteiras 

menos opressivas para antigas e novas bandas. Analogia do corpo moribundo ligado por aparelhos, 

contudo, graças a eles conectados “em rede” é factível novas formas de tratamento e quem sabe a 

melhora do organismo. 

O underground é uma palavra de várias conotações e pode ser usada em diferentes formas 

de arte. No caso musical ele é terreno onde pessoas com algumas ideias na cabeça e alguns acordes 

no violão constroem uma carreira sonora. Normalmente cheia de dificuldades e repleta de sonhos a 

serem realizados. 

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

simpatizantes de estilos subversivos. (...) Ao dizermos “ideal underground” o 

delatamos como uma tipificação idealizada de um comportamento e de uma 

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

em comum, essencialmente duas coisas: uma expressão artística musical autêntica 

e autônoma, e o caráter alternativo, transgressor que surge da relação com o 

sistema hegemônico. (SILVA MATOS, 11: 2019) 

 

 Em São Gonçalo como em quaisquer outras cidades isso não é uma exceção, talvez seja até 

mais complicado devido a todos os fatos apresentados. Todavia esses grupos subterrâneos 

continuam apresentando suas canções e ritmos, independente das adversidades. Fazer você mesmo é 

ser underground e os grupos autorais encaram os impasses do único jeito possível: subindo no 

palco. 

Mas o underground pode ser visto como uma rede de relações não exclusivamente no 

presente, mas no passado aonde as histórias vão se construindo e compondo as narrativas dos 

frequentadores. Um olhar mais atento para esta época pode ajudar a compreender a história do rock 

na cidade de São Gonçalo. São lembranças do underground que fazem parte da cena roqueira, que 

alimentam nostalgias de “tempos dourados” e discussões acaloradas sobre locais no passado que 

receberam shows incríveis. 
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Figura 8 – Flyer do evento no Rock’ N Beer.  

Fonte: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1175920802606721&set=a.488129481385860. Acessado em 10 dez. 

2019. 

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1175920802606721&set=a.488129481385860
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PARTE 2: Memórias Subterrâneas 

Oh, how we danced and we swallowed the night 

For it was all ripe for dreaming 

Oh, how we danced away all of the lights 

We've always been out of our minds 

Tom Waits, “Rain Dogs”.  

 

Nesta segunda parte vou traçar uma linha que une as memórias dos frequentadores e minha 

trajetória, como produtor de um fanzine. São memórias coletivas, por estarem mais ligadas ao 

movimento coletivo dos roqueiros do que aos indivíduos separadamente. Elas dizem respeito a 

como a cena roqueira no passado possuía mais espaços para as bandas e público estarem presentes. 

De forma mais contundente para os grupos autorais na cidade que atualmente têm no pub Rock’ N 

Beer a oportunidade de exibir sua arte. Apresentamos novamente pares opostos: história e memória, 

para auxiliar no entendimento dos conceitos durante o capítulo. As memórias são como um mapa 

coletivo cheio de histórias dos frequentadores; por isso, locais como bares, estabelecimentos, praças 

fazem parte da relação entre memórias e locais. 

Para desenvolver melhor as recordações do underground gonçalense eu usei meu percurso 

como um dos criadores do Zine 15 como modelo temporal, com isso, quero dizer que o período 

entre 2002 e 2003 se destaca no texto, tanto pelo registro das publicações do zine quanto pelas 

lembranças dos entrevistados. São as memórias “subterrâneas” que fazem os variados elementos – 

pessoas, música, sentimentos e espaço – se ligarem num corpo orgânico que chamamos 

underground. Subterrâneas, pois são as lembranças dos atores ligadas ao movimento underground e 

associadas aos aspectos suburbanos e periféricos da cidade de São Gonçalo. Além disso, vale 

ressaltar que muitas das recordações têm em seu aspecto a questão marginal de atos até ilegais. São 

mais do que espaços os locais que os roqueiros na cidade frequentam, mas verdadeiros territórios 

onde participam, mesmo que de forma efêmera, de uma comunidade da qual são ao mesmo tempo, 

criadores e criaturas. 

Durante a pesquisa de campo do trabalho algumas pessoas ficavam recordando de velhas 

histórias ou lugares que antigamente se podia frequentar na cidade. Era comum essa exposição vir 

junto à ideia de poucos espaços atuais para as bandas. Mesmo em conversas entre amigos numa 

mesa de bar recordações de antigos espaços retornavam entre os atores. Inclusive aqueles que não 

vivenciaram o ambiente conheciam histórias repetidas por próximos. Memórias de um antigo 
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palacete frequentado por roqueiros ou de um grande show de determinada banda de rock em São 

Gonçalo. Comecei a refletir que o ato de estar presente nos eventos estava intimamente ligado ao 

passado, mas não dos sujeitos e sim do coletivo.  

As memórias do underground gonçalense sempre estiveram presentes durante a produção 

deste trabalho, pois minha experiência na cena musical não seria descartada, porém como havia 

uma intensidade nas narrativas dos frequentadores compreendi que não poderia escrever sobre o 

presente no pub Rock’ N Beer sem levar em consideração o passado. Desse modo optei para que 

parte da dissertação se debruçasse sobre as recordações dos entrevistados, dos lugares e de objetos. 

Assim dividi esse capítulo em subcapítulos que pretendem apresentar além de parte da minha 

trajetória na cena subterrânea as lembranças das pessoas. Preferi dar destaque aos locais em São 

Gonçalo que receberam eventos de rock ou que tiveram importância no movimento. Adicionei 

dados sobre fanzines e relatos dos meios de comunicação sobre a época. Um pouco da história 

oficial do município também foi examinada. 

O underground roqueiro da cidade é composto por pessoas: Frequentadores dos ambientes, 

produtores dos shows, donos de estabelecimento e integrantes das bandas. E por objetos: mesas, 

cadeiras, garrafas, bateria, guitarra… Assim como de música dos grupos cover ou autoral e do som 

ambiente que circula pelos espaços. No underground esses elementos são argamassa para um show 

de rock e suas interações com múltiplos desenvolvimentos dando ritmo aos eventos. Todavia são as 

memórias coletivas que unem esses ingredientes e os carregam de significados. 

Memórias coletivas são as histórias contadas, recontadas e repetidas, nem sempre nos 

mesmos moldes pelos frequentadores tanto do pub Rock’ N Beer quanto de encontros de amigos. 

Essas lembranças são uma forma de manter as pessoas presentes nos eventos conectadas a algo 

além delas. O horizonte de recordações do público pode ser mantido tanto por fanzines, blogs e 

redes sociais e mesmo conversas sobre antigas histórias que ocorreram no passado, mas ainda 

presentes nas narrativas dos participantes. No caso de São Gonçalo as histórias são mais tocantes, 

pois elas em muitos casos são recordações de um tempo onde não existia a falta de opções para ir 

num show ou locais onde a galera roqueira se reunia sem preocupações de horários ou violência.  

São territórios e espaços que outrora recebiam as bandas e agora atualmente dão poucas 

oportunidades para os grupos se apresentarem ou simplesmente não existem mais como recintos 

públicos ou privados. 

É importante salientar que embora usemos as palavras “história” e “memória” é imperativo 

mostrar suas diferenças teóricas inicialmente para que por fim, não fiquem dúvidas no uso delas 

durante o texto. História e memória podem parecer num primeiro momento conceitos idênticos 
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visto que ambos recordam o passado das pessoas e de suas experiências, em nosso caso, vivências 

dentro da cena rock underground. Porém citando o sociólogo Michel Maffesoli é preciso nortear 

essa oposição como: “visão de fora que é história e visto de dentro que é a memória coletiva.” 

(MAFFESOLI, 1998:19). Mas não foi o sociólogo francês que definiu esse conceito e sim outro 

sociólogo da mesma nacionalidade. 

Maurice Halbwachs, já na primeira metade do século, vai sublinhar a diferença 

entre memória e história. Sua reflexão poderia ser assim colocada: a memória 

coletiva ou social não se confunde com a história, pelo contrário, a história começa 

onde a memória social acaba e memória social acaba quando não tem mais como 

suporte um grupo. Ou seja, a memória social é sempre vivida, física ou 

afetivamente. Quando o grupo desaparece, a única maneira de salvar as 

lembranças, que os grupos existentes são exteriores ‘é fixá-las por escrito numa 

narrativa seguida uma vez que as palavras e os pensamentos morrem, mas os 

escritos permanecem’. Portanto, a história é escrita e impessoal e, nela, grupos com 

suas construções desaparecem para dar lugar a outros, porque a escrita não os 

registrou. A memória é história viva e vivida permanece no tempo, renovando-se. A 

história viva é, assim, o lugar de permanência e nela o desaparecimento das 

criações grupais é apenas uma aparência. A memória é a possibilidade de 

recolocação das situações escondidas que residem na sociedade profunda 

‘províncias um pouco afastadas’ na sensibilidade ‘expressão dos rostos’. 

(D'ALESSIO, 1993: 98). 

 

Uma visão de dentro dos grupos mostra que suas histórias contadas e narradas em mesas ou 

lembradas sempre que possível é uma forma de ligação que os mantém unidos independente de 

sexo, idade ou classe social, pois é pelas memórias de eventos recentes ou antigos que os 

frequentadores do rock underground se sentem fazendo parte de uma comunidade ou bando. Dessa 

forma os “antigos” narram grandes eventos clássicos ou incríveis shows para toda uma nova 

geração de atores agindo na cena musical. Não importa o quanto desses relatos possam conter de 

adições ou imaginações, o que realmente provoca efeito nas pessoas e no movimento é o sentimento 

de fazer parte dele. Lembrança daqueles que participaram e ainda participam ou dos novos ouvintes 

impossibilitados pelo tempo ou espaço de viverem aqueles momentos. Essas memórias mantêm o 

underground vivo, ao traçar uma linha entre passado e presente, colocando-o em renovação 

constante. 

A renovação permanente das lembranças aponta outro elemento que diferencia 

memória e história, qual seja a forma como se relacionam – uma e outra –, com o 

tempo (…) a condição necessária para que haja memória é o sentimento de 

continuidade presente naquele que se lembra. A memória não faz ruptura entre 

passado e presente porque só retém do passado ‘aquilo que ainda está vivo ou 

capaz de viver na consciência do grupo que a mantém’. Por outro lado, não fazendo 

a ruptura, a memória torna-se um celeiro inesgotável de possibilidades de 

lembranças: as representações e vivências do passado são tantos quantos grupos 

existem, renovando-se no espaço das vidas. Não há lembrança fixa, a 

multiplicidade está ligada ao rearranjo constante das emoções grupais, retirando do 
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passado, aquilo que ele tem na História: seu status ontológico. (D'ALESSIO, 1993: 

99) 

 

São esses momentos que impulsionam o movimento das bandas e do público e os preserva 

unidos mesmo em situações de pouco acesso a espaços. Essas histórias ecoando pelos eventos que 

levam frequentadores no passado a se tornarem integrantes de grupos no presente. As memórias são 

como um mapa coletivo por onde é possível se guiar às vezes em águas claras e em outras 

circunstâncias em ambiente turvo. Pouco importa o conteúdo delas e sim sua força magnética capaz 

de ligar diferentes atores em distintos momentos atravessando dessa forma o tempo. Se o 

underground resiste na cidade é não apenas pelos atores, música ou espaço, mas também, pelas 

histórias contadas. As vidas dos roqueiros são histórias cheias de som e fúria e repletas de sentido.
35

 

Mas essas recordações não são apenas do público presente nas entrevistas, pois devemos 

adicionar minha própria participação nos eventos e shows, tanto como frequentador ou como 

produtor de um fanzine distribuído na cidade. Minha trajetória dentro do underground gonçalense 

trouxe experiências positivas para a dissertação e não faria sentido excluí-las. Outra questão é que 

através das minhas memórias em conjunto com as dos entrevistados podemos mapear fisicamente e 

temporalmente o contexto histórico dessas histórias contadas em mesas de bar ou redigidas num 

fanzine. 

Segundo Halbwachs, uma semente de rememoração pode permanecer um dado 

abstrato, pode, ainda, formar-se em imagem e como tal permanecer ou, finalmente, 

pode tornar-se lembrança viva. Estes destinos dependem da ausência ou presença 

de outros que se constituem como grupos de referência. O grupo de referência é um 

grupo do qual o indivíduo já fez parte e com o qual estabeleceu uma comunidade 

de pensamentos, identificou-se e confundiu seu passado. O grupo está presente 

para o indivíduo não necessariamente, ou mesmo fundamentalmente, pela sua 

presença física, mas pela possibilidade que o indivíduo tem de retomar os modos 

de pensamento e a experiência comum próprios do grupo. A vitalidade das relações 

sociais do grupo dá vitalidade às imagens, que constituem a lembrança. Portanto, a 

lembrança é sempre fruto de um processo coletivo e está sempre inserida num 

contexto social preciso. (SCHMIDT & MAHFOUD: 1993:288) 

 

Entretanto devemos explicar minha participação na elaboração de um fanzine na época do 

ano de 2002, chamado de Zine 15. Coletivamente com amigos resolvemos elaborar esse zine num 

momento de grande entusiasmo na cidade devido à grande quantidade de eventos de rock 

oferecidos. Graças ao zine eu conheci inúmeras pessoas quer no papel de frequentadores, amigos, 

mas também, produtores e integrantes de bandas. Esse contato moldou até as minhas perspectivas 

                                                 

35    
Uma alusão à famosa frase de William Shakespeare: “A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de 

fúria, sem sentido algum.”. 
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profissionais e culturais, mas falemos do que interessa no próximo capítulo, do que é realmente um 

fanzine e da experiência em produzi-lo. 

 7. O Zine 15 

Todavia não são apenas as memórias coletivas que sustentam a “chama acesa” do 

underground, pois outros dados e objetos são de grande importância para a circulação de 

informação e a manutenção da história viva. Entre esses objetos que guardam recordações do 

movimento, podemos ressaltar os fanzines. Os zines ou fanzines
36

 são publicações normalmente 

produzidas em papel A4, que circulam entre os frequentadores no underground. Eles – no passado – 

foram os meios de comunicação entre as pessoas de cidade a cidade, muitas vezes de bairro a 

bairro, fortalecendo uma cena local, embora não tivessem a capacidade global que as mídias sociais 

hoje em dia pontuam.  

 Não existe uma definição do termo, pois ele pode ser uma revista de cultura alternativa 

sobre temas variados, desde ficção científica a suporte a fã-clubes. Segundo Henrique Magalhães 

(1993) o termo fanzine seria uma combinação das palavras inglesas fanatic e magazine, que foi 

cunhada por Russ Chauvenet em 1941.  

Fanzines são veículos amplamente livres de censura, em que não há preocupações 

com grandes tiragens ou lucratividade e seus editores. Eles são os únicos 

encarregados de todo o processo de produção, incluindo escrita, edição e 

distribuição. Isso torna sua confecção dependente apenas da disponibilidade, do 

orçamento e do interesse de cada editor (MAGALHÃES, 1993:9). 

 

Durante o período entre 2002 e 2003 produzi com alguns amigos um fanzine chamado de 

Zine 15. Era feito em papel A4 na cor amarela – a partir da segunda edição – e durou por volta de 

um ano. Nosso grupo criativo acreditava que dessa forma nós poderíamos ajudar a cena rock da 

cidade de alguma forma. Toda elaboração exigiu tempo, esforço, dinheiro e criatividade. No Zine 15 

trabalhávamos com um leque artístico que ia desde agenda de shows até poesia, bem como 

entrevistas com bandas e atores do meio artístico de São Gonçalo. Um dos grandes motivadores 

nesse período era a quantidade de espaços e apresentações capazes de fazer nos esquecer dos 

problemas financeiros e técnicos e nos focar na concepção dos fanzines. O zine era todo custeado 

por nós e distribuído de forma gratuita nos eventos. A cidade nesse período pulsava rock. Nosso 

zine era distribuído em São Gonçalo e eventualmente em shows na cidade de Niterói. Não tínhamos 

controle ou métrica sobre os efeitos de nossos papéis impressos na cor amarela pela cena rock, 

contudo fiquei surpreso durante a pesquisa de campo, quando, num evento no Rock’ N Beer, a 

                                                 

36 
 Embora o termo tenha sido criado como fanzine é comum ver a grafia zines utilizada. 
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baixista Nate “Medusa” do Carmo da banda Fokismo declarou ter conhecido o Zine 15. Segundo 

Helena Barragan, uma das criadoras do Zine 15, 

Bom o zine era um periódico e não sei se tu lembras que no início a gente tinha 

divergências sobre como ele ia se chamar. E nós o chamamos de 15 porque Vitor 

tinha quinze anos na época e maioria de nós girava nessa faixa de idade. O zine 

seria quinzenal e reunia resenhas de shows, livros e de alguns álbuns também. A 

gente entrevistava as bandas de São Gonçalo ou as bandas que a gente conseguia 

ter acesso. A intenção era fortalecer a cena underground da cidade e também que 

ele fosse interativo. Então a gente recebia poesias, prosa e manifestos de maneira 

que a gente conseguisse representar a cena toda, entre punks e alternativos, emos e 

metaleiros. A gente sempre procurou ser bem democrático nessa retratação. Na 

época existiam fanzines especificamente voltados para o público fã de alguma 

banda e outros que já eram bem estabelecidos e tinham outras intenções. Nós 

procuramos colocar figuras que eram icônicas para a gente nesse período, mas às 

vezes éramos muito ácidos na crítica, não sei se tu recordas, mas uma vocalista de 

uma banda chorou com uma crítica nossa. Com a criação do Zine 15 a rotina de 

todos os envolvidos passou a ser isso, ir para show e fazer resenha com um olhar 

mais crítico e rico da cena. (entrevista em 14 abr. 2020) 

 

As memórias dos grupos e pessoas mostram que nos locais outrora povoados por roqueiros e 

bandas só restou lembranças dos indivíduos que participavam dos eventos. Porém o poder das 

recordações desses grupos ao serem recontadas nos shows e lembradas pelos participantes é capaz 

de gerar uma “ligação de bando” com outros atores não envolvidos no momento. Bando em 

comparação com família para acentuar as ligações das pessoas não por vínculos sanguíneos, mas 

sim afinidades sonoras. 

Penso que para nós, ao contrário, uma das ideias mais importantes era a de que a 

organização social consiste apenas em pessoas que fazem as mesmas coisas juntas, 

de maneira muito semelhante, durante muito tempo. Ou seja, para nós a unidade 

básica de estudo era a interação social, pessoas que se reúnem para fazer coisas em 

comum – exemplificando com um tema antropológico, para constituir uma família, 

para criar um sistema de parentesco. Disso decorre que um sistema de parentesco é 

formado pelas ações de pessoas que fazem as coisas que se supõe que parentes 

devam fazer, e que, enquanto o fizerem, teremos um sistema de parentesco. 

Quando não o fizerem mais, o sistema de parentesco se torna outra coisa. 

(BECKER, 1996:186). 

 

 O bando melhor caracteriza as pessoas no underground que se reúnem num determinado 

espaço, por um tempo e logo a seguir seguem seus caminhos. O que importa frisar é justamente o 

momento em que unidos com diferenças sociais, culturais e cronológicas as pessoas se tornam um 

“corpo” underground, com laços de amizade, companheirismo e comunidade. De fora pode parecer 

uma multidão em volta do palco ou se aglomerando entre empurrões e saltos numa roda punk. Para 

os frequentadores isso é fazer parte do bando. Estar presente no underground e participar da cena. 

Se a família nuclear é gerada pela escassez (e resulta em avareza), o bando é 

gerado pela abundância (e produz prodigalidade). A família é fechada, 
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geneticamente, pela posse masculina sobre as mulheres e criança. (...) Por outro 

lado, o bando é aberto - não para todos, é claro, mas para um grupo que divide 

afinidades, os iniciados que juram sobre um laço de amor. O bando não pertence a 

uma hierarquia maior, ele é parte de um padrão horizontalizado de costumes, 

parentescos, contratos e alianças, afinidades espirituais, etc. (BEY, 1990:9). 

 

Pertencer a esse grupo dos roqueiros da cidade é visto como uma forma de aceitação para 

participarem dessas recordações. Repito, não são as pessoas separadas que fazem o underground, 

mas sim o coletivo. E a comunidade se renova não apenas com o surgimento de novas bandas de 

rock, mas, com as histórias propícias ao aparecimento de novos públicos e também ao preservar os 

antigos frequentadores exatamente pelas suas experiências dentro da cena musical. 

Voltemos aos fanzines e em particular o Zine 15 que durante sua época era distribuído de 

forma gratuita nos eventos de rock. Em nosso segundo número, escrevemos em forma de editorial:  

De um gonçalismo inegável este segundo caderno periódico tem como objetivo a 

divulgação e disseminação democrática de ideias suburbanas. Uma razão nobre ou 

só um meio pra falarmos merda, então, sem grandes preocupações temos quatro ou 

cinco principais editores e colaboradores, mas quem tiver algo a dizer e queira 

publicar por aqui, publicamos na íntegra, sem censura ou frescura, quase tudo, o 

suficiente para todos nós. (Figura 9). 
 

 

                                              Figura 9 – ZINE 15, no. 2 (2002) 
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Na época do zine já sentíamos que estávamos perdendo espaço ou ambientes sujeitos para 

shows de rock. Só não poderíamos prever que o cenário durante os anos a seguir seria tão 

minguante. Sobretudo para as bandas autorais, que tiveram que migrar e tocar em outras cidades, ou 

no pior dos casos, largar o ofício como integrante musical. Entretanto as resenhas dos shows 

descritas no Zine 15 durante seu período de existência nos ajudam a comparar a quantidade de 

espaços para as bandas no passado em paralelo com os eventos atuais. Nesse caso os fanzines 

carregaram as memórias daqueles tempos em seus papéis, num período quando a Internet era pouca 

disseminada.  

Contudo existe outro fanzine que começou também no ano de 2002 na cidade de Niterói, 

mas sua distribuição – é bom lembrar na forma gratuita – ocorria também na cidade de São 

Gonçalo. Era chamado de Feira Moderna Zine (FMZ) e continha em seus primeiros números 

resenhas de shows, poesia e divulgação de artistas alternativos da cena. Criado pelo músico Rafael 

Almeida o FMZ tem um importante papel no cenário underground que vai muito além dos fanzines, 

visto que eles com o passar dos anos produziram eventos e bandas (Figura 10). Nas palavras de 

Rafael:  

O FMZ surgiu em 2002. Como todo fanzine, começamos com edições xerocadas. 

Fomos para o formato tabloide um ano depois e após dezoito edições impressas 

mantivemos as atualizações apenas na versão virtual. A motivação é algo mais 

complicado de explicar. Além da vontade de se expressar, participar, contribuir 

com o cenário underground, tem um desejo de fazer contato com outras pessoas 

com os mesmos interesses. Assim como hoje, de alguma forma é com as redes 

sociais, era pra nós fanzineiros, através da correspondência, antes da Internet. 

Conseguimos formar uma boa rede de contatos na época. E tivemos uma boa 

distribuição nas outras regiões do país e em alguns poucos pontos na América do 

Sul. Aqui na região sempre foi um pouco complicado, mas conseguimos uma boa 

repercussão com os números lançados. (entrevista em: 11 abr. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Fanzine Feira 

Moderna Zine. Fonte: 

https://document.onl/documents/f

eira-moderna-zine-09.html. 

Acesso em 10 fev. 2019. 
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Figura 11 – Um evento produzido pelo Feira Moderna Zine. Fonte: arquivo pessoal 

 

Particularmente encontrei algumas vezes com o pessoal do fanzine Feira Moderna Zine 

durante as idas aos shows em São Gonçalo quando distribuíamos nosso tabloide. Embora não 

conhecesse os produtores deste zine não havia durante algum evento em que ambos os fanzines 

estavam presentes algum tipo de competição ou animosidade. Sabíamos de antemão que o FMZ era 

mais técnico e profissional. Não afirmo isso apenas neste momento, pois em um dos números do 

Zine 15 (Figura 12) escrevemos:  

Se você procura informação, então está lendo o zine errado. O Zine 15 só sabe falar 

mal, já o fanzine Feira Moderna Zine “dá a cara à tapa”. Este zine bem completo e 

atualizado sempre trazendo novidades gerais além de entrevistas, resenhas, várias 

dicas e sempre uma banda em foco. Neste número três do FMZ a banda em 

destaque é o Nauzia, mas também há uma boa matéria sobre a extinta banda 

Boddah, que faz falta. (Figura 12). 
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Figura 12 – Zine 15 no. 8 (2002) 
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Ambos os fanzines eram entregues dentro dos shows, mas nem sempre com o apoio dos 

produtores dos eventos. Normalmente pagávamos a entrada – se o evento não fosse gratuito – para a 

distribuição dos papéis. Todavia isso não foi uma norma e existiram shows onde um estande era 

montado para o fanzine. Na época desses zines trocávamos cartas com outras produções do Brasil e 

mesmo da América Latina. Enviávamos nossos números e recebíamos exemplares de outros 

lugares. Essa comunicação criava uma rede de locais e visões sobre o underground mais amplo. Era 

comum receber demos, fitas e cds de alguma banda resenhada. Nós terminamos a atividade do Zine 

15 em meados do ano de 2003. O Feira Moderna Zine passou de tabloide para o formato digital e 

sua página pode ser encontrada na Internet através do endereço: http://www.feiramodernazine.com/ 

(Figura 13). Outros fanzines aparecem pela cidade em menor grau ou fugiram do meu radar durante 

o tempo do Zine 15.  

Todavia quais foram esses locais de que tratamos na memória? Bares, praças, palacete entre 

outros ambientes serviram de pano de fundo para eventos de rock na cidade, mas, sobretudo esses 

espaços contêm um pouco da história do underground gonçalense. Vamos revisitar esses locais que 

narram às memórias subterrâneas.  

 

Figura 13 – Print da página do blog Feira Moderna Zine (FMZ). Fonte: http://www.feiramodernazine.com/. Acesso em 

10 abr. 2019. 

 

 8. Em São Gonçalo nos encontramos nas praças! 

As praças são espaços públicos urbanos normalmente destinados à convivência e lazer. 

Destaco de forma breve três praças que contribuíram para o rock na cidade e para a formação de 

territórios familiares para os roqueiros. Localizada no centro da cidade de São Gonçalo, marco 

http://www.feiramodernazine.com/
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original da fundação do município, a Praça Estephânia de Carvalho (chamada de Zé Garoto) tem 

importância no movimento roqueiro local. Conforme consta no site “Mapa de Cultura da Secretaria 

do Governo Estadual do Rio de Janeiro”.  

A Praça Estephânia de Carvalho é popularmente conhecida como Praça do Zé 

Garoto e fica no bairro Zé Garoto, centro de São Gonçalo. A praça possui 

brinquedos para criança, um espaço para apresentações teatrais em homenagem ao 

palhaço Carequinha, um chafariz com iluminação noturna e os bustos da professora 

Estephânia de Carvalho, do médico Luiz Palmier e o Monumento a Joaquim de 

Almeida Lavoura, ex-prefeito de São Gonçalo. O bairro e a praça são chamados de 

Zé Garoto por causa do português José Alves de Azevedo, filho de imigrantes que 

chegou a São Gonçalo aos 10 anos e ficou conhecido por esse apelido. Ele tornou-

se comerciante, dono de um armazém, uma fábrica de groselha e um alambique. 

Era proprietário da área onde se localiza hoje a Escola Estadual Nilo Peçanha e a 

própria Praça do Zé Garoto. 37
 

 

Porém sua reputação de ponto de convergência de grupos roqueiros na cidade se deve mais 

ao período entre os anos 90 aos 2000 do que atualmente. Era possível encontrar na Praça grupos de 

pessoas, desde roqueiros a funkeiros, passando por boa parte dos estudantes das áreas próximas. A 

praça foi ponto de encontro de pessoas, uma parada antes de ir aos eventos. Durante o ano de 2014 

a praça recebeu um evento intitulado “Rock na Pista” com apresentação de bandas autorais 

produzida pelo Arariboia Rock com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura e a Fundação de Artes 

de São Gonçalo.
38

  

Mas o fator que mais incentivou a cena underground gonçalense na praça, foram os 

encontros entre roqueiros que mudavam a paisagem daquele local. Na época do “Rock na Pista” 

estava afastado da cena e não cheguei a frequentar os shows, porém desde minha adolescência 

frequentei a praça. Era o local de reunião dos grupos tanto frequentadores como pessoas ligadas às 

bandas. Mesmo nas idas aos eventos era comum se reunir na praça com o pessoal antes de caminhar 

rumo ao “Bar do Blues” ou o “Metallica Pub”. Todavia se no início do capítulo afirmei que era no 

passado dela onde foram produzidas as interações entre roqueiros e o hábito de conviver nela, pois 

em 2008 ocorreu o fato que mudaria definitivamente os costumes dos frequentadores da praça.  

 

 

 

 

                                                 

37
“Mapa de Cultura da Secretaria do Governo Estadual do Rio”. Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/praca-

estephania-de-carvalho. Acessado em 13/04/2020. 
38 

 No ano seguinte o evento foi realocado para o Centro Cultural Joaquim Lavoura no centro da cidade. O “Rock na 

Pista” durou até 2017. 

http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/praca-estephania-de-carvalho
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/praca-estephania-de-carvalho
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Figura 14 – Evento “Rock Na Pista” na Praça Zé Garoto. Autor: Luiz carvalho. Fonte: 

https://www.pmsg.rj.gov.br/noticiacompleta.php?cod=4914&tiponoticia=cultura. Acesso em 19 abr. 2019 

 

Embora tenha recebido eventos oficiais de rock e fosse local de encontro de roqueiros da 

cidade, no ano de 2008 a praça recebeu uma obra de reformulação, pela prefeita Aparecida Panisset. 

Iluminação, limpeza, pintura e reformas no seu chafariz foram realizadas. Contudo se antes a praça 

sempre ficava aberta dia e noite depois da remodelação ela ficaria aberta apenas até às 22h. Essa 

pequena mudança de horário mudou toda a rotina de vários roqueiros que a frequentavam, 

justamente durante a madrugada. Quando a frequentei foi principalmente de noite. Era comum ficar 

na praça durante toda a noite, pois muitos shows começavam apenas depois da meia-noite e retornar 

a ela depois do fim dos eventos para sentar, conversar com os amigos ou simplesmente fazer um 

lanche.  

Mas essas reminiscências de tempos antigos onde simplesmente se podia perambular pelas 

praças podem ser usadas como estímulo para novos empreendimentos na cena roqueira da cidade. É 

o caso da promoter Bruna Azevedo, que na rede social Facebook, convida os roqueiros para um bar 

localizado próximo à Praça da Trindade: 

Houve uma época em que as praças da cidade eram o ponto de encontro da galera, 

praças como a Chico Mendes, Zé garoto… era certo, não tinha de marcar. Só ir lá e 

encontrar a galera, bater papo furado, tomar umas e outras e tocar um violão. Bons 

tempos, pois atualmente não temos mais um point assim. Não tínhamos mais, pois 

essa é a proposta do nosso evento! Local aberto ao público, todas as sextas-feiras 



64 

 

será nosso encontro marcado ok? Chame a galera, traga a viola, local conta com 

espaço amplo e mesa de sinuca 0800. Bebidas e lanches a preços justos.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Evento produzido por Bruna Azevedo divulgado no Facebook. Fonte: 

https://www.facebook.com/events/398692897623312. Acessado: 19 abr. 2020. 

 

 

Segundo a promotora: 

Então é que estou iniciando como promoter lá na “Taberna” que é o título que 

demos para o bar dos “Escudeiros Motoclube” Por que como motoclube (MC) 

estava dando um pouco de confusão devido alguns motoqueiros meio 

encrenqueiros que ficam querendo baixar a bandeira deles em qualquer MC que vê 

(risos). Só que estamos sem cubo de baixo, por isso não estou fazendo evento com 

banda na casa. Aí fazemos esse evento toda sexta-feira com roda de violão. 

(entrevista 05 out. 2019) 

 

A “Taberna dos Escudeiros” era um bar localizado próximo à Praça da Trindade. Embora 

fosse um estabelecimento roqueiro era preferencialmente frequentado por motoqueiros. Talvez esse 

fosse um motivo para nunca ter ido nesse local em minha adolescência, pois sempre evitei lugares 

                                                 

39
 Fonte: https://www.facebook.com/events/398692897623312/. Acessado: 05 mai. 2019. 

https://www.facebook.com/events/398692897623312/
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com esse tipo de público por acreditar que os motoqueiros eram sujeitos violentos. Mas conforme 

um motoqueiro me falou: “Eu penso que num modo geral o motociclismo é formado por pessoas 

boas. Um por cento daquilo que se destaca como pessoas mais agressivas e violentas. Como 

também é na sociedade dita convencional” (entrevista a Tiago Maia, 13/04/2020). Segundo Murilo 

Peres, ex-integrante de uma das bandas mais aclamadas pelo público no cenário underground – a 

banda Época –, e produtor de vários eventos de rock durante os anos 2000, tenha comentado sobre 

estigma da seguinte maneira: “O motoclube
40

 está na moda, não acredito em preconceito nos dias 

atuais.” (entrevista em 12 jul. 2019). 

Os motoqueiros formam um dos grupos mais fechado na cena underground. Na verdade, 

além disso, ao chegarem aos shows, à primeira impressão são suas motos estilizadas por seus donos. 

Não são apenas pessoas em cima de motos, mas sim, motoqueiros que carregam nos veículos um 

pouco de sua identidade. É nesse sentido que o comentário de que “Em relação ao motoclube está 

na moda ser motoqueiro” surge como contradição à própria visibilidade de estigmatizados perante a 

sociedade, e muitas vezes pelos seus próprios amantes do rock. Erving Goffman escreveu sobre a 

visibilidade dos estigmatizados em face de outros grupos na sociedade. 

Acredita-se que em círculos sociais pequenos e existentes há certo tempo, cada 

membro venha a ser conhecido pelos outros como uma pessoa “única”. O termo 

“único” é sujeito a pressões de cientistas sociais amadores que gostariam de lhe dar 

um conteúdo mais caloroso e criativo, algo que não o fizesse correr o risco de ser 

derrubado, pelo menos por sociólogos, não obstante, o termo envolve algumas 

ideias relevantes. Uma ideia implícita na noção de “unicidade” de um indivíduo na 

mente dos outros ou o conhecimento de seu lugar específico em determinada rede 

parentesco. (GOFFMAN, 2004:50). 

 

Goffman sugere também como que essas “marcas positivas” transmitem formas de fazer 

parte de algum grupo ou coletivo. Tais marcas são uma maneira de se reconhecer no grupo, e 

partindo disso, como eles se definirem como “únicos” no meio social do no qual vivem. Embora 

usem vestimentas parecidas, os motoqueiros têm em suas motos, objetos que  definem sua 

identidade social. Assim, o estigma é aparece como uma forma de ligação entre pessoas numa 

comunidade. Apesar de o preconceito ser relacionado a uma descrição pejorativa, é o invertendo, ou 

seja, destacando suas qualidades positivas, que podemos visualizar as associações que ocorrem na 

cena rock underground. Com o “estigma invertido”, temos o intuito de ele preconizar uma 

positividade que, em vez de separar, liga as pessoas em seus grupos. 

                                                 

40 
Motoclube é o local onde se reúnem os motoqueiros. Existe ainda no imaginário coletivo a imagem do motoqueiro 

selvagem pronto para vandalizar o ambiente. Uma relação imagética com os Hell’s Angels ainda assombra alguns 

frequentadores. 
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O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente 

depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não 

de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de 

outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem desonroso. 

(GOFFMAN, 2004: 6). 

 

Essas tais marcas constroem também uma rede de indivíduos, ou melhor, um bando de 

membros que compartilham um gosto particular: o rock. O bando funciona como uma rede de 

pessoas que se conecta, não por parentesco, mas sim na noção de cada membro base do 

pertencimento e a determinado grupo devido a seu gosto musical partícula específico. Assim, todos 

participam e mantêm troca de informações, sejam elas técnicas ou banais. É bando, pois seus 

membros, embora apesar deles não convivessem necessariamente juntos, sempre que possível se 

reúnem sempre que possível para manter as amizades, e vão criando em novas relações. Desse 

modo, o coletivo resiste à saída de antigos participantes, e agrega novos membros iniciados. O 

tronco familiar “fica de pé”, graças às variadas combinações entre seus atores. 

Mas a Taberna não era apenas um local de encontro dos roqueiros, visto que oferecia aos 

grupos apresentarem músicas, tanto cover quanto autorais. Ainda assim muitos roqueiros das 

proximidades e aqueles que vagavam pela praça apareciam no espaço. Segundo entrevista com 

Tiago Maia, motoqueiro e frequentador de eventos de rock na cidade o bar fechou em 2018. 

Entretanto na antiga pagina do Facebook a “Taberna do Rock” tem em suas últimas postagens a data 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Foto do bar “Taberna dos Escudeiros” (2016).  

Fonte:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1697614957153043&set=pcb.1697615283819677&type=3&theater. 

Acesso em 19 fev. 2019. 
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As memórias do rock underground da cidade são atravessadas pela atuação das autoridades 

locais, ou seja, a ineficiência, o descaso e a falta de diálogo entre prefeitura e os grupos, gerando 

por vezes o fim dos espaços culturais da cidade ou mesmo suas limitações. Ações essas que 

acarretam dano não apenas aos roqueiros, mas a toda a população do município. 

O problema das praças em São Gonçalo é que viraram objetos políticos. A Praça 

Chico Mendes foi praticamente entregue aos evangélicos. Na Praça Zé Garoto eles 

tentaram fazer algo mais polido, mas não deu em nada no fim das contas. 

(entrevista a André “Cabeludo” Félix, 25 abr. 2020). 

 

 Um caso exemplar disso é a antiga Praça Chico Mendes, localizada no bairro da Trindade, 

inaugurada no final da década de 1990, a partir do “Projeto São Gonçalo 2000” que ocorreu durante 

o mandato do prefeito Edson Ezequiel de Matos. (1997 a 2000). Sobre o que foi o Projeto e sua 

relação com a Praça Chico Mendes: 

O Programa São Gonçalo 2000 tem previsão de aplicação de R$15milhões em 

urbanização e infraestrutura de áreas de entorno de 65km dos principais corredores 

viários. O trabalho inclui pavimentação, melhorias nas redes de drenagem, 

construção de rampas de calçadas, para melhor acesso de deficientes físicos e 

pedestres, sinalização horizontal, vertical e semafórica, reforma e instalação de 

equipamentos de transporte e mobiliário urbano, como terminal de ônibus e abrigos 

em pontos de parada, melhorias nos sistemas de iluminação pública, criação de 

áreas de lazer, estacionamentos e projeto paisagístico, com plantio de árvores. 
(Projeto São Gonçalo 2000:1) 

 

A implantação do Parque Chico Mendes será incorporada às obras de Alcântara, 

criando área de lazer, arborizada e iluminada, com quadras poliesportivas, 

quiosques, área para eventos. Estas melhorias motivarão a iniciativa privada a 

também investir em intervenções no espaço urbano de importante bairro da cidade. 

(Projeto São Gonçalo 2000:6) 41
 

 

O local contava com duas quadras e uma pista de skate. Durante a noite recebia um grande 

público de roqueiros e skatistas, shows de rock e eventos de skate. Contudo em 2012 a então 

prefeita Aparecida Panisset remodelou a praça – e trocou seu nome para Praça da Bíblia – o que 

acarretou na queda do comércio local, na evasão dos jovens e no surgimento de cadeados e capim.
42

 

Durante a primeira década dos anos 2000, a Praça Chico Mendes se constituiu com 

um lugar estratégico dentro da cena do rock underground. Todos os dias, em 

especial nos finais de semana, centenas de jovens iam até o local para se encontrar, 

falar de música, namorar, tocar violão, encontrar integrantes para as suas bandas, 

                                                 

41 
Fonte: https://setrerj.org.br/wp-content/uploads/2017/07/3saogoncalo2000.pdf. Acessado em 14 abr. 2020. 

42 
Eduardo Silva, “Plantão Gonçalense: de Chico Mendes a Bíblia, a Praça que virou pasto de cavalo”. Esporte 

Metropolitano, 19 jan. 2018. Disponível em https://radioesportemetropolitano.com/noticia/259930/plantao-goncalense-

de-chico-mendes-a-biblia-a-praca-que-virou-pasto-de-cavalo.  Acessado em 15 mai. 2019. 
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beber, fumar ou até mesmo usar algum tipo de droga ilegal. (MESQUITA, 

2017:126). 

 

Para Paulo Vitor, guitarrista e um dos criadores do Zine 15: 

Um dos melhores shows que presenciei ocorreu na praça Chico Mendes, na 

verdade num campo próximo a ela. Lembro que tocaram muitas bandas nesse dia, e 

o evento estava cheio. O povo se reunia na praça e ia direto para o campo. Lembro 

que era época de Copa do Mundo, algo assim, existiam várias bandeiras do Brasil e 

várias barracas que vendiam bebidas e comida. Não recordo direito das bandas, 

mas a sensação que ficou é que foi bem maneiro esse dia. (entrevista em 22 abr. 

2019). 

 

Outro entrevistado, Rodrigo Machado, skatista e frequentador do antigo espaço da Praça: 

Então eu frequentei a Chico Mendes na época da pista de skate. Ficava lá por horas 

com amigos andando de skate. Tinha uns barzinhos pela área que rolava um rock. 

A galera da cena se reunia. Mas frequentei mesmo a pista de skate. Fiz muitos 

amigos por lá. Era um espaço muito foda, bem underground. A galera do skate foi 

sempre muito unida. Às vezes rolava uns campeonatos. (entrevista em 27 abr. 

2020). 

 

Frequentei pouco a Praça Chico Mendes durante boa parte da adolescência. Normalmente 

amigos skatistas me chamavam para ir nela, embora não era adepto do skate. Entretanto com 

amigos pude aproveitar o espaço da praça com suas famosas pistas de skate e ambiente acolhedor 

para as pessoas. Tudo isso valia a pena para nós que caminhávamos quase uma hora para chegar 

nela e depois voltar para casa. Mesmo boa parte dos amigos morando no centro da cidade não havia 

nele algum local parecido com a Praça Chico Mendes. Ninguém possuía dinheiro para pegar ônibus, 

mas parte da “aventura” de ir à praça justamente se estendia a sua caminhada. 
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Figura 17 – Praça Chico Mendes em 2014. 

Fonte:https://www.facebook.com/144765262309385/photos/pb.144765262309385.-

2207520000../696919100427329/?type=3&theater. Acesso em 21 abr. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Captura de imagem da antiga Praça Chico Mendes em 2018. Fonte: 

https://www.google.com/maps/uv?hl=pt-

br&pb=!1s0x9990f2e9dd2a25:0x950276cea0ab5eb3!3m1!7e115!4s/maps/place/pra%25c3%25a7a%2bchico%2bmende

s%2brock/@-22.8242259,-

42.9987568,3a,75y,208.48h,90t/data%3d*213m4*211e1*213m2*211sytmrznsyewiss7woemt30w*212e0*214m2*213m

1*211s0x9990f2e9dd2a25:0x950276cea0ab5eb3?sa%3dx!5spra%c3%a7a+chico+mendes+rock+-

+pesquisa+google&imagekey=!1e2!2sytmrznsyewiss7woemt30w&sa=x&ved=2ahukewja0vapz-

joahulllkghd8abnmqpx8wdhoecbyqcw. Acessado em 03 abr. 2020. 
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Em 2019 alguns pontos da Praça Chico Mendes foram revitalizados e frequentadores 

puderam voltar a frequentá-la. Essa volta se deve em grande parte a iniciativas pontuais de 

organizações e coletivos, entre eles destaco o Roda Cultural de Alcântara (RCA). O movimento 

reúne Hip-Hop, poesia e distribuição de livros. O objetivo do RCA é salvar a cena do Hip-Hop, 

porém através de suas ações eles são capazes de reunir várias tribos e possibilitar que novas 

gerações frequentem a Praça Chico Mendes.
43

  

 9. Fantasma no casarão!   

Existia um local em São Gonçalo que se tornou point de encontro para os roqueiros da 

cidade. Diferentemente das praças e outros lugares, ele não recebia shows ou eventos de rock. Era 

descrito como território maldito onde práticas ilegais – uso de drogas e prostituição – ocorriam. Sua 

proximidade do cemitério intensificou as narrativas dos frequentadores. O conheci na adolescência 

por influência de amigos e todos eles o chamavam de “Casarão”. 

Durante a pesquisa sobre as memórias uma dúvida persistiu sobre se realmente o 

conhecimento do “Casarão” era comum entre os roqueiros ou se eu estava exagerando em relação 

ao tema. Resolvi fazer uma rápida pesquisa via WhatsApp, pois durante esse período o Brasil e o 

mundo se encontravam em quarentena, assolados pela pandemia do coronavírus
44

 o que acarretou 

um distanciamento social. Não era possível encontrar com as pessoas, contudo como já havia 

utilizado as redes sociais como ferramenta para o trabalho eu resolvi optar por novamente empregar 

o uso delas partindo de alguns contatos para fazer entrevistas especificamente sobre o casarão. 

Essa pequena pesquisa não teve o intuito de ser uma referência sobre o conhecimento do 

casarão pelos frequentadores roqueiros da cidade, pois existiam limitações para seu alcance pelo 

contingente pesquisado. Além disso, escolhi para as entrevistas pessoas que frequentavam o Rock’ N 

Beer ou possuíam bandas de rock. Descartei contatos que já sabia de antemão terem ido ao Casarão. 

Ao me referir às pessoas quero dizer que embora as conheça atualmente ou dos tempos do Zine 15 

nunca aconteceu de perguntá-las sobre se elas sabiam do lugar em especial. O objetivo da 

investigação foi porque diferente de eventos e shows de rock onde há registros de fotos e 

documentos, as idas das pessoas no “Casarão” eram um elemento exclusivo das memórias dos 

                                                 

43
  Vale destacar a matéria do Jornal Daki: Mário Lima Jr, “Roda Cultural deu vida a Praça Chico Mendes”. Fonte: 

https://www.jornaldaki.com.br/post/2019/02/21/roda-cultural-deu-vida-%C3%A0-pra%C3%A7a-chico-mendes-por-

m%C3%A1rio-lima-jr. Acessado em 04 abr. 2020. 
44  

Segundo o Ministério da Saúde: Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de 

coronavírus (COVID-19). Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid. Acesso em 18 abr. 

2020. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
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entrevistados muito provavelmente por ser um ato rodeado de ilegalidades. Usar drogas, vagar de 

madrugada, pular o muro e invadir o cem  itério não eram atividades propícias ao registro – ao 

menos naquela época – de fotos ou vídeos. 

 

Pessoas  

Esteve no 

Casarão Idade Porque não foi nele? 

Josy Oliveira  Não 35 Queria ter ido. Meu sonho era conhecer. 

Tiago Maia Sim 34   

Raquel Araújo Não 36 Lembro-me desse lugar apenas por nome. 

Paulo Vitor  Sim 34   

Carlos Henrique Sim 39   

Richardson 

Constantino Sim 45   

Ana Carolina  Não 33 

Eu era muito nova então minha mãe não 

deixava. 

Helena Barragan Sim 34   

Carol Peixoto  Sim 33   

Kicilia Cecilia Não 31 

Morria de vontade, mas era muito nova quando 

ouvi falar dele. 

Márcio Ayer  Sim 35   
Tabela 1 – “Questionário sobre a ida ao Casarão”.

45
 

 

Entre as observações dos 11 questionados destaco que apenas duas mulheres entre as seis 

foram ao local, embora três delas desejassem ter ido ao Casarão. Talvez isso tenha ocorrido pela 

periculosidade em entrar no casarão. Outro dado é que todos os interlocutores passaram da faixa 

etária dos trinta anos, porém seria muito difícil encontrar alguém mais novo visto que o espaço 

deixou de existir a dezoito anos. Embora boa parte das pessoas questionadas frequentasse o 

ambiente justamente antes de sua maioridade penal.
46

Importante é destacar que todos os 

entrevistados conheciam o “Casarão” ao menos pelo nome. 

Para compreender melhor a história do “Casarão”, ou o Palacete de Mimi, é necessário 

voltar no passado do município. A cidade de São Gonçalo situa-se na região metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro. Sua população estimada em 2018
47

 era de 1.077.687 habitantes, sendo 

assim o segundo município mais populoso do estado, perdendo apenas para a própria capital. 

Povoado emancipado de Niterói em 1890, a cidade teve um crescimento econômico enorme nos 

anos 40 com a construção de um parque industrial com incentivos do governo estadual. São 

Gonçalo nesta época recebeu a alcunha de “Manchester Fluminense”. 

                                                 

45
  Questionário realizado entre os dias 14 e 17 de abril de 2020 por via do WhatsApp. 

46
  No Brasil a maioridade penal é aos dezoito anos.  

47 
 Dados visualizados do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Acesso em 05 mai. 19. 
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Até meados do século XX, o município de São Gonçalo constituía um dos mais 

importantes distritos industriais do antigo Estado do Rio de Janeiro. O processo de 

industrialização, iniciado de forma “espontânea” pelo setor privado a partir de 

incentivos oferecidos pelo governo estadual, rendeu ao município um parque 

industrial e também a alcunha de “Manchester Fluminense” em comparação à 

famosa cidade industrial inglesa. (ARAUJO E HILDETE, 2014:66). 
 

Houve a partir dos anos 70 houve um declínio econômico da cidade e com o passar das 

décadas a denominação “Manchester Fluminense” ficaria relegado apenas aos arquivos de antigos 

jornais. Outrora o município que possui um grande parque industrial foi sendo desvalorizada entre 

suas cidades próximas, por exemplo, Niterói. Atualmente poucos cidadãos de São Gonçalo 

conhecem seu passado glorioso — ao menos economicamente — Entre o crescimento da cidade e 

seu declínio, se insere a história do “Casarão”. 

O Palacete do Mimi foi construído em maio de 1917. A mansão era luxuosa, com tapetes 

persas em sua entrada e corrimões banhados em ouro. Uma grande piscina em formato oval e 

caldeira aquecida a carvão. A história dessa construção é tão fantástica quanto sua imponência 

arquitetônica. Na década de 1930, estiveram em suas dependências, artistas modernistas como: Di 

Cavalcanti, o compositor Villa-Lobos, os escritores, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e 

Tarsila do Amaral, além do jornalista Irineu Marinho, pai de Roberto Marinho, e fundador das 

Organizações Globo. Após possuir vários proprietários o palacete é finalmente adquirido por Emir 

“Mimi” Porto, e inicia-se aí o auge de sua fama, Emir inaugura ali um cassino que funcionou por 

cerca de dez anos atraindo apostadores fluminenses e de outros estados, “Mimi” também passa a 

alugar o casarão para festas da alta sociedade. 
48

 

Um dos fatores que acarretaram o fim do casarão foi sua proibição dos jogos (cassino) 

promulgada pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra. Mesmo com a influência de Emir, nos círculos 

policiais e estaduais, o impedimento por lei, os altos custos para manter a mansão e a falta de 

faturamento pelo cassino, acabaram por deixá-lo quase na falência. Porém, o motivo do fim do 

palacete tem suas ligações com um fatal acontecimento em Niterói. O fato teria ocorrido por causa 

do incêndio no Gran Circo Norte-Americano no ano de 1962 na cidade de Niterói-RJ. A maioria 

dos vitimados da tragédia não tinha como ser sepultados em cemitérios dessa cidade. Então a 

Prefeitura de São Gonçalo teve de ajudar na construção de um novo cemitério – que se tornaria o 

                                                 

48   
As informações foram retiradas de “Blog Made in Gonça”: “São Gonçalo e sua história: Palacete do Mimi”. Postado 

por Betinho. < http://madeingonca.blogspot.com/2014/11/sao-goncalo-e-sua-historia-palacete-do.html > Acessado em 

03 mai. 2019. Agremiação Soberana do Nilo: “Enredo: do Palacete do Mimi ao Palacete das Almas, a Soberana revive 

essa história”. Carnaval 2017. <https://liesesite.files.wordpress.com/2017/07/a01-soberanas-do-nilo.pdf > Acessado em 

03 mai. 2019.  Erick Bernardes, Jornal Daki, 26 de Abril de 2020, “São Gonçalo e seus ícones literários: O Palacete de 

Mimi” Fonte: https://www.jornaldaki.com.br/post/s%C3%A3o-gon%C3%A7alo-e-seus-%C3%Adcones-

liter%C3%A1rios-o-palacete-do-mimi?postId=5ea59af239bf2d00175f110a. Acessado em 01 mai. 2020. 
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cemitério São Miguel – com o qual parte das terras do Palacete foi desapropriada. Isso provocou no 

Sr. Mimi indignação. Ele teria então abandonado a mansão e residido em outro local.  

Existem no imaginário coletivo da cidade alguns elementos tenebrosos em relação ao 

Palacete, a construção do cemitério no terreno dele acentuou esse medo, contudo existem histórias, 

logicamente não confirmadas, que Emir tentava afogar as pessoas que invadiam a mansão. Boatos 

de “pacto com o diabo” também circulavam pelas pessoas. Mesmo após sua morte, narrativas de 

assombrações no espaço se tornaram coisas comuns.
49

 Se esses dados reforçam o medo e paranoia 

da população em relação ao local ainda existe o fato de que um filme foi realizado no espaço, 

chamado Monstro de Babaloo 
50

, produção brasileira de 1975, que mistura comédia e terror.  

Não se pode dizer ao certo quando os roqueiros começaram a frequentar as ruínas do 

palacete, alguns diziam durante a década de 1990, eu mesmo quando iniciei minhas idas nele já era 

por volta do ano de 2000. Mas um relato mais antigo apareceu durante as entrevistas com os atores. 

Você diz daquele casarão ao lado do cemitério, pois é eu ia lá nos anos 80. Se não 

me engano entre 86 a 88. Época boa, pois subia lá para fumar “um” e ouvir Black 

Sabbath no rádio gravador. Levava aqueles rádios portáteis e botava a fita pra rolar. 

Ficava lá a noite toda e descia apenas de madrugada (…). Pois é um erro 

gravíssimo ter demolido aquilo. Era pra ser um patrimônio existia desde o início do 

século passado. (entrevista a Celso Pascolato em 15 abr. 2020).51 

 

 O que nos importa é confirmar que ir ao “Casarão”, se parecia como um ritual de iniciação. 

Antes de eu pisar no espaço, ouvia algumas histórias dele entre atores que frequentavam a cena 

local. Uma antiga namorada, mais velha, me levou pela primeira vez. Existiam duas maneiras de 

chegar ao palacete, ambas ilegais. Pulando o muro que ligava o terreno a rua que o cortava, ou 

invadir o cemitério, atravessar ele, e depois pular o muro que o ligava à terra do palacete. As duas 

formas eram praticadas, sobretudo de noite. Fantasmas, diabos, gritos, sussurros, almas penadas 

eram algumas das coisas que se falava para alguém que iria pela primeira vez. Quase como um 

teste, para aqueles amantes do rock na cidade. Primeiro iniciado, depois iniciador. Anos mais tarde, 

levei dois jovens roqueiros que insistiam em conhecer o “Casarão”, de que tanto os outros falavam. 

Esse dia foi à última vez que estive no “Casarão” e pude caminhar entre os escombros da velha 

mansão. 

                                                 

49  
Isabel Araujo, “Moradores de São Gonçalo afirmam que são assombrados por alma de empresário em palácio”. 

21/04/2019. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-de-sao-goncalo-afirmam-que-sao-

assombrados-por-alma-de-empresario-em-palacio-270560.html.  Acessado em 03 mai. 2019. 
50  

O filme Os Monstros de Babaloo pode ser encontrado no YouTube.  
51

  Essa entrevista na verdade foi feita com o Richardson Constantino que ao ser questionado sobre se conhecia alguém 

que havia ido ao Casarão antes de “todos nós” me enviou o áudio com o Celso Pascolato vocalista e baixista da banda 

punk Ematoma de São Gonçalo falando de sua experiência. 

https://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-de-sao-goncalo-afirmam-que-sao-assombrados-por-alma-de-empresario-em-palacio-270560.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-de-sao-goncalo-afirmam-que-sao-assombrados-por-alma-de-empresario-em-palacio-270560.html
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Do casarão eu lembro que não tinha iluminação no local então a galera levava 

velas. Muitos falavam que rolava rituais satânicos nele. Mas era simplesmente por 

que não havia luz lá. Existia uma galera do heavy metal que frequentava e isso 

contribuiu para essas interpretações. O pessoal também trazia aqueles rádios 

grandes, mas portáteis onde se podia ouvir um som através de fitas k7. (entrevista a 

Richardson Constantino em 15 abr. 2020). 

 

Todavia se não se encontraram fantasmas no palacete, o que havia eram roqueiros que iam 

usar drogas, se reunirem para beber e conversar de madrugada. Diziam que prostitutas 

frequentavam o local. Histórias de ladrões e fugitivos também ecoavam entre os grupos de rock. 

Normalmente narrativas engraçadas que surgiam graças ao medo dos iniciados em ir pela primeira 

vez, pois comum se tornou, aumentar as histórias, misturar os elementos de horror e inventar outros 

novos contos macabros para apimentar as visitas. Entre o final de 2002 e 2003 o palacete foi abaixo, 

sumindo do mapa da cidade, mas suas histórias e lembranças ainda se mantêm vivas, num misto de 

comédia e terror. Na época o Zine 15 lançou uma pequena nota sobre o fim do “Casarão” (Figura 

19) que casava também com o encerramento de uma grande banda autoral da cidade, Beetlejuice. 

De acordo com Carlos “Gonzola” Henrique: 

 

Certa vez, estava numa aula no Colégio Castelo Branco, ouvi pessoas gritando meu 

nome, fui à janela e vi que eram amigos roqueiros me chamando para ir ao casarão 

e pedindo para eu levar o violão. Então esperei terminar a aula e desci. Não havia 

ninguém, imediatamente fui para casa pegar o violão e segui para lá. Chegando, 

preferi ir por trás (pelo cemitério). Fui tropeçando pelas covas dos indigentes que 

fica na ala superior, nunca havia antes ficado com medo por lá, mas nesse dia o 

clima estava meio pesado, nublado. Cheguei ao topo, perto da antiga piscina. 

Assobiei, só ouvi ecos. Comecei a entrar em pânico ao perceber que não havia 

ninguém! Então voltei correndo com violão e tudo (risos) Tropeçando nos arames 

farpados e caindo nas covas. Terrível. Pronto. História lixo, mas foi verdade. 

(entrevista em 12 jun. 2019). 
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             Figura 19 – Zine 15, no. 15 (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Imagem do “Casarão”. Fonte: https://liesesite.files.wordpress.com/2017/07/a01-soberanas-do-nilo.pdf. 

Acessado em 11 mai. 2019. 
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 10. A “Caverna do Rock”  

Como frequentador assíduo dos eventos de rock na cidade no passado mantive antes mesmo 

da criação do Zine 15 um caderno onde anotava quase como uma resenha os eventos dos quais 

participava. Naquele momento não havia nenhuma ambição de seguir uma carreira de jornalista ou 

escritor, mas o fato de passar para o caderno podia reter aqueles momentos especiais junto aos meus 

amigos. Esses pequenos trechos serviam como diários de shows na minha juventude e 

posteriormente como arquivos das lembranças daquela época. Não os preservei em sua maioria, 

porém durante a pesquisa encontrei alguns trechos datados de 2001
52

 

 

Teve show na Caverna do Rock, próximo ao colégio Castelo Branco, as bandas que 

tocaram foram: O.R.N; A Kombi que pega criança; Tornado; Ogiva do Caos e a 

outra era algo parecido com DOI-KOI. O show foi ‘um real’, foram Raquel, Josy, 

Morrandas, Gabriel, Leandro, Daniele, Ana, Jeferson, Vinícius, Tadeu, Rodrigo 

(gótico) e Dinho. Raquel e Josy estavam com o mesmo vestido (as cores eram 

diferentes). Blossom estava lá junto com outra garota completamente louca (entrou 

na roda punk!). Quando a Kombi que pega criança tocou entrei na roda junto. 

(7/1/2001). 

 

Não posso chamar realmente de show, pois nós não entramos no evento. Fomos eu, 

Jéssica, Raquel, Leandro, Gabriel, Esther, Carol, Jeferson e Tadeu que apareceu 

mais tarde. Estavam lá também Rodrigo (gótico), Inês e Samantha. O show foi no 

Paradase (Mutondo). Chegamos lá cedo e ficamos toda a noite do lado de fora (por 

isso não sei as bandas que tocaram lá) Bebi bastante vinho e fumei bastante 

cigarro. Fiquei quase bêbado, não foi realmente legal, mas me contento com pouco. 

Jéssica e Raquel estavam com vestidos parecidos. (…) Hoje devo ir junto com 

Esther, Carol e talvez Jeferson a casa de Aluízio. Dia confuso. (28/01/2001). 

 

Esses são rascunhos da minha vida no meio roqueiro da cidade, relatos sobre amizades, 

lugares e música. Refletindo nos dias de hoje, penso nos amigos que desapareceram ou ficaram 

afastados. Porventura outros; encontrei no pub Rock’ N Beer durante a pesquisa de campo; depois de 

quase duas décadas eles continuam frequentando a cena local. Talvez isso seja a resistência do 

underground, não como uma palavra cheia de significados, mas sim feita pelas pessoas que 

continuam acreditando nele.  

Uma dessas anotações ocorreu na “Caverna do Rock”, antigo espaço reservado para a 

apresentação de bandas de rock autoral ou cover. O ambiente era um galpão, localizado no bairro 

Boaçu, de frente para a rua principal. Sua proximidade com o Colégio Municipal Castelo Branco 

fez com que ele fosse frequentado por grupos de roqueiros que estudavam na escola. Por sinal 

estava no ensino médio quando comecei a frequentar o evento.  

                                                 

52
 As páginas escaneadas estarão no anexo deste trabalho. 
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Nos dias de shows da Caverna do Rock a rua fica cheia de roqueiros boa parte com roupas 

pretas. O espaço era pequeno, com um palco improvisado e pouco iluminado como uma caverna 

urbana. Boa parte do ambiente era preenchida pelas rodas punk e era difícil não esbarrar em algum 

frequentador. O espaço ficava cheio de pessoas, mas muitas perambulavam do lado de fora pela 

calçada bebendo cervejas ou seus coquetéis compostos. A “Caverna do Rock” durou pouco tempo 

como reduto do rock gonçalense, se transformando em sede municipal do Partido dos Trabalhadores 

(PT), ou restaurante self service (Figura 21). Contudo para os antigos frequentadores ao caminhar 

pela rua do colégio ainda é possível recordar desses tempos da Caverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Antigo espaço “Caverna do Rock”. (2018). Fonte (GOOGLE MAPS): 

https://www.google.com/maps/uv?hl=pt-

br&pb=!1s0x999afa5abb4cf5:0xae4d033ed3a7bf55!3m1!7e115!4s/maps/place/colegio%2bcastelo%2bbranco/@-

22.8217995,-

43.0503978,3a,75y,194.31h,90t/data%3d*213m4*211e1*213m2*211stpwf05tkks5syakp8s5n8a*212e0*214m2*213m1

*211s0x999afa5abb4cf5:0xae4d033ed3a7bf55?sa%3dx!5scolegio+castelo+branco+-

+pesquisa+google&imagekey=!1e2!2stpwf05tkks5syakp8s5n8a&sa=x&ved=2ahukewjp6dblnpvoahunh7kghv9tcpoqpx

8wcnoecbyqcw 

 

 

A “Caverna do Rock” teve importância dentro de minha trajetória no rock gonçalense pelo 

fato de que nessa época quase todos meus amigos frequentavam os shows. Como na anotação 

descrita acima nos meus apontamentos, era um tempo da adolescência onde a diversão era estar 

com amigos num evento roqueiro. A melhor história sobre a “Caverna do Rock” é a entrevista de 

José “Zuza” Carlos na pesquisa do campo no pub Rock’ N Beer, quando ele lembrou que primeiro 



78 

 

show de rock foi justamente na Caverna e nesse dia em especial a banda punk Inércia tocou. Quase 

duas décadas depois “Zuza” é atualmente um dos integrantes do grupo. (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Flyer do show da banda Inércia no pub Rock’ N Beer. Fonte: https://musicamagia.wordpress.com/. 

Acessado em 05 abr. /2020 

 

A Caverna do Rock é um dos exemplos de locais em que é possível recordar atividades 

roqueiras na cidade. Muitos locais ficaram de fora da pesquisa como escolas, exemplo é o Centro 

Educacional José do Patrocínio (CEJOP) ou o campus em São Gonçalo da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ). Também temos os clubes socioesportivos no município como Serviço 

Social da Indústria (SESI) ou o Serviço Social do Comércio (SESC). Todos esses lugares tiveram 

shows de rock que se tornaram clássicos e fizeram parte da história de muitos frequentadores da 

cena roqueira. O mesmo pode ser dito do Clube Tamoio no Centro, o Clube Recreativo em Trindade 

ou o CPI do Rock, antigamente estabelecido perto da Prefeitura, num antigo lava-jato. Embora esses 

espaços fossem narrados nas entrevistas com os atores foi preciso separar esses locais dos 

apresentados no trabalho devido a dois fatos. Primeiro os lugares terem sido pouco lembrados pelos 

atores em comparação a outros ambientes e segundo que muitos eventos ocorridos neles foram 

shows mainstream. Preferi detalhar os espaços onde se predominava shows underground e havia 

https://musicamagia.wordpress.com/
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espaços para as bandas autorais. Mas existem dois locais em especial que precisam ser investigados: 

o “Bar do Blues” e o “Metallica Pub”. 

 11. O Bar do Blues 

O Bar do Blues foi o local da cena rock que mais frequentei durante minha juventude. Sem 

dúvida foi nele onde mais divulgamos o Zine 15. Não seria exagero comparar sua importância para 

o underground gonçalense com o Rock’ N Beer atualmente. O espaço é localizado na Rua Coronel 

Serrado no bairro Zé Garoto. Sua proximidade da praça o tornava um reduto de encontros dos 

roqueiros na cidade. Diferente de outros espaços o BDB não acabou ou se tornou ambiente distinto 

para roqueiros. O bar continua a receber eventos de rock, em sua maioria de cover; o que mudou foi 

à regularidade dos eventos destinados ao público.  

 

Figura 23 – Flyer de evento de rock cover no Bar do Blues em 2020. Fonte: 

https://www.facebook.com/bdboficial/photos/fpp.142733579155343/2792179910877350/?type=3&theater.  Acessado 

em 22 abr. 2020. 
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Conforme André “Cabeludo” Félix,  

O Bar do Blues seria o Rock’ N Beer do passado, na verdade até maior do que ele, 

por exemplo, o BDB recebeu Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden. Isso para 

São Gonçalo é algo épico. Foi sem dúvida o maior de todos os espaços em São 

Gonçalo. (entrevista em 19 abr. 2020). 

 

 André Félix não é único com esse ponto de vista sobre o Bar do Blues. Richardson 

Constantino também aponta que “As bandas autorais tiveram um auge na época do blues” 

(entrevista em 23 abr. 2020). A fala de Richardson traz novamente a disputa entre espaços das 

bandas autorais e cover em São Gonçalo discutida em capítulo anterior. Richardson completa seu 

raciocínio, 

Acho que aquele período foi sendo perdido pelas bandas autorais em contraste com 

as cover. Não curto muito cover e ainda acho muito repetitivo. Acho que quem faz 

cover tem que variar bastante, esse é o diferencial. Mas essas bandas que antes 

eram poucas em São Gonçalo começarão a dominar a cena e isso dava dinheiro 

para os donos, o Bar do Blues não foi uma exceção. (entrevista em 23 abr. 2020). 

 

O espaço durante os anos 2000 recebia shows de todos os tipos de bandas e grupos. Era 

possível assistir a uma banda que estava começando sua carreira e em outra noite presenciar o show 

da roqueira Pitty. Ou grupos que mantinham em seu repertório, como uma banda de transição, 

músicas autorais e alguns cover. 

Márcio Ayer, 35 anos, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, recorda 

quando morou em São Gonçalo e se apresentava com uma banda de metal no Bar do Blues. 

Pow eu tocava guitarra na banda SIC que possuía suas músicas próprias e cover do 

Sepultura e Slipknot. Bar do Blues foi uma das principais referências de espaço 

underground em São Gonçalo. Era de fácil acesso, por ser praticamente no centro 

da cidade e várias bandas famosas passaram pelo ambiente. (entrevista em 15 abr. 

2020). 

 

Todavia outra visão sobre o distanciamento dos roqueiros do bar ou mesmo da pouca 

lucratividade em ter shows de rock no espaço é colocada por André “Cabeludo” Félix.  

Acho que o que derrubou o bar do blues foi à saída da Simone Santó. O blues se 

segurava através dela que tinha um público fixo na sexta-feira, o qual lotava o 

ambiente. Esse público alimentava o bar. Dando para o Bar do Blues a brecha de 

manter espaço para as bandas autorais no sábado e domingo. Infelizmente o blues 

não conseguiu preencher essa lacuna da saída da Simone e isso reflete até hoje. 

(entrevista em 23 abr. 2020) 
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Simone Santó é uma talentosa cantora que interpreta canções de variados gêneros musicais 

indo do MPB, sertanejo, forró e mesmo pop nacional e internacional. A cantora marcou presença no 

espaço de 2000 a 2015. Recordo que eu e muitos amigos íamos ao Bar do Blues (entre 2000 a 2003) 

às sextas-feiras por causa de sua voz, mas principalmente por serem noites de open bar, que são 

eventos onde as bebidas (refrigerante, água e cerveja) são de graça. A entrada do evento, contudo 

era paga com promoções para as mulheres até meia-noite. No sábado e domingo voltávamos ao 

BDB para ver eventos de rock das bandas.  

Uma característica do Bar do Blues que o tornou referência na cena underground da cidade 

foi o fato dele ser mais do que apenas um estabelecimento para roqueiros. Todo o entorno dele, 

desde a Praça Zé Garoto, passando por outros bares próximos e terminando no Bar do Blues se 

tornavam um território para os roqueiros. 

Antes aglomeravam pessoas no entorno do Bar do Blues. Você já começava a 

encontrar conhecidos no bar da loira, no sinal em frente à Aldeia Velha. Quando 

chegava a frente ao Bar do Blues era um aglomerado de gente dos dois lados da 

rua. Os ônibus chegavam a passar devagar. (entrevista a André Félix, 23/04/2020). 

 

Tanto o Pub Rock' N Beer quanto o Bar do Blues são espaços construídos a partir das 

pessoas, objetos e música. Quero dizer que os estabelecimentos, bares, praças e points são 

significados por seus frequentadores – no caso, os roqueiros que convivem nos locais. Para Henri 

Lefebvre, como lembrou Edward Soja, o espaço é um produto social, onde espaço não “existe em si 

mesmo”, ou seja, ele é produzido. 

Trata-se de um “espaço outro” daquilo que Lefebvre descreveria como l’espace 

vécu, a espacialidade efetivamente vivida e socialmente criada, simultaneamente 

concreta e abstrata, a contextura das práticas sociais. É um espaço raramente visto, 

pois tem sido obscurecido por uma visão bifocal que, tradicionalmente, encara o 

espaço como um constructo mental ou como uma forma física. (SOJA, 1993:29). 

 

Para Lefebvre, espaço e tempo devem ser entendidos como relações entre si, e não como 

dados objetivos. Os espaços físicos onde acontecem eventos de rock se tornam espaços vividos a 

partir da interação entre os grupos de pessoas que ali se encontram. Podemos compreender essa 

noção de espaço, tanto pelos locais que os roqueiros frequentam quanto pelas suas memórias dos 

tempos passados.  

Mas ainda, podemos, seguindo Lefebvre, afirmar que existe um terceiro elemento na 

equação. Têm-se o espaço e o tempo, e são as pessoas, grupos, coletivos que, impulsionados pelo 

gosto do rock, reúnem-se num determinado ambiente em busca de ligações entre eles pela música. 

São inúmeros grupos de pessoas, nativos da cidade ou vindos de outros municípios, como vimos. 

Ao chamá-los de roqueiros corremos o risco de reduzir na palavra uma heterogeneidade de estilos e 
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modos de ser. Punks, góticos, skatistas, motoqueiros e tantos outros, circulando pelos ambientes 

roqueiros. Um conceito adequado seria o proposto por Antoine Hennion: os “amadores” 

(HENNION, 2011). A categoria designa tanto aquele que ama algo, quanto o praticante ou 

apreciador não profissional. São pessoas unidas pelo gosto do rock, que se conectam naquele 

momento do show, em prol da diversão, desejo e pertencimento. Os amadores vão, a partir do gosto 

dos amigos e companheiros refinando seu próprio repertório – não apenas musical, mas também 

suas formas de se vestir e de interagir. 

Isso significa reconhecer o que acontece através dessas ligações, o que é produzido 

no que diz respeito aos objetos, aos coletivos, às relações com outros e consigo, e 

aos próprios amadores. O gosto, a paixão, as diversas formas de ligação não são 

dados primários, propriedades fixas dos amadores que podem ser simplesmente 

desconstruídos analiticamente. As pessoas são ativas e produtivas; elas 

transformam incessantemente tanto objetos quanto performances e gostos. 

(HENNION, 2011: 256). 

 

O território roqueiro gonçalense era formado não apenas pelo Bar do Blues, mas pela relação 

que existia entre os roqueiros e as redondezas. O bar que André “Cabeludo” Félix menciona, era um 

estabelecimento próximo do BDB (nós o chamávamos de “bar da loira”), pois uma mulher loira nos 

atendia. Durante os shows do Blues as mesas e cadeiras na calçada ficavam cheias de roqueiros 

bebendo e fumando antes do evento principal. Os donos do estabelecimento entenderam rápido o 

público ao vender garrafas de Cantina da Serra, o que para muitos era ótimo visto que o preço das 

cervejas às vezes era muito caro para os bolsos. Muitos iam para o Bar do Blues não para entrar no 

espaço, mas sim para sair de casa e se encontrar com sua tribo. Grande parte dos roqueiros usava o 

BDB como ponto de encontro para beber, conversar, listar suas bandas preferidas e enfim viver 

aquilo que chamamos de cena underground roqueira. Entretanto é necessário ressaltar que o espaço 

continua tendo eventos de rock embora não tão frequentes como antigamente. Como disse André, 

“O problema maior é que existe um intervalo muito grande de um evento para outro, se fosse 

frequente a galera abraçaria”. (entrevista em 23 abr. 2020). 
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Figura 24 – Imagem do Bar do Blues em 2019. 

Fonte:https://www.facebook.com/bdboficial/photos/a.248028635292503/2097282630367085/?type=3&theater. 

Acessado em 21 mai. 2019. 

 

 12. O Metallica Pub 

Se o Bar do Blues está presente nas memórias dos entrevistados por ter sido um ponto de 

encontro para as tribos. O próximo ambiente em São Gonçalo ainda é um local de reunião para os 

roqueiros e lugar para as bandas tocarem suas músicas. O Metallica Pub tem em suas 

particularidades: Não é um pub como outros estabelecimentos, mas uma garagem. Nunca teve a 

publicidade como o Bar do Blues. O dono do estabelecimento mora no local. Diferente dos locais 

estudados o espaço ainda existe embora atravessando altos e baixos tanto de público quanto por 

problemas técnicos. O Metallica Pub ainda está na ativa dentro da cena underground de São 

Gonçalo.  

Segundo Nyger Souza Pontes, dono do local; 

O Metallica Pub surgiu assim do nada mesmo.  A galera roqueira vinha aqui em 

casa ouvir um som na época fita k7. Isso tem mais de 15 anos. Mas no formato 

atual, onde rola show vai para 10 anos. Tudo começou muito no improviso. A 



84 

 

maioria das bandas trazia seu próprio equipamento e fazia a divulgação. Ai a casa 

começou a receber um público constante. (entrevista em 22 set. 2014)
53

 

 

O Metallica Pub é realmente um caso a parte em relação a sua estrutura, pois o bar e a 

garagem são partes da casa do dono. A garagem montada como espaço para receber as bandas 

juntamente disso a colocação de algumas cadeiras e mesas. Na calçada da rua boa parte das mesas é 

exposta para os frequentadores. Em noites de grande público é possível ver a rua tomada de 

pessoas. O bar é localizado no Bairro Porto Novo e diferente, por exemplo, do Bar do Blues, não 

havia cobrança de ingresso.  

Nossa lá era um point demais. Um dos melhores shows underground que vi foi lá 

com a banda Scarllet Moon. Era um local bem underground mesmo. Não cobrava 

ingresso. Era bem pequeno e mal arejado. Se as bandas não levasse o equipamento 

de som nem rolava (…). Era bem mal localizado para condução, sem ventilação, 

sem equipamento de som, mas as pessoas do rock amavam-no. Aquela calçada 

lotada de gente porque ninguém aguentava ficar dentro da garagem por causa do 

calor. (entrevista a Bruna Azevedo, 26 abr. 2020). 

 

O Metallica Pub se diferencia de outras casas, pois aqui não tem bilheteria, nem 

couvert. Se tu não está satisfeito com a banda simplesmente você vai para a rua. 

Não alugo o espaço para eventos fora da cena roqueira. Outros locais perderam a 

essência underground justamente por isso. Nossa organização não aceita de forma 

alguma pessoas chegarem aqui e vaiar uma banda se apresentando. (entrevista a 

Nyger Souza Pontes, 22 set. 2014). 

 

Durante a pesquisa de campo o Metallica Pub estava passando por problemas técnicos em 

relação ao equipamento de som e embora continuasse aberto não havia shows de bandas. Esse 

motivo fez com que o espaço não entrasse no trabalho do mesmo jeito que o pub Rock’ N Beer, 

embora sua importância para a cena gonçalense não poderia ser deixada de fora. O Metallica Pub 

também foi sede do Motoclube “Motorock” e era possível presenciar tanto roqueiros quanto 

motoqueiros nele. Desde o pub Rock’ N Beer não conhecia um ambiente onde esses públicos 

convivessem juntos. Como mencionei no início do trabalho frequentei o Metallica Pub entre os 

anos 2000, mas sempre com certo receio do local. Considerava o clima dele violento, porém muito 

por conta de uma velha ideia ao relacionar motoqueiros e violência. Todavia os entrevistados em 

sua maioria narravam boas experiências no local.  

Na época era legal o ambiente já que nem tínhamos muitas opções. Toquei lá com 

as bandas Julieta Suspensa e Solo. O espaço era em resumo uma garagem (risos), 

                                                 

53
   Não consegui durante o trabalho de campo entrevistar Nyger pessoalmente e no final em meio à pandemia se tornou 

impossível tal ideia. Também não tive sucesso na busca por entrar em contato com ele pelas redes sociais, contudo 

consegui através de um amigo uma cópia de uma antiga entrevista que fiz com Nyger em 2014 para um documentário 

sobre a cena rock de São Gonçalo. Embora a entrevista não tenha sido durante o trabalho de campo acredito que seja 

válida no trabalho já que estou falando de rock e memórias. 
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mas não era nem violento ou pesado o ambiente. (entrevista a Felipe “Ventilador” 

Soares, 23 abr. 2020).  

 

Bem eu pessoalmente fui muitas vezes no Metallica Pub. O espaço vivia cheio, 

sobretudo aos domingos. Lá também foi por um período sede do Motoclube 

Motorock. Cara o Metallica Pub era extremamente quente, mas o pessoal do 

underground ficava a vontade no espaço, principalmente porque dava para beber e 

se divertir lá com tranquilidade. (entrevista a Tiago Maia 24 abr. 2020). 

 

Porém havia vozes dissonantes em relação ao ambiente: 

Eu fui algumas vezes sim. Cheguei a tocar no bar com a banda Dimensão 4. 

Particularmente não gostava do local, mas ai é uma questão pessoal. Voltei a 

frequentar alguns anos depois com o bar já dominado pelo Motoclube e mantive a 

má impressão. (entrevista a Dayvid Balbio 30 abr. 2020). 

 

Talvez o grande motivo de tensão para alguns frequentadores e friso alguns já que como 

havia dito muitos sequer relataram isso, seria a relação entre motoqueiros e rock que prejudicava o 

ambiente como um todo.  

O problema começou quando o Metallica Pub levou o clube de motociclistas para 

lá. A galera batia de frente com a atitude dos roqueiros. O que era pra ser uma 

ligação: Harley Davidson e rock on roll não rolava no espaço. Os roqueiros 

sentiram e se distanciaram. Teve uma época que a nata de São Gonçalo ia para o 

pub. O Metallica já levou várias bandas boas para tocar no bar. (entrevista a 

Richardson Constantino, 24 abr. 2020). 

 

A grande importância do Metallica Pub para a cena rock em São Gonçalo foi sua abertura 

para as bandas autorais, sejam elas nativas ou de outros locais. Como afirmou Nyger: 

Aqui no Metallica sempre tivemos bons contatos com as bandas, tanto da cidade, 

quanto da Baixada Fluminense, Teresópolis, Petrópolis e Itaboraí. Se tocar rock 

estamos dispostos a dar oportunidades. A cena de São Gonçalo piorou justamente 

porque muitos que pensam serem produtores enchem uma casa com várias bandas, 

sem nenhuma responsabilidade com equipamento, bebida ou os integrantes das 

bandas.  Eles cobram uma entrada fazendo um show desse ai o público via no 

primeiro, cansa do segundo e no terceiro nem aparece. Isso matou a cena rock da 

cidade. (entrevista em 22 set. 2014). 

 

A falta de espaços ou a dificuldade em conseguir encontrar brechas para bandas novas 

aparecerem no cenário musical aconteciam em vários locais destinados á uma noite de rock. Porém 

o Metallica nesse quesito sempre ajudou a divulgação dos grupos roqueiros e esteve com as portas 

abertas para novas bandas.  

Ele veio numa época que tudo estava muito fraco. São Gonçalo agonizava em 

termos de evento. A época de ouro do CEJOP, Caverna, e afins havia acabado. Ele 

ocupou um lugar vago. Por isso teve reconhecimento, principalmente das bandas, 

por era acessível para elas. Eu pessoalmente nunca tive uma experiência hostil lá e 
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olha que aquele botequim de esquina era de uma galera totalmente diferente dos 

frequentadores do Metallica. O Metallica Pub na época teve uma importância 

enorme. Promovia muitas bandas do underground. Eu curtia muito o local. Era 

coisa bem de subúrbio. Lugar de difícil acesso, mas compensava pela satisfação de 

encontrar com um amigo ou ouvir um som autoral. Era de fácil acesso para galera 

de bandas era só chegar, ter uma conversa e semana que vem já estava tocando 

nele. (entrevista a André Félix 19 abr. 2020). 

 

Figura 25 – Show no Metallica Pub em 2016. Fonte: 

https://www.facebook.com/metallicapub/photos/a.1954263348133383/1954264551466596/?type=3&theater. Acessado 

em 25 abr. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – O Metallica Pub em 2018.  

Fonte:https://www.google.com/maps/place/r.+jos%c3%a9+do+patroc%c3%adnio,+42+-

+porto+novo,+s%c3%a3o+gon%c3%a7alo+-+rj,+24436-600/@-22.823569,-

43.0696852,3a,75y,31.74h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp5c4bth7jqjalbugpi5vxa!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x999

b17313dfca5:0x52967a221b293f18!8m2!3d-22.8235188!4d-43.0696394. Acessado em 24 abr. /2020. 

 

 

Os espaços estudados no capítulo – excluindo o Casarão – tem sua importância devido ao 

fato de serem lembranças recorrentes dos entrevistados, mas, além disso, terem sido locais com 

abertura para bandas autorais de São Gonçalo e de outras regiões poderem apresentar suas músicas. 

Muito deles estiveram presentes nas resenhas do Zine 15 e do Feira Moderna Zine que capturaram o 

momento de ebulição da cena roqueira na cidade. Não seria exagero concluir que esse período se 

deve ao grande número de locais destinados ao rock underground, e também, ao grande número de 

bandas que se formaram tocando suas próprias canções.  

As memórias subterrâneas são capazes de resgatar os sentimentos que permeiam a cena 

roqueira da cidade. Espaços que fizeram a alegria de frequentadores e integrantes de banda ou 

pontos de encontros secretos que apenas iniciados conheciam. As sensações de afeto, união, prazer, 

gozo, alegria são retomadas como lembranças dos atores e são esses sentimentos compartilhados 

com o grupo, que reafirmam o coletivo local. Seja numa conversa de bar, dentro do ônibus, ao 

menos dois atores são capazes de contar e lembrar, com saudades, daqueles tempos em que a 

efervescência da cena local underground era vigente. Entretanto não são apenas as pessoas que são 

capazes de transpor suas experiências. Outros objetos são capazes de incidir nas pessoas as 

lembranças de eventos passados. Uma guitarra, as garrafas de vinho, os fanzines, são exemplos 

dessa capacidade de despertar a memória roqueira coletiva. “Mas nossas lembranças permanecem 
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coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais 

apenas nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos”. (HALBWACHS, 1990:26). 

 

 CONCLUSÃO 

Acredito que conclusões podem soar como castelos de areias que as águas do tempo 

derrubam, como quando ao fim de um show no pub, todos voltam para casa. Ao estudar pessoas 

dispostas em uma comunidade afetiva heterogênea é possível cair no erro de finalizar o trabalho 

com palavras que nada dizem respeito aos atores envolvidos. 

Por isso tomei a liberdade de dar voz aos frequentadores e seguir pistas e discussões que eles 

incitavam no underground. Desde suas experiências na cena roqueira, entre shows, bandas e locais, 

onde eles recordavam vivências e relatavam sensações em pertencer ao underground. E também, 

minha participação no cenário musical da cidade, como frequentador ou produtor do Zine 15, que 

moldou minha juventude e contribui para o meu crescimento tanto profissional, quanto pessoal.   

Tentei mapear a cena roqueira através das idas e vindas das pessoas, bandas e lugares. O 

trajeto escolhido foi partir do Pub Rock’ N Beer; com as memórias, outros locais apareceram. 

Assim, o intuito foi de localizar o leitor na cidade, pelos shows e lembranças dos frequentadores. A 

biografia - tanto a minha quanto a do underground - alimentam o trabalho. A música como 

expressão da experiência humana, em São Gonçalo, foi o motor que com diferentes velocidades 

procurou o seu destino. Objetivamente, é o rock que liga todos os atores entrevistados no trabalho. 

Mas as memórias são como coordenadas onde o leitor pode se encontrar entre cavernas e 

cemitérios, e descansar um pouco numa praça. Elas têm a capacidade de construir um mosaico 

dinâmico que ajuda a entender a cena rock de São Gonçalo historicamente. 

Minhas memórias sobre a experiência na cena em São Gonçalo antes da pesquisa são entre o 

período de 1990 a 2000. Durante esse tempo pude acompanhar um cenário com várias 

oportunidades para bandas cover e autoral, e uma proliferação de espaços na cidade. Na época 

frequentei os eventos espalhados por bairros do município e não apenas localizados no centro. Nos 

anos de 1990 fui um frequentador assíduo de shows de rock experimentando toda a alegria dos 

encontros com amigos e a felicidade em conhecer distintos grupos que iam do grunge ao metal. 

Presenciei amigos subirem ao palco com bandas de rock, por exemplo, o Márcio Ayer, que hoje é 

atualmente presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Mas não apenas ele, outros 

amigos – e a lista aqui ficaria enfadonha – que possuíam bandas e havia oportunidade para que elas 

pudessem tocar em eventos.  
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A maior parte dos amigos que assisti nos shows de rock não possui mais banda e cada 

membro seguiu seu caminho em variados projetos de vida. Da mesma forma passei de frequentador 

a produtor do Zine 15 no início de 2000, contudo as atividades cessaram e os fundadores do fanzine 

procuraram outras ocupações. Todavia, enquanto estávamos nas ruas distribuindo os zines havia um 

momento especial em São Gonçalo. Não posso afirmar que foi o melhor período da cena na cidade, 

porém sem dúvidas foram os anos mais empolgantes para mim no quesito sobre o underground.  

Todavia a cena era formada não apenas por amigos que tinham bandas e tive o prazer de 

presenciar ótimos shows de bandas no período. A maior parte delas não existe mais, por exemplo, a 

banda Beetlejuice, que entre seus integrantes contava com o Richardson Constantino e foi um das 

melhores grupos que assisti na cidade. Porém, outras bandas continuam tocando pelo underground 

da cidade, como Inercia ou a Kombi que pega crianças. Pela Kombi tenho um carinho especial pelo 

seu humor e suas apresentações nosenses que misturavam piadas infantis e rodas violentas. Não me 

recordo do primeiro show dessa banda, mas com certeza estive em várias apresentações com ela. A 

maior parte das bandas do período de 90-2000 deixou de existir, o que leva a uma questão: por que 

as bandas não mantiveram suas ações? 

Os espaços que envolviam shows de rock na cidade eram inúmeros, desde clubes sociais que 

recebiam eventos mainstream e underground, ou pequenos locais que abrigavam as bandas. Havia 

lugares tanto para bandas cover ou autoral e mesmo a mistura delas nos eventos. Clubes como o 

Tamoio, no centro, o Serviço Comercial do Comerciário (SESC) ou o Recreativo, localizado em 

Alcântara, são exemplos disso. Os lugares em questão não apresentavam uma homogeneidade, no 

Tamoio era possível presenciar um evento de uma grande banda mainstream, e também uma série 

de shows de pequenas bandas underground. No SESC acontecia a mesma coisa, entre mainstream e 

underground, porém no Recreativo ocorriam normalmente grandes eventos com mais de uma dúzia 

de bandas. No fim de semana poderia ser um evento autoral ou cover. Ainda assim – na minha visão 

da época – o clube Recreativo estava ligado aos shows cover e raramente eu o frequentava. Todavia 

as variadas alternativas de eventos nos fins de semana eram provas que para nós, roqueiros, existia 

oportunidades para escolha nos eventos. No final da noite voltávamos com os bolsos cheios de 

flyers e ansiosos para os shows futuros. 

Existiu uma boa quantidade de espaços para os grupos entre 1990 e 2000, contudo as 

dificuldades financeiras continuavam. Ganhar dinheiro com bandas de rock underground seja ontem 

ou hoje ainda é algo raro. Mas o questionamento se deve mais em deixar perguntas no trabalho do 

que conclusões Por fim, o fato do uso da Internet ter se popularizado na população em comparação 

ao passado é talvez um sinal de que as redes sociais ajudaram as bandas underground a serem 
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ouvidas pelo público, mesmo quando ele não está presente. Isso é uma hipótese para compreender 

por que os integrantes das novas bandas relatam nas entrevistas uma visão mais otimista, tanto para 

o underground quanto para o rock autoral especificamente. 

Embora muitos entrevistados relatassem que a cena durante 1990 e 2000 tenha sido melhor, 

ainda assim existiam problemas. A violência era algo corriqueiro durante as noites na cidade. 

Transitar, em muitos casos a pé, por São Gonçalo exigia uma prudência para os roqueiros. Era 

comum andarem em bando para que assim diminuísse os perigos durante a madrugada, seja roubo 

ou mesmo apenas violência. Em relação à opressão vinda das ruas para os roqueiros é bom lembrar 

que em comparação 90-2000 e os tempos atuais talvez tenhamos menos casos ou histórias de 

violência, contudo é preciso pesar que as praças fechadas nas madrugadas e a falta de casas de 

shows para roqueiros irem e virem pela cidade influencie os dados. 

As praças são o maior exemplo da diferença que ocorreu entre a cena underground entre 90-

2000 e os tempos atuais. Aqueles que tiveram a chance de frequentar as praças abertas na cidade, 

entre as aglomerações de roqueiros na madrugada, eventos que aconteciam nas praças ou quando 

elas, como a Chico Mendes, que disponibilizava quadras de skate para atividades, tudo isso era 

absorvido pelos roqueiros que perambulavam por São Gonçalo, normalmente a pé, escolhendo não 

apenas os shows que iriam assistir, mas também os atalhos que os levariam aos eventos.  

Assim se criava mapas mentais que nos levavam aos locais onde acontecia um show de rock 

e esse lugar poderia ser um bar ou mesmo uma residência, e até um lava jato. Como as 

oportunidades eram diversas e heterogêneas, seguir os caminhos para chegar ao local do show não 

dependia de um mapa ou aplicativo, mas sim do conhecimento de uns que levava os outros, por isso 

andar em “bandos” era mais seguro ao sair pela cidade normalmente a pé ou de ônibus quando 

sobrava dinheiro. Seguir aquele caminho em detrimento daquele outro podia ser motivado pelos 

riscos de violência, ou também por que durante o percurso existia um bar com cerveja barata. Todo 

o conhecimento valia como dado e era “adicionado” ao know-how do bando. Segundo Richardson 

Constantino. 

Cara, a cena atual tá caída. Eu sou da época que não tinha "tempo ruim" pra 

ninguém. Não tinha essa de "só sair de casa se fosse de carro", era de ônibus! E pra 

ver shows de bandas autorais! Toda semana vários shows acontecendo ao mesmo 

tempo, e não era só em São Gonçalo, rolava até dúvidas pra onde ir. (entrevista em 

13 abr. 2019).  

 

Falei de bandas, espaços e praças, mas ainda existe outro elemento que pode ser trabalhado: 

o simbólico. Assim podemos definir que o Casarão simboliza uma época dentro da cidade de São 

Gonçalo. Os encontros furtivos que aconteciam de madrugada naquele espaço marcaram uma 
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geração de roqueiros pela cidade e fora dela. Entrar naquele espaço pulando muros de madrugada 

ou atravessando o cemitério de noite era como um rito de passagem para os roqueiros da cidade. A 

partir de uma analogia é possível ver que a casa onde a religião da umbanda nasceu também 

simbolizava aquele momento, contudo graças às desastrosas ações políticas da prefeitura e em 

especial da prefeita Aparecida Panisset, a tenda onde nasceu à primeira religião brasileira foi 

demolida e apagada dos canais oficiais das autoridades. O Casarão que tem uma rica história na 

cidade, desde um cassino, onde famosos frequentavam e cenário de filme foi esquecido e aos 

poucos só restou sua ruína no espaço. 

Os dois exemplos são problemas que atingem de forma direta uma parcela da população 

gonçalense. Entre religiosos e roqueiros, porém às adversidades apresentadas afetam os moradores 

de forma geral, pois prejudica a história da cidade. Por isso quis trabalhar com memórias usando as 

histórias dos frequentadores do underground como forma de contar não apenas sobre a cena, mas 

também um pouco sobre a cidade de São Gonçalo, seus inúmeros problemas, desde falta de apoio 

cultural a uma política educacional que propicie o desenvolvimento do jovem. Praças fechadas onde 

poderiam exercer atividades. Boa parte das atividades culturais acaba sendo desenvolvida pelos 

shows de rock ou pelos encontros de funk nas praças em horário comercial. Sem esquecer a falta de 

memórias das autoridades em relação à religião da umbanda que nasce na cidade e é totalmente 

esquecida pelas autoridades. 

Apontei as dificuldades de existência do underground na cidade. Devido a pandemia que 

vem assolando o Brasil e o mundo, a crise acometeu a cena roqueira também. A prática do 

isolamento social e medidas sanitárias no Rio de Janeiro criaram uma nova rotina para as pessoas. 

Palavras como lockdown ou home office, se tornaram comuns; estabelecimentos tiveram que fechar 

as portas ou mudar seus serviços para o delivery. Apesar de que o isolamento social não foi 

homogêneo, e nem poderia ter sido, visto que parte da população continuava precisando sair de casa 

para trabalhar. Populações em condições precárias como comunidades, periferias, bairros pobres, 

não tinham condições de simplesmente “ficar em casa”. O índice de isolamento social no Rio de 

Janeiro vem progressivamente caindo. Em meados de março, alcançou seu pico em mais de 60% da 

população, e em setembro já tenha caído 38% segundo o Monitor Estadão\Inloco
54

.  Enquanto 

                                                 

54
 Dados extraídos do painel Monitor Estadão/Inloco disponível em: https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/. 

Acesso em 26 set. 2020. 
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escrevo essas palavras, uma vacina talvez possa trazer esperança para a população. Contudo, voltar 

ao “normal”, ou seja, à situação de antes da pandemia parece um sonho ainda distante. 
55

 

Em São Gonçalo as bandas tiveram que dar uma pausa nas atividades, tanto pela falta de 

shows quanto pela quarentena imposta como meio de limitar a propagação do vírus. Com eventos 

cancelados ou impedidos de se encontrarem, os integrantes tiveram que inventar soluções. Entrei 

em contato com as bandas para compreender como elas vivenciavam o momento esse momento 

particular. Usei, como forma de entrevistar as bandas, as redes sociais ou o e-mail, a partir dos 

contatos provenientes do trabalho de campo. A banda Limo, por exemplo, descreveu: 

Nossa banda se encontrou pela última vez no primeiro fim de semana de março, 

quando gravamos nossa single. Pensávamos em continuar gravando de 2 em 2 

meses uma nova single, mas a pandemia acabou com nossos planos. Desde então 

não temos nos visto pessoalmente, só por chamadas de vídeo. No mês de maio 

lançamos um single que foi gravada antes da quarentena. Não temos previsão de 

nos encontrarmos de novo pessoalmente, já que estamos seguindo o isolamento 

social. Estamos trabalhando a distância, um manda uma letra outra a parte 

instrumental e assim vamos tentando finalizar. Torcendo para que tudo volte ao 

normal. (entrevista em 04 set. 2020). 

 

Segundo Iuri “Ibilicos”, baixista da Kombi que pega crianças; 

Durante a quarentena nós conseguimos nos manter relativamente ativos, nós 

compomos um disco e estamos finalizando a gravação das músicas. Tivemos uma 

ideia de lançar um clipe com cada integrante em sua casa, porém o processo se 

tornou mais complicado do que parecia (risos). Temos planos, mas estamos 

esperando a pandemia passar, no momento não temos muito que fazer além das 

nossas vontades. Pra banda, o período de quarentena (como para toda mundo) tá 

sendo muito ruim, contudo a gente dentro do possível conseguiu não ficar 

totalmente parado. Acredito que o novo clipe da banda saia em outubro, mas tá 

sendo bem difícil no estilo do it yourself (risos), mas espero um resultado bacana 

no final. (entrevista em 06 set. 2020). 

 

Mas nem sempre foi possível para as bandas manterem a própria estrutura durante a 

pandemia, conforme baixista da banda Altopo, Roberto Alves: 

Estamos redefinindo algumas músicas e ajeitando o repertório, pois além do 

coronavírus e o isolamento social, temos que ajustar o grupo, pois a vocalista, 

Carol, acabou deixando a banda. Então tivemos uma troca de vocal nesse período. 

(entrevista em 06 set. 2020) 

 

Algumas bandas optaram por participar de lives durante a pandemia, no Instagram ou outros 

canais, no intuito de diminuir o afastamento e mostrar suas músicas. Exemplo disso foi à banda 

Próximo Andar. Segundo o baixista Marcos Koch, 

                                                 

55
   No dia 07 set. 2020 o Brasil alcançava o número de 4.147.794 casos confirmados de covid-19 e possuía o número de 

óbitos de 127.001. Fonte: Wikipédia.  
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A gente participou de algumas lives no período da quarentena e entre julho a agosto 

fomos retomando a ideia das músicas novas. Antes da pandemia, em fevereiro, 

fomos a São Paulo gravar no programa ao vivo do Show Livre. Nesse mês 

(setembro) vamos começar a gravar as novas músicas. (entrevista em 16 set. 2020).  

 

Para o vocalista Fábio Downhill da banda Fokismo. 

Estamos parados em relação a shows e eventos desde o final de 2019, quando 

começamos a gravar. Com a pandemia o cenário ficou mais restrito e a cena daqui 

da Zona Oeste se tornou nula, só rolava mesmo umas lives de vez em quando. Mas 

atualmente terminamos de gravar quatro músicas e vamos produzir os clipes para 

lançar como singles. (entrevista em 17 set. 2020). 

 

Durante a “pausa” nas atividades as bandas aproveitaram para gravar novos sons ou mesmo, 

um novo álbum. Por sinal, os rapazes de Itaboraí, da banda Limo, começaram a expandir o setlist e 

completaram a transição, de banda cover para autoral. Atualmente é possível acompanhar a banda 

em suas redes sociais, as novas músicas que vão compor um futuro álbum e possivelmente, novas 

apresentações apenas com suas próprias canções. Ainda assim, os integrantes de todas as bandas 

esperam o fim da pandemia para tocar suas músicas. 

Em relação aos espaços provenientes para shows de rock na cidade durante a pandemia 

todos fecharam as portas. É possível encontrar, no entanto, o Metallica Pub e o Rock’ N Beer, no 

aplicativo de compra e entrega de comida Ifood, vendendo lanches e cervejas artesanais. Até o Bar 

do Blues divulga no Facebook a entrega de comida pelo Whatsapp. Todos os espaços deixaram de 

ser locais de entretenimento e passaram a ser vistos como entregadores de comida para o público. 

Mesmo assim, pela criatividade dos donos, os lanches tinham relação direta com a cena rock. 

Assim, por exemplo, os lanches do Rock’ N Beer disponíveis no Ifood, que homenageiam bandas e 

artistas populares do rock.  
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Figura 27 – Exemplo de um dos hambúrgueres vendidos no Rock’ N Beer pelo Ifood. Fonte: 

https://instagram.com/rocknbeerpub?igshid=1hcl72wxktyiz. Acessado em 24 set. 2020. 

 

 

 Durante a pandemia o pub Rock’ N Beer cresceu seu alcance de entrega, e está disponível 

para entrega de comidas e bebidas, tanto para São Gonçalo, quanto regiões de Itaboraí e mesmo Rio 

de Janeiro. O crescimento é exponencial, visto que antes da quarentena o pub entregava seus 

lanches apenas em alguns pontos da cidade. Uma nova filial no Rio de Janeiro está programada para 

abrir na famosa Rua Ceará, na Praça da Bandeira, no dia 3 de outubro.
56

Outra mudança significativa 

é que, tanto o Rock’ N Beer quanto sua futura casa no Rio de Janeiro, promete alternar as bandas no 

                                                 

56  
 Ver “Rock’ N Beer de São Gonçalo ganhará uma filial no Rio”, Jornal São Gonçalo, 28 ago. 2020. Disponível em: < 

https://www.osaogoncalo.com.br/cultura-e-lazer/86962/rock-n-beer-de-sao-goncalo-ganhara-uma-filial-no-rio> 

Acessado em 01 set. 2020. 
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palco, entre autorais e cover. Em vez de dias específicos para as bandas cover e o domingo para as 

autorais, os proprietários estruturaram uma nova forma de shows. Conforme eles, 

A questão é que os eventos do fim de semana tenham bandas autorais e cover na 

medida do possível. Nem sempre vai rolar devido à logística ou estilos das bandas. 

Queremos colocar, por exemplo, num mesmo dia, uma banda cover de Nirvana e 

outra autoral grunge. A ideia é aumentar a visibilidade para autoral, já que sabemos 

que a casa enche mais em dia de cover. Vai ter uns prós e contras com essa 

mudança, mas pela nossa visão vai melhorar os eventos ao fomentar o cenário 

autoral para muitas pessoas que frequentavam apenas para assistir o cover. Os 

roqueiros acabam conhecendo novas bandas fortalecendo a cena underground. 

(entrevista em 17 set. 2020). 

 

Busquei mostrar a cena autoral da cidade de São Gonçalo, desde as bandas que tocam até o 

espaço, – o Rock’ N Beer, como local onde as bandas tocavam. A falta de espaços para as bandas 

autorais, a limitação de espaço para elas tocarem, foram problemas recorrentes. Os espaços para as 

bandas autorais em São Gonçalo podem ser resumidos em três lugares: Bar do Blues, Metallica Pub 

e Rock’ N Beer. O Bar do Blues apresenta festas ocasionais onde é possível o espaço para as bandas 

autorais tocarem, porém de forma não regular. O Metallica Pub durante o trabalho de campo estava 

passando por dificuldades sonoras que o incapacitavam para shows ao vivo. Entretanto, o Rock’ N 

Beer é capaz de dar espaços tanto para as bandas cover quanto autorais, ainda que, de forma 

desigual, como mencionado. Ainda assim, é o único lugar regular para as bandas autorais tocarem 

suas músicas aos domingos. Talvez seja um alento, saber, a partir das entrevistas com os 

proprietários, que quando os shows voltarem, o espaço será dividido aos fins de semana, entre 

bandas cover e autorais.  

Colocar bandas autorais e cover juntas, no mesmo espaço, talvez, seja uma maneira de 

equilibrar a cena underground na cidade. Para boa parte dos entrevistados, o underground é feito de 

bandas autorais que lutam por espaços, mas não se pode esquecer que os shows cover garantem o 

retorno financeiro. Segundo os donos do boteco sujo. 

 

Então, pelo que a gente vive hoje no Rock’ N Beer pub, só se faz os shows autorais 

aos domingos porque os eventos cover de sexta e sábado bancam a casa. Do 

contrário, não poderíamos dar espaços para as bandas autorais. (entrevista 17 set. 

2020). 

 

Lembremos que a discussão sobre o espaço das bandas autorais e cover veio através das 

entrevistas no trabalho de campo. Muitos roqueiros contavam histórias sobre um passado não tão 

distante, onde era possível encontrar diferentes lugares com shows de bandas autorais. Essas 

lembranças foram constituindo parte do trabalho sobre as “memórias subterrâneas”. Subterrâneas, 
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tanto no sentido direto da tradução de underground, quanto da forma como elas foram vivenciadas 

numa cidade periférica, suburbana; e por vezes, com atos ilegais. São recordações de encontros na 

madrugada num casarão abandonado, onde a experiência de chegar ao local possuía vários 

elementos de terror (pular muros, atravessar um cemitério, enfrentar histórias de fantasmas...). O 

Casarão era frequentado não apenas por roqueiros e marginais; moradores de rua e prostitutas 

compunham o elenco dos assíduos no velho palacete. O local se tornou um símbolo de encontro, 

quase como um rito de iniciação para se tornar roqueiro na cidade. Primeiro você ouvia histórias de 

pessoas que já haviam ido e, caso você tivesse ido, era capaz então de contar suas histórias. Ir ou ter 

ido ao Casarão era uma recordação que unia diferentes idades e estilos no rock. Mesmo aqueles que 

não foram pessoalmente no palacete ouviam as experiências dos outros (ver Tabela 1), onde é 

mostrado que todos os entrevistados, com diferentes idades, já sabiam da existência do Casarão.  

Entretanto o Casarão é um exemplo mais extremo de ponto de encontro para roqueiros da 

cidade, pois uma praça, no passado, poderia atender a demanda de forma mais simples e segura. 

Nas Praças os roqueiros podiam se encontrar antes, durante ou depois dos shows, pois esses espaços 

eram redutos de encontros e pouco limitados para os frequentadores do underground. Por exemplo, 

a Praça Zé Garoto. A Praça, localizada no centro da cidade, que recebia os roqueiros, sobretudo de 

madrugada nas suas idas e vindas de shows, ou apenas ao perambular pela rua. Ao restringir o 

acesso de pessoas, depois das 22h a Praça deixou de ser um point para os roqueiros ao cortar um 

dos circuitos de trânsito dos frequentadores entre shows normalmente depois do horário 

mencionado. 

Muito dos lugares estudados estão nas memórias das pessoas, simplesmente por que 

deixaram de existir. O Casarão, a Praça Chico Mendes ou a Caverna do Rock, são exemplos de 

locais que se mantêm nas recordações. Em compensação, outros espaços ainda que existam, não 

conseguem mais proporcionar a regularidade de eventos para o público roqueiro; é o caso do Bar do 

Blues. A casa já foi sinônimo de território roqueiro, muito em conta também pelo seu entorno, seja 

bares ou a Praça Zé Garoto, perdeu seu status, mesmo se acontece eventualmente um show de rock. 

É bem pouco para aqueles que frequentavam o espaço aos fins de semana, e podiam escolher desde 

shows cover, autorais, e até mesmo eventos mainstream com astros do rock, nacionais ou 

internacionais.  

O Metallica Pub é um caso nitidamente diferente da cena rock na cidade, pois ele recebe 

shows autorais e cover, dando ênfase justamente nas bandas autorais. Por problemas técnicos, o 

espaço ficou de fora durante o tempo da pesquisa de campo, como mencionado. Embora ambos, o 

Metallica e o Rock’ N Beer tenham no nome a palavra “pub”, os espaços são completamente 
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diferentes. O Metallica talvez seja o último reduto em São Gonçalo livre da gourmetização dos pubs 

que aparece na cidade. Não pretendo entrar aqui na discussão comum entre espaços “raiz ou 

nutella” para os espaços, já que para uma cidade como São Gonçalo com toda sua dificuldade, mais 

lugares para eventos de rock não pode ser visto de forma negativa. Vide que o trabalho mostra 

exatamente o problema de falta dos locais atualmente na cena rock. Todavia, o Metallica Pub ainda 

é um local underground, no melhor estilo “Faça você mesmo”, e funcionando numa garagem da 

casa do proprietário que abrindo suas portas para bandas da cidade, e outras regiões do Brasil.  

O trabalho pode ser resumido em dois eixos: presente e passado, através do pub e das 

memórias. Contudo, presente e passado se misturaram inevitavelmente, durante a apresentação dos 

locais ou das lembranças dos frequentadores. Escolhi essa forma, pois os roqueiros do underground 

convivem durante os shows com recordações emanadas pelo local ou pelas histórias contadas entre 

amigos. É esse vaivém – presente e passado – que vai configurando a cena roqueira: roqueiros 

antigos junto com novos participantes. Da mesma forma, bandas com mais de vinte anos de estrada 

– como a Kombi que pega crianças – e grupos recentes como o Limo.  

Assim, o trabalho tentou descrever a cena roqueira da cidade, e apresentar também um 

pouco da história do rock em São Gonçalo através de seus personagens: frequentadores, espaços e 

bandas. Como descreve Eduardo Galeano “Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um 

passarinho me diz que somos feitos de história”.
57

 São as bandas e frequentadores, antigos e novos, 

que carregam as memórias do underground da cidade como disse um dos entrevistados, Jose 

“Zuza” Carlos “somos nós que fazemos o underground” (25 ago. 2018) Esse “nós”, tanto se refere 

aos participantes atuais quanto aos futuros integrantes – roqueiros que alimentam a cena com seus 

estilos variados. Tal como no Casarão, temos aqueles que já o conheciam, e iam o apresentando aos 

novos frequentadores. Não existe melhor maneira de se conhecer o underground gonçalense do que 

pelos seus frequentadores; as memórias são capazes de tecer um fio condutor entre tribos e bandos.  

Ainda que não sejam da mesma família, todos se reconhecem e pertencem a um “nós” que vai além 

das suas vidas, é determinado pelo som que cria laços emocionai, e mesmo que por pouco tempo os 

fazem participar de um mesmo momento underground na cidade. 

Para não deixar muitas “cordas” soltas posso afirmar que em São Gonçalo a disputa entre 

espaços pelas bandas é ligada ao tipo – cover ou autoral. Pela minha experiência como frequentador 

                                                 

57
   Entrevista de Eduardo Galeano disponível em: 

https://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805133&SecaoID=816261&SubsecaoID=618848&Template=../arti

gosnoticias/user_exibir.asp&ID=846191. Acesso em 02 out. 2020. 
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e produtor de um fanzine, posso dizer que a questão entre os tipos de bandas existe há bastante 

tempo. 

Como já mencionado, o Bar do Blues tanto como o Metallica Pub têm problemas para 

exibição das bandas autorais; o único espaço na cidade se resume ao Rock’ N Beer. Aos domingos o 

pub se destina as bandas autorais, e recebe normalmente um público menor comparado a outros dias 

de show. Boa parte dos frequentadores aos domingos é composta de integrantes ou ex-integrantes 

de bandas autorais. Ressalto a informação, pois como demonstrado em algumas entrevistas, os 

roqueiros assumem a ideia de que manter o underground em atividade é justamente ter bandas 

autorais e conseguir espaços para que elas se desenvolvam. 

As memórias são capazes de mapear a cena underground e mostrar a riqueza de espaços e 

bandas que existiram em São Gonçalo. São os resíduos que ficam da cena underground, que 

transformam os roqueiros em nostálgicos, saudosistas ou raivosos com o cenário atual. Porém, 

independente do sentimento, o que elas realmente deixam de legado é a sensação de pertencer a 

algo maior do que eles próprios. Como indivíduos: roqueiros; como coletivo: underground. 

O underground gonçalense tem passado por inúmeras situações – desde um ápice há vinte 

anos, ao ser comparado atualmente a um corpo moribundo. Contudo, ele segue ativo, enfrentando 

todas as dificuldades que uma cidade suburbana poderia oferecer. Se as memórias dos roqueiros 

cantam um passado vistoso que pode ser encarado como uma memória distante, é sempre bom 

recordar Sergio Sampaio, um maldito que habitou o Brasil, e entre berros e loucuras, cantou: “O 

pior dos temporais aduba o jardim”. 
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ANEXO 1- GLOSSÁRIO DAS BANDAS 

 

Abaixo, uma lista das bandas participantes da pesquisa. Indico o estilo declarado das bandas, 

local de origem, data do show pesquisado (todos os eventos foram no Rock’ N Beer pub) e, quando 

possível, um link de uma música na plataforma do Youtube. 

 

ALTOPO – Hardcore; Zona Norte do Rio de Janeiro; 20 out. 2019.  

DIVE – Rock alternativo; Rio de Janeiro; 16 dez. 2018.  

FROGSLAKE – Grunge; São Gonçalo; 03 nov. 2019 – 16 dez. 2019. Frogslake “Escape” 

em https://youtu.be/9PdKlqEMq4I. Acessado em 26 set. 2020. 

FOKISMO – Punk; Zona Oeste do Rio de Janeiro; 25 nov. 2018. Fokismo “América Latina” 

em https://youtu.be/Eg-pkJ0pfxo. Acessado 26 set. 2020. 

INÉRCIA – Punk; São Gonçalo; 24 nov. 2019.  

A KOMBI QUE PEGA CRIANÇAS - Hardcore; São Gonçalo; 3 fev. 2019.  A Kombi que 

pega crianças “Pokémon” em https://youtu.be/VyLZesF_Rzw. Acessado em 26 set. 2020. 

YELLOW FLAVOR – Indie/cover; São Gonçalo; 16 dez. 2018. Yellow Flavor “Sex On Fire 

a Take Me Out (cover)” em https://youtu.be/XN_A-jDJ7Mg. Acessado em 26 set. 2020. 

LIMO – Grunge; Itaboraí; 14 abr. 2019. Limo “O Lodo” em https://youtu.be/Rth1J5j8tpk. 

Acessado em 26 set. 2020. 

NOVO MARCO – Rock Alternativo; São Gonçalo; 06 out. 2019. Novo Marco “Castelo de 

Areia” em https://youtu.be/fB_K-V38gro. Acessado em 26 set. 2020. 

SÉQUITO – Rock Alternativo; São Gonçalo; 03 nov. 2019. Séquito “O Tempo Através” em 

https://youtu.be/IMMnaUhtc_I. Acessado em 26 set. 2020. 

PRÓXIMO ANDAR - Rock Alternativo; São Gonçalo 08 dez. 2019. Próximo Andar “Pra 

que fingir ser leve” em https://youtu.be/AMBOtkJFE2I. Acessado em 26 set. 2020. 

YURI E OS TERRAQUEOS – Indie; São Gonçalo 2 dez. 2018. Yuri e os Terráqueos 

“Cigarros” em https://youtu.be/OI_l2MhP0wk. Acessado em 26 set. 2020. 
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ANEXO 2- TABELA DAS ENTREVISTAS 

Abaixo, uma tabela com os entrevistados durante o trabalho de campo. As datas inseridas na 

tabela são da primeira entrevista com o interlocutor, independente de ser pessoal ou online. 

Contudo, resolvi deixar na tabela tanto quando a entrevista foi pessoal quanto online.  

 

Nome Data Entrev. Pessoal Entrev. Online 

Adair Junior 05/12/2020 Não Sim 

Alexander Oliveira 20/10/2019 Sim Não 

Ana Carolina 13/02/2019 Sim Sim 

Ana Paula Viana 19/11/2018 Não Sim 

André Mansur  11/01/2019 Não Sim 

André"Cabeludo" 

Félix 25/08/2018 Sim Sim 

Bruna Azevedo 05/10/2019 Não Sim 

Bruno Hosp 22/05/2020 Sim Sim 

Carlos "Gonzola" 

Henrique  12/06/2019 Sim Sim 

Carol Peixoto 01/05/2020 Não Sim 

Celso Pascolato 15/04/2020 Não Sim 

Dayvid Balbio 05/09/2019 Não Sim 

Fábio Downhill 25/08/2018 Sim Sim 

Felipe Guimarães 16/12/2018 Sim Não 

Felipe"Ventilador" 

Soares 23/04/2020 Não Sim 

Gabriel Arieh 14/04/2019 Sim Sim 

Helena Barragan 14/04/2020 Não Sim 

Iuri Ibilicos 03/02/2019 Não Sim 

Ivanildo Mesquita 15/01/2020 Sim Sim 

Jaqueline Gomes de 

Oliveira  19/11/2018 Não Sim 

Jose “Zuza” Carlos 25/08/2018 Sim Sim 

Josy Moraes 16/12/2018 Sim Sim 

Jully Anny Samper 19/11/2018 Não Sim 

Kicila Cecilia 10/11/2019 Sim Sim 

Leonardo “Nirvana” 

Pires 08/08/2020 Sim Sim 

Leonardo Ferreira 11/10/2018 Sim Sim 

Lorrane Rocha 20/10/2019 Sim Não 

Márcio Ayer 15/04/2020 Não Sim 

Márcio Rodrigues 25/08/2018 Sim Não 

Marcos Koch 19/04/2020 Não Sim 

Murilo Peres 12/09/2019 Não Sim 
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Nome Data Entrev. Pessoal Entrev. Online 

Nane “Medusa” do 

Carmo 25/11/2018 Sim Não 

Nyger Souza Pontes 22/09/2014 Sim Não 

Patrick Santos  30/05/2020 Não Sim 

Paulo Vitor 22/04/2019 Não Sim 

Pedro de Luna 05/12/2019 Não Sim 

Rafa Almeida 11/04/2019 Não Sim 

Rafael Cabelo 20/10/2019 Sim Sim 

Rafael Nogueira 19/11/2018 Não Sim 

Raquel Araujo 08/04/2020 Não Sim 

Richardson 

Constantino 13/04/2019 Não Sim 

Roberto Alves 20/10/2019 Sim Sim 

Rodrigo Machado 27/04/2020 Não Sim 

Simone Santó 25/04/2020 Não Sim 

Tiago Maia 13/04/2020 Não Sim 

Xarles Xavier 09/12/2019 Não Sim 

Yuri Terra 30/05/2020 Não Sim 
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ANEXO 3 – PÁGINAS ESCANEADAS  

 

Abaixo coloco as duas páginas escaneadas descritas na Parte 2 do trabalho sobre as 

memórias. Embora sejam simples páginas de um velho caderno tenho um carinho por ter mantido 

um diário em 2001 e por sorte o encontrar durante a produção do trabalho. Além disso, coloco 

algumas edições do Zine 15 e antigos flyers de shows de épocas com mais diversidades de 

ambientes e quando íamos para o show com algum trocado no bolso e voltávamos com apenas 

flyers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Scan caderno 1 
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Figura 29 – Scan caderno 2 

 

 

Figura 30 – Antigo Flyer 

 

 

 



108 

 

 

 

 
 

Figura 31 – Zine 15, no. 5(2002) 
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Figura 32–Zine 15, no.3 (2002)  

 

 
Figura 33 – Antigo Flyer 


