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RESUMO 
 

O exame principal desta tese reside na identificação de rasuras e processos de desvinculação na 
relação fã-artista de rock, de onde proponho uma noção acerca de ex-fãs. Por rasuras, me refiro 
às manifestações públicas de decepção e repúdio em recentes crises midiáticas tonificadas por 
divergências sociopolíticas. Tal fenômeno foi investigado nos episódios envolvendo a banda 
Apanhador Só (2017), o musicista Roger Waters (2018) e o grupo Dead Kennedys (2019), todos 
contornados por atitudes inesperadas, que romperam a expectativa de suas e seus fãs, 
entendendo tais miscelâneas como rupturas de coerência expressiva (GOFFMAN, 2009; 
PEREIRA DE SÁ, POLIVANOV, 2012). Delimito três principais acionamentos de 
fundamentação: a pertinência das dimensões políticas do rock’n’roll e seu ethos 
(GROSSBERG, 1993; 1997; PEDELTY; WEGLARZ, 2013; PILZ; JANOTTI JUNIOR; 
ALBERTO, 2020); os atravessamentos entre a cultura de fãs (LEWIS, 1992; HILLS, 2005), a 
cultura digital (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015; BENNET, 2012; HINCK, 2019) e a 
cultura do cancelamento (NG, 2020; BOUVIER, 2020); e o drama social, de Victor Turner 
(2008), como uma possível leitura metodológica para tais eventos, onde/quando aflora um 
estágio liminoide em períodos transitórios de sujeitos. Com inscrições na Análise de Construção 
de Sentidos em Redes Digitais (HENN, 2014), proponho uma leitura semântica das 
aproximações e particularidades das manifestações de rasuras em cada crise, além dos modos 
de gerenciamento dos artistas. Do corpus desta etapa, de observáveis nas plataformas de redes 
sociais, seleciono quinze co-colaboradores para responder questionários online específicos de 
cada caso. Deste sumo, meu argumento sinaliza que as rasuras, de maneira geral, são tipificadas 
por manifestações de repúdio, comparações e acoplagem de tais artistas a uma lista de outros 
repreensíveis e indesejáveis, não-consumo ou consumo autocrítico da obra musical já lançada, 
ressignificação de episódios pessoais que envolvem a relação fã-artista e busca por alternativas. 
O processo de desvinculação, a transição de fãs para ex-fãs, se dá tanto como um cessar 
definitivo de consumo, quanto como uma negociação de continuidades e descontinuidades 
permitidas a partir de critérios subjetivos. Em essência, ex-fãs podem ser qualificados pela 
disposição, pelos esforços em sua performance, ou em suas camadas de visibilidade, para não 
serem mais identificados como fãs. 
 
Palavras-chave: Rock; Ruptura de coerência expressiva; Drama social; Rasuras; Ex-fãs 
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ABSTRACT 
 

The present work examines the occurrence of erasures and detachments in the fan-rock artist 
relationship, and the emergence of the notion of ex-fans. Erasures, in this case, are the 
expressions of disapproval and disappointment observed in recent media crises involving 
sociopolitical divergences, such as the episodes of Apanhador Só (2017), Roger Waters (2018) 
and Dead Kennedys (2019), who clashed with their fans. These three events were noteworthy 
due to the discrepancy between attitudes and responses of the artists and their audience’s 
expectations, understood as ruptures of expressive coherence (GOFFMAN, 2009; PEREIRA 
DE SÁ, POLIVANOV, 2012). To support this research, my framework is set by the political 
dimension in rock'n'roll and its ethos (GROSSBERG, 1993; 1997; PEDELTY; WEGLARZ, 
2013; PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020); fan culture (LEWIS, 1992; HILLS, 2005), 
digital culture (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015; BENNET, 2012; HINCK, 2019) and 
cancellation culture (NG, 2020; BOUVIER, 2020) ); and social drama theory, as proposed by 
Victor Turner (2008), as a possible methodological approach to organize these intense conflicts, 
where/when a liminoid stage was observed in subjects going through transitory phases. 
Drawing from techniques inspired by Construction of Meaning in Digital Networks Analysis 
(HENN, 2014), I propose a semantic reading of the approximations and specificities of the 
expressions of erasures in each crisis, as well as the subsequent crisis management performed 
by the artists. From the corpus of this stage, collected at social media platforms, fifteen co-
collaborators were selected to answer specific online questionnaires. To conclude, I argue that 
erasures, in general, can be typified as expressions of repudiation, comparing and adding the 
artist to a list of reprehensible and undesirable others, non-consumption or critical consumption 
restricted to music released before the episode, resignification of personal episodes involving 
the fan-artist relationship and the search for similar artists as replacements. The process of 
detachment, the transition from fan to ex-fan, can be understood both as a definitive cessation 
of consumption, as well as a negotiation of which continuities and discontinuities are allowed, 
based on subjective criteria. Essentially, ex-fans can be qualified through their efforts in 
performance, their layers of visibility and/or their willingness to no longer be identified as fans. 
 
Keywords: Rock’n’roll; Expressive coherence rupture; Social drama; Erasure; Ex-fans.  
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MEMORIAL 

 Esta tese faz parte daquela parcela não desejável e não recomendável (com toda justiça, 

admito) de projetos que mudam radicalmente ao longo do curso de Doutorado. Neste caso, não 

é a habitual reviravolta, o nó na cabeça, após um ano de disciplinas, grupos de pesquisa e 

orientações, mas uma mudança de objeto de investigação.   

 Quando decidi iniciar uma trajetória de pós-graduação, em 2015, tentei alinhar as 

minhas duas graduações, de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo, ambas na Unisinos, no 

curso de Mestrado da mesma instituição. No projeto para o processo seletivo do PPGCOM da 

Uni, eu propunha um olhar acerca do acontecimento jornalístico (especificamente o 

acontecimento em rede) quando apropriado como estratégia de comunicação corporativa, e 

como estas apropriações pautavam veículos jornalísticos e tornavam-se ambiências de disputas 

entre os seguidores das marcas nas redes sociotécnicas. Ainda assim, a dissertação tratava muito 

mais de publicidade do que de jornalismo. Apesar de o meu orientador, Prof. Dr. Ronaldo Henn, 

sempre me tranquilizar quanto a isso, fomentei questionamentos próprios ou vi que o 

estranhamento se cristalizava em falas de colegas quanto a pertinência dessa pesquisa em uma 

linha de pesquisa chamada Linguagens e Práticas Jornalísticas. Aí talvez esteja um gatilho 

para, no projeto de Doutorado, ter me aproximado mais de uma perspectiva do outro-lado-bom 

da Força: o tensionamento da autoridade jornalística a partir da apropriação de práticas por 

resenhistas de shows de heavy metal.  

 Durante os cinco anos em que estive nesse circuito profissionamador, diversas vezes 

me peguei criticando a práxis do fazer resenhístico — leia-se, a descrição opinativa (quase) 

sempre positiva; o plágio (não foi nem uma, nem duas vezes, em que vi meus textos publicados 

praticamente ipsis litteris em outros sites e com outras assinaturas); o ego inflado por 

pulseirinhas grafadas com IMPRENSA (“dá licença?”); a falta de retorno financeiro como 

sustento de vida versus a dedicação de tempo; algumas disputas entre e com fãs ou outros 

resenhistas; as diferenças de praça no Brasil. Esse ensejo também fora (re)despertado a partir 

do momento em que descobri as produções científicas que atravessam Comunicação e Música. 

 Quando comecei o Mestrado, tinha pouquíssima noção dos entrames do campo 

acadêmico — com uma ideia inclusive engessada de áreas a partir das formulações clássicas da 

Comunicação comuns à graduação. Meu contato com textos, pesquisadoras e pesquisadores, 

além de grupos de pesquisa (em específico, o Cultpop, liderado pela Prof.ª Dr.ª Adriana 

Amaral), atentos à esfera musical, instigou a minha própria filiação à área. Em 2017, nos 

primeiros meses do Doutorado, e alguns meses após a redação do projeto, na primeira incursão 
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empírica, para o que seria apresentado no V Comúsica, na Unisinos (“Confira aqui como foi o 

show”: um mapeamento da produção e circulação de resenhas sobre shows de heavy metal em 

Porto Alegre), entretanto, houve um primeiro indício de que aquele cenário havia se 

modificado, diminuído, e algumas arestas sanadas — o que, se não invalidava a proposta, 

tornava-a menos atraente para mim.  

 Foi só no ano seguinte, quando via que quase a totalidade da minha produção não estava 

relacionada com a pesquisa do projeto, e dentro dessa, boa parte estava centrada em um tema, 

que finalmente fechei dentro de mim que o que, de fato, gostaria de escrever em uma tese era 

acerca de um outro objeto. Àquela altura já não muito distante em semanas do Seminário de 

Tese, em 2018, reuni toda uma argumentação para convencer a minha orientadora, Prof.ª Dr.ª 

Beatriz Polivanov, da temível mudança do objeto. Nem bem comecei a falar e tive como 

resposta não só o consentimento, mas também um high five e a receptividade tanto carinhosa 

quanto sinérgica: “estou 100% contigo!”. O que eu gostaria de pesquisar a partir daquele 

momento eram conflitos, tretas (tomando a tradução pertinente da Prof.ª Dr.ª Simone Pereira 

de Sá, durante aquele V Comúsica, para as controvérsias de Bruno Latour); crises de artistas 

musicais com seus fãs, que me despertavam dúvidas se ainda se autodefiniam assim. O 

desgostar depois de gostar, o desapego depois do apego; mais pertinente, o desafeto, em sua 

contrariedade e hostilidade, por conta do afeto.  

 A mudança também me aproximaria mais das discussões que vinha tendo, e que cada 

vez mais brilhavam meus olhos, no grupo de pesquisa da Bia, o MiDICom. Desde que tive 

contato com o projeto dela e a ideia de rupturas de performance e incoerências expressivas na 

cultura digital, me envolvi de tal modo que tais leituras e encontros começaram a povoar meus 

pensamentos — e mesmo aí, já embrionava um olhar não só para os momentos dessas rupturas, 

como também para as consequências mais duradouras, posteriores, sobretudo naqueles que 

investiam ou desenvolviam grandes afetos por sujeitos e marcas.  

 Foi na disciplina Tecnologias da Comunicação e Sociabilidades: “Internet, Culturas 

Políticas e Cultura Pop, ministrada pela Simone e pelo Prof. Dr. Viktor Chagas, no primeiro 

semestre de 2017, que os típicos debates realizados em aula começaram a fermentar algumas 

palavras-chave na minha cabeça: ativismo de fãs, política, cultura pop. Logo após a conclusão 

deste curso, entre escritas de artigos finais e o próprio Comúsica, aconteceu o episódio 

Apanhador Só. Embora nunca tenha parado para ter uma escuta dedicada à banda, o fato de ser 

da província, além das diversas amizades que tenho e sempre a seguiram (algumas daquele jeito 

messiânico), ou que são efetivamente conhecidas próximas dos integrantes, me fez tomar este 
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evento de uma forma especial. O resíduo daquele turbilhão de microcosmos, que eu 

acompanhava tal qual um Datena ao vivo, foi o meu artigo final desta disciplina. Os pareceres, 

tanto da Simone quanto do Viktor, motivaram que pensasse em enviá-lo para o encontro da 

Compós do ano seguinte.   

 Para completar as lacunas, trazer novos questionamentos e fios condutores, convidei a 

colega, mestranda à época e hoje doutoranda, Beatriz Medeiros (que, em uma cafeteria de Porto 

Alegre, foi com quem debati pela primeira vez o que estava acontecendo com a banda a partir 

de um viés investigatório), minha orientadora de Doutorado e meu orientador de Mestrado. A 

partir daí, com outros conflitos aparecendo, minha atenção foi se voltando para a construção 

deste como um fenômeno; e a produção científica da mesma forma.   

 Acredito que sempre tive um certo fascínio pelo ser fã. As duas constantes afetivas de 

maior longevidade na minha vida são o futebol, como prática esportiva ou como torcedor (de 

estádio!) e a música, em específico o rock e o heavy metal que embalaram a minha 

adolescência, decoraram as minhas paredes, tomaram a minha fala e consumiram a minha 

mesada e primeiros salários. Entendo ser fã aqui como um reconhecimento — com outros fãs 

mesmo de produtos e sujeitos completamente distintos (às vezes opostos e rivais) —, de um 

modo de viver; ter alguém que te entende. Ser fã como um pertencimento, e a algo maior, 

coletivo. Uma empolgante sensação de não estar sozinho no mundo. 

Trabalhar como jornalista musical me fez perder um tanto o eu-fã-de-música vibrante e 

passional (talvez a idade também) do jeito que havia sido. Aquela emoção de novas descobertas, 

novos shows, novos artistas, a dedicação de realmente se preparar para um concerto por 

semanas (decorando letras de artistas que não conhecia tanto, lendo biografias) foi se esvaindo 

para uma certa frieza profissional. Ainda assim, costumo contar que uma apresentação do 

Evanescence, em 2012, de certa forma, me reconectou com modos de ser que pareciam 

perdidos. Logo o Evanescence, que quando surgiu era exatamente o tipo de modinha que eu 

imaginava que derrubaria o efervescente heavy metal no Brasil no início dos anos 2000.  

Quando o show começou, pela primeira vez eu vi o Pepsi on Stage (local da 

apresentação) tremer. Ver fãs cantando todas as músicas com tanto empenho reconfigurou 

minha percepção (meu afeto!) relacionada ao grupo, contagiado naquelas duas horas. Virei fã 

daquelas e daqueles fãs da banda, ainda que não da banda. Esse laço forte, inquebrável, visível 

e tangível que eu vi de perto, como um estranho, me acertou em cheio. Por isso, me chama tanta 

atenção quando laços similares a estes parecem violados de forma traumática. Rupturas — 

termo que um Crtl + F neste arquivo deve resultar em mais de uma centena de resultados — 
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como quebras daquilo que estava acordado e partilhado, formando rasuras como modos de 

lidar (criados e construídos), foi o que me instigou a escrever esta tese.  

 

*** 

Quando do meu interesse em rumar para a área de pesquisa em Comunicação e Música, 

em meados de 2015, tomei conhecimento das produções originadas na Universidade Federal 

Fluminense — fala uff ou u-efe-efe? foi a primeira pergunta que fiz ao chegar no campus 

Gragoatá no ano seguinte. Já tendo submetido o projeto para o processo seletivo do Doutorado 

em Comunicação, meu primeiro contato com a universidade e o curso, de fato, foi durante o 

simpósio POA Music Scenes, organizado pelo Cultpop e realizado na Unisinos, em 2016. A 

palestra inspiradora da Simone e conversa com colegas me motivou a solicitar para a Adriana 

a mobilidade acadêmica, e espécie de estágio (como me refiro para pessoas de fora da pós-

graduação) do Mestrado, na instituição, via Procad. 

Pude ficar dois meses frequentando a disciplina da Bia e os encontros do grupo de 

pesquisa LabCult, onde me senti acolhido e maravilhado com as trocas, as outras perspectivas 

em relação ao meu curso de Mestrado e a minha primeira experiência de verdade em uma 

universidade pública e federal (até então, havia apenas cursado Alemão na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul). Regressei no ano seguinte, já como mestre e agora como 

doutorando, integrante tanto do LabCult, coordenado pela Simone, quanto do MiDICom, recém 

iniciado pela Bia. As partilhas nos grupos e suas dinâmicas, seja em apresentação de projetos, 

debate de textos ou conversas com convidadas e convidados, foram fundamentais para a minha 

formação. 

Além disso, a UFF também me proporcionou a experiência laboral em uma revista 

científica, a Contracampo, na qual atuei como revisor e coordenador da revisão durante dois 

anos. No segundo ano do Doutorado, ministrei duas disciplinas na graduação de Estudos de 

Mídia: Crítica Musical (assim mesmo, sem complementos ou nome fantasia), minha primeira 

experiência docente, e Teoria do Rock’n’roll, junto do grande amigo que esse período me 

apresentou, Thiago Pereira Alberto. Foram dois semestres gratificantes, em que pude ter uma 

noção prática de como trocar conhecimento com estudantes por um período maior do que uma 

fala em sala de aula, administrar uma turma, propor trabalhos e avaliá-los, o que funcionava 

como estratégia de ensino e o que não dava certo. Tive a oportunidade de co-orientar trabalhos 

de conclusão e participar de bancas como avaliador; ambas atividades que, particularmente, são 

algumas das tarefas desta profissão, ou caminho de profissão, que mais tenho prazer em realizar.
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 A tese é, ou parece ser, à primeira vista nosso compromisso de fato com o curso de 

Doutorado, o que está no contrato (embora os relatórios de bolsista sejam, assim, as letras 

miúdas de diversas outras atribuições e metas), mas a redação do memorial deixa nítido que a 

tese é uma parte. Talvez nem seja a mais importante, ainda que seja a que mais assusta — nesse 

sentido, parece próximo do que alunas e alunos de graduação sentem ao pensar em TCC já no 

primeiro semestre, cultivando um certo pavor ao longo dos anos. Ademais, a tese em si, ainda 

que seja objeto de expressão de afetos, também é um tanto fria, sem explicitar os ganhos e 

perdas desse período, sobretudo em meio a uma pandemia. Como produto final, não apresenta 

os custos que todo o processo teve (tem e terá).  

O que tentei elucidar neste memorial foi uma trajetória, uma (ou a) coleção de caminhos 

e realizações que me levaram aqui. No texto de qualificação — onde redigi uma primeira versão 

deste memorial — apresentei minhas dúvidas, angústias e receios quanto à pesquisa, e uma 

reflexão para os dois anos e meio pregressos e o que estava por vir. Nesta tese que entrego, se 

não resoluta em torno da amplitude que enxergo, apresento o meu percurso tátil em torno do 

meu objeto; aqui está o mais profundo que me foi possível submergir neste fenômeno para 

emergir com uma contribuição científica.  

 

Jonas Pilz 
 Sem data/Para não pertencer/Ao passado 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma vez fã, sempre fã1. Ou não?  

É evidente que, ao longo do tempo e de maneira espaçada, deixamos de acompanhar ou 

mesmo gostar de produtos culturais que moldaram nossa identidade, nos encaixaram em 

círculos sociais e embalaram nossa juventude (GROSSBERG, 1992; SHUKER, 1999). É trivial 

dizer que, no fluxo da vida, ressignificamos afetos e dedicações, ou que novos focos de atenção 

— alguns avassaladores e que reivindicam uma quase exclusividade — surgem e atropelam ou 

atravessam os anteriores, como corroboram os estudos acerca do envelhecimento de fandoms 

(BENNET; HODKINSON, 2012). Nossos investimentos afetivos em artistas musicais são, de 

certa maneira, como nossas amizades adolescentes: best friends forever, até que dali alguns 

anos percebemos que já não lembramos da letra daquele hit ou o nome daquela guitarrista. O 

último play? Nem o algoritmo sabe dizer quando foi.  

Tais distanciamentos acontecem tanto por uma percepção repentina de que o tempo 

passou, quanto demarcados por um ato simbólico, como retirar das paredes e portas de um 

quarto os pôsteres que costumavam guardar este refúgio. Ainda que episódios assim sejam 

corriqueiros, há uma certa tendência da mídia, dos próprios fandoms e até mesmo do olhar 

acadêmico — mesmo que atento aos desvios —, em valorizar ou cobrar que fãs permaneçam 

fãs não importa o que aconteça2 (ROOS, 2020). O fascínio e a intensidade longeva da entrega 

são as marcas típicas das narrativas sobre fãs: de colecionadores de vinil saudosistas que 

dedicam grandes somas monetárias na aquisição e manutenção de objetos antigos até jovens 

que passam semanas em uma fila para estar perto de uma celebridade artística. 

Na dimensionalidade musical, por certo que nossas e nossos artistas favoritos nem 

sempre conseguem nos agradar em novos lançamentos. Ao menos não da mesma maneira que 

conseguiram em seus primeiros trabalhos ou naqueles em que capturaram nossa atenção e 

 
1 A expressão (em inglês once a fan, always a fan) costuma ser utilizada nas plataformas de redes sociais como 
indicativo de relações duradouras, sobretudo para produtos culturais com certa perenidade de lançamentos, como 
artistas musicais, séries de televisão e franquias de filmes. Via de regra, carrega certa ironia, alter aplicada, quando 
atrelada a sujeitos que acompanham estes produtos desde a infância ou adolescência até a vida adulta (por serem 
adultos que consomem produtos para crianças e adolescentes). Desta maneira, uma vez fã, sempre fã tenta 
explicitar supostas inconformidades entre idade vigente e consumo, como por exemplo: fãs do Universo 
Cinemático da Marvel (MCU no original), que acompanharam a saga de filmes por mais de uma década, ou as 
temporalmente espargidas sagas literárias e fílmicas de Harry Potter e Crepúsculo. 
2 A premissa foi testada em 2018 pela Bundesliga (Campeonato Alemão de Futebol) quando promoveu a sua 
temporada esportiva com a peça publicitária “The Fans are not for sale... or ae they?” (Os fãs não estão à venda... 
ou estão?). Torcedores dos clubes alemães foram procurados por representantes de agremiações rivais para que 
transferissem sua paixão e dedicação (como se fossem atletas) ao principal adversário, sob ofertas de até 200 mil 
euros. Nenhuma tentativa de contratação foi aceita. <https://www.facebook.com/watch/?v=398440493935545 >. 
Acesso em 19 jun 2021. 
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afeição — não raro, nos desagradam bastante com o passar dos anos. Trocas de integrantes 

podem nos afastar; rumores de, por exemplo, tratamento ruim a nossos pares-fãs podem nos 

chatear; e outras episódios de maior ou menor magnitude catalisam descontentamentos e 

dispersões. Embates mais tangíveis, ou cenas lamentáveis, por alguma desinteligência pontual 

também não são nenhuma anomalia, como aconteceu com Legião Urbana e Restart.  

Em 1988, fãs se revoltaram contra a Legião Urbana durante e após um show em Brasília, 

marcado como o retorno da banda à sua cidade natal, e que acabou sendo o último por lá. Com 

uma estrutura aquém do evento, assistido por cinquenta mil pessoas, a apresentação transcorreu 

com diversas brigas na plateia, invasões de palco e lançamento de objetos ou artefatos 

explosivos na direção dos músicos. A cada início de desordem, Renato Russo condenava os 

atos e vociferava contra o município e seus habitantes. No documentário Rock Brasília - Era 

de Ouro, de Vladimir Carvalho, lançado em 2011, há entrevistas com fãs para canais de 

televisão, logo após o show, alegando que jamais escutarão a Legião Urbana novamente3. Em 

2010, uma grande confusão se instaurou em frente à Fnac da Avenida Paulista, em São Paulo, 

antes de um encontro entre a banda Restart e sua base de fãs4. Abalados física e emocionalmente 

com as mazelas da tarde/noite de espera em uma fila, e a desistência por parte do grupo, fãs 

concederam entrevistas para uma reportagem televisiva em que, além de reclamações, relatos e 

promessas, também anunciavam o fim de seu amor pelo quarteto de happy rock brasileiro.  

Minha atenção nesta tese, contudo, reside nos embates em que fãs elaboraram chaves 

interpretativas menos próximas de tal artista agiu assim e mais como tal artista sempre foi 

assim; e eu não sabia (!). O incômodo com as atitudes pessoais de musicistas, sintetizado no 

proto-paradigma separar (ou não) a obra do artista, é uma questão recorrente e cíclica na 

cultura pop e na história das artes. Periodicamente, esta pauta tem sido acionada e requentada 

(se é que esfria) nos portais de notícias. Uma breve compilação: Correio Braziliense, em 2017, 

 
3 A apresentação aconteceu no estádio Mané Garrincha, em 18 de junho de 1988, quando a Legião Urbana foi o 
primeiro artista a tocar para cinquenta mil pessoas em Brasília dentro de um espaço privado. Quando a banda não 
retornou para o bis, a confusão ficou generalizada e seguiu para fora do local, com a destruição de ônibus e muitas 
pessoas feridas. “Eu me lembro bem do palco pelos mais de sessenta minutos que lá ficamos. Bombas explodindo, 
alambrado despedaçado, invasão e mais bombas explodindo do meu lado; e depois de uma noite em claro, 
hostilizado no aeroporto, no caminho de volta pra casa”, disse o guitarrista Dado Villa-Lobos, trinta anos depois, 
para o Correio Braziliense: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2018/06/17/interna_diversao_arte,689065/ha-30-anos-fas-da-legiao-urbana-provocaram-um-badernaco-no-
mane-garri.shtml> Acesso em 19 jun 2021. 
4 Em 2010, o Restart, cuja base de fãs era composta em sua maioria por adolescentes e pré-adolescentes, “iria 
promover o álbum novo na livraria Fnac e teve que cancelar por falta de estrutura – eram mais de 3 mil fãs para 
sessão de autógrafos e o local não comportava tanta gente. Revoltados, os fãs da banda deram entrevistas 
reclamando, chorando e uma das fãs se referiu à situação como uma ‘puta falta de sacanagem’, um erro que se 
tornou um meme on e offline. O vídeo viralizou, o bordão pegou e foi indicado à ‘Webhit’ no VMB (Video Music 
Brasil)” (MONTEIRO, 2013, p. 28). 
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É possível separar o artista do que ele produz?5; El País Brasil, em 2018, O que fazer com a 

arte de homens monstruosos?6; Multiverso Geek, em 2019, Até que ponto é possível separar a 

arte do artista?7; A Gazeta, em 2020, Você consegue separar o artista da obra que ele 

produz?8; UOL, em 2021, Fãs criticam erros de Karol Conká, mas reafirmam admiração por 

suas músicas9; UOL, em 2022, Como separar a boa arte do artista babaca10. Via de regra, o 

que se repete é a contraposição — individual ou coletiva, por sujeitos admiradores — entre a 

arte produzida e comportamento pessoal tido como não desejável da ou do artista. O cerne deste 

dilema é a percepção de que, dentro da performance artística (que também inclui entrevistas, 

shows, e, atualmente, publicações em plataformas de redes sociais), há inconsistências, 

incoerências e elementos de grave desaprovação ou descomunhão.   

Nietzsche, interessado nos construtos e aplicabilidades dos juízos de valor em A 

Genealogia da Moral (2013), acreditava ser impossível isolar obra e artista, mas hierarquizava 

as partes ao conceber o menos importante artista como aquele de que a importante obra 

necessita. Em outras palavras, a obra deveria ser levada seriamente; o artista nem tanto. Ele 

tentava, assim, ressignificar sua relação pessoal com o compositor Richard Wagner, até certo 

momento seu amigo e ídolo. Com o passar dos anos, Nietzsche identificou mudanças na 

personalidade, no comportamento e na produção musical de Wagner (pautadas, sobretudo, pela 

reprodução de preconceitos religiosos e raciais após sua conversão ao cristianismo, com a qual 

Nietzsche não compactuava). O filósofo chegou a escrever ensaios críticos substanciosos em 

seus últimos anos de vida (e sanidade), posteriormente compilados e publicados como Nietzsche 

contra Wagner, em 1899.  

Acredito que minha principal decepção com um artista musical, a ponto de gerar 

incômodo suficiente para não o ouvir voluntariamente — e se uma música for reproduzida em 

algum lugar público me motivar a protagonizar uma policinha de problematização —, seja o 

Pantera. O quarteto texano de metal, muito thrash para ser heavy e muito groove para ser 

thrash, é adorado e respeitadíssimo por dez entre dez headbangers. Ainda que nunca tenha sido 

uma das minhas vinte bandas preferidas, certamente estava no top 50. A dissolução do grupo 

 
5 <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2017/11/06/interna_diversao_arte,638854/casos-de-assedio-no-cinema.shtml> Acesso em 19 jun 2021. 
6 <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/08/cultura/1515416335_689166.html> Acesso em 19 jun 2021. 
7 <https://multversogeek.com.br/ate-que-ponto-e-possivel-separar-a-arte-do-artista> Acesso em 19 jun 2021. 
8 <https://www.agazeta.com.br/colunas/rafael-braz/voce-consegue-separar-o-artista-da-obra-que-ele-produz-
0520> Acesso em 19 jun 2021. 
9 <https://tinyurl.com/56fx9j2m> Acesso em 19 jun 2021. 
10 <https://www.uol.com.br/esporte/colunas/milly-lacombe/2022/01/16/milly-como-separara-a-boa-arte-do-
artista-babaca.htm> Acesso em 18 jan 2022. 
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em 2003 e o assassinato do guitarrista Dimebag Darrell11 em 2004, por um fã possivelmente 

inconformado com este fim, de certa maneira canonizaram imediatamente o Pantera. Ou seja, 

tornaram o grupo um representante hours concours daquela cena ou período de que fez parte: 

um grupo que ao encerrar as suas atividades, ou através da impossibilidade de retomá-las, é 

elevado a um hall da fama informal, celebrado, referenciado e revisitado (REYNOLDS, 2011).  

No período destes acontecimentos eu era um tanto quanto jovem-alienado em demasia, 

e também não recordo de ter tido contato com qualquer problematização (na imprensa 

especializada em heavy metal ou conversas entre amigos) quanto à bandeira confederada — um 

símbolo usado por muitas bandas sulistas de rock’n’roll, assim como por supremacistas 

brancos, organizados ou não — que adornava a guitarra de Dimebag. Se, evidentemente, passei 

a repudiar tal simbologia quando conheci sua origem e apropriações contemporâneas, a pá de 

cal veio em 2016, quando o ex-vocalista do Pantera, Phil Anselmo, durante um show em 

homenagem ao ex-colega assassinado, fez uma saudação nazista, com o braço direito levantado 

e a mão aberta com dedos em riste, e gritou “white power” (poder branco)12. Foi o estopim 

racista (uma vez que outros episódios passados de supremacismo branco de Anselmo foram 

revelados) para que, em suas últimas vindas ao Brasil, eu não tenha comparecido às 

apresentações ou colaborado em qualquer divulgação, ainda que trabalhasse com cobertura 

jornalística de turnês da cena neste período. A resposta do público de Anselmo desde então, 

entretanto, está longe de qualquer mobilização contundente, sem reivindicações para o 

cancelamento de apresentações, boicote a lançamentos ou outras ações práticas. 

Nesta tese, o que elaboro é a potencialidade de episódios de tensionamento drástico 

entre fãs e artistas de rock, que colocaram em xeque a sua identificação, com excepcional poder 

de afetação nesta relação, a ponto de catalisar sensíveis aversões e processos de desvinculação. 

Trato de cizânias intensas, com grande atenção midiática, que requisitaram pronunciamentos 

destes artistas, em meio a indícios de quebras potencialmente fatais com parte de seu círculo de 

seguidores: um desgosto abrupto, uma decepção rapidamente elaborada e que corroeu o que foi 

criado com a parcimônia e dedicação dos anos. Estes processos ocorreram, via de regra, a partir 

da alegação e revelação de que tal artista foi incoerente ou enganou seu corpo de fãs, 

promovendo-se com signos que não o representariam de forma fidedigna. Examino 

 
11 Darrell Lance Abbott (seu apelido Dimebag é uma gíria para maconha) foi assassinado em 8 de dezembro de 
2004 em Columbus, capital de Ohio, nos Estados Unidos. Darrell estava em turnê com o Damageplan, banda que 
fundou com seu irmão Vinnie Paul após o fim do Pantera. Um dos presentes na plateia, identificado como fã do 
Pantera pela imprensa, atirou no guitarrista já na primeira música do set. Outras quatro pessoas foram alvejadas; 
três sobreviveram e uma também faleceu. O atirador foi morto por um policial em seguida.  
12 <https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2016/01/28/phil-anselmo-faz-gesto-nazista-e-grita-white-
power-em-show-video>. Acesso em 19 jun 2021. 
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especificamente as frustrações de fãs geradas quanto à incompletude das expectativas acerca de 

determinados posicionamentos e comportamentos sociopolíticos. Ou seja, são crises com as 

quais estes artistas precisa(ra)m lidar elaboradas por seus próprios fãs (!).   

 

I.1 Objeto de disputas, brechas e abandonos: crises na relação fã-artista  

 

A eclosão de crises de identificação e processos de reconfiguração de laços entre fãs e 

artistas nesta pesquisa tem a tonificação das singularidades que Pereira de Sá e Polivanov (2012; 

POLIVANOV, 2012) designam como rupturas de coerência expressiva. Cristalizam-se em 

exemplares da emergente cultura do cancelamento e ratificam, de certa maneira, a polarização 

política do cotidiano (CAROTHERS; O’DONOHUE, 2019), áspera e pouco dialógica. 

Adiciono também a delimitação gênero-musical do rock, um potencial enquadramento para 

expectativas e imaginários políticos reduzidos a um sentido de oposição às estruturas 

dominantes e alinhamentos entre fãs e artistas (GROSSBERG, 1997; PILZ; JANOTTI 

JUNIOR; ALBERTO, 2020). 

Tomando a coerência expressiva pensada por Goffman (2009) como o produto daquilo 

que fazemos para sermos vistos de uma determinada maneira e como o que fazemos é 

interpretado por outrem — ou seja, uma negociação entre o que pode e o que não pode ser 

performatizado sem que haja, a princípio, um estranhamento —, o autor garante que tal balanço 

é suscetível a falhas, como sublinham Pereira de Sá e Polivanov (2012). Goffman propôs a 

coerência expressiva de um sujeito (que pode ser individual ou coletivo) como uma dinâmica 

de co-construção com outros sujeitos, mas não necessariamente partilhada por todos que estão 

envolvidos em sua rede de existência. Em outras palavras, ela é desejável e elaborada 

progressivamente, mas também é deveras subjetiva. Há momentos em que a atitude de A é 

assimilada como incoerente por B; e, portanto, passível de notabilidade e críticas. Se certas 

performances e episódios que protagonizamos são adesivados num sentido por alguns, todavia 

podem ser interpretados e relacionados por outros em modos inversamente proporcionais. A 

ruptura, como pensada pelas autoras, acontece nos momentos em que se elabora um inesperado 

inadmissível ou um não passível de deixar para lá dessas performances. 

Das rupturas se origina o cancelamento de um artista, a dinâmica de esforços punitivos 

e pretensamente reparadores (HOLMAN, 2020), sobretudo nas plataformas digitais, oriundos 

de algum tipo de senso de injustiça (NG, 2020). Trata-se de uma manifestação, ou instrumento, 

do ativismo de fãs (BENNET, 2012), cujas mobilizações estão cimentadas na partilha de 

premissas, disposição de mudanças paradigmáticas e alinhamento entre fãs e fãs ou fãs e 
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artistas. Organizadas ou descentralizadas, as investidas para um cancelamento permitem poucas 

possibilidades de argumentação e retratação do sujeito ou produto cancelado.  

Ao acoplar estes enredos, de especial atenção midiática, com fãs e não-fãs de 

determinados artistas, ao cenário ou fenômeno de polarização política mundial (CAROTHERS; 

O’DONOHUE, 2019; CASTELLS, 2019), também considero a expectativa por alinhamentos 

nestes polos. Neste ambiente de disputas, na medida em que a política — sobretudo no seu 

campo institucional — se aflora como um grande entretenimento, o entretenimento teve, de 

certa maneira, uma virada politizada, no sentido de a política estar cada vez mais intrínseca e 

evidente (STREET; INTHORN; SCOTT, 2014), sem tomá-la como ausente em algum 

momento. Street (1997, p. 6) assinala que “a cultura pop se tornou, por conta de seus usos e a 

partir do valor dado a ela na sociedade, uma forma de atividade política (...) ao mesmo tempo, 

a política contemporânea tem se conduzido no mesmo modelo e formato da cultura pop”. Para 

o autor, chega ao ponto de, em determinadas situações, ser “quase impossível dizer onde o show 

business termina e a política começa” (STREET, 2012, p. 347, tradução nossa)13. Estes 

atravessamentos são um capital ou estratégia cada vez mais almejado e acionado para 

comunhão com fãs, acolhimento crítico-midiático e expansão de alcances nas carreiras 

artísticas. Longe de me alinhar com qualquer falsa dicotomia que assuma o rock como 

politizado e o pop docilizado (PEDELTY; WEGLARZ, 2013), avento que conflitos entre fãs e 

artistas em torno de suas coerências expressivas, quando lotados no rock, riscam suas próprias 

tessituras políticas.  

Por tessituras políticas não pretendo essencializar o rock a uma missão politizadora, 

concordando com Pedelty e Weglarz (2013). Refiro-me ao imaginário que exibe o rock como 

um suposto aparato musical e social de expressão e cristalização de inconformidade e oposição 

às estruturas de opressão, como regimes políticos, gestões governamentais, sistemas 

econômicos, doutrinação religiosa, entre outras. Ainda que outros gêneros musicais, como o 

rap, também tenham essa patente, a historicidade do rock e seu assentamento na cultura pop o 

privilegiaram como uma manifestação chancelada e aceita (GROSSBERG, 1997). As estruturas 

de domínio social seriam opostas por pautas e temáticas progressistas, anti conservadoras, 

comportamentos transgressores e subversivos que as ofendem, resistem ou tentam modificar 

(GROSSBERG, 1993). Por outro lado, uma vez que assumir quais seriam as estruturas de 

controle e poder inaceitáveis não é algo dado, ou partilhado de forma homogênea, crises na 

 
13 Tradução para “almost impossible to tell where the show business ended and the politics began”. 
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relação fã-artista também se originam em associações despercebidas até certo momento, tidas 

como incoerentes ou surpreendentes.  

Com o satírico título “Fãs se revoltam ao descobrirem que Rage Against the Machine e 

System of a Down são bandas políticas - pois é, em pleno 2020”14, a edição brasileira da revista 

Rolling Stone compilou as recentes interpelações de fãs dos dois grupos estadunidenses acerca 

do viés político de algumas de suas canções; ao que os artistas responderam com ironia, 

sustentando que todas as suas músicas têm cunho político. Ao publicar essa matéria, a Rolling 

Stone sugere, portanto, um estranhamento quanto a fãs de uma banda cuja tradução literal de 

seu nome é Fúria Contra a Máquina — a máquina em questão representa a opressão das 

estruturas e sistemas de poder — sentirem-se indignados contra o grupo, em atividade há quase 

três décadas15. 

Essas disputas têm em comum uma espécie de caráter de revelação sobre artistas e a 

quebra de expectativa de fãs. São episódios, fatos novos, suficientemente fortes enquanto 

contrapesos, posicionados na outra parte da balança da relação de fãs com artistas, que já possui 

o gosto musical e os afetos de anos de dedicação, sociabilidades, materialidades e memórias em 

um lado. Esta quebra de expectativa, sinalizo, pode ser tão dolorosa, pesada, a ponto de 

desestabilizar o equilíbrio definitivamente, como uma força gravitacional que não se pode 

ignorar. Este contrapeso afetivo, injetado em fãs de forma crescente por posicionamentos e 

anseio por alinhamentos sociopolíticos (HINCK; DAVISSON, 2020), ocasiona, por vezes, a 

quebra da balança. Em outras palavras, entre manifestações de incômodo, críticas e 

contrariedades, há também processos de saída ou processos de desvinculação de fãs. 

O que apresento nesta tese é o fenômeno de rupturas midiáticas de artistas que produzem 

rasuras em seus fãs e de que maneira estas potencializam estes processos de desvinculação. 

Rasura opera aqui como uma metáfora no sentido de uma mancha, uma marca, um borrão em 

uma folha, mantendo, mantendo em partes ou apagando qualquer visibilidade da narrativa que 

se tinha até então na relação fã-artista (escrita neste papel hipotético). Meu interesse reside em 

como se dá este processo, em suas dimensões reflexivas e práticas, sobretudo onde se cristaliza 

de maneira intensa e quiçá perene: uma espécie de transição de fãs para ex-fãs. De fato, a 

constituição de rasuras, longe de ser um conceito a ser composto e lapidado, é parte da hipótese 

 
14 <https://rollingstone.uol.com.br/noticia/fas-se-revoltam-ao-descobrirem-que-rage-against-machine-e-system-
down-sao-bandas-politicas-pois-e-em-pleno-2020> Acesso em 19 jun 2021. 
15 Em maio de 2021, o Rage Against The Machine manifestou repúdio à ocupação e ataques de Israel ao território 
palestino. Entre algumas mensagens de desaprovação pelo posicionamento, de fãs e não-fãs, o grupo foi rotulado 
como oportunista e que não deveria misturar política com sua música.   
<https://www.facebook.com/RATM/posts/329747525178054 > Acesso em 19 jun 2021. 
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a ser verificada (se existem, como existem?), vislumbrando ex-fã como uma noção possível, 

emergente e operacional no campo dos estudos de fãs; um produto deste fenômeno de crises 

midiáticas na relação fã-artista. Em síntese, as rupturas são processos de crise relacional co-

protagonizado e referenciado ao artista (ainda que também elaborado pela sua rede) e rasuras 

são aqueles experienciados por fãs, referenciado à relação fã-artistas. Desta maneira, as rasuras 

se originam de rupturas, mas nem toda ruptura origina rasuras. 

Em uma entrevista publicada na revista MATRIZes, em 2015, o pesquisador Matt Hills 

sinalizou que 
 

uma das coisas divertidas sobre os estudos de fã é que eles dizem bastante sobre o que 
pode significar ser um fã. E agora nós viramos o disco e começamos a aprender o que 
poderia significar ser um antifã. Porém a categoria de não fã continua esta coisa 
estranha, amorfa que ninguém pode definir de fato. Ninguém estudou empiricamente 
o que significa ser um não fã ou como isso poderia ser possivelmente refinado. 
Ninguém tem realmente estudado audiências indiferentes, em si mesmas, como um 
aspecto central (HILLS; GRECO, 2015, p. 152) 

 

Para além do delineamento de um frutífero mapeamento do não ser fã, indicado por 

Hills, quando iniciei esta pesquisa notei que os estudos de fãs tampouco faziam consideráveis 

apontamentos em torno destes processos de saída, sobre deixar de ser fã — o que, por certo, a 

cultura do cancelamento potencializa e abarcará daqui para frente nos estudos acadêmicos. 

Minha delimitação deste fenômeno no rock’n’roll tem origem no vislumbre de que estas 

quebras de expectativas possam ter, entre as efemeridades próprias do que se publica em 

plataformas de redes sociais (de modo reativo-imediato, sem deixar de ser reflexivo, mas cujo 

espaçamento de tempo é fundamental para uma ressignificação fidedigna), uma potência neste 

recorte de gênero musical por abarcar não apenas contendas entre artistas e fãs, mas serem 

quebras de expectativas em relação ao que se concebe com um artista de rock nas suas 

sensibilidades. Meu olhar empírico se localiza em eventos situados no Brasil — e em um 

determinado período de instabilidade sociopolítica do Brasil, diga-se — ainda que envolvendo 

não apenas artistas brasileiros. 

 

I.2 Elaboração e apontamentos sobre o corpus  

 

 Desde que defini esta pesquisa como minha tese, vi surgirem diversos confrontos, 

pautados sobretudo pelo apoio de artistas a determinados políticos, críticas de musicistas a 

determinados políticos ou enredos denunciativos em torno de comportamentos supostamente 

falhos diante de expectativas de um purismo ético-moral (inalcançável, por certo) ou até mesmo 

criminosos. É evidente que não teria como contemplar todos os úberes eventos que gostaria. O 
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objeto e o corpus desta tese foram elaborados a partir da seleção de três eventos protagonizados 

por artistas roqueiros, com significativa atenção midiática, ocorridos em um período de um ano 

e meio, envolvendo Apanhador Só, Roger Waters e Dead Kennedys. Nestas três situações de 

crise, que aprofundo em três capítulos empíricos, observei que, em respostas a publicações nas 

páginas e perfis dos artistas, ou mesmo conversas em meus círculos sociais (on e offline), havia 

relatos discursivos de uma certa decepção irreparável de fãs com estes artistas — em que 

narrativas biográficas pessoais de fãs estariam incompatíveis com novos elementos das 

narrativas biográficas destes artistas. Minha escolha por este corpus se deu também não só pelo 

que os eventos têm em comum, mas pelas particularidades que possuem e com as quais posso 

diferenciá-los, visando maior amplitude do objeto. A começar pelos próprios, se é possível 

chamar assim, dados identitários mais básicos desses artistas.   

O Apanhador Só foi um trio que transitou entre grandes eventos de música, ao mesmo 

tempo em que fez apresentações em locais públicos e de passagem; sem palco, sem cobrança 

de ingresso. Ser uma banda originária do Rio Grande do Sul já a implica em um certo 

imaginário16, mas também na concretude de ser bastante conhecida e adorada no sul do país, e 

menos no restante do mapa nacional. Formada em 2003, portanto com menos de duas décadas 

de carreira, está inativa ou findada desde outubro de 2018, sem informações a respeito de seu 

status e com seus integrantes trabalhando em projetos paralelos.  

Em agosto de 2017, um relato publicado no Facebook, indicando violência física e 

psicológica em um relacionamento findado, à época havia três anos, teve tamanha repercussão 

a ponto de o grupo cancelar a sua turnê recém começada. A produtora cultural, radialista e atriz 

Clara Corleone, ex-companheira do guitarrista Felipe Zancanaro, justificou a exposição do 

ocorrido — até então de conhecimento restrito à intimidade do casal ou círculo social próximo 

— naquele momento a partir da canção Linda, Louca e Livre, presente no álbum Meio que tudo 

é um (2017), que a banda começava a divulgar. O título, em sua leitura, fazia referência aos 

feminismos latino-americanos. Daí, partiria uma ideia de incoerência entre a performance 

artística de um dos integrantes do grupo (e através da conivência dos colegas esta incoerência 

foi estendida ao grupo todo) e suas atitudes pessoais neste relacionamento. Entre milhares de 

manifestações de repúdio ao músico e à banda em plataformas de redes sociais, além de shows 

 
16 Historicamente as bandas gaúchas possuem uma certa dificuldade de conquistar públicos fora da região sul do 
país. As que conseguem carregam, via de regra, o rótulo popular generalista de rock gaúcho, que apenas as situa 
geograficamente. Govari (2016; 2020) trabalhou com esta chave semântica em sua dissertação de mestrado 
centrada na banda Cachorro Grande — que renega o rótulo de rock gaúcho com veemência — e com artistas que 
representam o que se convencionou a chamar de rock gaúcho no Rio Grande do Sul em sua tese, como TNT, Os 
Cascavelletes e DeFalla. 
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cancelados por produtoras, o próprio Apanhador Só cessou imediatamente o restante da turnê e 

anunciou um hiato nas suas atividades.       

 Roger Waters, ainda que com quatro décadas de carreira solo, é indissociável de seu 

período pregresso no Pink Floyd e de seus discos mais bem sucedidos, Dark Side of The Moon 

(1973) e The Wall (1979) — ou aquele dos martelos marchando, como meu pai costuma se 

referir —, rememorados em suas turnês que lotam estádios. O britânico, em atividade desde os 

anos 1960, é, inclusive, integrante de uma lista cada vez menor de artistas roqueiros com cacife 

para se apresentar a dezenas de milhares de espectadores. Waters, a propósito, se não inventou, 

contribuiu significativamente para o conceito de megashows, com a superprodução The Wall 

Tour, em 1980 e 1981 — com apenas trinta e uma apresentações em seis cidades, dada a 

complexidade de sua estrutura. Sua obra é a que possui mais espargimento aqui, não só 

consumida por fãs de rock progressivo, mas fãs de rock e audiências menos específicas. Em 

outubro de 2018, durante o período eleitoral no Brasil, a turnê Us + Them acumulou polêmicas 

no país em torno de seu posicionamento político, tanto nos concertos quanto fora deles.  

Em São Paulo, no primeiro dos oito shows, Waters incluiu no telão do palco o nome do 

então candidato à presidência do Brasil pelo Partido Social Liberal em uma lista de políticos 

estrangeiros categorizados como neofascistas em ascensão no mundo (a lista era atualizada em 

cada novo país por onde a turnê passava, com o acréscimo de um nome local). Imediatamente, 

foi aplaudido e respaldado por uma parte do público, mas também vaiado por outra. Algumas 

pessoas, em protesto ao artista, decidiram deixar o espetáculo em seguida (ameaçando, 

inclusive, registrar um boletim de ocorrência contra ele e a produtora), e as discussões chegaram 

às redes digitais, com repercussão de revolta, humor e até a desistência de comparecimento a 

outras apresentações e venda de ingressos adquiridos. Antes de seu penúltimo show, em 

Curitiba, na véspera da eleição, Waters foi alertado pela Justiça Eleitoral de que poderia ser 

preso, pois a legislação brasileira proíbe manifestações do tipo a partir das vinte e duas horas 

do dia anterior ao pleito. Em cada nova apresentação, o músico reconfigurou suas performances, 

fazendo a turnê ser parte de posicionamentos e campanhas contrárias a esta candidatura em 

específico, para além do contexto dos megashows e do âmbito musical.  

 O Dead Kennedys, banda estadunidense dos anos 1970 que cristalizou a subcultura punk 

e o punk rock em sua dimensão artístico-política, é o exemplar típico do artista que esteve em 

atividade em determinado período de origem de um subgênero musical e não possui, desde 

então, um marco de finitude de sua carreira. É expoente da demanda de revivals celebratórios 

(ALBERTO; GUERRA, 2020), que vem e vão de acordo com o vislumbre de oportunidades. É 
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uma banda de nicho, mesmo dentro do rock’n’roll e talvez até dentro do próprio punk rock, 

mas com um certificado status canônico. 

Em abril de 2019, a produtora de shows EV7 Live anunciou sua turnê celebratória de 

quarenta anos com uma peça de divulgação do ilustrador Cristiano Suarez. A arte mostra o que 

se pode entender como uma família (pai, mãe e filhos) maquiada como palhaços e trajando 

camisetas da seleção brasileira de futebol; os filhos têm espingardas nas mãos e todos estão 

sorrindo. À frente deles, tanques de guerra e ao fundo uma favela queimando. Há ainda um 

balão de fala em que um dos meninos diz: “I love the smell of poor dead in the morning” (eu 

amo o cheiro de pobres mortos pela manhã). Os signos são uma nítida alusão à parte da 

população brasileira que elegeu o atual presidente, sobretudo na visão satírica de seus 

opositores. A peça gerou intensos debates nas redes digitais, incluindo os perfis e páginas da 

banda, muito além do público-alvo do Dead Kennedys ou mesmo de fãs de rock. Inicialmente, 

o grupo foi celebrado por seus fãs, contrários ao governo brasileiro e seus apoiadores, 

corroborando a coerência expressiva da banda. Diante de ameaças e cobranças por explicações, 

entretanto, os norte-americanos alegaram que foram consultados acerca do material publicitário 

ou sequer aprovaram a peça; em seguida, desistiram da turnê no país. Entre discussões paralelas 

decorrentes do cancelamento unilateral, diversos fãs brasileiros e o próprio ex-vocalista Jello 

Biafra, fora do Dead Kennedys desde 1986, demonstraram frustração em relação à atitude do 

grupo, considerando-a discrepante diante de sua história, da subcultura e do subgênero musical 

ao qual se filia, uma vez que o punk se construiu como anti-autoritarismo-sistêmico-fascista, 

entre outras bandeiras (VALE, 2015; ROBB, 2006). 

 Ainda que esse tipo de leitura seja simplificado, está baseada nas diferentes análises e 

abordagens metodológicas que realizei juntamente com colegas acerca dos três eventos 

(POLIVANOV et al 2018; JANOTTI JUNIOR; PILZ; ALBERTO, 2019; GOVARI; 

ALBERTO; PILZ, 2020). Os episódios abarcaram, é lógico, as corriqueiras disputas nas redes, 

sobretudo aquelas tonificadas pela polarização das conversações em torno de temáticas 

comportamentais e ideológicas (KLIEGER-VILENCHICK; BADEN; YARCHI, 2020), 

enquanto espécie de cobrança e defesa — e outros perigosos, mas pertinentes, binarismos 

opostos possíveis — destes artistas e de fãs, ou não-fãs, além de uma espécie de relativização 

dos fatos, das elaborações e interpretações. O que proponho é uma atenção aos indícios de uma 

desilusão afetiva e na condição de identificação com o artista outrora admirado. De certa 

maneira, estas crises não deixam de corroborar, a priori, as perspectivas que tipificam as 

conversações em rede como reduzidas à dualidade entre bem e mal, o que é permitido e não 
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permitido, o que aceito e não aceito (PAPACHARISSI, 2015; BOUVIER, 2019), “mais 

irrigadas pelo afeto e emoção” (BOUVIER, 2020, p. 2, tradução nossa)17. É nesta seara que 

percebo uma espécie de reconfiguração proporcionalmente inversa à afeição esperada de ser 

fã, com narrativas de dissociação, incitamento de boicotes e outras construções em torno de 

prejuízos a estes artistas (Figura 1).  
 

 
Figura 1 — Indícios de rasuras na relação fã-artista  
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

 A seleção de textos na Figura 1 evidencia a revelação que passaria a impossibilitar a 

relação fã-artista; a quebra do contrato firmado entre as partes. Ou seja, se trata aqui da 

frustração e decepção decorrentes de um abalo nas crenças e construtos imagéticos: tal artista 

não representaria ou reproduziria certas índoles, condicionantes ímpares para os investimentos 

de capitais diversos destes fãs. Uma pesquisa simples nas redes sociotécnicas, e seus algoritmos 

próprios ou que permitem especificações de busca18, pelos nomes dos artistas revela que, 

mesmo quatro anos após a crise no Apanhador Só, o relato de Clara continua fazendo parte da 

narrativa do grupo, seja através de expressões reflexivas em torno do caso ou a rejeição à banda; 

ou que o Dead Kennedys e Roger Waters são lembrados em cada manifestação de notórios 

roqueiros contra o governo Bolsonaro. É nesse sentido que aponto para o potencial de 

perenidade das rasuras e dos processos de saída (Figura 2). 

 
17 Tradução para “more by floods of emotion and affect”. 
18 A busca randômica do Facebook (onde é necessário ter um perfil) por palavra-chave apresenta, inicialmente, se 
esta palavra-chave está em publicações ou atividades de contatos próximos. 
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Figura 2 — Indícios de perenidade das rasuras na relação fã-artista  
Fonte: amostra elaborada pelo autor  

 

 O que pretendo demonstrar nesta tese, quase como uma linha construtivo-cronológica 

fordista, é o processo que a intitula: 1) o rock, como um gênero musical preenchido e 

transpirante de determinados imaginários, construtos e apropriações, potencializa 2) rupturas 

midiáticas entre seus exemplares artísticos com seus fãs, quando expectativas, biografias e 

alinhamentos ideológicos e sociopolíticos são colocados em xeque, que inscrevem 3) rasuras 

na relação com seus consumidores ressignificantes de suas regras e produtos, que elaboram suas 

identidades na vinculação roqueira, e que 4) a partir de então, podem até findar esta comunhão 

particular com tal artista de maneiras tanto íntima quanto coletiva, numa transição de fãs para 

ex-fãs.  

 

I.3 Delimitações: questionamentos, objetivos e hipóteses  

 

Em minha trajetória de pesquisas sobre acontecimentos em rede, mencionada no 

Memorial, desenhei formulações metodológicas apropriadas para elaborar a complexidade de 

eventos midiáticos e disputas narrativas ambientadas nas redes sociotécnicas. Meu ponto 

observacional esteve, via de regra, delineado para conectar a diversidade semântica das 

conversações em rede (RECUERO, 2012) em pequenas unidades aglutinadoras de sentido. Em 

outras palavras, menos atento a quais sujeitos participavam do acontecimento e mais a como a 

produção de sentido elabora um acontecimento. Assim, meus próprios problemas de pesquisa 
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estiveram, de certa maneira, mais orientados a oferecer panoramas do que esmero com os afetos 

envolvidos.  

Nesta tese, os acontecimentos em si (e demarco esta prerrogativa de tratá-los como 

acontecimentos uma vez que esta é parte da minha fundamentação, como apresentarei no 

primeiro capítulo), as crises midiáticas, ainda que sejam elaborados com consistência, não são 

o objeto como um todo, mas parte dele. Meu percurso, portanto, exibe o rock através do ethos 

roqueiro (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020) em sua amplitude de associações, e 

dissociações, políticas; percorre as tipicidades da cultura de fãs, sobretudo em seus 

atravessamentos com a cultura digital, onde emerge a cultura do cancelamento; apropria estes 

três eventos singulares listados a partir da proposta do drama social de Victor Turner (1992; 

2008); para identificar como se constituem as rupturas e os processos de rasura, culminando em 

uma qualificação de quem trato enquanto ex-fãs. 

A questão principal que tenho como fio condutor desta pesquisa é como rasuras na 

relação fã-artista de rock potencializam processos de desvinculação de fãs?. Em minhas 

questões auxiliares, averiguo a) como são constituídas e quais são os efeitos das rasuras na 

relação fã-artista de rock a partir de crises midiáticas e divergências sociopolíticas; b) quais são 

as semelhanças, diferenças e especificidades nestas instaurações de rupturas e quem as 

protagoniza além de fãs e artistas; c) quais são as estratégias ou modos de lidar dos artistas 

diante destas rupturas. Reitero, nesse sentido, que o processo de desvinculação é um tipo de 

rasura na relação fã-artista, e não uma equivalência.  

Entendo que estas crises colocam em xeque identidades, imagens e performances a 

partir da leitura e partilha da existência de incoerências e fatos inadmissíveis, o objetivo 

principal de pesquisa nesta tese é elaborar o processo de desvinculação de fãs com seus objetos 

diante das rupturas e caracterizar a potencialidade de ex-fãs como uma possível noção 

taxonômica. Os objetivos específicos estão delimitados em a) identificar os modos de 

instauração destas rupturas e a decorrente formação de rasuras na relação fã-artista b) verificar 

as proximidades e distanciamentos das singularidades que compõem este fenômeno delimitado 

na música e no rock e; c) identificar os modos de gerenciamento de crise destes artistas e seus 

efeitos. 

Tendo como premissa da vinculação de fãs com artistas as apropriações e partilhas de 

certas comunhões (como gostos musicais, indumentárias, opiniões, experiências similares), a 

ruptura de coerência expressiva, ou a reconfiguração de leitura sígnica destes artistas, para seus 

fãs — e não-fãs interessados nos desdobramentos do episódio — parece negociar diretamente 
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com suas próprias coerências expressivas. Ou seja, se meu artista agora é assim, preciso 

externar que não compactuo com este posicionamento ou comportamento. O processo de 

desvinculação, portanto, é uma sequência e consequência disso: não posso mais ser seu fã, 

senão serei lido assim também (por mim e outrem). A partir da coleção de discursos nas Figuras 

2 e 3, a rasura na relação fã-artista de rock pode ser encarada como um processo autorreflexivo 

e publicizado, de demarcação, reconfiguração ou desvinculação afetiva e de identificação, com 

indícios de perenidade. Desta maneira, a hipótese central a ser verificada nesta tese é: o 

processo de desvinculação de fãs é uma decorrência das rasuras, manifestado e perpetuado 

como um modo de lidar e manter as suas próprias coerências expressivas, em que ex-fãs são 

qualificadas/os pela refutação da alcunha de fãs e pela descontinuidade de acesso e consumo 

aos marcos e dinâmicas da relação fã-artista (canções, indumentária, acompanhar 

lançamentos e novidades da carreira e vida pessoal). Especificamente, trabalho na apuração 

de hipóteses em que a) as rupturas se instauram a partir de uma revelação que tensiona pela 

contradição às biografias dos artistas e expectativas de fãs, sendo amplificadas por uma 

insatisfação posterior quanto aos seus modos de lidar que cristaliza sentimentos de traição, 

engano, desistência e a ressignificação de episódios do passado de ambos nesta relação; b) as 

rupturas centralizadas em posicionamentos políticos dos artistas (autoprovocadas) catalisam 

afetações mais raivosas enquanto a comportamental (denunciada) produz reações de sofrimento 

e desgosto; c) os gerenciamentos dos artistas são breves, pouco dialógicos em sua concepção, 

na tentativa de auto outorgar o controle de finitude da crise. 

 

I.4 Arquitetura da tese      

 

Além desta introdução, apresento seis capítulos e considerações finais nesta tese.  

No primeiro, ROCK EM GÊNESE, GÊNERO E GERAÇÃO: as 

estereotipihistoricidades e possibilidades de um ethos roqueiro em suas dimensões políticas, 

elaboro a constituição do ethos roqueiro (PILZ; JANOTTI JUNIOR, ALBERTO, 2020) como 

enxerto para os episódios que compõem o corpus, onde este ethos é tanto acionado quanto 

tensionado. Aqui apresento a elaboração midiática do gênero musical, a partir da migração de 

zonas rurais para centros urbanos e estratégico embranquecimento de seus partícipes na década 

de 1950 (TOSCHES, 2006; ALTSCHULER, 2003). Esta marcação primeva do rock como uma 

cultura jovem, delinquente, contraventora, rebelde sem causa (TOSCHES, 2006), em uma 

sociedade conservadora (STREET, 1997), foi reconfigurada na década seguinte. A ascensão, 

nos anos 1960, de turbulências no tecido social — como em Washington, San Francisco e Paris, 
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as lutas por direitos raciais e de gênero, a forte oposição à Guerra do Vietnã — foram 

tonificantes (MERHEB, 2012) para a emergência de um rock envolvido nas grandes causas e 

nos grandes eventos daquele período. É daqui que se extrai, ou se destila, um ethos roqueiro: 

um conjunto de comportamentos, performances e expectativas de uma pretensa não-

passividade, não-aparelhamento e enfrentamento ao que seria imposto pelas estruturas 

dominantes (GROSSBERG, 1997; PILZ; ALBERTO, 2021), mas que, mais do que uma diretriz 

ou dogma, em sua dimensão prática, e política, se concretiza em apropriações e produção de 

sentidos discrepantes umas das outras (PEDELTY; WEGLARZ, 2013). Assumindo a 

pregnância na cultura pop de um rock supostamente transgressor e indelével (GROSSBERG, 

2005), e não assumindo o rock como dado a um propósito político (GROSSBERG, 1993; 

MERHEB, 2012), evidencio que períodos eleitorais ou da politização de eventos sociais 

potencializam a assimilação (ou cooptação?) do rock e de roqueiros a pautas políticas 

conservadoras; e os modos de sustentar-se, ainda assim, um ethos roqueiro. 

No segundo capítulo, CULTURAS DE FÃS, DIGITAL E DO CANCELAMENTO: 

atravessamentos para se pensar processos de saídas de fãs, de certa maneira, também realizo 

um processo cronológico em torno da cultura de fãs. Nesta repartição, elaboro um cenário da 

cultura de fãs, as potencialidades e cristalizações desta na cultura digital, sobretudo em três 

esferas fenomenológicas: o ativismo de fãs, as rupturas de coerência expressiva e a cultura do 

cancelamento. Aqui, parto da retomada de enredos e rótulos já superados (como o outro 

patológico) para fundamentar a persistência de uma ideia de que fãs estejam sempre ao lado de 

seus produtos culturais, incondicionalmente. Amparado pela literatura canônica dos estudos de 

fãs, apresento uma noção que comporta esta categoria de maneira mais fluida, atravessada e 

menos exclusivista (HILLS, 2015; HINCK, 2019). Tratando de categorias operativas, exploro 

minimamente definições de haters e antifãs (AMARAL; MONTEIRO, 2013), não exatamente 

como alicerce para processos de saída, mas como uma performance de gosto (HENNION, 

2010) e afeto em desfavor de um objeto cultural. Nesta direção, assumo que o atravessamento 

de fandoms e o envolvimento fandomico com transformações sociais (BENNET, 2012; 

BROUGH; SHRESTOVA, 2012; AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015) amplifica 

expectativas, vigilâncias e mobilizações que catalisam nas rupturas de coerência expressiva 

(PEREIRA DE SÁ, POLIVANOV; 2012), de caráter flagrante e denunciativo, e na cultura do 

cancelamento, com verniz da ordem do imperdoável e execrável (NG, 2020; BOUVIER, 2020). 

No terceiro capítulo, DAS RUPTURAS DE ARTISTAS ÀS RASURAS DE FÃS: percursos 

metodológicos, apresento um protocolo para elaborar as crises midiáticas de artistas de rock 



35 
 

com seus fãs, identificar e qualificar as rasuras e caracterizar os processos de desvinculação. 

Nesta parte, portanto, delineio a estrutura dos três capítulos seguintes, ao enquadrar estes 

episódios na moldura metodológica dos dramas sociais, proposta por Victor Turner (2005), para 

conflitos em agrupamentos que culminam em dissidências, observando oportunidades e 

limitações deste processo e categorização; sobretudo em torno de seu aspecto cronológico, onde 

apresento a perspectiva de passagem do autor da liminaridade ao liminoide. Além do modelo 

de dramas sociais, traço as operacionalidades técnicas da Análise de Construção de Sentidos 

em Redes Digitais (HENN, 2014) das quais me apropriei e ajustei para sinalizar, no certame de 

observáveis elegidos, os indícios de rasuras na relação fã-arista. Do sumo deste investimento 

acerca de rasuras, proponho como instrumento de elaboração de processos de desvinculação 

um formulário online para co-colaboradores selecionados, dadas as limitações impostas pela 

pandemia.  

No quarto capítulo, MEIO QUE TUDO É DECEPÇÃO: ruptura e rasuras do 

Apanhador Só, apresento primeiramente as filiações do Apanhador Só no indie rock e rock 

alternativo, demais construtos do grupo, além de sua estratégia de comunicação intrínseca à 

cultura digital (GIORGIS, 2017). Em seguida, enuncio o testemunho de Clara, seus 

desdobramentos, as afetações e os modos de lidar do trio (POLIVANOV et al, 2018; 2020) e 

os indícios de rasuras na relação fã-Apanhador Só identificados nas publicações que o grupo 

fez em se Facebook acerca da denúncia e repercussão. Por fim, apresento e argumento em torno 

do processo de desvinculação de fãs respondentes do formulário e uma moldura do episódio 

enquanto um drama social. 

No quinto capítulo, FUCK YOU ROGER, PLAY THE SONGS: ruptura e rasuras de 

Roger Waters, recordo a ascensão do Pink Floyd nos anos 1960 e 1970, sua aderência ao que 

se convencionou chamar de rock progressivo (MACAN, 1997), a predileção por temáticas 

politizadas na obra da banda e a concepção dos mega shows (GAROFALO, 1993), na 

perspectiva reflexiva de Roger Waters acerca de seu papel e responsabilidades nestes cenários 

(GILMORE, 2010). Pulo para a turnê Us + Them (2017–2018) e sua realização no Brasil, 

amparado por parte da cobertura da imprensa dos oito shows no país, e identifico os indícios de 

rasuras na relação fã-artista. Por fim, uma vez que neste capítulo não faço investimento 

específico acerca de processos de desvinculação, concluo com o enquadramento desta crise ao 

modelo de Turner. 

No sexto capítulo, CHICKEN KENNEDYS: rupturas e rasuras do Dead Kennedys, 

abarco a carreira do Dead Kennedys com Jello Biafra nos anos 1980, sua relevante 
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geolocalização em São Franscisco, Califórnia, as pretensões políticas do vocalista e da banda, 

além da coleção de controvérsias protagonizadas pelo grupo. Na sequência, tento, 

minimamente, exibir a subcultura punk e o punk rock através de seus ideários, concretudes e 

discrepâncias, como fundamentação para o episódio protagonizado pela atual formação da 

banda, a produtora de shows, o ilustrador do pôster e Biafra. Finalizo com os indícios de rasuras 

desta crise, os processos de desvinculação que são inaugurados ou retomados e a adesão do 

acontecimento nas quatro fases do drama social.  

Por fim, retomo na CONCLUSÃO meu desenvolvimento e apresento um extrato das 

manifestações e efeitos das rasuras, os gerenciamentos dos artistas e caracterização destes 

processos de desvinculação de fãs com artistas de rock, na perspectiva da transição de fãs para 

ex-fãs.  
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CAPÍTULO 1. ROCK EM GÊNESE, GÊNERO E GERAÇÃO: as 
estereotipihistoricidades e possibilidades de um ethos roqueiro em suas 
dimensões políticas 
  

Ao invés de iniciar este primeiro capítulo com alguma epígrafe marcante, passional ou 

sintética acerca do rock’n’roll, recorro a um relato de experiência docente. No primeiro 

encontro da disciplina Teorias do Rock’n’roll: dimensões críticas e comunicacionais do gênero 

musical, co-ministrada no segundo semestre de 2018 com o colega Thiago Pereira Alberto no 

curso Estudos de Mídia da UFF, apresentamos, como de praxe, um resumo do que seria 

abordado na disciplina, método de organização das aulas e avaliações, calendário e outras 

combinações. Thiago sintetizou o propósito dizendo que “nós estamos aqui para mostrar que o 

rock não é só coisa de tiozão, o rock não é conservador por natureza”. Postado atrás da mesa e 

em frente ao computador, enquanto Thiago ocupava o centro da sala e expunha para uma turma 

de cerca de vinte e cinco jovens estudantes, eu era espectador divagante daquela fala e daquele 

momento — quem sabe uma parcela da turma me acompanhasse telepaticamente. Naquele 

recorte (em que, inescapavelmente, nós já éramos tiozões), os entendimentos de diferenciação 

de o que é rock e o que não é se materializariam de uma forma que minhas próprias 

performances de gosto teriam uma audiência muito distinta da minha faixa etária e território. 

Tal zona sensível corrobora Grossberg (1997, p. 113), para quem 

 
a história do rock é marcada por uma contínua disputa entre o que seria na verdade 
rock autêntico e que grupos são realmente dedicados a essa autenticidade. Para ser 
claro, eu não estou dizendo que o que importa de fato é a autenticidade, antes de mais 
nada, autenticidade é um efeito das diferenciações do rock, da lógica operacional na 
construção das relações entre cenas, diferentes aparatos, e, mais importante, diferentes 
alianças.    

 

 Como eu perceberia ao longo do curso, o meu rock, o rock do Thiago, a nossa aliança, 

não era exatamente o rock de parte da turma. Isso se traduziu, por exemplo, em trabalhos finais 

sobre emocore e pop-punk — vertentes problemáticas para os gostos e demais sinapses da nossa 

geração. Ou seja, se estivéssemos na posição de estudantes, e balizados por nossas filiações 

roqueiras, não escolheríamos estes subgêneros para apresentar um trabalho final.  

 Além das divergências sobre quais sonoridades bagunçam nossas emoções e aquelas 

que não produzem faísca alguma, o conflito geracional também piscava, vez ou outra, como 

um vagalume (ou isqueiros na plateia durante a performance de uma balada) de outras maneiras. 

Estava nos discursos com os quais nos identificamos, ou naqueles que relevamos, e no próprio 

uniforme que acabamos — sem combinar — aparecendo em toda aula (tênis escuros com três 

listras brancas, bermudas e camisetas pretas sem estampa). Tínhamos um objetivo não-
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acordado para a disciplina de Teorias: desenvolver o curso para que pudéssemos, ao final, 

identificar de que modos o rock, de forma abrangente e também a partir das experiências da 

turma, ainda está colado ao seu imaginário de transgressão anti sistêmtica, apesar de eventos 

como as manifestações contra Roger Waters, a postura do Dead Kennedys e os exemplos 

brasileiros de Lobão19 e Roger Moreira20. Nada poderia ser mais instigante para um pesquisador 

que começava a desenvolver uma tese que passava por esse caminho. 

 Neste capítulo, longe de apresentar uma historicidade substanciosa do rock, aviso, de 

antemão, que ora seguirei autorias e pensamentos com os quais tenho comunhão, ou de vieses 

mais críticos e que colocam em xeque algumas instituições roqueiras; ora apelarei ao delicioso 

e perigoso senso comum (esta constante disputa de narrativas), ao afeto típico de fã de rock 

para tratar de artistas e fatos. Investirei pouco acerca de tensões nos lugares hegemônicos e 

opressores do próprio rock, mas sinalizo que estas são ponto nevrálgico, e significativamente 

frutífer, da emergente pesquisa em torno do gênero musical21. Quando nomeio este capítulo 

como gênese, gênero e geração, sublinho três eixos de discussão que me parecem ser o que 

está em jogo em relação ao rock neste objeto: as ressonâncias de seu surgimento, a constituição 

de suas possibilidades e limites e o seu legado adesivado nas esferas sociais, culturais e 

políticas. Fazendo saltos temporais para trás e para frente, abarco aqui os modos como se deu 

sua construção midiática, sobretudo como contraventor e um indesejado desejável; a 

sedimentação do que entendo por uma zona sensível em sua espiral de afetos, o seu ethos e; o 

flerte roqueiro com novas formas de política, e (des)alinhamento com a institucionalidade 

política, sendo o rock também um actante que expandiu o que se entende por política.  

De forma geral, meu investimento é na relação ora aproximada e ora tensionada do rock 

com suas (supostas) opositoras estruturas dominantes, como a mídia, a política e a indústria 

musical. Meu argumento é: o rock, signo e veículo de expressão da perturbação e motim frente 

 
19 Em 1989, durante o Domingão do Faustão exibido no dia da eleição presidencial, Lobão pediu para que a plateia 
(e consequentemente quem assistia de casa) saísse do estúdio para votar em Lula <https://tinyurl.com/83v37sbm> 
e em 2002 fez shows em comícios do PT pelo Brasil. Na última década, contudo, ganhou notoriedade no Twitter 
por criticar o partido, a esquerda política e se autodeclarar um conservador. Depois de apoiar Bolsonaro nas 
eleições de 2018, desiludiu-se e passou a criticá-lo periodicamente.  
20 O vocalista e guitarrista do Ultraje a Rigor Roger Moreira participa de debates diários — com apoiadores e 
críticos de seus pensamentos — no Twitter, pautados por críticas a ideias progressistas, na verve da ironia e da 
hierarquização intelectual. O Ultraje também é a banda residente do programa televisivo do apresentador Danilo 
Gentili, condenado mais de uma vez pela justiça por atitudes repulsivas e criminosas travestidas de humor 
politicamente incorreto 
21 Em 2020, junto de Jeder Janotti Junior e Thiago Pereira Alberto, convidamos pesquisadoras e pesquisadores, 
cuja área de abrangência de interesses abarca o rock, para uma coletânea chamada O rock errou? Um dos objetivos 
desta publicação é propor um diálogo de perspectivas que tensionem certos lugares do rock que não se realizam, 
ou não se realizam mais, ou que nunca se realizaram. O livro tem previsão de lançamento no segundo semestre de 
2022, pelo selo PPGCOM/UFMG. 
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a essas estruturas, germinou seu próprio modo de habitar e tensionar o mundo (GROSSBERG, 

1983; 1997), negociado como pertencimento e diferenciação (FRITH, 1996) — significando o 

mundo através das diferenças (JANOTTI JUNIOR, 2003a), dado ao inconformismo e muitas 

vezes assumido na chave da transgressão (PILZ; ALBERTO, 2021). Este ethos, entretanto, é 

um campo de disputas, uma dimensão coletiva apropriada para usos individuais, oportunizando 

assim algumas sinalizações inversamente proporcionais, cujas lógicas e subjetividades tem se 

tornado midiaticamente visíveis — sobretudo quando de atravessamentos políticos em um 

período onde a sociedade, politizada, é alimenta com insatisfações múltiplas e se distingue por 

lados com pouco ou nenhum diálogo. Traduzindo, existe um ethos roqueiro; mas ele se realiza? 

E como? E quando? E, sobretudo, para quem? Seus construtos também passam a cristalizar 

realidades dicotômicas — ou não seriam dicotômicas?  

         É evidente que não responderei objetivamente estes questionamentos, mas eles me 

direcionam para enquadrar o rock como um antagonista do qual as estruturas dominantes 

necessitam e criam. Na prática, a dimensão política do ethos roqueiro se realiza mais como uma 

espécie de verniz progressista (PILZ; ALBERTO, 2021) ou meramente opositora daquilo que 

um agrupamento vislumbra como um macro inimigo social (GROSSBERG, 2005): “Há uma 

frase de Frank Zappa: ‘Sem se desviar da norma, não se pode fazer progresso’”22.  Nesta liga, 

que também conecta este capítulo com o seguinte, sinalizo que a politização do rock dentro da 

expectativa de seu ethos não é apenas uma politização, mas uma certa politização. Anti 

normativa, anti establishment (apesar de o universo roqueiro, principalmente durante o seu 

tempo de hegemonia, ter criado suas próprias normatividades), que permanece, mas também se 

esvai progressivamente e se modifica, culminando em conflitos midiáticos entre fãs e artistas, 

fãs e fãs, artistas e artistas. Quem é o inimigo do rock agora? 

 

1.1 Sementes de um gênero musical midiático  

 

 “Suponha que você é um músico europeu e o ano é 1900, não 2000: ‘se alguém te 

dissesse que a força musical mais potente do século 20 seria a música da sarjeta estadunidense, 

você duvidaria da sanidade dessa pessoa’” (GRACYK, 2001, p. 23, destaques no original)23. 

Vertente expressiva da cultura pop, e tudo que isso implica em suas dimensões midiáticas e 

 
22 <https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-12-03/o-amor-e-quimica-os-algoritmos-comecam-a-falhar-quanto-
mais-complexa-e-a-pessoa.html#:~:text=H%C3%A1%20uma%20frase%20de%20Frank,de%20que%20algo% 
20vai%20acontecer.> Acesso em 11 dez 2021. 
23 Tradução para “Suppose you are a European musician and the year is 1900 rather than 2000’: ‘If Anyone had 
told you that the most potential musical force of the tweentieth century was to be American gutter music, you would 
have doubted his sanity’”. 
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sociais, o rock’n’roll é um modelo fabril rabiscado nas décadas de 1930 e 1940 e finalizado 

para comercialização nos anos 1950, a partir de entrelaçamentos entre o country, folk, blues, 

jazz e outros gêneros populares no sul dos Estados Unidos. Na orelha de Criaturas Flamejantes 

(2006), sua aurora é assim descrita: 

 

EUA, 1930. No interior do país, um caldo instável e indigesto borbulhava. Música 
country, blues e jazz. Uísque, anfetaminas e armas. Protestantismo pentecostal e 
religiões afro-americanas. Duas décadas depois, entre algum bordel sujo e uma 
gravadora de fundo de quintal, a bomba finalmente explodiu. O resultado mudou a 
história do século XX. 

 

A industrialização do rock nos anos 1950, como sublinha Tosches (2006), passou por 

seu estratégico embranquecimento: de Sister Rosetta Tharpe, Fats Domino e Big Mama 

Thornton para Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. É através de uma frase atribuída a Sam Philips 

(que ele sempre negou, diga-se), produtor musical e fundador do selo Sun Records, que Tosches 

(2006, p. 27) representa a virada de chave do rock’n’roll: “se eu encontrasse um branco com 

feeling de negro, eu faria um bilhão de dólares”. Em um país que ainda apresentava legislação 

segregacionista, não é de se espantar que foi a partir de Presley e Lewis — duas descobertas de 

Sam Philips, dois artistas brancos, dois performers masculinos que ele construiu 

midiaticamente —, e não de Rosetta, que o rock’n’roll passou de uma efervescência do sul para 

tomar de assalto rádios, televisão e cinema em todo o território estadunidense e no mundo24.  

Embranquecido, masculinizado e rejuvenescido, porque a indústria musical queria 

vendê-lo para a juventude branca (CARBALLO, 2017), foi líder em charts musicais até, 

gradativamente, não conseguir renovar seu contrato com o protagonismo na indústria 

audiovisual para o novo milênio. Ainda assim, está impregnado na música e na cultura pop e é 

periodicamente acionado. De fato, Grossberg (1997, p. 102) assinala que a “identidade e os 

efeitos do rock são mais abrangentes do que sua dimensão sonora”. De qualquer maneira, sete 

décadas depois, rock ainda é “um termo que é instantaneamente evocativo e frustrantemente 

vago”25 (KEIGHTLEY, 2001, p. 109, tradução nossa).  

 Em Primitive Music, lançado originalmente em 1893, portanto cinquenta anos antes de 

Presley entrar em estúdio pela primeira vez, Richard Wallaschek (2009, p. 170, tradução nossa), 

mais do que afirmar, nos convida a pensar que “a característica mais impressionante de todas 

 
24 Entre 1954 e 55, Bill Halley (& His Comets) frequentou o topo dos charts musicais, nos Estados Unidos e no 
Reino Unido, com Rock around the clock, composta dois anos antes por Max Freedman e James Myers. Ele era o 
único artista de rock a ter um lugar no espaço dominado por Frank Sinatra. Destaco a não-autoria de Halley, pois 
esta é uma característica marcante dos primórdios do rock: regravações que alcançaram sucesso em outras vozes; 
Elvis, por exemplo, estourou com Blue Moon of Kentucky, composta pelo bluegrass Bill Monroe.  
25 Tradução para “Rock’ is a term that is instantly evocative and frustratingly vague’”. 
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as canções selvagens é a ocorrência constante de palavras que não têm nenhum significado”26. 

Traduzindo para o rock’n’roll de Tutti Frutti (1955), composta por Little Richards e Dorothy 

LaBostrie, mas com mais sucesso na voz de Presley: “a-wap-bap-a-lu-bap, a-wap-bem-bum”. 

Selvagem, ou mais precisamente selvageria, foi o adjetivo preferido das figuras 

formadoras de opinião ao classificarem a novidade roqueira na televisão norte-americana nos 

anos 1950 (TOSCHES, 2006). A rebeldia de Elvis, que hoje nos parece tão obviamente 

domesticada (pela mídia ou pelo exército, quando serviu), enquanto produto cultural, pode ter 

sua relevância medida no surgimento de rockstars não-musicistas (GROSSBERG, 1983). Jim 

Stark, personagem vivido pelo ator James Dean, em Rebel without a cause (1955), compila os 

alicerces e signos narrativos do rock até então: a rebeldia familiar e contra autoridades públicas; 

o não-encaixe nas estruturas sociais; a falta de projetos a longo prazo; o pertencimento a 

gangues e a realização de pequenos delitos; o apreço pelo perigo e o hedonismo, que 

pavimentam até hoje certas representações do modo de ser rock. Esta seara logo passou a 

permear a vida da juventude branca e de classe média estadunidense, repleta de tempo livre, de 

espaços vazios a serem preenchidos (THOMPSON, 2011).  

 Se o rock herdou (se apropriou de) elementos musicais de outros gêneros, não se limitou 

nessa dimensionalidade, puxando para si um capital rebelde-transgressor já existente 

(TOSCHES, 2006). Sem me descolar do cinema, em The Wild One (1953), o personagem 

transviado de Marlon Brando, sempre em cena com seu casaco de couro (com o desenho de 

uma caveira às costas), quando não está em sua possante motocicleta está ouvindo: jazz! Se 

hoje o jazz é associado a uma elite cultural, de apreciadores com ouvido apurado para as 

tecnicidades musicais — a música para músicos que mais tarde passou a estereotipar o rock 

progressivo —, ele já esteve no topo da música marginalizada; transgressora, quando em 

paralelo às populares big bands dos Estados Unidos (ALTSCHULER, 2003).  

 Rapidamente, o rock tornou-se espécie de trilha sonora, ou a forma musical, desses 

arquétipos indomáveis urbanos de Dean e Brando (e mais tarde, em 1969, de Dennis Hopper 

em Easy Rider). Uma espécie de trilha sonora do viajante sem rumo, cristalizado por Jack 

Kerouac nas páginas de On The Road (On the Road – Pé na Estrada, 1957), ainda que o escritor 

fosse avesso ao gênero musical — compartilhava, contudo, um ethos geracional com os rockers. 

Um signo da desobediência e indisciplina adolescente, do inconformismo da geração 

babyboomer (ALTSCHULER, 2003; MORRISON, 2006).  

 
26 Tradução para: “The most striking feature of all the savage songs is the frequent occurrence of words with no 
meaning whatever”. 
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De certa maneira, estes exemplares se alinham ao espargimento do rock na cultura 

popular estadunidense, em outras artes como literatura e cinema. Mais do que isso, talvez a 

alegoria das viagens de moto pelas highways — não possui a Rota 66 uma associação quase 

direta com o rock? — seja pertinente para pensar como o rock se espalhou, do sul e das partes 

mais rurais, pelo país, até se tornar quase que essencialmente urbano27 e avançar por fronteiras 

transnacionais. Um certo produto-exportação, uma vez que o rock’n’roll foi o primeiro gênero 

musical midiático a se espraiar rápida e intensamente por outros países e continentes; e como 

qualquer produto estadunidense, imbricado ao soft power (NYE, 2005) intrínseco em suas 

relações comerciais, culturais e, por óbvio, políticas com outras nações.  

O rock’n’roll foi um ponto de virada naquele país, para depois ser disseminado em 

outras localidades, idiomas e ser atravessado também por outras culturas. Um evento localizado 

que tomou grandes dimensões, que se reconfigura e atualiza periodicamente, incluindo aí 

conflitos entre artistas e fãs no Brasil, e cuja auto referencialidade, via de regra, é acionada a 

estes construtos iniciais, sementes germinantes e ao seu ethos. O rock se posicionou (ou seja, 

se auto proclamou) entre e contra sistemas vigentes, poderes hegemônicos, negando fazer parte 

ao mesmo tempo em que sua história é, na verdade, a história de sua relação com o mainstream 

(GROSSBERG, 1983). Concatenou com a libertação sexual, social e cultural em algumas 

sociedades na segunda metade do século 20 (MCROBBIE, 2013; GUERRA, 2021), mas 

reivindicando protagonismo. O autor vislumbra que que “o rock and roll produziu três formas 

de limites: oposicionista, alternativa e independente” (GROSSBERG, 1983, p. 110, tradução 

nossa, destaques no original).  

 

O rock and roll oposicionista se apresenta como um desafio direto ou ameaça à cultura 
dominante, talvez até confrontando o poder da cultura dominante com seu próprio 
poder: “nós queremos o mundo e o queremos agora”. O rock and roll alternativo 
representa apenas um ataque implícito à cultura dominante; o fato de sua existência 
implica uma substituição potencial para a organização hegemônica do desejo: “nós 
queremos o mundo, mas em nossos próprios termos”. O rock and roll independente 
não se apresenta como um desafio, explícita ou implicitamente, para a cultura 
dominante, embora possa funcionar como tal. Aparentemente, existe fora de sua 
relação com a cultura dominante; não quer o mundo. Procura fugir, definir um espaço 
que não incide nem é afetado pela hegemonia: “queremos o nosso mundo”.28 

 
27 Altschuler (2003) aponta Lou Reed como grande credor deste processo, corporificando o rock numa expressão 
urbana, de roupa preta, saindo da liturgia dos caipiras revoltados. 
28 Tradução para “Rock and roll has produced three forms of boundaries: oppositional, alternative, and 
independent (...) Oppositional rock and roll presents itself as a direct challenge or threat to the dominant culture, 
perhaps even confronting the power of the dominant culture with its own power: ‘we want the world and we want 
it now’. Alternative rock and roll mounts only an implicit attack on the dominant culture; the fact of its existence 
implies a potential substitution for the hegemonic organization of desire: ‘we want the world but on our own 
terms.’ Independent rock and roll does not present itself as a challenge, either explicitly or implicitly, to the 
dominant culture although it may function as such. It apparently exists outside of its relation to the dominant 
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(GROSSBERG, 1983, p. 110, tradução nossa, destaques no original)  
 

 Minha argumentação em torno das relações conflitantes do rock com as estruturas 

dominantes, portanto, é de que, no final das contas, está é uma relação que produz um ganha-

ganha. O rock então fetichizado como fruto proibido da cultura pop não se autenticaria sem a 

uma condenação alheia; sua pretensa oposição, seu apetite por ser visto como transgressor, 

seriam esvaziados sem um inimigo. Na realidade, parte deste algoz coletivo é também aquele 

que paga suas contas. O rock mantém, desta maneira, uma relação de oposição, sobretudo ao 

amplo sistema político, quando lhe é conveniente. 

 

1.1.1 O diabo é o pai do rock: “ativa as drogas, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto” 

 

O diabo é o pai do rock. 
Se deus é brasileiro, o diabo com certeza é americano. 

Por isso das nossas letras serem todas em inglês, 
pois somos adoradores do demônio!!! 

(HERMES E RENATO, 2003)29 
 

 Se em 2017 e 2019 foi discutido no Brasil, inclusive através de suas instituições 

legislativas, a possibilidade de criminalização do funk, a narrativa da proibição de gênero 

musical é bastante comum ao rock; não raro serve de soro tonificante para roteiros fílmicos. No 

musical cinematográfico Don’t Knock The Rock (1956), algo como Não acabem com o rock, 

um famoso roqueiro retorna à sua terra natal e descobre que o rock’n’roll foi banido da 

localidade, sob influência de uma colunista de jornal, enquanto outras cidades passam a fazer o 

mesmo. Bill Haley e Little Richard aparecem para ajudar a promover um show do protagonista, 

Arnie Haines (Alan Dale), que tinha o intuito de desmistificar a premissa dos malefícios que o 

rock oferecia. Entre vaivéns a respeito de uma possível periculosidade do gênero musical, a 

ponto de ser banido, centrada sobretudo no conflito hierárquico entre pais conservadores vs 

filhos rebeldes, Haines apela no final do filme para a memória da juventude dos próprios pais 

— que estariam adotando posturas das quais sempre discordaram e as impondo às suas filhas e 

filhos; descontando, na verdade, suas próprias frustrações passadas.  

Esta ilustração capturou com certa fidedignidade o espírito da época em torno do rock. 

A cena final, um show em que adultos e jovens dançam e se divertem juntos, corroborra Shuker 

 
culture; it does not want the world. It seeks to escape, to define a space which neither impinges upon nor is 
impinged upon by the hegemony: ‘we want our world’”. 
29 O texto faz parte de um quadro do programa humorístico de esquetes da MTV Brasil, Hermes e Renato, exibido 
entre 2000 e 2009. Esta encenação foi a segunda tematizada com a, então fictícia, banda Massacration, que satiriza 
diversos estereótipos de bandas e fãs de heavy metal. Neste quadro, uma simulação de entrevista coletiva do grupo, 
o guitarrista Blond Hammet (Fausto Fanti) explica, através da frase citada, a composição das canções do grupo 
<https://www.youtube.com/watch?v=OlVw7ATaZRI> Acesso em 19 jun 2021. 
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(1994, p. 255), para quem certas produções da época eram “apenas um motivo para os números 

de rock da trilha sonora”, como Rock Around the Clock (1956), Rock, Rock, Rock! (1956) e 

Mister Rock and Roll (1957). Em dezembro de 1956, apenas um ano e meio depois de Chuck 

Berry vender um milhão de cópias do single Maybellene, e alcançar o primeiro lugar na 

Billboard (ALTSCHULER, 2003), um filme já edificava que o rock precisava ser salvo.  

A impossibilidade de viver o rock, a sua perseguição, aqui em sua nuance extrema da 

proibição por lei, permaneceu como narrativa cinematográfica. Em Detroit Rock City (1999), 

quatro fãs adolescentes do KISS têm seus ingressos para o show da banda queimados pela 

fervorosamente religiosa mãe de um deles. Em Airheads (1994), estrelado por Adam Sandler, 

Brendan Fraser, Steve Buscemi e grande elenco, uma banda desconhecida e inconformada com 

a falta de oportunidades invade uma rádio, portando armas de brinquedo, e sequestra os seus 

funcionários. A exigência para libertação era uma só: a rádio deveria tocar sua fita demo, pois 

estavam cansados de não terem chances no mercado musical. Durante o sequestro, os 

funcionários descobrem que seriam demitidos e que a rádio mudaria sua programação de rock 

para baladas românticas — a banda, The Lone Rangers, também recebe uma oferta de contrato 

para shows, mas ao descobrirem que seriam dublados, recusam a se entregarem à polícia. Após 

o desfecho, os Rangers passam a cumprir pena e, da prisão, veem seu disco vender milhões de 

cópias. O roteiro de Rock of Ages, entre as subtramas da peça musical da Broadway e as da 

versão cinematográfica lançada em 2012, também gira em torno da demolição de uma casa de 

shows de rock, sob apoio da prefeitura e grupos que alegam combater a imoralidade. 

Para ficar mais nítido, porém factível, proponho estes paralelos inicialmente distantes. 

Pense na construção do discurso religioso das igrejas pentecostais no Brasil. Para reiterar como 

o paraíso é o que se deve desejar, o quanto ele é um projeto de vida e pós-vida único e favorável, 

é reforçado constantemente o quanto o outro destino, o inferno, é indesejável e quais seriam as 

práxis que conduziriam os sujeitos até este lugar. Para a conversação e manutenção de eleitores, 

grupos políticos apelam para a aversão — baseada em fatos, indícios ou fake news — que 

eleitores e apoiadores têm à oposição (CASSIDY, 2021). Ainda que não tão próximo de tal 

extremismo, o rock como desviante não é também um agente servil que reforça os valores 

conservadores, o american way of life? Seus detratores capitalizam com ele.  

O que quero dizer é que esta música para ser ouvida em alto volume (FRITH, 2016) e 

cheia de sexualidade30 (TOSCHES, 2006) faz parte de um jogo de ganha-ganha com o seu polo 

 
30 No corpo de Elvis, na duckwalk de Chuck Berry, no corte de cabelo dos Beatles, nos movimentos suave-
agressivos de Mick Jagger. Sequer cito letras de músicas aqui, embora, para a época, a sonoridade e a liricidade 
pudessem já per se serem subversivas, é notório que a sexualidade está muito mais atrelada ao poder da imagem, 
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simbólico opositor: as estruturas dominantes e reacionárias. Da formatação em estúdio, o rock 

pulou para a televisão onde, ao chocar telespectadores, turbinou também a promoção do 

contraponto a estes conteúdos. Ou seja, a mesma ambiência que o celebrava era a que o 

condenava. Desta maneira, o rock foi moldado como um produto para a emergente cultura 

juvenil, em vias do sentimento emancipação (HALBERSTAM, 1996). Se para esta fatia social 

estava assimilado como uma de suas expressões de reconhecimento, pertencimento e libertação 

e, portanto, não causava nenhum tipo de estranhamento, os mesmos códigos sonoros, estéticos, 

linguísticos horrorificavam outras audiências televisivas (STEPHENS, 2018). 

Estrategicamente, nem sempre o conteúdo era previamente direcionado, para que amantes e 

antipáticos ao rock consumissem os mesmos conteúdos e se deleitassem ou aborrecessem 

quando lhes convinha e quando não (STEPHENS, 2018). 

Não considero discrepante tratar o rock como um conteúdo midiático sensacionalista 

da época, no seu sentido alarmista ao mesmo tempo que se naturalizava esse alarme. Era 

escandaloso porque estava elaborado como escandaloso. Seu poder de mobilização (do 

consumo e da condenação do consumo) foi sedimentado em uma sociedade que vivia a 

dicotomia do medo (do comunismo, da subversão de valores, do que a luta pelos direitos civis 

dos negros poderia ocasionar àquela sociedade) e da valorização da juventude 

(HALBERSTAM, 1996). Nenhum empenho simbólico e material contrário ao rock, entretanto, 

foi mais pregnante do que a demonização por autoridades e organizações religiosas cristãs. 

O rock seria este opositor de uma seara de valores historicamente enraizados na 

sociedade (como a obediência às hierarquias em amplo sentido), frequentemente associado ao 

antagonista do deus monoteísta que estas crenças compartilham (STEPHENS, 2018). O enredo 

do filme Don’t Knock the Rock elabora a resistência ao gênero musical como degradação da 

moral, da desvirtuação de jovens e da alienação (ALTSCHULER, 2003), mas poucas 

referências de dentro do rock à problematização religiosa se originam nessa primeira fase. Nos 

anos 1960, todavia, os Beatles protagonizaram um dos episódios mais marcantes da história do 

rock’n’roll: mais populares do que Jesus31, disse Lennon em março de 1966, sob a égide de que 

a sua banda tinha mais influência naquela época do que a fé cristã. No Reino Unido, houve 

 
assim como seu chamariz comercial (MORRISON, 2006). Janotti Junior (2003, p. 130) sinaliza que a expansão 
mercadológica do rock o difundiu “como um campo afetivo que interligava rebeldia e sexualidade”. 
31 A citação completa dada pela jornalista Maureen Cleave é: “Christianity will go. It will vanish and shrink. I 
needn't argue about that; I'm right and I'll be proved right. We're more popular than Jesus now; I don't know 
which will go first – rock 'n' roll or Christianity. Jesus was all right but his disciples were thick and ordinary. It's 
them twisting it that ruins it for me (GOULD, 2008, p. 308-309)”. 
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pouco ou nenhum barulho significativo em torno disso, num primeiro momento; em julho, a 

entrevista foi publicada nos Estados Unidos e causou um alvoroço (STREET, 2011, p. 243). 

 
Algumas das reivindicações mais fortes para a importância política da música popular 
foram feitas por seus maiores inimigos. Seus efeitos mais radicais foram identificados por 
aqueles que mais desprezam os prazeres do rock e do pop. Desde os primeiros dias do 
rock'n'roll, padres, pais e políticos alertam para os perigos inerentes aos ritmos, às vozes, 
às palavras e às imagens da música. E cada nova onda na história do pop foi saudada pelo 
clamor daqueles que temem por suas consequências. No Ocidente, a direita política teme 
que isso vá minar o capitalismo, a vida familiar e os valores tradicionais.32 

 

 No chamado cinturão bíblico, situado na parte sudeste dos Estados Unidos, onde as 

marcas e influências da religião protestante são mais fortes nas organizações sociais, culturais 

e jurídicas, os Beatles foram banidos de diversas rádios — mais de trinta, de acordo com Wiener 

(1991). “Nós apenas sentimos que era tão absurdo e sacrílego que algo deveria ser feito para 

mostrar a eles que eles não podem se safar com esse tipo de coisa”33 (GOULD, 2008, p. 340-

341, tradução nossa), disse à época o DJ Tommy Charles, de uma rádio do Alabama. A partir 

disso, outros episódios, daqueles que entraram para a mitologia roqueira (em que não se sabe 

firmar muitas precisões, mas se sabe que ocorreu e é frequentemente acionado como referência), 

aconteceram. O mais emblemático, sem dúvida, foi a queima de discos da banda.  

A fogueira é um símbolo da purificação cristã, usada pela inquisição para punir e 

expurgar os hereges, representando tanto o pânico moral vigente quando suas cristalizações 

(STEPHENS, 2018). A mobilização anti Beatles, além de banir as canções das rádios 

estadunidenses, também passou a promover itinerante e periodicamente este tipo de ritual: a 

simbologia e o conflito hierárquico-parental se cristalizavam ao fomentar que os próprios 

adolescentes atirassem os objetos perversos no fogo (PHILO, 2015; SCHAFFNER, 1978). Em 

13 de agosto de 1966, a rádio texana KLUE arquitetou uma queima de discos e materiais dos 

Beatles; o ritual contou com a presença de integrantes da Ku Klux Klan e uma grande cruz de 

madeira. No dia seguinte, a mesma rádio saiu do ar: um raio atingiu e danificou o seu aparato 

de transmissão (WIENER, 1991). Na época, os Beatles preparavam a tour estadunidense (e 

pouco depois encerrariam para sempre suas apresentações ao vivo) do álbum Revolver (1966), 

 
32 Tradução para “Some of the strongest claims for the political importance of popular music have been made by 
its greatest enemies. Its most radical effects have been identified by those who most despise the pleasures of rock 
and pop. From the earliest days of rock’n’roll, priests, parents and politicians have warned of the dangers inherent 
in the rhythms, the voices, the words and the images of the music. And each new wave in pop history has been 
greeted by the outcry of those who fear for its consequences. In the West, the political right has been terrified that 
it will undermine capitalism, family life and traditional values”. 
33 Tradução para “We just felt it was so absurd and sacrilegious that something ought to be done to show them that 
they can't get away with this sort of thing”. 
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e George Harrison, entre tantas entrevistas que o grupo precisou conceder sobre o assunto, 

disse: “antes de queimá-los, eles têm de comprá-los”.  

É lógico que tais embates seriam, muitas vezes, subvertidos, conferindo um status 

fetichizado a determinado disco condenado — o sabor irresistível do proibido. Da mesma 

maneira o selo Parental Advisory (Aviso aos Pais), introduzido em 1985, durante a era Reagan 

na Casa Branca, tornou-se um certo objetivo de obtenção para que artistas pudessem capitalizar 

o quanto sua arte era subversiva. Talvez os atuais consumidores de música via streaming e 

aplicativos não tenham tanta intimidade com o tal selo, e a designação EXPLICIT do Spotify, 

por exemplo, pode passar quase despercebida.  

Inspirado no sistema de classificação etária da indústria cinematográfica, o Parental 

Advisory passou a ser agregado em materiais como discos, CDs, fitas cassete, a partir de 

reivindicação da Parents Music Resource Center (PMRC), um comitê inicialmente formado 

por quatro mulheres com conexões no governo em Washington — incluindo a advogada e 

ativista de diversas causas, como direitos civis para LGBTQIA+ e crianças sem lares, Tipper 

Gore, esposa do então senador e depois vice-presidente Al Gore. O PMRC moveu uma ação 

pública para regular e banir canções que contivessem incitação à violência, ao uso de drogas e 

conteúdo sexual, através de pressão em lojas e emissoras de rádio e televisão (MATHIEU, 

2020). O grupo apresentou publicamente uma lista de quinze músicas com conteúdo 

subjetivamente inapropriado para adolescentes e infantes34, a maioria situada no rock; mais do 

que isso, fez parte desta mobilização também uma campanha específica contra o rock.  

 Nas audiências desenroladas no Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado 

dos Estados Unidos, a defesa contra a liberdade de expressão artística foi liderada pela RIAA 

(The Recording Industry Association of America), a associação das indústrias estadunidenses 

de gravação, conhecida na década seguinte por sua batalha judicial contra o Napster35, junto ao 

Metallica. Frank Zappa e Dee Snider (vocalista do Twisted Sister) testemunharam contra a 

censura. Dois meses depois, foi acordado entre a PMRC e a RIAA que determinados discos 

teriam um selo preto-e-branco contendo a mensagem “Explicit Lyrics: Parental Advisory" 

 
34 Darling Nikki, do Prince; Sugar Wall de Sheena Easton; Eat me Alive do Judas Priest; Robbie Baby do Vanity; 
Bastard do Mötley Crüe; Let Me Put My Love Into You do AC/DC; We're Not Gonna Take It do Twisted Sister; 
Dress You Up da Madonna; Animal (Fuck Like A Beast) do W.A.S.P.; High N’ Dry (Saturday Night) do Def 
Leppard; Into The Coven do Mercyful Fate; Trashed do Black Sabbath; In My House da Many Jane Girls; 
Possessed do Venom e; She Bop de Cindy Lauper. 
35 O Napster foi um software de ponto-a-ponto (p2p), pioneiro na circulação livre massiva de arquivos de áudio, 
sobretudo músicas, no formato .mp3, que esteve disponível em seu formato original de junho de 1999 a julho de 
2001. Junto da RIAA, o Metallica inaugurou a primeira rusga entre fãs e artistas na era digital, quando processou 
os seus criadores, Shawn Fanning e Sean Parker, em 2000. Fãs chegaram a organizar alguns protestos, e boicotes, 
ao quarteto, após a divulgação de 300 mil dados de usuários que baixaram suas músicas (MENN, 2003). 
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(Letras Explícitas: Aviso aos Pais). O primeiro disco a conter o selo em seu lançamento foi o 

do grupo de rap 2 Live Crew, com o sugestivo título Banned in the U.S.A. — uma referência ao 

patriótico Born in the USA, de Bruce Springsteen, lançado em 1984 (MATHIEU, 2020).        

 O que quero apontar aqui é que o rock periodicamente é alvo de protestos e campanhas 

que envolvem a tríade religião-mídia-política (ou o sistema). Recentemente, no Brasil, o 

maestro e youtuber Dante Mantovani afirmou que “o rock ativa as drogas, que ativa o sexo, que 

ativa a indústria do aborto”36 e o relacionou ao satanismo. Em 2019, Mantovani foi nomeado 

presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) — órgão federal que desenvolve políticas 

públicas para o fomento das artes — pelo então secretário de cultura, Roberto Alvim, demitido 

posteriormente por vídeo alusivo ao ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels37. Em 

outras gravações audiovisuais, Mantovani também alegou que durante o Woodstock, em 1969, 

agentes da União Soviética se infiltraram na CIA (agência de contrainteligência dos Estados 

Unidos) para distribuir drogas, como o LSD, durante o festival. Em um edital para artistas, 

lançado em janeiro de 2020, vetou expressamente a participação de artistas de rock38.  

Assimilando, assumindo e construindo este lugar desviante, uma noção de perseguido e 

resistente à censura e fim que lhe querem infligir, o rock inaugurou um modo de ser próprio, 

bastante idealizado, estereotipado, aqui traduzido como ethos roqueiro. O ethos roqueiro é 

devedor, portanto, dos variados e subjetivos signos e expectativas atrelados ao gênero musical 

e suas cenas musicais, nas chancelas da cultura jovem e de uma sensação de dissociação 

combativa às estruturas dominantes que o perseguem. 

 

1.2 Ethos roqueiro: se tudo fosse rock, nada seria rock 

        Caso não tenha dito de maneira contundente e explícita até aqui, meu investimento 

acerca de rock é privilegiadamente direcionado às suas esferas do imaginário, comportamental 

e cultural, em detrimento de seu espectro sonoro, por exemplo. Acompanho (me defendo!), 

assim, a trilha de Grossberg (1997, p. 102), que o descreve “mais como uma cultura do que uma 

prática musical”. Da mesma maneira, é importante frisar que ao elaborar e nomear um ethos 

roqueiro, Jeder Janotti Junior, Thiago Alberto e eu não estamos propondo algo novo. Sendo 

 
36 <https://www.cartacapital.com.br/politica/rock-ativa-drogas-sexo-aborto-e-satanismo-diz-novo-presidente-da-
funarte/> Acesso em 19 jun 2021. 
37 <https://oglobo.globo.com/cultura/roberto-alvim-copia-discurso-do-nazista-joseph-goebbels-causa-onda-de-
indignacao-24195523> Acesso em 19 jun 2021. 
38 <https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,edital-de-incentivo-a-bandas-da-funarte-veta-rock-e-e-
criticado,70003169931> Acesso em 19 jun 2021. 
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piegas e pretensioso, mas não desonesto, digo que pretendemos amplificar (atualizando e 

tensionando) o que já soa há tantos anos.  

Por ethos roqueiro, portanto, falamos de um modo de habitar do rock e de habitar o 

próprio rock, traduzindo-o como muito além de música. A ideia de uma ética partilhada que 

abarcaria, ou delimitaria, aproximações, reivindicações e distanciamentos; de um modo de ser 

e ser percebido, no mundo e no seu mundo, que se realiza, mas que também não se realiza. 

Falamos do que é esperado e do que não é. 

 

Trata-se de um dos traços discursivos do rock que o identificaria histórica e 
socialmente com espaços de não alinhamento, em contraposição ao pop, que seria 
mais afeito à docilidade e ao escapismo sem maiores digressões de consciência crítica. 
Claro que se tratam aqui de expectativas culturais assentadas em estereótipos que 
podem ser desconstruídos quando se observa que o entretenimento, 
independentemente dos gêneros musicais, abre possibilidades políticas para 
reivindicações de outros modos de habitar o mundo. Ou seja, não é de menor 
importância notar que, apesar de também estar atrelado às estratégias e lógicas do 
mercado, o imaginário do rock como contraventor deste mesmo sistema ainda possui 
alguma permanência, principalmente quando articulado ao espólio criativo e crítico 
(PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020, p. 198) 

 

Entendo, a partir de Pereira de Sá e Janotti Junior (2018, p. 6) que “antes de serem 

categorizações musicais homogeneizantes, os gêneros musicais permitem que músicos e 

audiência estabeleçam balizas para as disputas de gosto, ao mesmo tempo em que possibilitam 

a construção de assinaturas específicas”. Ou seja, seria leviano traçar qualquer certeza de que o 

rock abarque apenas determinadas características e, portanto, não possa haver expressões 

legítimas que escapem de uma espécie de rock ideal (FRITH, 1996). Há diversos consumos, 

associações, sujeitos e ideias atravessadas, em constantes disputas e negociações, ora mais ora 

menos visíveis — ou quando convém e quando não convém. É evidente que há uma proposta 

partilhada de rock idealizado, onde “a partir de seu agenciamento como gênero musical, não 

deixamos de entrever as dificuldades de se abordar esta categorização em meio à multiplicidade 

histórica e estética que o termo, muitas vezes usado como um guarda-chuva taxonômico, 

carrega” (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020, p. 199).  

O ethos roqueiro, pautado em sua gênese na década de 1950, é a assimilação de oposição 

a tudo isso que está aí, se me é permitida a referência irônica a um certo mantra de 2018 no 

Brasil. “Rock é tentação e contestação. É conflito — de gerações, classes, etnias, preferências 

sexuais, estilos de vida [...] É por princípio contra”, conforme Forastieri (2014, p. 10). 

Germinou daquele pretenso eterno jovem (GROSSBERG, 1983), pouco afeito ao passado que 

lhe é/seria imposto a repetir (GROSSBERG, 1997), que vislumbrava o viver intenso de seu 

próprio presente (HALBERSTAM, 1996) e vez ou outra estava preocupado com o futuro não 
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muito distante. Uma dimensão significativamente performática e, como tal, nem sempre estável 

ou duradoura. Pós-rebeldia sem causa dos anos 1950, pós-não haverá amanhã (TOSCHES, 

2006), houve rock amanhã. 

O rock não só permaneceu, ou resistiu, como demonstrou se adesivar na existência de 

seus filiados (FRITH, 1996). Roqueiras e roqueiros, via de regra, são facilmente reconhecíveis 

(sobretudo na juventude) ou rotuláveis por pessoas que não partilham do mesmo gosto musical 

e vivências (FRITH, 1996; FRIEDLANDER, 2002), uma vez que certos “estilos de vestimenta, 

comportamento, dança, etc., bem como relações econômicas e políticas”39 (GROSSBERG, 

1983, p. 197, tradução nossa) fazem parte do seu cotidiano e performance identitária. 

Parece óbvio, sobretudo para um olhar retrospectivo, que a procedência de estados que 

estão longe de serem os mais prósperos economicamente dos Estados Unidos, como Mississipi, 

Tennessee e Louisiana, em comunhão com a própria origem social de seus pioneiros, como Big 

Mama, Ike Turner e Chuck Berry (que partilham na biografia o talento, a cor e a pobreza), 

tonalizem um sentido sociopolítico já inerente ao rock. Ou mesmo que, se por um lado ascendeu 

em popularidade, por outro também foi constantemente atacado midiaticamente, demonizado 

religiosamente e até impedido politicamente (em emissoras de rádio, televisão e concertos ao 

vivo). Aí está uma espécie de “template inicial de algo proibido, profano, ambíguo” (JANOTTI 

JUNIOR; PILZ; ALBERTO, 2019, p. 6). Estas, contudo, são mais tensões sociais com as quais 

artistas e fãs de rock’n’roll tiveram que lidar neste período do que propriamente uma busca por 

enfrentamento ou práticas de resistência, ainda que existam e sejam de vital relevância.  

 Nesta lógica, Merheb (2012) é enfático ao afirmar que os pioneiros do rock, nos anos 

1950, nunca engendraram pelo viés político explícito. Isso, contudo, não é o mesmo que dizer 

que suas atitudes, música e discurso não foram politizados; o que não tinham, de fato, era 

pretensões políticas, bandeiras tremulando. Foram os expoentes da década seguinte que, mais 

do que amplificar nuances transgressoras, de fato forjaram os pilares do rock como um 

instrumento político, de enfrentamento (MERHEB, 2012). Ou seja, o rock foi elaborado 

midiaticamente em sua primeira década como um gênero musical da cultura juvenil em seus 

embates com a cultura dominante, com vestimentas, letras de músicas e comportamentos aos 

quais se atribuíram sentidos de subversão e rebeldia, mas também sua concretude era deveras 

abstrata (o que facilita qualquer investida de crítica pejorativa ao rock). Um consumo que fluiu 

na chave do lazer e da sensação de liberdade e independência (HALBERSTAM, 1996).   

 
39 Tradução para “styles of dress, behavior, dance, etc., as well as economic and political relations”. 
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Os anos 1960 marcaram a expansão roqueira para além das fronteiras estadunidenses, e 

grandes artistas surgiram fora de seus domínios. Mais do que isso, foi o Reino Unido que 

produziu os principais nomes do período, The Beatles e The Rolling Stones, além do Cream, 

The Animals, The Kinks, The Who e, quase no apagar das luzes, a tríade que transformou o 

rock em heavy metal: Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. Na verdade, a invasão 

britânica, especialmente a beatlemania, causou vigoroso espanto nos Estados Unidos — como 

o antigo império se apropriou de um gênero musical tipicamente estadunidense e sobrepôs os 

artistas locais de tal forma?  

A ascensão dos britânicos, assim como os canadenses Neil Young e The Guess Who 

tonalizou aquela que viraria uma característica do rock-exportação (e que, de certa maneira, 

podemos estender a outros gêneros musicais na cultura pop): o idioma inglês predominante nas 

canções, ao menos como uma certa premissa para se tentar alcançar sucesso além de seu país 

ou outros em que tenha o mesmo idioma. Artistas de fora da anglofonia, contudo, também 

nacionalizaram o gênero musical justamente através do idioma, como por exemplo, Os 

Mutantes no Brasil, Los Teen Tops no México e Los Shakers no Uruguai e Argentina40. Ainda 

assim, é inegável que catalogar artistas significativamente conhecidos e consumidos fora de 

países anglófonos resulta em uma esmagadora maioria de canções em inglês — Scorpions na 

Alemanha; Hanoi Rocks na Finlândia; Europe, Millencolin e The Hellacopters na Suécia. De 

qualquer forma, apesar desse quase determinismo para se alcançar um mercado global, é 

evidente que dentro de seus próprios territórios, cenas locais, artistas nacionais prosperaram e 

prosperam dentre as disputas mercadológicas (McMICHAEL, 2014).  

Apresento tais especificidades para não deixar à deriva que, embora vá me delimitar na 

década de 1960 e em determinadas localidades, há um imaginário e um conjunto de regras 

subjetivas do que seja rock, mas há também usos e apropriações ímpares para se entender as 

evoluções nacionais do gênero musical. O rock, diferente do heavy metal, por exemplo, é mais 

aberto a outros temperos, com regras menos estanques de seguimento das matrizes anglo-

saxônicas e estadunidenses, como apontam Kahn-Harris (2007) e Nilsson (2016).   

 Santos (2018), em pesquisa etnográfica do rock e heavy metal em Angola, coloca em 

xeque, a partir de perspectivas descoloniais (QUIJANO, 1999; MIGNOLO, 2007), a 

delimitação de fronteiras estanques entre gêneros e subgêneros, que neste país apresentam bem 

 
40 Em 2020 a Netflix lançou a série documental Rompan todo: La historia del rock en América Latina (Quebra 
Tudo: A História do Rock na América Latina). A produção rememora, através entrevistas com artistas de diversas 
nacionalidades, faixas etárias e notabilidades, a chegada e espraiamento do rock em países americanos, nas 
experiências destes sujeitos enquanto fãs, suas carreiras e as dificuldades de se tocar rock’n’roll durante o período 
de ditaduras militares no continente.  
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menos nitidez. Para ficar apenas em um exemplo, e talvez no mais emblemático, se cenas 

musicais são comumente julgadas por seus graus de semelhanças com cenas ideais, europeias 

e norte-americanas, às quais tenta(ria)m reproduzir (NILSSON, 2016), Santos (2018) aponta 

que em Angola alguns artistas mesclam heavy metal e reggae sem causar estranheza e que, em 

eventos musicais, há uma ausência de camisetas de artistas de fora do país. Pereira de Sá e 

Janotti Junior (2018, p. 10), em revisão dos estudos de gêneros musicais, avalizam este “modelo 

dicotômico das relações entre global e local, que julga e avalia a cena local como desviante, 

errada ou precária se ela não obedece à norma ditada pelos parâmetros anglo-saxônicos”. Ou 

seja, as matrizes, os países do norte global e seus artistas, representam sim uma hierarquia, mais 

ou menos acionada; esta é parte latente das práticas de resistência, existência e identidade de 

cenas locais (QUEIROZ, 2019), destas formas de envolvimento de fãs com o rock, e o que 

Grossberg (1997) trama como o rock’n’roll apparatus41, onde seu ethos se inscreve. 

  

1.2.1 Rock’n’roll apparatus em sua dimensão afetiva: nem tudo é rock; o rock não pode tudo 

 

Para Grossberg (1997, p. 22, destaque no original)  

 

O “rock’n’roll apparatus” não inclui somente práticas e textos musicais, mas também 
determinações econômicas, possibilidades tecnológicas, imagens (de músicos e fãs), 
relações sociais, convenções estéticas, estilos de linguagem, movimento, aparência e 
dança, comprometimentos ideológicos e representações midiáticas do próprio 
dispositivo 
 

A proposta do autor é delimitar um mapa de possibilidades, de convenções e 

comodificações do gênero musical: estabelecer o que há nele, quais são ou onde estão suas 

fronteiras e, obviamente, as disputas e negociações com o que está além. Grossberg sintetiza 

este horizonte quando diz que “a maneira como determinada música é inserida na vida cotidiana 

de seus fãs depende das relações sobredeterminadas entre a música e uma variedade de outras 

práticas sociais, culturais, econômicas, sexuais e discursivas”42 (GROSSBERG, 1986, p. 54, 

tradução nossa). O aparato do rock localiza “quais tipos de ‘prazeres’ ou possibilidades 

energizantes estão disponíveis para seus fãs”43 (GROSSBERG, 1986, p. 54, tradução nossa, 

destaque no original). Este mapa contempla, portanto, usos e apropriações e, embora haja um 

 
41 Embora em Janotti Junior, Pilz e Alberto (2019) e Pilz, Janotti Junior e Alberto (2020) tenhamos utilizado a 
tradução dispositivo rock’n’roll, aqui manterei a terminologia original, em inglês, ou a tradução literal mais 
próxima, aparato (CARDOSO FILHO, 2004), ainda que certos distanciamentos semânticos persistam em cada 
idioma, bem como em aparelho (JANOTTI JUNIOR, 2001). 
42 Tradução para “the way in which particular music is inserted into the everyday lives of its fans depends upon 
the overdetermined relations between the music and a variety of other social, cultural, economic, sexual, and 
discursive practices”. 
43 Tradução para “what sorts of ‘pleasures’ or energizing possibilities are available to its fans”. 
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espectro muito marcante do rock em torno do que ele é ou não é (sua obsessão com a 

diferenciação e contraposição), a perspectiva do apparatus, mais do que fixar o que é rock, 

corresponde às potencialidades do que rock pode vir a ser para certos sujeitos, em certos lugares, 

em certos momentos.  

De fato, Grossberg pensa o rock’n’roll apparatus em escala global e temporal; exportado 

e atravessado por culturas locais, mas ainda assim sempre identificável como rock, também se 

adaptando às transformações sociais, mercadológicas e geracionais (JANOTTI JUNIOR, 

2003b; 2004). Falo do aparato como um mapa, de suas fronteiras, para evitar certa fluidez e 

permissividades em excesso, que levariam a um certo esvaziamento. Nesse sentido, Cardoso 

Filho (2004, p. 7) considera que a proposta de Grossberg acaba dando margem a um rock que 

poderia “adquirir significados diferentes a depender do grupo que o experimenta”, o que ele 

rejeita, em crítica ao autor.  

Para Cardoso Filho (2004, p. 7), o aparato confirma que o rock “até pode ganhar alguns 

significados alternativos, mas sempre vinculados às convenções estabelecidas”; assim como 

para Janotti Junior (2001, p. 11) “possibilita a abertura para determinadas experiências, mas ao 

mesmo tempo restringe essas possibilidades através de suas práticas significantes e suas 

relações com as comunidades de sentido”. Ou seja, um mapa, com fronteiras estabelecidas 

(ainda que possamos pensar em disputas), e que dentro de suas fronteiras há, evidentemente, 

outras fronteiras que o subdividem. Conforme apontarei mais adiante, e ainda que concorde 

com Cardoso Filho, talvez falar significados alternativos seja impreciso. Prefiro pensar que o 

que é, de fato, cambiável de acordo com o grupo social neste balaio é a expectativa: o que é 

esperado e o que não é. 

Com o rock’n’roll apparatus, Grossberg (1997) defende existirem tipicidades para se 

aproximar, usar, se apropriar e curtir rock, em contraposição a qualquer proposta de tratá-lo 

como determinista de uma única experiência (ainda que não avance para significativas questões 

de conflito). Para o autor, a história do rock é uma dicotomia entre o que dizem (eles) que ele é 

e o que ele, de fato, seria (para nós); Grossberg, contudo, “não está interessado em saber o que 

é o Rock, na sua essência, e sim em saber qual a função que o Rock possui no interior de uma 

comunidade que o cultiva” (CARDOSO FILHO, 2004, p. 2). No campo da experiência, as 

tipicidades se cristalizam em fãs que podem se ligar ora mais a uma letra de música, ora à 

sonoridade característica do rock (o que, é evidente, ao ouvir letras cantadas em idiomas que 

não se entende pode ser bastante comum), qualificadas como experiências puramente afetivas 

(GROSSBERG, 1997). Nesta chave, está tomando as esferas da experiência musical, que 
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Hesmondhalgh (2013) divide em duas: uma ligada ao indivíduo em sua privacidade e a outra 

em relações públicas, coletivas e compartilhadas (e o próprio autor reconhece que há 

confluências nestas dimensões). As afetações e emoções oriundas da música proveem, desta 

maneira, a base de relações íntimas com outras pessoas, formando ou fortalecendo laços — e 

afastando, restringindo ou impedindo-os quando pensamos em performance e pragmáticas do 

gosto (HENNION, 2007; 2011).    

Cardoso Filho (2004, p. 4) ressalta que a ideia do aparato rock’n’roll acaba sendo 

restritiva se for levada a uma mera “compreensão do Rock à determinados sujeitos que 

partilham valores, desejos e prazeres frente aquela manifestação cultural”. Ou seja, uma noção 

determinista, quase harmoniosa, de meros usos e apropriações, acionamentos, sem levar em 

conta, de fato, disputas, atravessamentos. Nesta direção,  

  

boa parte das discussões em torno do rock como categorização e gênero musical (seja 
como conceito nativo que envolve fãs, músicos, produtores ou como debate 
acadêmico) partem da ideia de que essas rotulações seriam amarras e não modos de 
situar-se em meio à diversidade sonora e às diferenças culturais que atravessam a 
volumosa produção musical contemporânea (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 
2020, p. 199)  

 
 O horizonte que Grossberg nos convida a vislumbrar, no âmbito de investigações, é o 

de partir das possibilidades do rock para chegarmos nas concretudes destas possibilidades. O 

rock’n’roll apparatus é, e o próprio rock é, também uma moldura de mundo. Um filtro, para 

atualizá-lo em terminologias. Janotti Junior (2001, p. 12), inclusive, apresenta uma ideia de 

filtro para conceber as partilhas globais e locais. 

 
Esse aparelho permite a percepção da idéia de rock como um processo. A comunidade 
de sentido global é partilhada nos discos, nas entrevistas, sites oficiais, imagens, nas 
grandes turnês e nas atividades midiáticas de padrão global. Os cenários são filtrados 
pelas revistas, distribuidoras/gravadoras nacionais, apropriação das entrevistas e 
críticas pelos zines/sites locais que possibilitam a construção das diversas cenas, local 
privilegiado da apropriação dos gêneros e de interação constante com as referências 
oriundas do esquema das comunidades de sentido. Na construção da cena estariam 
presentes os espaços de show de rock e sua tensão com a musicalidade local, a 
diferenciação entre as grandes cadeias de distribuição e lojas especializadas, enfim 
toda especificidade que passa pelo encontro do rock como um fenômeno 
globalmidiático e a especificidade do consumo/produção midiático localizado. 

 

 Se para Janotti Junior (2001, p. 13) a “configuração do aparato, e consequentemente a 

constituição do gênero, é o que ao final permite o reconhecimento entre pares e a inscrição das 

diferenças”, ele e Cardoso Filho (2004) ventilam como chave analítica do rock a sua dimensão 

afetiva. Tomando o rock como “uma espiral de afetos” (JANOTTI JUNIOR, 2001, p. 2), e a 

“sugestão (...) que se trate o afeto como uma disposição (que depende de uma atitude 

pragmática) para a interpretação e experiência de artefatos e fenômenos relacionados ao Rock 
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de determinada maneira”, é importante lembrar que o próprio Grossberg (1997, p. 111) 

contempla este espectro, na condição de “qualidade e quantidade de energia investida em 

determinados lugares, coisas, pessoas, sentidos e assim por diante”.  

 

É o lugar que ancoramos e navegamos no mundo, mas não individualista e 
desestruturado; e também não é somente pura energia psíquica escoando por entre as 
estruturas sociais de poder. O 'afeto' é articulado e estruturado de maneira complexa, 
produzindo configurações não só de prazer e desejo (através de narrativas 
econômicas), mas também de volição (ou de vontade), de disposições e paixões. Estas 
descrevendo a organização do que realmente importa. As paixões apontam para o fato 
de que as pessoas experimentam coisas, vivem diferentes identidades, práticas, 
relações, em diferentes níveis e de diferentes modos (GROSSBERG, 1997, p.111 
apud JANOTTI JUNIOR, 2001, p. 2) 

 
 Afeto foi um termo ao mesmo tempo tão recorrente quanto dado (algo como a percepção 

de Keightley acerca de rock enquanto um senso comum, mas com certa vacância de elaboração) 

em minha pesquisa bibliográfica. Além de seus correlatos sentimento, emoção e paixão, como 

identifica Janotti Junior (2002) via de regra, na literatura lotada na música em sua dimensão 

cultural, ele aparece como um marcador dos laços (de identificação, simpatia, carinho) entre 

pessoas que têm experiências de partilha. Uma ligação, ou disposição como preferem Grossberg 

(1992) e Janotti Junior, de sentidos e, por isso, pode ser acionada por produtos culturais. A 

produção cultural, portanto, opera através da hierarquização de quais afetos objetivados no 

consumo serão privilegiados na elaboração de um álbum, por exemplo (JANOTTI JUNIOR, 

2001), responsáveis pelos poderosos efeitos que a música, sintetizada em nossos corpos, 

ocasiona (GROSSBERG, 1984). Esta hierarquia afetiva, é evidente, está emaranhada de 

atravessamentos e disputas, de idas e vindas. Em sua complexidade, o rock é uma espiral de 

afetos. 

 Tal qual apresentei já no início da Introdução, o afeto como uma disposição está longe 

de uma estabilidade determinante, conforme sugere Grossberg (1992) acerca de um estado 

afetivo do sujeito. Muda o afeto, muda o sentido; não como uma regra, mas como uma 

possibilidade. Ora estamos mais aderentes, mais afeitos (dispostos) a certos efeitos, ora outros 

emergem como de assalto. Suely Rolnik (2014, p. 87) assinala que “afetos dessubjetivam as 

intensidades [...] quando surgem, inesperados, são verdadeiras correntes de 

desterritorialização”. Ou seja, o afeto é um componente ativo das sociabilidades, uma estrutura 

complexa, produtora, ou agregadora, e analista destas sociabilidades (CARDOSO FILHO, 

2004), mas cambiável.   

 O afeto é, também, um pretenso formador de simetrias, paralelos e expectativas. Se algo 

nos afeta, aquele outro similar também nos afetará. Se já me afetei por isso, não é provável que 
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numa próxima oportunidade a experiência será similar? Ou, se você nunca se afetou por esse 

aqui, por que está se afetando por este outro associado? Não ousarei, contudo, chamar de falsas 

simetrias, falsos paralelos ou falsas expectativas.  

 Nesta direção, Frith (1996) enxerga uma esfera da exacerbação do afeto, calculando que 

a parte mais prazerosa e mais frequente das conversas em torno de produtos culturais são as 

oposições, sobretudo se há sentimentos e posicionamentos (cada vez mais indissociáveis) 

divergentes: bom vs mau, bonito vs feio. É assim que demonstramos e reforçamos nossos 

julgamentos de valor e nosso afeto, especialmente nos artifícios vernaculares, onde bonito vira 

lindo e mau vira péssimo, por exemplo. São formas de aproximação e distanciamento, 

demarcadamente latentes. Assumir o rock’n’roll apparatus por sua dimensão afetiva e como 

uma ponte analítica é, portanto, vislumbrar o(s) direcionamento(s) que este sinaliza para as 

experiências roqueiras e, igual ou indissociavelmente, de vida.  

Se o apparatus e o rock são molduras, ou uma janela dividida por quadradinhos, para 

investigar determinados fenômenos devemos observar quais quadradinhos desta janela/moldura 

estão mais limpos (nítidos) e quais estão empoeirados. Quando Grossberg fala que em certo 

momento uma letra de música importa mais para alguém e noutro é a sonoridade, uma capa de 

disco ou uma fala agressiva em entrevista, também cambia a relevância de afeto por artistas 

politizados ou despolitizados; politizados de uma maneira ou de outra. 

 

1.2.2 Paz & amor ou turbulência & conflito: os sixties roqueiros  

 

 Apelando para uma narrativa mais simplória aqui, o rock’n’roll dançante dos salões de 

clubes, das motocicletas nas ruas e pequenas reuniões de jovens na urbe dos anos 1950 chegou 

até a universidade na década de 1960 — onde ganhou “pretensões intelectuais” e “agendas mais 

sofisticadas” (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020, p. 200). Se na primeira fase o rock 

contaminou os tecidos social, artístico e cultural, na década seguinte acabou sendo contaminado 

pelo segmento político e causas sociais; o som da revolução, que para Merheb (2012) é a 

expectativa e, em determinados aspectos a concretude, de uma revolução de costumes, 

comportamentos, horizontes — quando a música vai além da música. Desta maneira, se o 

contexto que apresentei sobre a década de 1950 nos Estados Unidos está intimamente ligado 

aos pilares de sustentação do rock’n’roll, sua primeira grande evolução (em sentido de 

mudança, não necessariamente de melhora) também é intrínseca ao seu período. Os anos 1960 

talvez sejam a década mais revisitada pelos investimentos nostálgicos da cultura pop (BOYM, 

2001); um auge e apogeu da comunhão entre criatividade artística, sensação de liberdade, da 
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experimentação, a emergência de grandes pautas do século XX, disposição de indivíduos e 

coletivos e êxitos de visibilidade. Se os anos 1950 foram marcados pela colocação de novas 

cartas na mesa de jogos políticos e culturais, os 1960 englobaram a realização das jogadas: o 

início oficial da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a ascensão de ditaduras na América do Sul, 

pelo lado institucional; enquanto afloraram movimentações de combate ao establishment, como 

o movimento dos direitos civis negros, a segunda onda do feminismo, o maio de 1968, o flower 

power e o movimento hippie, a revolução/libertação sexual e novas drogas como o LSD. Estes 

exemplos, é importante ressaltar, não são eventos isolados, mas parte de uma cadeia de ações e 

reações, de estratégias e acasos, de organizações e conexões com o passado, o presente e 

projeção de futuro. Não só artistas de rock olharam para a política e o ativismo de político, mas 

também estes passaram a olhar para o rock e a música. 

 

Quando os ativistas finalmente reconheceram uma conexão entre política e música 
popular no final dos anos 60, a música foi valorizada precisamente quando era pensada 
para ser algo diferente da cultura de massa ou quando era considerada progressiva 
apesar de ser cultura de massa. Sgt. Pepper era arte. As letras de Dylan eram poesia. 
Woodstock era uma comunidade. (GAROFALO, 1993, p. 18, tradução nossa)44 
 

         Os sessenta foram a década da experimentação tecnológica de Jimi Hendrix, das 

sonoridades dos Beatles e o swing dos Rolling Stones. De certa maneira, os principais artistas 

desse período se conectaram com a turbulência social, do que parecia uma insurreição para além 

da música, posicionando o rock próximo de uma militância ou “linha auxiliar dos movimentos 

sociais que confrontavam o establishment”, como define Merheb (2012, p. 14). A música pop 

e o rock como sua principal expressão tornaram-se cronistas do tecido social.  

As tensões, angústias, expectativas, vivências e semblantes da década de 1960 (nos 

Estados Unidos) forjaram a obra de Robert Allen Zimmerman, ou como passou a se apresentar 

ainda na adolescência, Bob Dylan. O menestrel das mazelas diárias é a única pessoa laureada 

com Oscar (2001), Grammy (12 prêmios, o primeiro em 1973), Pulitzer (2008) e Nobel (2016). 

A força lírica — não ouso dizer poética já que o próprio Dylan sempre rejeitou essa alcunha — 

do artista andarilho reaproximou o rock não só de suas matrizes germinais (o country, o blues 

e o gospel dos anos 1950), mas das próprias raízes destes. Não à toa, o folk rock reconectou o 

gênero musical mais popular e a música pop com o cotidiano, com o Joe six-pac, como uma 

narrativa do povo, ao mesmo tempo em que levava o rock para além do wop bop bum da década 

 
44 Tradução para “When activists finally acknowledged a connection between politics and popular music in the 
late sixties, the music was valued precisely when it was thought to be something other than mass culture or when 
it was deemed to be progressive despite being mass culture. Sgt. Pepper was art. Dylan's lyrics were poetry. 
Woodstock was community”. 
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anterior, soprando ao vento novas sensibilidades, comportamentos e estéticas — próprios de 

todas essas transformações e conflitos da contracultura (PEDELTY, WEGLARZ, 2013).  

Nas palavras do próprio Dylan, notório estereótipo do artista avesso à imprensa, numa 

entrevista publicada em seu site45, o “rock and roll nos deixou alheios ao medo, derrubou as 

barreiras que raça e religião, ideologias colocaram”46 — visão que toma o rock como 

instrumento de libertação, mas que invisibiliza as disputas e apagamentos de raça e ideologias 

(e gênero) que o permeiam. O escritor Eduardo Bueno, fã incondicional de Dylan e conhecido 

por seus discursos mais passionais do que verídicos47, disse que se “Elvis revolucionou o corpo, 

Bob Dylan revolucionou a mente; deu um cérebro para o rock”. Como um Zeitgeist das querelas 

dos anos 1960, Dylan acionou as múltiplas semânticas deste período no título e versos de The 

times they are a-changin’: os tempos estão mudando.       

         Novamente, penso essa conjuntura48 exemplificada em Bob Dylan, extensiva a outros 

contemporâneos, não como eventos ou fatores isolados, mas como atravessamentos que 

acabaram por formar uma espécie de rede. Assim, este passo adiante do rock, ou sua 

emancipação artística criou “também uma escala valorativa (...) envolvendo critérios como 

potencial político e comportamental, reconhecimento crítico e êxito comercial” (PILZ; 

JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020, p. 200). O rock deixou para trás a rebeldia sem causa 

e, ao se aproximar ou se apropriar de vários atos rebeldes concretos, passou a gozar de, e se 

autoproclamar dentro de, um status intelectual (valoração que se tornaria um pretenso capital 

de distinção de seus fãs posteriormente). É literalmente a época universitária do rock, quando 

foi andar com a turma erudita e das artes por excelência no pátio dos colleges e na mídia. Esta 

relação, na qual teve grande benefício criativo e comercial, uma vez que se abriu para novos 

públicos e foi se ramificando (MERHEB, 2012), se cristaliza no rock progressivo, do qual 

tratarei no quinto capítulo.  

 Este rock dos anos 1960, que subia ao palco como narrador do agora, também subiu 

ao palanque com ideias de progresso, de exigência de resolução diante das tensões sociais do 

período. A política saía cada vez mais do seu âmbito institucional eletivo e partidário, e novos 

 
45 <https://www.bobdylan.com/news/qa-with-bill-flanagan/> Acesso em 19 jun 2021 
46 Tradução para: “rock and roll made you oblivious to the fear, busted down the barriers that race and religion, 
ideologies put up”. 
47 Em uma de suas anedotas mais peculiares, ele alinha suas duas paixões, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e 
Bob Dylan, quando diz que uma das principais composições do músico, Blowin’ in the wind (lançada em 1963) 
seria, na verdade, inspirada no hino do clube, composto por Lupicínio Rodrigues (em 1953). Assim, “how many 
roads must a man walk down” foi uma espécie de tradução do refrão “até a pé nós iremos”. 
48 Conjuntura que Reynolds (2011) mapeia como o ponto preciso em que olhar para frente se tornou uma força 
dominante no gênero musical. Para o autor, os sixties são o auge absoluto da novidade e da agoridade, do intenso 
presenteísmo (e um olhar interessado no futuro) que guiava a cultura rock de então. 
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modos de se fazer política — protestos concomitantes e descentralizados, festivais de música 

— reconfiguravam a própria noção de política. O ethos roqueiro assumiu um estigma de que o 

confronto era inerente, em sua dimensão política com verniz progressista, como oposição das 

estruturas dominantes e de opressão. De certa maneira, um investimento com pretensos efeitos 

de concatenar sua cronologia: as sementes do rock trabalhadoras rurais e negras com a 

juventude branca e urbana. 

 

1.2.3 Um certo ethos roqueiro: definitivamente não um ethos roqueiro certo 

 

 O senso de comunhão e partilhas de inesgotável alinhamento, esboçado até aqui, esbarra 

nas sociabilidades e singularidades onde se cristaliza o ethos roqueiro. Ao assumir o rock’n’roll 

apparatus de Grossberg como um mapa de possibilidades, seu ethos seria a malha rodoviária 

federal (repleta de pedágios e obras em andamento), que delineia os trajetos sinuosos dos 

sujeitos dentro desta geografia cheia de destinos. Um está dentro do outro, mas é evidente que 

em determinados momentos, o aparato de Grossberg e o ethos roqueiro que propomos parecem 

se confundir, sobretudo quando se fala em experiência. O próprio Grossberg admite que, em 

certos momentos, quando fala do aparato, poderia simplesmente falar em rock. Assim, se o 

“rock situa seus fãs como diferentes, mesmo quando eles existem dentro da hegemonia (...) rock 

and roll é uma arte interna que funciona para posicionar seus fãs como estranhos”49 

(GROSSBERG, 1983, p. 109, tradução nossa). 

 Esse estranho, oriundo de outsider, refere-se ao estranhamento do sentir e do causar, ao 

não-encaixe, à distinção. Grossberg está tramando acerca do aparato, mas essa característica é 

assumida e sintetiza o ethos roqueiro. Na etimologia de ethos, em sua acepção inaugural, refere-

se ao conjunto de costumes e hábitos que caracterizam um determinado grupo ou comunidade; 

um aprendizado, uma orientação aprendida, de comportamentos ou caráteres, estabelecendo a 

noção de ética — algo fundante no entendimento inicial de um grupo comum ou uma sociedade. 

Giddens (2002) oferece uma perspectiva em torno da noção de ethos como o estilo de vida, que 

abarca um conjunto de hábitos e atitudes e tem certa unidade, vinculando essas inúmeras opções 

em um padrão mais ou menos organizado. Dessa forma, o sujeito cria uma narrativa coerente 

do eu, como parte do roteiro do nós; arranjos individuais e coletivos influenciados por disputas 

e negociações sociais, visibilidade de modelos e circunstâncias socioeconômicas ou pressões 

de grupos.  

 
49 “Rock and roll locates its fans as different even while they exist within the hegemony (...) Rock and roll is an 
insider's art which functions to position its fans as outsiders”. 
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 O ethos roqueiro, portanto, são pretensos modos de ser e de ser percebido na chave da 

distinção; a demarcação da vinculação roqueira, que não só é diferente como não se compactua 

com as conformidades, com as superficialidades, as possíveis alienações, um senso partilhado 

de que o rock possui algo especial e fundamental na resistência e existência das opressões 

estruturais que assolam a vida (PILZ; ALBERTO, 2021). Esta demarcação ocorre em 

indumentária, em discurso, pensamentos, frequentar certos locais, fazer ou deixar de fazer 

certas atividades, se associar a determinadas causas ou determinados artistas: não somos assim, 

pois somos roqueiros; estamos imunes a tal, pois nos situamos no rock.   

 O rock’n’roll aparratus diz de como o rock se adesiva às roqueiras e roqueiros, o que 

lhes possibilita e potencializa como roqueiras e roqueiros; o que designamos como ethos 

roqueiro é a assimilação diluída no tempo e acionada em constância e em singularidades do 

rock como uma baliza de regime moral e cultural, significativa parte fundante de preferências, 

aderências, expectativas e justificativas. O ethos roqueiro é, de certa maneira, uma estrutura. A 

estrutura dominante da cultura que se essencializa como opositora das estruturas dominantes.  

Opera, na prática, como certo ritual celebratório em que o rock é um apaziguador dos 

seus próprios conflitos; a coerência expressiva de fãs de rock. As vivências deste modo de ser, 

no rock e do rock, esta existência assumida, materializada, corporificada por certas expectativas 

— e para determinados corpos? — são includentes e ao mesmo tempo excludentes. Produzem 

uma sensação experiencial de crítica ao normativo, uma “particularização afetiva, performática 

e expressiva; (...) estreitamente alinhadas com a noção de transgressão” (PILZ; ALBERTO, 

2021, p. 164), mas que, em si, são assumidas como transgressoras para uns e definitivamente 

desqualificadas como tal para outros. Por transgressão  

                         
falamos da busca e a identificação com uma conduta desviante, o apreço pelos rasgos 
da normalidade — que Durkheim (2003) chama de as condições ordinárias da vida. 
Se refere ainda a uma pulsão contra a norma e seu caráter prescritivo, disciplinar e 
regulador “aplicável a um corpo ou uma população” (FOUCAULT, 1999, p. 302). 
Assim, pensar em transgressão é assumir a necessidade de experiências que 
possibilitem “nos colocarmos fora e acima da moral ordinária” (DURKHEIM, 2003, 
p. 309) e que estabeleçam marcas de exclusão (ou seja, exclusividades) em relação 
aos critérios de comparabilidade típicos que são construídos nos conjuntos sociais. 
(PILZ; ALBERTO, 2021, p. 164)  
 

O ethos roqueiro, deste modo, não é transgressor per se, mas dado à transgressividade, 

nos exemplares de roqueiros que performam transgressões à norma que identificam, miram e 

bradam contra; como opositores de algum conformismo, incômodos para certas harmonias. 

Periódicas vilipendias de seus detratores acabam por corroborar esse tipo de sentimento e 

projeção. De forma mais homogênea ou hegemônica, e menos crítica, penso em sua síntese 

mais pop: o bordão sexo, drogas e rock n´roll. Este é uma espécie de régua que se opõe à “vida 
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regular, ocupada pelos trabalhos cotidianos, tranquila, encerrada em um sistema de interditos, 

repleta de precauções, em que a máxima quieta non movere mantém a ordem do mundo” 

(CAILLOIS, 2015, p. 1). Se a ideia de transgressão também está na prática de gestos 

contraventores em relação à tradição, ou a conservação dos costumes anteriores, dessa maneira 

o ethos roqueiro também está intimamente constituído a partir da ideia, ou da idealização, de 

um avanço possível nas mais distintas esferas socioculturais.   

Mas está mesmo? Sem descolar o gênero musical de sua realidade, temporalidade e 

localidade de ascensão, o american way of life (enquanto parte do American dream), pautado 

na promessa da liberdade, busca pela felicidade, através do trabalho, ainda que individualista, 

de certa maneira inspirou outros submodos, inclusive contestadores. Se por um lado o ethos 

roqueiro é desviante, por outro é um ethos intimamente estadunidense (e daí também veio e 

vem toda sorte de críticas ao gênero musical como mais uma manifestação do imperialismo 

norte-americano) e cooptado (GROSSBERG, 1983). Parte da partilha de um ethos roqueiro é, 

precisamente, a ilusão de uma comunhão sem divergências entre roqueiros (ou determinados 

roqueiros), uma vez que a identificação com o gênero musical romperia barreiras.  

Estas barreiras, contudo, já estão dadas. Reiterei no início desde subcapítulo a gênese, 

as sementes que serviram para polinizar o rock, também para chamar atenção ao que o ethos 

roqueiro deixa evidente: ele foi e é um dos arautos da branquitude, do masculinismo, da 

misoginia, da heteronormatividade, do norte global. Está mais do que concatenado e com 

pouquíssima cambiação, a não ser por eventuais surgimentos de resistência que, no seu jardim, 

sequer tem o efeito de ervas daninhas que se alastram ou de roset(t)as que incomodam em quem 

as pisa. O rock branco, masculino e excludente se aparelha com as grandes estruturas 

dominantes forjadas para manter estes privilégios sociais, historicamente com pouco 

questionamento, alguns aplausos (como parte da narrativa da união) e muitos apagamentos 

(BERTRAND, 2004).  

 Como ficará mais evidente no próximo subcapítulo e nos capítulos 5 e 6, o ethos 

roqueiro enquanto uma expectativa de alinhamentos não é, definitivamente, garantido; muito 

pelo contrário. Possui, sim, esferas de sentido às vezes inversamente proporcionais àquilo que 

parece dado para uns, e é intrínseco a outros, como Gracyk (2001) notabiliza acerca da falta de 

crítica midiática e de fãs em torno de um rock que, para o autor, se apresenta e é assumido como 

garantia de liberdades e repúdio às opressões, mas que reproduz diversas mazelas e 

preconceitos. Gracyk sentencia que, entre seus paradigmas, o rock foi elaborado como um 
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esquema maquiavélico para capitalizar em cima do conflito entre jovens e seus pais ou 

responsáveis.  

Ao acionar Giddens e a construção de narrativas coerentes, partilháveis, apropriáveis e 

negociáveis, já garanto ao ethos roqueiro uma dimensão da ilusão, além da concretude. Mais 

ficção do que factualidade, por mais balde de água fria que isso seja ao ideário de afetividades 

que o rock abarca a roqueiras e roqueiros. As partilhas, ou agências estéticas, ou rituais, como 

escutar artistas, discos, frequentar shows, vestir certa indumentária, são os modos de 

sociabilidade, frequentemente reiterados, de pertencimento e reconhecimento, da construção de 

sujeitos. Se “identidade é necessariamente uma questão de ritual: ela descreve o lugar de alguém 

em um padrão dramatizado de relações” (FRITH, 2002, p. 275). Podemos também pensar no 

oposto, como não ouvir certos artistas, discos, não comparecer a certos shows ou não vestir 

determinados acessórios. Na esfera política: votar ou não votar, reconhecer ou refutar certas 

ideologias, participar ativamente ou desdenhar de certas causas sociopolíticas. 

Ethos roqueiro é, portanto, o modo de ser roqueiro e ser reconhecido como roqueiro, 

sentir-se roqueiro, almejando uma coerência expressiva (em elaborações, performances, 

construções e dialogias) em que a ética — demarcadora de um ethos — aparece ou aflora 

especialmente nas oportunidades de embates e desvios. Esta coerência frequentemente não se 

realiza, em torno de certos paradigmas (como o corpus já apresentado desta tese), pois investe 

sobre grandes subjetividades (como ter atitude e autenticidade). Desta maneira, o ethos 

roqueiro, não que esteja fragilizado ao não encontrar correspondências e anuências, é um campo 

de disputas. Somos opositores, mas do que? De quem? E como? 

 Quando Cardoso Filho (2004) atenta para não que não se tome o pensamento de 

Grossberg como uma espécie de vale-tudo, também reconhece, todavia, que há potenciais de 

ambiguidades no campo da experiência, como pensam Giddens (2002) e Goffman (2009) em 

argumentos generalizantes. O ethos roqueiro possui expectativas de alinhamento, mas estar 

distante do esperado, embora tenha um certo poder de notabilidade, não deve ser simplesmente 

descartado pelo simplismo de isto não é rock — como nossos ouvidos preconceituosos 

costumam apontar antes que nossos cérebros raciocinem ou que nossos corações tenham a 

possibilidade de se manifestar com alterações rítmicas. A chave que utilizo aqui é como tais 

aparentes distanciamentos fazem parte e atualizam o que se entende por rock. Um ethos 

roqueiro de ordem do ideário conflituoso (GROSSBERG, 1983) é, talvez por isso, tão passível 

de incoerências e inconsistências.  



63 
 

 Nesse sentido, mais do que carimbar o ethos roqueiro como contraditório, ou as 

possíveis contradições de um ethos roqueiro, meu intento é evidenciá-lo como uma suposto 

referencial harmônico que, na prática, serve mais como um aporte comum para as múltiplas, e 

discrepantes, reivindicações dos sujeitos em suas demandas singulares. É menos uma 

permissividade subjetiva e mais uma estrutura que cambia a inclusão de uns e a exclusão de 

outros.  

 

1.3 Rock e política, rock versus política: bandeiras, pretensões filiações e desfiliações 

 

 Ainda que longe de essencializar o gênero musical, associações do rock com as questões 

políticas e sociais em diferentes períodos desde a segunda metade do século 20 não são raras, 

ainda que mais ou menos evidentes. São, entretanto, uma espécie de fio condutor quase 

inescapável para se pensar em seu ethos, rabiscado nos 1950, e político-estabelecido nos anos 

1960, quando o rock desemboca como protagonista de episódios marcantes de manifestações 

por grandes mudanças sociais como o Woodstock em 1969, ou adesivadas a causas 

humanitárias, como o Live Aid em 1985. Sem romantismo nas relações entre rock e política, 

Grossberg (1993) pontua que o rock foi politizado pelas costas e de uma maneira efusiva, mas 

que, na verdade, alguns roqueiros abraçaram causas políticas que lhes foram atribuídas ou se 

engajaram em ativismos, sobretudo quando era conveniente ou necessário (GROSSBERG, 

2005), compondo mais uma exceção do que uma regra, mas com grande notabilidade. 

De fato, algumas expressões roqueiras, como por exemplo o hard rock ou glam metal (a 

farofa), em seu auge refutaram vieses politizados — isso prejudicava os negócios, que iam 

muito bem. A “rebeldia (frequentemente manifestada com a destruição de quartos de hotel e o 

abuso de drogas) costumava se combinar com letras e atitudes sexistas respaldadas por um 

público majoritariamente formado por homens” (JÁUREGUI; TEIXEIRA, no prelo). Quando 

falei que já em sua gênese poderíamos pensar em diversos rocks, descentralizados, 

posteriormente reunidos em uma fórmula industrial nos anos 1950 pela Sun Records e pela 

RCA, nos 1960 ele passou a se desdobrar novamente, polinizando seus próprios novos 

subgêneros, como o progressivo, o psicodélico, o heavy metal, o southern. Estas cambiações 

sublinham as características de dinamismo e instabilidade destes porque estão sempre 

tensionados por disputas em torno de suas fronteiras (JANOTTI JUNIOR, 2003b): o que é um, 

o que é outro, o que pode um, o que não pode outro. Ou seja, é evidente que ressignificações 

acontecem, ao mesmo tempo que não demarco um rock puramente transgressor em seu início. 

Nem depois. 
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 O modo de ser roqueiro reside em sua aparente dissociação dos poderes 

institucionalizados (FRITH, 1996; GROSSBERG, 1997), da qual é/seria opositor (mas com 

quem se relaciona intimamente), e suas performances (discursivas, materiais) que projetam 

embates às vezes silenciosos (o que parece dicotômico ao falar de rock) mas visíveis contra o 

inimigo. O inimigo, inclusive, que pode ser idealizado inicialmente como o status quo, ou as 

políticas de guerra e opressão, é tornado, gradativamente, em um inimigo do rock, e não de uma 

ideia de sociedade. De fato, este é o primeiro ensinamento que o roqueiro e falso professor 

substituto Dewey Finn, personagem de Jack Black, transmite à sua turma de crianças em Escola 

de Rock (2003): stick it to the Man!50 Em Quase Famosos (2000), filme baseado na vida de, e 

dirigido por, Cameron Crowe, o inimigo do rock é a imprensa — detratora de artistas em 

avaliações de álbuns e ao distorcer falas em entrevistas —, corporificada por um adolescente 

aspirante a jornalista que protagoniza o enredo ao acompanhar a turnê da fictícia banda 

Stillwater (ALBERTO; PILZ, 2017). Tratando o garoto com desdém e certo desprezo grande 

parte do tempo, o grupo passa a cortejá-lo quando ele revela que serão capa da próxima edição 

da Rolling Stone, revelando aí o paradigma ou conveniência da relação roqueira com este tipo 

de instituição ou poder social. 

 As “afetividades e sensibilidades usualmente associadas aos marcos da contracultura 

nos anos 1960, ao punk e às articulações com a ideia de cultura jovem quando colocada como 

contraposto à cultura dominante” que persistiram ao longo do século 20, e acrescento aqui que 

também no 21, não ocorreram ou ocorrem sem “contradições, conflitos e apropriações parciais 

desse imaginário” (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020, p. 197). Quando se coloca 

uma porção de senão à naturalização ou harmonia do ethos roqueiro também é preciso entendê-

lo como um capital; ou seja, ele também precisa ser conquistado e construído. Novamente, nas 

chaves da autenticidade, da coerência expressiva, ou próximo da erudição, do conhecimento de 

causa que precisa ser apresentado e performado para ser chancelado, com representação 

fidedigna de Nick Hornby em Alta Fidelidade (1995), narrativa literária que acompanha o 

cotidiano desencaixado de um dono de loja de discos de vinil com grande conhecimento 

musical (ALBERTO, 2021). Ou seja, esse ethos também (ou apesar de tudo) opera através dos 

encaixes midiáticos da indústria fonográfica, comercializado; produzindo uma diversidade de 

audiências, laços, entendimentos, afetos e retóricas para diferentes propósitos (GROSSBERG, 

1997).  

 
50 “the Man” em tradução não-literal representa o governo, as autoridades, os sistemas hierárquicos. Uma tradução 
semântica da expressão seria algo próximo de resista ao sistema ou enfrente o sistema. 
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 Em suma, a dimensão sociopolítica do ethos roqueiro, que evidentemente é a sombra 

desta, e assombra esta, tese se dá “a partir das conexões estreitas e historicamente constituídas 

entre manifestação, questionamentos e transformações que causaram impacto no tecido social, 

sobretudo a partir dos anos 1960” (PILZ; ALBERTO, 2021, p. 165).   

 

Vetorizado pela condição de antinormatividade, pautado pelo desejo de ir além, 
percebem-se ajuntamentos e atravessamentos que sinalizam o rock tanto como um 
veículo quanto como um condutor de sensibilidades sintonizadas com as práticas 
relacionadas às culturas juvenis e subculturas. Trata-se de uma herança definitiva, 
onde o rock passou também de expressão apenas musical para constantemente 
adesivado à ideia de rebeldia ou resistência e, de maneira ampla, contaminando e 
sendo polinizado por outras áreas sociais ligadas à mudança de costumes e 
questionamentos aos status quo (PILZ; ALBERTO, 2021, p. 165). 
 

A queima de discos, da memorabilia, além do contexto histórico e simbólico religioso 

como no episódio beatlíco que relatei, se deu também no entendimento de que a cultura material 

(MILLER, 2013) do rock compunha parte significativa de sua rotulação transgressora e 

politizada. Fosse a nudez de John Lennon e Yoko Ono em Two Virgins (1968) ou as capas de 

singles do Iron Maiden, Sanctuary e Women in Uniform (ambos de 1980) utilizando caricaturas 

da então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, militarizada e assassinada por sua 

mascote Ed Hunter.  

Se o ethos roqueiro também é uma aproximação e militância relacionada à 

efervescência social dos anos 1960, como trilha sonora adequada e de expressividade coerente 

com o período, mas também performances, discursos, posicionamentos alinhados às 

proposições contra culturais, não é por acaso, e até com certa advocacia em causa própria do 

argumento, que situo a relação política do rock à universidade, às militâncias intelectualizadas 

e organizadas, aos movimentos e acontecimentos dos anos 1960. Nos anos 1970, a politização 

do rock deu-se de uma maneira muito mais visceral. O rompimento, o desengano, o reseta tudo 

que veio com a subcultura punk. 

         Antes de mais nada, devo reconhecer que venho falando de política sem apresentar 

qualquer perspectiva referencial. Admito, contudo, que não irei me amparar ou ingressar no 

vespeiro teórico de suas disputas conceituais (também políticas!). Política aqui refere-se ao 

amplo campo de discussões e práticas acerca de temas de interesse e ressonância pública que, 

quando emergentes, modificam ou pretendem modificar o tecido social. Acomoda, portanto, 

pautas como as questões raciais, de gênero, de classe e mais. Em sua dimensão prática, relativa 

(e reativa) aos dispositivos e estruturas de poder referenciais, é um escopo que abrange 

governos, rubricas partidárias, grandes empresas e demais instituições de controle ou da lei, em 

uma disputa de poder, narrativa e reconfiguração com agrupamentos sociais, organizados ou 



66 
 

não. Acompanhando, de certa maneira, a definição generalista de Rancière (2005, p. 16), para 

quem “a política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem 

competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis do 

tempo”, política é a coexistência de vozes em consonância e dissonância, mudanças e 

continuidades, que perfilam disputas pontuais e históricas em determinadas ambiências e 

temporalidades. 

 

1.3.1 Tudo é política, mas nem tudo é rock: nem todo rock é político 

 

É notório que, historicamente, o rock, como gênero musical e manifestação 

sociocultural, anexou-se à política de diversas maneiras ao longo das últimas sete décadas. 

Grossberg (2005, p. 201, tradução nossa) aponta que desde a década de 1950 o rock teve uma 

“variedade de posições políticas, poderes e efeitos”51. Ou seja, qualquer tentativa de 

essencializar uma homogeneidade de vieses seria infactível.  

 
Sua história inclui uma série de lutas interrompidas para articular (ou desarticular) 
sons, textos, gêneros e estilos particulares a significados, posições sociais e ideologias 
específicas e, a partir daí, a posições e efeitos políticos específicos, ou à 'ausência 
necessária' de política em uma conjuntura particular52 (GROSSBERG, 2005, p. 201, 
tradução nossa, destaques no original)  
 

 Grossberg, é bom assinalar, não é um entusiasta do potencial e, sobretudo, da realização 

política do rock. Na verdade, é bastante crítico quando considera que 

 
Foi contra a imagem desse conservadorismo social que se formou a visão romântica 
do rock como uma declaração inerente de resistência política ou, pelo menos, uma 
expressão de alienação. Quero, em vez disso, enfatizar as maneiras como esse 
contexto restringiu as possibilidades políticas do rock, de modo que foi difícil, senão 
impossível, para o rock entrar em qualquer luta ideológica explícita ou resistência 
política. O rock não desafiou o consenso ideológico da vida americana, mas tentou 
escapar do quietismo da cultura e da vida cotidiana. Na verdade, esse sempre foi o 
limite da política do rock53 (GROSSBERG, 2005, p. 201, tradução nossa) 

 

A percepção do autor é de que, ao ser taxado como contraventor, o universo roqueiro 

aceitou facilmente este lugar a ponto de tornar-se uma zona de conforto, algo próximo de que 

 
51 Tradução para “variety of political positions, powers and effects”. 
52 Tradução para “Its history includes a series of interrupted struggles to articulate (or disarticulate) particular 
sounds, texts, genres and styles to specific meanings, social positions and ideologies and, from there, to specific 
political positions and effects, or to the ‘necessary absence’ of politics at a particular conjuncture”. 
53 Tradução para “It was against the image of this social conservatism that the romantic vision of rock as an 
inherent statement of political resistance or, at least, an expression of alienation, was formed. I want, instead, to 
emphasize the ways this context constrained the political possibilities of rock so that it was difficult, if not 
impossible, for rock to enter into any explicit ideological struggle or political resistance. Rock did not challenge 
the ideological consensus of American life, but it did attempt to escape the quietism of culture and everyday life. 
This has in fact always been the limit of rock’s politics”. 
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sua existência já bastaria para desafiar o conservadorismo e a estruturas de poder e opressão, 

fechando os olhos para a sua própria reprodução de estruturas opressoras. Para o autor “há 

poucas evidências de que o rock rejeitou o consenso liberal dominante da sociedade americana, 

ou seus principais pressupostos ideológicos, incluindo sexismo, racismo e classismo”54 

(GROSSBERG, 2005, p. 201, tradução nossa)  

 Nessa direção, estou tentando abarcar à política eventos singulares como embates entre 

sujeitos, acoplagem de artistas a insurgências, promoções de pautas inauguradas por fandoms, 

as mobilizações que se associam e distanciam da política-partidária, entre outras. Ou seja, 

quando o rock sai da sua zona de conforto para uma zona de enfrentamento. Neste momento, 

contudo, de certa maneira darei mais atenção à parte artística, hierárquica, do universo roqueiro, 

mas retomarei o desempenho de um papel politizado dos fãs e fandoms, e inclusive 

protagonista, no próximo capítulo, sob a retranca do ativismo de fãs.  

A terceira década do gênero musical elaborado midiaticamente foi a sua própria 

revolução industrial, quando ganhou o tamanho de grandes estádios (o rock de arena), vendas 

de álbuns ultrapassando os seis dígitos e turnês avançando para além do eixo Europa-América 

do Norte (MACAN, 1997). A grandiosidade do rock como o grande espetáculo contemporâneo, 

rockstars e guitar heroes e variedades deste tipo de produção inalcançável de reprodução (mas 

muito fértil para imaginação) de seus fãs catapultou, no mesmo período, o seu próprio antídoto 

e anti-herói: o punk, apoiado pela cultura do-it-yourself. Uma espécie de ressaca durante a festa. 

Nesse sentido, a emergência do político, ou de um atravessamento político, no rock e na 

indústria cultural ou cultura pop, não é dissociada de uma práxis cooptada e apropriada pelo 

capital (em que grande exemplo são camisetas dos Ramones e dos Sex Pistols vendidas em 

lojas de departamentos). O próprio rock, jamais dissociado da industrialização da música, na 

década de 1970 já se encontrava em avançado processo de comodificação, explicitado 

visualmente pela criação e adoção, por parte de grupos como The Rolling Stones e KISS, de 

“um tratamento tipográfico do nome da organização ou indivíduo que está sendo 

comercializado” (LARSEN, 2013, p. 93). Através desta espécie de corporativização do gênero 

musical, as grandes bandas entronizaram-se em si mesmas; tornaram-se marcas, cuja produção 

artística passou a fomentar a fixação de signos que estampam produtos diversos 

(GROSSBERG, 1997): álbuns e singles divulgavam os grupos e seu catálogo de merchandising 

(o que não implica na falta de produção de belos e significativos artefatos, muito pelo contrário). 

 
54 Tradução para “There is little evidence that rock rejected the dominant liberal consensus of American society, 
or its major ideological assumptions, including sexism, racism and classism”. 
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Um dos efeitos de tal escalada, segundo Macan (1997), foi a ampliação do distanciamento entre 

artistas e seus públicos e circuitos originários. 

Pedelty e Weglarz (2013) assinalam que a política acabou se tornando, com o passar dos 

anos, álbuns e artistas, um tema indesejado, até rejeitado, por boa parte de roqueiros: “a última 

coisa que a maioria dos fãs deseja ouvir durante o dia de trabalho ou no final de uma longa 

semana é uma música sobre direitos humanos, política presidencial ou mudança climática. A 

vida já é difícil o suficiente” (PEDELTY; WEGLARZ, 2013, p. xi, tradução nossa)55. 

Lembrando que “praticamente toda vez que o assunto é levantado, alguém pergunta: ‘O rock 

não é todo político?’ A resposta, claro, é ‘sim’56, Pedelty e Weglarz (2013, p. xi, tradução nossa, 

destaques no original) vão além, e diagnosticam a potencialidade de reformulações simbólicas, 

os usos, apropriações e entendimentos de determinadas performances como expressões 

políticas décadas depois de não terem sido intencionadas para tal. 

Nesta direção, talvez mais do que um falso paradigma do rock ser ou não político, ou 

quantificar esse político, o que parece mais visível atualmente seja a disputa acerca de qual viés 

político. Em outras palavras, a negação e a rejeição ao político se originariam também da falta 

de sintonia, do ou alinhamento ou nada, do receio como salvaguarda.  

 

1.3.2 A politização do cotidiano: reivindicações, atualizações e uma crise do ethos roqueiro (?)

  

 Hills (2005, p. 44, tradução nossa) sustenta que, para além da máxima de que tudo acaba 

sendo política, ou que todo sujeito é político, deve-se atentar para o fato de que essa política, 

ou sistema de valor, ou gosto, que ele chama de “coração do self e núcleo da nossa identidade 

cultural da maneira como performarmos”57 não é genuíno, mas assimilado, emprestado. Desta 

maneira, reproduzimos, mas também elaboramos associações, matches que acabam por se 

enraizar ou se naturalizar como idênticos, complementares, ainda que a outros olhos possam 

ser esdrúxulos. 

 
nossas identidades são construídas por meio de sistemas relativamente homólogos de 
valor cultural. Isso significa que nenhum “sistema de valor” único pode ser isolado, 
apenas o padrão de interferência produzido por múltiplos sistemas de valor que não 

 
55 Tradução para “the last thing most fans want to hear while working away the day or ending a long week is a 
song about human rights, presidential politics, or climate change. Life is hard enough already”. 
56 Tradução para “Practically every time the topic is raised, someone asks, ‘Isn’t all rock political?’ The answer, 
of course, is ‘yes’”. 
57 Tradução para “the heart of the self and the core of our cultural identity as we perform it”. 
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podem ser facilmente alinhados e que, igualmente, não são totalmente 
desvinculados.58 (HILLS, 2005, p. 4, tradução nossa, destaques no original) 
 

Grossberg (1983, p. 107–108, tradução nossa) lembra que Dave Marsh, crítico de rock, 

disse que “‘o rock nunca foi uma música para um tempo bom. Sempre foi acerca de vencer os 

maus tempos e a má sorte, rejeitar o desespero. E quando você faz isso certo, você não perde 

mais’. De decerta maneira, o rock começa com desespero: solidão, raiva, medo e frustração”59. 

Sensações e emoções que, evidentemente, são atravessadas por dimensões políticas — ousaria 

dizer que cada vez mais, mas não mais do que em outros, recentes ou antigos, períodos 

históricos.  

Vivemos em uma sociedade mais politizada do que há vinte anos? Ou do que há dez? 

Por certo, o consumo de conteúdo político, o surgimento de agrupamentos sociais em torno de 

política e a distinção social relacionada à política (MARTINO; MARQUES, 2018) cresceram 

significativamente nos últimos anos. Nosso consumo e filiações estão mais atentos ao que 

envolve determinados produtos, sujeitos e instituições (DOMINGUES; MIRANDA, 2018). Se 

usar isso, estarei apoiando aquela pessoa, aquela causa, aquela organização, aquela 

parlamentar. A expectativa por alinhamentos, cobrança por posicionamentos, faz parte desta 

politização do cotidiano, que trouxe de volta ou amplificou certos desarranjos entre fãs e 

artistas. Eventos singulares, e comentários sobre estes eventos, via de regra têm surgido como 

catalisadores das desinteligências de que trato aqui.  

 Morrisey, ex-vocalista do The Smiths, corriqueiramente envolvido em polêmicas (termo 

adotado e adorado pelo jornalismo) ao longo dos anos, costumava ser descrito como um artista 

de posicionamentos conservadores e ofensivos (limítrofes com o que é criminoso), por fãs, 

imprensa, colegas. Esta descrição foi traduzida, renomeada e atualizada por um público que o 

consome com uma distância temporal e geográfica, com valores enraizados em sua identidade 

muito distintos do artista, para um artista de comportamentos xenofóbicos e racistas (PEREIRA 

DE SÁ; ALBERTO, 2020; ALBERTO, 2021). Quando Morrisey participou de um programa 

televisivo em 2018 utilizando um broche do For Britain, partido político então recém-criado 

sob a bandeira de rigidez contra a imigração e independência da União Europeia, foi 

intensamente criticado e convocado a se explicar ou se desculpar (o que não aconteceu). 

 

 
58 Tradução para “our identities are constructed through relatively homologous systems of cultural value. This 
means that no single ‘system of value’ can be isolated, only the interference pattern produced by multiple systems 
of value which cannot readily be made to line up and which are, equally, not entirely unrelated”. 
59 Tradução para “‘Rock and roll was never good time music. It was always about beating back bad times and hard 
luck, about rejecting despair. And when you do it right, you really can't lose.’ In a sense, rock and roll starts with 
despair: loneliness, anger, fear, and frustration”. 
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Na era da internet, o lado ‘bigmouth’ de Morrissey se não foi acentuado, seguramente 
foi mais publicizado: sua aparente ausência de filtros para comentar assuntos 
delicados receberam reações de impacto especialmente nas redes sociais. Foram 
diversas controvérsias, em jornais (como quando declarou ao Guardian que os 
chineses era uma subespécie, em 2010 ou quando minimizou, no mesmo veículo, 
ataques terroristas na Noruega), revistas (uma capa da NME em 2007, onde expressou 
suas preocupações com a perda da identidade na Inglaterra, problematizando a 
imigração) e em seu site, defendeu o ator Kevin Spacey (e, em consequência outros 
acusados) quando este respondia por acusações de assédio sexual, se mostrando um 
crítico ao movimento #MeToo. Através de diversas plataformas midiáticas, Morrissey 
entrou em uma espécie de ciclo de polêmicas: tentava justificar uma declaração dada 
anteriormente à um veículo em outro e, com isso, estabeleceu-se como uma espécie 
de voz habitualmente decepcionante para fãs comumente frustrados (PEREIRA DE 
SÁ; ALBERTO, 2020, p. 2) 

 

 Em dezembro de 2020, Eric Clapton lançou uma música que criticava o lockdown 

necessário durante a pandemia do coronavírus, depois de já ter minimizado a Covid-19 durante 

o período; em 2021 criticou a vacinação por conta de supostos efeitos colaterais não-previstos. 

Junto ao discurso negacionista, e da reclamação de Clapton de que seus amigos e parceiros de 

música haviam se afastado dele, fãs do artista relembram episódios de discursos racistas do 

britânico. Nos anos 1970, durante um show, ele defendeu “uma Inglaterra para brancos”60. 

 Estes eventos singulares que catalisam mobilizações de contrariedade podem ser 

criados pelos artistas, como as manifestações xenofóbicas de Morrisey, ou pela sua associação 

direta ou indireta a outros eventos, como o apoio do ex-Smiths a um ator acusado de assédio 

sexual. Nesse sentido, eleições presidenciais e seus desdobramentos posteriores têm sido 

grandes potencializadoras de desinteligências desta estirpe. Street, Inthorn e Scott (2014) 

sinalizam que o enraizamento de premissas e valores inegociáveis, bem como o florescimento 

de disposição política dos sujeitos, se fortalecem especialmente durante e logo após períodos 

eleitorais ou de grandes eventos de disputa de poder social midiatizados (como sancionamento 

de leis controversas e manifestações nas ruas por justiça social). A ascensão de figuras 

populistas no jogo político institucional potencializa ainda mais esse fortalecimento. Em 2020, 

por meio de lei do acesso à informação, foi revelado que em 2011 os Estados Unidos 

financiaram bandas de rock na Venezuela para produzir canções e apresentações sobre 

liberdade de expressão e democracia, contando que estas angariassem jovens partidários 

insatisfeitos com o chavismo no país61. 

Em 2016, Donald Trump teve apoio explícito de personalidades musicais como Kanye 

West, e de roqueiros como Ted Nugent (atualmente em cruzada negacionista à COVID-19 e 

 
60 < https://veja.abril.com.br/cultura/musica-anti-lockdown-de-clapton-desenterra-passado-racista-do-musico/> 
Acesso em 11 jul 2021. 
61 <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/28/eua-financiaram-rock-na-venezuela-para-
mobilizar-jovens-contra-chavez.htm> Acesso em 19 jun 2021. 
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vacinação) e Kid Rock em sua campanha presidencial. Outros como Queen, Elton John, The 

Rolling Stones, Neil Young, Steven Tyler do Aerosmith, Paul Rodgers (ex-Free e Bad 

Company), R.E.M e herdeiros de George Harrison, Prince e Tom Petty condenaram o uso de 

suas músicas na campanha trumpista por não admitirem qualquer associação ao candidato do 

qual divergiam. O uso de canções roqueiras é comum em campanhas e manifestações políticas 

(CUNHA; PEREIRA DE SÁ, 2021), sobretudo nos Estados Unidos, assim como a negação de 

seu uso pelos compositores. Em 1984, Bruce Springsteen criticou incisivamente o uso de Born 

in the USA por Ronald Reagan, que concorria à reeleição. A utilização de canções não é tema 

simples no país. Em 2008 o candidato John McCain, que concorria contra o democrata Barack 

Obama, alegou fair use de algumas músicas. Em cada nova campanha, é retomado o debate 

sobre o direito de uso, a indignação de artistas e solicitação de não tocar suas músicas.  

         Em outra esfera de disputas, a contragosto de seus ex-companheiros, Mike Love tocou 

em um comício utilizando o nome da ex-banda, os Beach Boys. Krist Novoselic, ex-baixista do 

Nirvana, manifestou apoio a Donald Trump quando o presidente condenou em discurso os 

protestos pelo assassinato de George Floyd por um policial:  

 

Uau!!! Eu sei que muitos de vocês não conseguem aturá-lo, mas, o Trump mandou 
bem demais com esse discurso. [...] Dirigindo, eu passei por pessoas comuns que já 
estão estressadas pela COVID. Agora, as redes sociais e a televisão estão exibindo 
imagens em repetição de um colapso da sociedade. Eu concordo, o presidente não 
deveria estar mandando tropas aos estados — e legalmente ele nem deve poder fazer 
isso de toda forma — ainda assim, o tom de seu discurso é forte e direto. 
  
Eu tenho visto as imagens na mídia e fico pensando em quão polarizado o nosso país 
está. Tipo, até usar máscaras médicas em público pode ser visto como uma afirmação 
política! A violência, (e não os protestos) aparece como uma insurreição da esquerda. 
Imaginem se as chamadas ‘milícias patrióticas’ estivessem fazendo essa bagunça 
toda? Se fosse esse o caso, as pessoas da esquerda iriam ver com bons olhos uma 
intervenção federal. A maioria dos americanos quer paz em suas comunidades e o 
Presidente Trump falou sobre esse desejo. Esqueça os detalhes legais que poucos 
entendem — o Trump falou que iria parar a violência e isso é o que muitos querem.62 

 
Como é típico das redes digitais, Novoselic teve que lidar com intensos questionamentos 

— e críticas de amigos e ex-colegas de bandas. Sua tentativa de dissociar-se do trumpismo, 

revelando voto no candidato do Partido Libertário em 2016, não aliviou a enxurrada de 

reprimendas, e o baixista foi confrontado por fãs com a sua própria história no Nirvana: no 

encarte do seu primeiro álbum, Bleach (1989), está inscrita a advertência “se você for um 

sexista, racista, homofóbico ou basicamente um idiota, não compre esse CD. Eu não me importo 

 
62 <https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2020/06/02/krist-novoselic-donald-trump-protestos/> Acesso 
em 19 jun 2021. 
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se você gosta de mim, eu te odeio”. Não demorou muito para que ele excluísse seus perfis no 

Facebook e no Twitter. 

 No Brasil, em maio de 2020, Digão, o líder do grupo de rock brasiliense Raimundos, 

notório por canções com camadas de humor, sátira e alguma crítica social, comparou a 

quarentena ocasionada pela crise sanitária do coronavírus como “uma amostra grátis do 

comunismo” em seu perfil no Instagram. Digão, que já criticara a esquerda política em 

oportunidades anteriores, foi taxado de eleitor de Bolsonaro nos comentários em seu perfil. O 

guitarrista prometeu, em seu Facebook, dar uma de suas guitarras a quem encontrasse alguma 

prova de que endossou a candidatura bolsonarista em 2018. Poucas horas depois, uma captura 

de tela de uma publicação feita na noite que elegeu Bolsonaro passou a circular: na imagem, 

Digão aparece ao lado de uma mulher enrolada na bandeira do Brasil comemorando a vitória 

do então deputado, em Brasília, com o Palácio do Planalto ao fundo. Digão concedeu diversas 

entrevistas e respondeu muitos comentários nos seus perfis adotando, diante da crise, uma 

espécie de posicionamento contextualizador, alegando que, sendo roqueiro, é virtualmente 

contra sistemas políticos e política partidária em geral. Em 2021, protagonizou outros 

desarranjos com Tico Santa Cruz do Detonautas Roque Clube e João Gordo do Ratos de Porão, 

que criticaram Digão por seus posicionamentos políticos e o rotularam como reaça.  

 Nesse sentido, a lógica de Digão é de um ethos roqueiro dado a uma aversão à política, 

ainda que cause certos estranhamentos — em fãs, pares e na mídia — quando há a interpretação 

de que este discurso, de alguma maneira, beneficia o conservadorismo político. Um 

estranhamento não visto, por exemplo, quando os sertanejos Zezé DiCamargo e Gusttavo Lima 

apoiaram Jair Bolsonaro. Fábio Znovar, vocalista do grupo Olho Seco, pioneiro do punk no 

Brasil, criticou o grupo humorístico Porta dos Fundos após o ataque a bomba em sua sede, que 

teria sido motivado como retaliação a esquetes satíricos acerca da crença cristã63. Desde 2012, 

a banda Garotos Podres, outra seminal do punk paulista, não se reúne por divergências políticas: 

 
Mao é professor de história com doutorado pela USP, autor de “A Revolução Cubana 
e a Questão Nacional”. Assumidamente de esquerda, considera que o Brasil vive hoje 
sob uma ditadura, “uma vez que há um político, líder em pesquisas, que está preso 
para que não possa se candidatar”.  
 
Sukata está do lado oposto no espectro ideológico. Em 2016, o advogado se 
candidatou a vereador de São Caetano do Sul pelo PEN, hoje Patriota, sigla pela qual 
Cabo Daciolo se lançou candidato a presidente. Tornou-se apoiador enfático do 
presidenciável Jair Bolsonaro nas redes e defende valores como a família. 
 
Religioso, diz ser contra a legalização do aborto e a teoria de gênero, segundo a qual 
o masculino e o feminino não são características biológicas mas uma construção 

 
63 <https://pbs.twimg.com/media/EMzlzoxXsAEiQxv?format=jpg&name=large> Acesso em 19 jun 2021. 
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cultural. 
 
No Facebook, fala sobre a admiração pelos poetas beatniks e também compartilha 
propagandas de apoio à PM —neste mês foi a vez de uma imagem onde se lê “existem 
três tipos que não gostam da polícia: bandido, parente de bandido e amigo de 
bandido”.  
 
São posições que, para Mao, guardam incompatibilidades com o passado da banda, 
surgida “em um período de resistência contra a ditadura”. 
 

Meu ponto, já prospectando o próximo capítulo, é que tais posicionamentos ou conflitos, 

tomando aí seus desdobramentos e consequências, são potencializados pela presença de 

roqueiros nas tessituras e lógicas da cultura digital, além de suas aderências (históricas ou 

recentes) à polarização política mundial (CAROTHERS; O’DONOHUE, 2019; CASTELLS, 

2019). Rusgas, crises, cizânias entre fãs e artistas desde que o mundo é mundo e a cultura pop 

é cultura pop; no rock, o confronto entre pares também está contemplado em seu ethos. 

Episódios como os de Digão e Novoselic explicitam, entretanto, certas necessidades de 

elaboração, de formular uma aderência de certas manifestações ao ethos roqueiro. 

Johnny Rotten, ex-vocalista do Sex Pistols, sintetiza tanto a dicotomia quanto as 

possibilidades do ethos roqueiro se alinhar com o conservadorismo quando usou uma camiseta 

com a estampa Make America Great Again, slogan da campanha trumpista em 2016: “Para 

mim, faz todo o sentido votar em uma pessoa que realmente fala sobre o meu tipo de gente. 

Trump não é um político, nunca alegou ser. Isso é excepcionalmente maravilhoso para pessoas 

como eu, da classe trabalhadora”64. A elaboração é mais ou menos a seguinte: “o Punk é contra 

o establishment, o establishment odeia Trump, então Trump é Punk”65, por mais estranho que 

isso possa parecer. Ao assumir, conforme Pedelty e Weglarz (2013), que um dos equívocos de 

se tomar o rock como essencialmente politizado é atrelar essa politização quase que 

imediatamente a um progressismo combativo idealizado, não apenas se invisibiliza os 

conchavos roqueiros com outras esferas, mas que a própria ideia de progressismo não é 

estanque. 

Seguindo a elaboração de Jáuregui e Teixeira (2022, no prelo) o roqueiro conservador, 

posicionado por Friedlander (2002) já na década de 1970, entretanto, chama tanta atenção (de 

alguns) por parecer um desvio, uma incoerência. Por conservadorismo, Heywood (2010, p. 75) 

entende a ideologia política definida 

 
64 <https://rollingstone.uol.com.br/noticia/johnny-rotten-ex-sex-pistols-diz-que-trump-e-unica-esperanca/> 
Acesso em 21 jun 2021.  
65 Tradução para “Punk is anti-establishment, the establishment hates Trump, therefore Trump is punk and fuck 
and Johnny Rotten is being true to his punk roots by going full MAGA”.   
<https://twitter.com/GrowtheFKUP/status/1310612546357997570> Acesso em 19 jun 2021. 
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pelo desejo de conservar, que reflete em uma resistência à mudança ou, ao menos, 
uma desconfiança com relação a ela. Porém, embora o desejo de resistir a mudança 
possa ser um tema recorrente no conservadorismo, o que o distingue de credos 
políticos rivais é o modo como os conservadores defendem seus pontos de vista: eles 
se apoiam na tradição, creem na imperfeição humana e tentam preservar a estrutura 
orgânica da sociedade. 

 

 Para Heywood (2010, p. 63, destaques no original), o conservadorismo é, em suma, 

contra revolucionário: “seu objetivo é impedir, e se possível reverter, a tendência ao ‘grande’ 

governo e a intervenção estatal que caracterizou a maior parte do século XX”, objetivo ao qual 

está disposto a se alinhar com neoliberalismo, com quem muitas vezes associamos facilmente, 

ao populismo e a um instrumento de revolução, como o rock (JÁUREGUI, TEIXEIRA, 2022, 

no prelo). Este possível instrumento de revolução, conforme sinalizei logo no início desde 

capítulo, não conseguiu renovar o seu contrato de soberania na indústria fonográfica. E se dói 

por isso.  

Forastieri (2014, p. 88), traduzindo o balde de água fria de uma geração pós-millenial, 

questiona: “por que um jovem contestador escolheria hoje se expressar com uma guitarra? Não 

vai conquistar as garotas, não vai escandalizar, não vai ganhar dinheiro, não vai incomodar 

ninguém, não vai mudar o mundo”. A lógica do autor é tipificada quando diz que “se você está 

procurando encrenca, melhor trocar a camiseta preta de banda pela máscara negra de black bloc. 

[...] O adolescente que abraça o rock hoje é conservador por excelência. Idolatra defuntos e 

dinossauros” (FORASTIERI, 2014, p. 88). 

 É lógico que a alegoria funciona mais como uma hipótese específica do que para uma 

teoria generalizante, mas representa uma certa dificuldade de se encontrar facilmente nas mídias 

de referência um rock inconformista e opositor, cristalizado em artistas emergentes. Tal 

composição é (ou permanece) visível, entretanto, no underground, como os eventos Facada 

Fest 2019 (Belém/PA) e Hardcore Contra o Fascismo (São Paulo/SP), além da coletânea Satan 

Smashes Fascism (PILZ; ALBERTO, 2021). O rock é a cobra que engoliu o próprio rabo? 

Provavelmente não, mas sua comodificação e longevidade diluíram em muito o seu poder de 

escândalo midiático, sua pretensão à transgressividade e protagonismo: 

 
O clássico dos Rolling Stones Let’s Spend the Night Together foi polêmico em 1967, 
mas teria sido uma blasfêmia em 1957 e, ainda, passaria despercebido em 1977, Jeans, 
camisetas e casaco de couro preto — o “uniforme de guerra” de qualquer roqueiro 
verdadeiro — eram símbolos rebeldes nos anos 50 e mero padrão da moda nos 80. 
(FRIEDLANDER, 2002, p. 20) 

 

 O que quero dizer é que roqueiras e roqueiros não deixaram de se sentir opositores, 

adesivados na lógica da polarização — nós versus eles; oprimidos versus opressores —, 
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cimentada e renovada por uma espécie de estratégia retórica continuamente direcionada à uma 

ideia de povo (MUDDE; KALTWASSER, 2017), no caso do populismo, e de roqueiros que 

partilham de um ethos. A estrutura maniqueísta de confronto, de grupos moralmente contrários 

(MUDDE; KALTWASSER, 2017) é íntima à forja roqueira. No campo político, o 

conservadorismo costuma se apresentar como uma novidade que vai resgatar o desejável 

passado para melhorar o problemático presente (STREET, 1997), corrigindo e eliminando os 

desvios tomados a partir de determinado ponto pregresso idealizado. O lema do punk, No 

Future, dizia da despreocupação com o seguinte, o incômodo com o presente, mas havia um 

passado idealizado de rock. Rotten não deixa dúvidas em seu argumento: ele e Trump tem um 

inimigo em comum, e isso basta.  

Em entrevista no dia 13 de julho de 2021, Dia Mundial do Rock (data celebrada apenas 

no Brasil), Marcelo Nova foi entrevistado no programa Bahia Meio Dia, onde expôs sua opinião 

acerca da pandemia e as medidas sanitárias que ela implica:  

 

Para um sujeito como eu, prestes a fazer 70 anos de idade, e com 40 anos de carreira, 
isso não serve pra mim. Eu fiz as minhas regras, eu faço meu caminho, não deixo que 
governadores, prefeitos nem presidentes.... ninguém manda em Marcelão. 
 
[...] 
 
Eu não me submeto a esses “fica em casa, não sai, não se aproxime”. Eu beijo quem 
eu quero, eu abraço quem eu quero e eu vou morrer. Se não morrer de COVID, vou 
morrer de câncer, assassinado, atropelado, zika, chikungunya. Eu vou acabar 
morrendo do mesmo jeito.  
 
[...] 
 
[falando de João Doria, governador de São Paulo] “Fica em casa seu babaca, fica aí 
com seu álcool em gel, sua máscara e distanciamento, porque eu vou pra Miami, curtir, 
sem máscara nem nada, porque eu tenho o poder, e você babaca, obedece”, então esses 
elementos de governos totalitários existem não é de agora. Tô acabando de ler um 
livro de um francês chamado Gustave Le Bon, ele escreveu em 1880, e ele chama 
atenção para que o pânico disseminado, como a mídia vem disseminando esse pânico, 
ele é altamente favorável a um controle governamental, o indivíduo desaparece, a 
contestação some da face da terra, você é apenas um número.66 

 

 A entrevista se espalhou pelas plataformas e foi, inclusive, replicada por grupos ligados 

ao governo brasileiro vigente e ao negacionismo científico. Roger Moreira comentou em seu 

Twitter que os mesmos jornalistas que criticaram Nova elogiam Jim Morrison e Kurt Cobain 

pelos mesmos motivos — sem especificar quais são, mas imagino que se referia à 

insubordinação. A filha de Marcelo, Penelope Nova, publicou uma foto sua com o pai no dia 

seguinte, apoiando seu discurso com a síntese na legenda: “Anarquista & Conservador”.   

 
66 <https://whiplash.net/materias/news_729/332734-marcelonova.html> Acesso em 20 jul 2021. 
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O que este capítulo apresentou foi o rock enquanto um acontecimento e, portanto, com 

potencial de atualização. O ethos roqueiro é um desses potenciais, em suas diversas e 

contraditórias camadas semânticas que são idealizadas, partilhadas, mas em suas concretudes, 

diversificadas e até ilusórias. Quando as expectativas em torno do ethos, cada vez mais nas 

chaves das dimensões políticas do gênero musical e de um mundo polarizado politicamente, 

são quebradas, a atualização dá-se através de uma ruptura elaborada por aqueles que aferem 

que o outro não cumpriu o que se esperava ou como construiu (ou permitiu-se ser percebida) a 

sua imagem. De certa maneira, esta perspectiva está sintetizada no tweet abaixo (Figura 3): “Eu 

não acredito que vivo na linha do tempo onde ex-integrantes do Sex Pistols agora são apoiadores 

do Trump, Dead Kennedys nos diz que a solução é votar e respeitar políticos e Ariel Pink está 

invadindo o capitólio”. 

 

 

Figura 3 — Tweet que aponta suposta contradição em roqueiros 
Fonte: Twitter 
 

Episódios como estes estão intimamente enlaçados com as potencialidades da cultura 

digital e das plataformas de redes sociais, seja em sua origem ou seu redimensionamento e 

proliferação de disputas. Declarando-se fã e até amigo de Ace Frehley (ex-guitarrista do Kiss), 

Kid Rock, Ted Nugent, Tim Ripper Owens (ex-vocalista do Judas Priest) e John Schaffer, o 

vocalista Sebastian Bach, ex-Skid Row, fez em seu perfil no Twitter um exposè coletivo destes 

artistas, que apoiaram Trump nos últimos anos, logo após a invasão ao Capitólio em janeiro de 

2021. Longe de um tom denunciativo, uma vez que o apoio destes artistas era público, ou de 

ataque aos colegas, Bach os convidou a responder se ainda apoiavam o já ex-presidente após o 

acontecimento. 

Para estruturar a leitura acerca de crises protagonizadas por artistas de rock, vinculados 

ao ethos roqueiro, no próximo capítulo desenvolverei argumentação em torno da cultura de fãs, 

atravessada pela cultura digital, e a emergência da cultura do cancelamento.  
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CAPÍTULO 2. CULTURAS DE FÃS, DIGITAL E DO CANCELAMENTO: 
horizontes e atravessamentos para se pensar processos de saídas de fãs 
 

— E se os únicos artistas que pudéssemos ouvir fossem  
pessoas indiscutivelmente legais, corretas,  

com uma ética inquestionavelmente perfeita?  
Teríamos que destruir todos os registros existentes,  

exceto Bono. 
— Phil Collins. 

— Michael Stipe. 
— Sufjan Stevens…”67 

(HIGH FIDELITY, 2019) 
 

 Neste capítulo pretendo seguir um caminho argumentativo orientado pela seguinte 

questão: como, a partir das noções e propostas acerca de fãs, com o atravessamento da cultura 

digital e ubiquidade midiática, é possível pensar em rasuras na relação fã-artista e processos 

de desvinculação? Meu trajeto parte de uma literatura canônica dos estudos de fãs para os que 

contemplam fenômenos intimamente ligados às plataformas de redes digitais. Embora me 

ampare sobretudo em perspectivas mais generalizantes, como fonte de luz solar, em alguns 

momentos posicionarei uma lupa no rock, para iluminá-lo aqui.  

 De maneira que falo das rasuras como uma emergência nos estudos de fãs, preciso 

contratar duas sinalizações importantes. A primeira é que não faço apontamentos em torno do 

que entendo serem as grandes urgências do campo: os olhares para fandoms transculturais 

(CHIN; MORIMOTO, 2013) e os tensionamentos (e sobretudo apagamentos históricos) de raça 

e etnicidade (DE COSNIK; CARRINGTON, 2019; STANFILL, 2018), para além dos 

tradicionais recortes classe e gênero (ou dados demográficos). A segunda é que não parto do 

princípio da virada nos estudos de fãs, o rompimento paradigmático do olhar e relações 

acadêmicas e industriais que tomava fãs como passivos e irracionais para sujeitos 

ressignificantes e que demandam ser uma voz nos processos criativos. Retomo perspectivas, 

não raro tidas como já datadas ou superadas, por compreender que, com alguma latência 

oferecem não apenas insumos para se pensar os processos de entrada e manutenção de ser fã, 

como também horizontes para vislumbrar processos de saída de fãs.  

Tenho plena consciência de que esta ordem cronológica beneficia uma argumentação 

direcionada a processos de entrada clássicos e processos de saída emergentes. Ou seja, poderia 

dar a entender que tanto processos de saída, quanto a proposta para uma designação como ex-

fã, constituem um fenômeno evolutivo nos estudos e na cultura de fãs, no sentido de que antes 

 
67 Tradução para “What if the only artists we were allowed to listen to were inarguably nice people, right, with 
unassailably perfect ethics? We’d have to destroy every record in existence except for Bono, — Phil Collins. — 
Michael Stripe. — Sufjan Stevens…”. 
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não existiam. Este ponto, rechaço; e rechaço porque não apresentarei nenhuma consideração de 

que este produto das rasuras, bem como as próprias rasuras, é exclusivo de uma espécie de 

contemporaneidade da cultura digital. Meu olhar é para como as rasuras se dão atualmente, com 

a premissa de que 1) as plataformas de redes digitais e suas dinâmicas potencializam não só a 

proliferação de eventos como os que compõem o corpus desta tese, mas que 2) a 

experiencialização e sociabilidades destes eventos é imediata/amplamente coletiva/dilaceral e 

estes são vetores para se pensar em transições de fãs para ex-fãs. 

 Minha base de fundamentação reside em The Adoring Audience: Fan Culture and 

Popular Media, organizado por Lisa Lewis (1992), influenciados pelos Estudos Culturais da 

Escola de Birmingham, e Fan Cultures, de Matthew Hills (2005). Apresento também 

concepções providenciais não apenas acerca de fãs, mas também de antifã e hater, tanto em 

caracterização quando em distinção, com amparo nas perspectivas em Hills (2005; GRECO, 

2015) e Hinck (2019), nas elaborações da performance de gosto de Hennion (2010), na atenção 

aos conflitos de Amaral e Monteiro (2013) e, já que estou surfando no mar de fãs, mas na praia 

do rock, me agarro novamente na boia-Grossberg (1997). Em seguida, situo esta tese, de certa 

forma em tempo e espaço, nas mobilizações de fãs na cultura digital. Aqui me filio ao campo 

mais específico do ativismo de fãs, a partir da edição seminal da revista Transformative Works 

and Cultures, em seu volume 10, publicada em junho de 2012, e aos fenômenos da ruptura de 

coerência expressiva, que Pereira de Sá e Polivanov (2012) atualizam de Goffman (1992) para 

as redes sociotécnicas, e da cultura do cancelamento (NG, 2020; BOUVIER, 2020). 

 Meu investimento caminha da obsoleta, mas não anacrônica, alcunha de que fãs seriam 

aqueles sujeitos que se dedicam demais, ao extremo, alienados e irracionais, por quem ou o que 

gostam (em demasiado) para uma reconcepção de sujeitos dedicados, sim, mas devidamente 

críticos, avaliadores e avalizadores do que consomem, quando sua posição na relação com os 

meios de produção é reivindicada e mais valorizada. Exponho a construção de uma espécie de 

fã idealizado (reproduzido por fãs, mídia e academia) e a separação entre fã e o resto da 

audiência, que não teria o mesmo afinco. Daí, elaboro uma noção de ser fã nesta tese, mais 

fluida, menos rígida, mais suscetível e menos imperecível, acionada em singularidades, como 

uma espécie de performance (HILLS, 2005). Por fim, investindo nas rupturas de coerência 

expressiva e seus desdobramentos típicos, apresento a cultura do cancelamento em uma 

proposta de delimitação, revisionismo e potencialidades. 
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2.1 Visões perigosas68 e viradas poderosas: das lacunas, riscos e demais estereótipos de 
preconceito à valorização e cortejo de fãs 
  

Imagine que no mesmo ambiente em que esta tese está sendo lida há uma televisão 

ligada e, durante um noticiário, a âncora anuncia que um grande evento está para acontecer em 

uma metrópole no dia seguinte. Pode ser o show de uma grande banda, o início de uma 

convenção de entretenimento ou o lançamento de um livro ou de um filme. Ao chamar uma 

repórter no local do evento, o cinegrafista desloca a captação de imagem para dar conta do 

tamanho da fila. Essa mesma repórter entrevista pessoas questionando quantos dias, semanas 

ou até meses estão aguardando naquele local. A chamada ao vivo corta para imagens pré-

gravadas de fãs demonstrando sua devoção, as formas de organização da experiência de estar 

ali e os laços criados. Esta descrição é apenas fictícia, mas certamente ativa alguma memória 

(recente) da representação midiática de fãs.  

Ainda em 2022 é notório o fascínio pelo excesso de fãs, como permanecer (com 

evidentes hiatos para outras tarefas e atividades cotidianas) dias, semanas e até meses em uma 

fila antes que um evento aconteça. Via de regra, fãs recebem essa moldura daqueles que vivem 

por ou param a vida por. Se as personagens em questão forem menores de idade, na mesma 

reportagem, responsáveis serão questionados, sob julgamento subliminar, por sua 

permissividade. Fãs ainda são objeto apreciativo — e depreciativo — de desvio, a partir da 

representação do excesso e do sacrifício em torno de quem ou o que admiram. Uma visão que 

remonta ao estigma machista e do outro patológico da beatlemania (JENSEN, 1992). 

Durante muito tempo, fãs foram retratados como dementes69 (GITLIN, 2003), 

passionais e passivos; cegos em relação ao seu objeto de adoração. Da ordem do perigo, da 

anormalidade e da estupidez (LEWIS, 1992). A construção midiática de fãs desde os anos 1960 

situou e muitas vezes ainda situa70 fãs a partir de comportamentos emocionais e fervorosamente 

ritualizados (FREIRE FILHO, 2007), gastos não racionalizados de capital financeiro e entrega 

de seu tempo; em chaves de subjetividade próximas do risível, da falta de controle sobre si. 

Não à toa, no sentido de se expressar para outrem, ser fã muitas vezes não foi algo para se 

 
68 Este subtítulo tem como referência o livro Visões Perigosas : uma arque-genealogia do cyberpunk, oriundo da 
tese defendida por Adriana Amaral no PPGCOM da PUCRS, lançado em 2006. 
69 Como a construção narrativa do crítico musical Regis Tadeu em reportagem sobre fãs na fila do show da banda 
Cine <https://www.youtube.com/watch?v=Xe49EZXA9N0>. Último acesso em 19 jun 2021. 
70 A cobertura da imprensa brasileira quando da passagem do BTS, quinteto de K-POP da Coréia do Sul, pelo país 
em 2019, focou nos excessos do fandom — os meses de acampamento na fila do estádio, os gastos com passagens 
e ingressos, os choros e o envolvimento quase obrigatório de pais ou responsáveis para satisfazer o desejos de fãs 
adolescentes — como um signo único da relação fã-artista. 
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orgulhar, mas para se esconder, ou negar, como Lewis (1992, p. 3) enreda que determinados 

fãs “vivem vidas secretas como fãs ou se arriscariam no estigma que vem junto por serem fãs”71.  

Parte disso foi retroalimentada pelo chaveamento imposto de “indivíduos solitários e 

multidões histéricas (FREIRE FILHO, 2007, p. 81, destaques no original) ou da relação de 

adoração como uma “compensação psicológica para carências e frustrações de suas vidas sem 

brilho” (FREIRE FILHO, 2007, p. 81). Grossberg (1983, p. 104) lembra que, na emergência do 

rock’n’roll e das culturas juvenis, estas foram rapidamente tomadas como formadoras de 

sujeitos “passivos, acríticos e incapazes de definir oposição política”, especialmente acerca do 

que consomem. Reiterando: uma visão social, midiática e acadêmica.  

 Nessa direção, episódios e sujeitos com notabilidade acabam por representar um todo 

— como de praxe em nossas leituras sociais cotidianas. O assassinato de John Lennon, em 

frente à sua residência, por um fã em 1980, que o encontrara horas antes para pedir um 

autógrafo; o assassinato de Dimebag Darrel que citei no capítulo anterior; as mortes por 

pisoteamento em grandes shows, como do The Who (1979), Pearl Jam (2000) e RBD (2006). 

O fascínio em torno de Mark Chapman, o homem que matou Lennon com um livro nas mãos 

(O Apanhador no Campo de Centeio, de Jerome Salinger), e sua trajetória naquele dia, superou 

ou sufocou, de certa maneira, uma discussão mais profunda acerca de uma revisão dos 

procedimentos para acesso a armas de fogo nos Estados Unidos. A execução de Dimebag, 

independentemente de ter partido de um fã armado, ocorreu por que esta pessoa pode estar 

armada naquela noite e entrar armada no local. Apesar de a perícia ter indicado problemas 

graves de produção e segurança dos shows do The Who, Pearl Jam e RBD, alheios ao controle 

de público e bandas, fãs ficaram estigmatizados, em detrimento dos organizadores ou da 

legislação. Representações cinematográficas também exploram essa perspectiva, como O 

Guarda-Costas (The Bodyguard), lançado em 1992, cuja trama gira em torno de ameaças de 

morte anônimas enviadas para uma cantora e atriz: o principal suspeito é um fã-stalker.  

Estes vieses do perigo, da patologia, da falta de autonomia e de sentido na vida sem o 

objeto de adoração embargam a premissa basilar de que, no mínimo, a relação fã-artista é 

bilateral, pois fã é quem dá sentido ao objeto. Em menor escala, direcionam uma ideia de que 

fãs, ou o comportamento de fãs — esta chave cada vez mais aplicada para fenômenos 

emergentes, sobretudo para explicar comportamentos políticos (VAN ZOONEN, 2005; 

STREET; INTHORN; SCOTT, 2014) —, está próximo de uma impossibilidade de dissociação 

do objeto, da ordem da performance e da visibilidade do afeto.  

 
71 Tradução para “carry on secret lives as fans or risk the stigma that comes from being a fan”. 
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Ainda que haja uma latência desde tipo de processamento informacional acerca de fãs, 

já nos anos 1970 os Estudos Culturais e as pesquisas originadas no Center for Contemporary 

Cultural Studies da Universidade de Birmingham iniciaram uma onda de interesse por 

subculturas, marginalizadas em seu sentido amplo, muitas delas associadas ao rock’n’roll. Duas 

décadas depois, em 1992, é possível situar, com a devida tolerância simbólica da imprecisão, a 

virada nos estudos de fãs. O ano é especial pelo lançamento de três obras seminais, em meio 

ao efervescente contexto dos agora estudos pós-subculturais: Enterprising Women Television 

Fandom and the Creation of Popular Myth, de Camille Bacon-Smith; The Adoring Audience, 

coletânea organizada por Lisa Lewis e; Textual Poachers, de Henry Jenkins. 

 Mais ou menos nestes textos, há a retomada da visão de fã como um ser desprovido de 

senso crítico, mas agora enquanto (super)problematizada, partindo para uma perspectiva de fã 

como actante de curadoria de conteúdos e produtos culturais, especialista, que realiza um 

consumo astuto, em uma cultura ressignificante, produtoras e produtores de novos textos e 

moduladores de identidades (JENKINS, 1992; 2008). Marcações, é lógico, signficiativamente 

orgulhosas, inerentes aos fãs-acadêmicos — como constantemente Jenkins e Daniel Cavicchi 

se autoreferem, reiterando as oportunidades e limitações que o enlaçamento demanda. Uma 

típica tática semântica própria dos ativismos, subvertendo imposições do status quo. Coincide 

com um período em que a própria indústria cultural passou a, meticulosa e gradativamente, 

planejar o engajamento máximo de fãs em tempo, dinheiro, humor, laços; e negociar com os 

seus textos produzidos — o que, Jenkins (2008) destaca, é um processo nem sempre harmônico.  

É nítido que a ideia errônea de uma passividade pode ser facilmente descartada pela 

presença de capitais não só financeiros, mas simbólicos, afetivos. Fãs não se satisfazem apenas 

no consumo pontual de uma obra pronta produzida, mas participam das carreiras e das vidas de 

seus ídolos; via de regra, intentam reconhecimento, voz e uma espécie de autoridade sobre o 

que é produzido, perante outros fãs (JENKINS, 2008; CAVICCHI, 1998). Sensos de autoridade 

e amplificação de vozes que, com a cultura digital, ficam mais visíveis em suas quantificações. 

Se hoje fãs ou acadêmicos, ou fãs-acadêmicos, têm essas conjugações e cenários como 

óbvios, cristalizadas nos cortejos das marcas, produtoras de filmes e artistas musicais, no 

momento da virada, fãs estavam, de uma certa maneira metafórica, saindo do underground 

para o mainstream. Situadas na aurora da internet comercial, as pesquisas do campo davam a 

ver a cultura participativa e ressignificante de fãs através de estratégias e tecnologias, onde 

comportamentos dedicados e sensos de comunidade eram um capital de distinção 

(VERMOREL, 1992; EHRENREICH; HESS; JACOBS, 1992; HINERMAN, 1992). Desde 
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então, a área teve significativo crescimento, o que também incorreu em pluralidade de objetos, 

abordagens e métodos, além de geolocalidades.  

De fato, tratando-se especificamente do Brasil, Amaral e Carlos (2016) apontam que 

“nos últimos anos (2002-2015), a pesquisa sobre fãs no Brasil sofreu uma grande expansão em 

sua diversidade de temáticas e de objetos empíricos”. Em levantamento feito por Carlos (2015), 

mapeando trabalhos apresentados em congressos, as autoras identificam três grandes eixos: “1) 

a relação dos fãs com a mídia, no sentido de participação, engajamento e interação; 2) as 

produções, práticas e obras realizadas pelos fãs; e, 3) com um caráter mais cultural, fandoms 

em um sentido de comunidade e identidade de fãs” (AMARAL; CARLOS; 2016, p. 2).  

 Deslocados dos estudos psicológicos, onde não raro eram reduzidos à estereotipagem 

pejorativa, os estudos de fãs, agora como um campo de fato, passaram a tratar da complexidade 

de comportamentos, ritos, associações, identidades e consumos (DUFFET, 2013). Não por 

acaso, inspirações etnográficas foram e ainda são um dos principais (ou até o principal) métodos 

de análise e elaboração apropriados. Destas, surge a diferenciação de fãs para outras audiências 

(ou a audiência, homogeneizada) como um capital, a diferenciação de fãs para fãs e tantos 

outros modus operandi de que pesquisadores, ou não, se valem em seus tratos com fãs. 

É nítido que, em período de constituição e chancelamento do campo, determinados 

estudos possuem uma tônica efusiva, justificada pelo próprio afeto que pesquisadoras e 

pesquisadores têm com seus corpus e objetos — a proposta de um ethos roqueiro também se 

encontra nesta pilha. Elaboradas desta maneira como estratégia de ressignificação quanto à 

perversidade do estereótipo de fãs, estas pesquisas da virada, contudo, não deixam de apresentar 

seus pontos críticos ao situar o elemento fã na contemporaneidade. Novos agrupamentos 

orientadores e associações de pessoas em torno do gosto em comum são fruto de processos 

identitários específicos, originários do declínio das comunidades organizadas apenas através de 

laços de religião, classe, raça e etnicidade (JENSEN, 1992).  

 O que me parece estar em jogo no que fundamentarei a partir da segunda metade deste 

capítulo, e demonstrarei nos capítulos seguintes nestas rupturas de fãs com artistas, é o 

tensionamento desta estirpe de aproximação, identificação e suas esferas de visibilidade. Um 

tensionamento acentuado pela hierarquia da relação fã-artista e seu verniz desierarquizante ou 

de comunhão. Fãs não apenas se identificam com características, personalidades, valores e ritos 

de seus artistas, mas também têm expectativa de que os, ou alguns dos, seus próprios ritos, 

valores, personalidades e características sejam partilhados (HINERMAN, 1992). Hills (2005), 

a partir de Elliott (1999), qualifica esta expectativa de alinhamento como combustível da 
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harmonia e da desarmonia na relação fã-artista; confirmação ou negação desestabilizaria uma 

serenidade regular para reações de grande intensidade. 

 

2.2 Quem são fãs? 

 

“Todos sabemos quem os fãs são” e “Todo mundo sabe o que é um fã” são as primeiras 

linhas de texto na introdução de The Adoring Audience (1992) e no prefácio de Fan Cultures 

(2005). Lisa Lewis e Matt Hills nos convocam a recorrer aos nossos próprios construtos e 

experiências, à produção enlatada dos significados e sinônimos mundanos de ser fã, antes de 

desenvolver polpudas conjugações acerca do tema e rumar para horizontes mais amplos. Não 

por acaso, seguem linhas similares de complementação, especificando seus interesses nas obras: 

 
Eles são aqueles que vestem as cores de seu time favorito, aqueles que gravam suas 
novelas em videocassetes para assistir depois que o dia de trabalho acaba, aqueles que 
contam todos os detalhes sobre a vida e o trabalho de uma estrela de cinema, aqueles 
que sentam na fila por horas para comprar ingressos para shows de rock. Fãs são, de 
fato, o público mais visível e identificável. Como é, então, que eles foram 
negligenciados ou não levados a sério como objetos de pesquisa por críticos e 
estudiosos? E por que são difamados e sensacionalizados pela imprensa popular, e por 
que não têm a confiança do público?72 (LEWIS, 1992, p. 1, tradução nossa) 

 
É alguém que é obcecado com uma estrela, celebridade, filme, programa de TV, banda 
em particular; alguém que pode produzir muita informação sobre o seu objeto de 
fandom, e pode citar seus trechos favoritos em letras, capítulos e versos. Fãs são 
geralmente muito articulados. Fãs compreendem textos midiáticos em uma variedade 
de formas interessantes e talvez inesperadas. E fãs participam em atividades comuns 
– eles não são ‘socialmente fracionados’ ou espectadores/leitores isolados.73 (HILLS, 
2005, p. viii, tradução nossa, destaques no original) 

 

 É possível traçar uma certa espécie de entrementes no trecho de Hills (2005), que recorre 

inicialmente à terminologia defasada e detratora: uma noção primordial (obcecado) e mais 

atualizada ou defensiva (não são espectadores/leitores isolados). De toda maneira, mais caro 

do que divagar em suas intenções e estratégias é investir na problematização conceitual, um 

tanto paradigmática, que ele expõe na sequência: 

 

 
72 Tradução para “They’re the ones who wear the colors of their favorite team, the ones who record their soap 
operas on VCRs to watch after the work day is over, the ones who tell you every detail about a movie star’s life 
and work, the ones who sit in line for hours for front row tickets to rock concerts. Fans are, in fact, the most visible 
and identifiable of audiences. How is it, then, that they have been overlooked or not taken seriously as research 
subjects by critics and scholars? And why are they maligned and sensationalized by the popular press, mistrusted 
by the public?”. 
73 Tradução para: “It’s somebody who is obsessed with a particular star, celebrity, film, TV programme, band; 
somebody who can produce reams of information on their object of fandom, and can quote their favoured lines or 
lyrics, chapter and verse. Fans are often highly articulate. Fans interpret media texts in a variety of interesting 
and perhaps unexpected ways. And fans participate in communal activities—they are not ‘socially atomised’ or 
isolated viewers/readers”. 
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Todo mundo sabe o que é um ‘fã’, é lógico, mas em um estudo acadêmico lidando 
com culturas de fãs e cobrindo a questão da mídia de ‘culto’, o leitor ainda pode 
esperar uma definição ‘teorizada’ do que é ‘fandom’ e o que constitui um ‘culto’ de 
fã. Certamente, nossas noções de bom senso de fandom não podem ser deixadas 
intocadas pela necessidade de rigor acadêmico e nitidez conceitual? 
 
Então, como ‘fandom’ e o ‘culto’ da mídia foram definidos academicamente? 
 
Até o momento, definir ‘fandom’ não tem sido uma tarefa fácil, apesar (ou talvez por 
causa) da ‘cotidianidade’ do termo. (HILLS, 2005, p. viii, tradução nossa, destaques 
no original)74 

 

O autor destaca que existe uma elaboração de fã usada no dia-a-dia, simplificada, 

compartilhada por milhares ou milhões de pessoas — e que definitivamente deve ser levada em 

conta — ao mesmo tempo em que terminologias, formulações e definições (esta, uma palavra-

chave no sentido de não permitir divergências) são objetos de discussão. Cavicchi (1998, p. 39, 

tradução nossa, destaques no original), por exemplo, chama atenção para um uso prosaico, que 

representa o apreço: “muitas pessoas hoje usam a palavra ‘fã’ para se referir de forma bastante 

neutra a qualquer pessoa com um grau significativo de entusiasmo, dizendo, por exemplo, ‘sou 

um grande fã de comida italiana’ ou ‘meu amigo é fã de filmes de terror’”75.  

Em sua tese investida no comportamento de fãs de Bruce Springsteen, Cavicchi (1998) 

dedica boa parte do segundo capítulo à(s) origem(ns) e ressignificações do termo fan, datando 

um quase consenso etimológico residente no final do século 17, na Inglaterra, como abreviação 

para fanatic. O fanático não seria o adorador, mas próximo do louco ou perturbado — 

momentaneamente ou permanentemente. As primeiras noções mais próximas do que 

entendemos por todo mundo sabe o que é um fã são do início do século 19, quando o termo 

passou a designar os espectadores regulares de esportes e filmes (CAVICCHI, 1998). Desta 

função também saiu uma ramificação ou complemento, em que fan se aproximou de fancy 

(chique, extravagante), uma conotação classista sublinhando quem teria tais condições sociais 

e financeiras a ponto de ter hobbies frequentes após a revolução industrial. 

Seguindo seu raciocínio dos usos cotidianos, Cavicchi (1998) sintetiza que, no geral 

 
é usado tanto descritivamente quanto prescritivamente para se referir a diversos 
indivíduos e grupos, incluindo fanáticos, espectadores, groupies, entusiastas, 
perseguidores de celebridades, colecionadores, consumidores, membros de subculturas 
e públicos inteiros e, dependendo do contexto, para se referir a complexos 
relacionamentos envolvendo afinidade, entusiasmo, identificação, desejo, obsessão, 

 
74 Tradução para “Everybody knows what a ‘fan’ is, of course, but in an academic study dealing with fan cultures 
and covering the issue of ‘cult’ media, the reader might still expect a ‘theorised’ definition of what ‘fandom’ is, 
and what constitutes a fan ‘cult’. Surely our common sense notions of fandom cannot be left untouched by the need 
for academic rigour and conceptual clarity? So, how have ‘fandom’ and the media ‘cult’ been defined 
academically? To date, defining ‘fandom’ has been no easy task, despite (or perhaps because of) the 
‘everydayness’ of the term”. 
75 Tradução para “many people today use the word ‘fan’ to refer rather neutrally to anyone with a significant 
degree of enthusiasm, saying, for instance, ‘I'm a big fan of Italian food’ or ‘My friend is a fan of horror movies’”. 
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possessão, neurose, histeria, consumismo, resistência política ou uma combinação 
[destes].76 (CAVICCHI, 1998, p. 39, tradução nossa) 

 

 A partir das entrevistas que compõem sua tese, Cavicchi enfatiza que ser fã, para fãs de 

Bruce Springsteen, passa por ver sua vida pessoal narrada em entrevista ou canções com as 

quais podem se identificar ou identificar alguém próximo. O autor assume que essa afirmação 

pode parecer óbvia, mas que fãs de música não apenas mantêm uma conexão subjetiva com 

canções e histórias, como também são profundamente tocados por elas, elaborando seus 

próprios entendimentos enquanto sujeitos. Estes envolvimentos são, inclusive, a régua que 

olhares acadêmicos e mercadológicos direcionam a fãs: a diferenciação ou caracterização deste 

agrupamento. Mais especificamente, a distinção entre fãs e a mera audiência.  

Hinck (2019) avalia, ou lembra, que ser fã, transmutado em quem pode ser fã, se 

construiu demograficamente: fandoms majoritariamente brancos, com capital financeiro para 

certos investimentos de dinheiro e permissivos à disponibilidade de tempo. A constituição e 

atravessamento entre cultura de fãs e cidadania, que adentrarei mais à frente, na visão da autora, 

é formulada em tais premissas. Hinck (2019, p. 12) entende que a própria indústria midiática 

tratou de diluir a semântica da nomenclatura fã ao permitir que todos pudessem se sentir fãs, 

como “uma poderosa e valorosa audiência”77. Em concordância com a autora, me parece 

perigoso assumir certas leituras acerca do envolvimento, ou grau de envolvimento, de fãs com 

objetos culturais e seus produtos a partir de certas idealizações, sensos comuns, deixando de 

lado as possibilidades infinitas de semiose ou usos criativos de materialidades. Nesse sentido, 

o próprio Cavicchi alerta que o amor e afeto de fãs de Bruce Springsteen possui atenções, 

dedicações e peregrinações (ele entrevistou parte de um grupo que viaja os Estados Unidos para 

assistir concertos de Springsteen) bastante diversos. 

 

2.2.1 Fã versus audiência 

 

 A diferenciação entre fãs e audiência, não-fãs, meros admiradores, posers, é mister para 

qualquer proposta taxonômica ou exame nesta seara. Nos fandoms (cujas especificidades não 

tratarei aqui) é um sistema hierárquico intimamente ligado aos seus capitais; não por acaso é 

central em diversas pesquisas do campo, das seminais às emergentes (FISKE, 1989; JENKINS, 

 
76 Tradução para “it is used both descriptively and prescriptively to refer to diverse individuals and groups, 
including fanatics, spectators, groupies, enthusiasts, celebrity stalkers, collectors, consumers, members of 
subcultures, and entire audiences, and, depending on the context, to refer to complex relationships involving 
affinity, enthusiasm, identification, desire, obsession, possession, neurosis, hysteria, consumerism, political 
resistance, or a combination”. 
77 Tradução para “a powerful and valuable audience”. 
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1992; BACON-SMITH, 1992; ROOS, 2019; STANFIL, 2019). Desta maneira, entendo que ser 

fã trata-se, ao mesmo tempo, de assumir-se como fã e ter/obter/sentir, uma disposição para ser 

fã e um reconhecimento enquanto fã — algo próximo da perspectiva de Turcke (2010) acerca 

dos vetores da visibilidade e da pluripresença midiática contemporâneos: ser é ser percebido. 

Butler (1997, p. 5) garante à existência uma “dependência fundamental do endereçamento do 

Outro”: “alguém existe não apenas pelo fato de ser reconhecido, mas em sentido anterior, em 

ser reconhecível” (BUTLER, 1997, p. 5). 

 Uma sistematização das subjetividades variáveis de ser fã, contudo, implica na 

diferenciação de quem ou o que não é ser fã, a partir do estabelecimento de critérios. Uma 

ordem da expectativa com certos compromissos e de não-permissividades. De uma certa 

maneira, esta tese corre pelas fronteiras, ou criação de fronteiras, e se estas efetivamente se 

realizam: do rock através do ethos roqueiro, de ser fã e de não poder mais ser fã. 

 É óbvio que essas premissas não estão sempre em harmonia nos tratos sociais. 

Apresentam, pelo contrário, um dinamismo que expõe questões como de classe, raça e gênero. 

Para simplificar, posso me considerar um fã ou grande fã do Mötley Crüe, mas por quaisquer 

motivos, não ser reconhecido como tal por demais ditos fãs (sem me alongar: que se entendam 

como fãs, que outrem e eu os entenda como fãs). Essa ilegitimidade decorreria por eu não 

utilizar uma indumentária característica do glam metal dos anos 1980, por em alguma conversa 

não ter atingido a expectativa a respeito de determinados conhecimentos sobre a banda ou 

simplesmente por divergências pessoais, alheias ao Crüe. Esta narrativa, apesar de não factual 

no que diz respeito à minha sociabilidade adolescente com a farofa — incluindo um proto-

poodle hair em longínquos eventos específicos —, foi bastante comum nesse período nas cenas 

musicais e agrupamentos de fãs de heavy metal. 

 Jovens roqueiros são mais afeitos à distinção e exclusão por hierarquia, como tentativas 

de vivenciar alguma autoridade e emancipação, conforme Janotti Junior (2021) retrata em 

digressão das percepções que teve quando de sua chegada nas cenas de música pesada e veloz. 

Fã de carteirinha (e a carteirinha como resquício terminológico de uma materialidade simbólica 

do ser fã de verdade e aceito por outrem, em um passado não tão distante de fã-clubes distantes 

geograficamente) adquire um status de conceito prático. As dinâmicas iniciais, de 

conhecimento e formação de agrupamentos de rock, por exemplo, estabelecem hierarquias; as 

seguintes, são negociações destas.  

Um novo chegado no grupo ouve: “você pode andar junto com a gente, mas precisa ter 

estes conhecimentos para estar na liderança, no inner circle”. Uma das cenas mais corriqueiras 
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nos grupos de fãs de heavy metal com quem eu circulava era este teste para novos chegados 

desconhecidos. Para criar laços, entrar para a turma, seus conhecimentos e gostos eram postos 

à prova, em uma subjetividade pouquíssimo criteriosa ou equilibrada: “Diz aí suas bandas 

favoritas”, “Quem produziu o disco X da banda Y?”, “Qual é a cor da palheta daquele 

guitarrista?”. Confesso que estive dos dois lados deste processo seletivo: tanto do que propunha 

esta Inquisição via quiz, para validar o aceite de outra pessoa como mais uma igual — alçada à 

igualdade de fã entre nós fãs de verdade —, quanto do candidato a ser aceito pela horda. 

 Da mesma forma que posso me caracterizar como fã do Mötley Crüe, me designo como 

um ouvinte comum de uma banda como o Hole, mas por possuir discos ou ter ido a um show 

do grupo, talvez origine uma rotulação de fã. Faço este raciocínio por defender que ser fã, 

enquanto performance e identidade, ou performance identitária, de sujeitos é auto e alodefinido 

em um complexo jogo de disputas e filiações cujos critérios, temporalidades, desejos e 

conveniências são variáveis. Crawford (2004, p. 4) sinaliza que “muito do que faz alguém uma 

ou um fã está na identidade pessoal dela ou dele, memórias, pensamentos e interações sociais”, 

garantindo que essas últimas sociabilidades não estão restritas apenas a fãs, mas ambiências 

plurais onde um sujeito se posiciona e/ou é posicionado como fã. Seguindo Lancaster (1999), 

Hills (2005, p. 123) acredita que, mais do que analisar como fãs se tornam fãs ou como fãs são 

fãs, deveríamos estar mais interessados quando fãs estão exteriorizando serem aqueles fãs, o 

que ele chama de “momento de ‘emergência’” e quando não.  

Hills, de fato, tem uma certa preferência pela dilatação de conceitos estanques — no 

sentido crítico de que muitas caracterizações são propostas para serem guardadas dentro de 

gavetas, trancadas e com a chave jogada para longe —, quando diz que 

 
Pode haver algumas pessoas que não se considerem elas mesmas como fãs e não 
fazem parte de uma comunidade ou cultura de fã, e não se autoidentificam como um 
fã. Assim, é possível dizer que elas são um membro da audiência ou outra coisa – elas 
não são um fã.  Mas se suas atividades são analisadas, como o possível uso de mídia 
social, o envolvimento da criatividade em certos domínios, seria possível dizer que 
elas são audiências similares a fãs. (HILLS, 2015, p. 151) 

 

 Zierhut e John (2021, p. 104) reconhecem o desvio de Hills para uma proposição mais 

abrangente, diante das “várias tentativas de restringir ou expandir o termo” que “foram 

tensionadas na academia” ainda que reconheçam sua perspectiva conceitual de fãs como 

“claramente positiva”. O que Hills (2015, p. 151) sinaliza é que embora tenhamos vasta, e de 

suma importância, pesquisa das práticas, ressignificações de fandoms (fanfics, fanart, fanvideo, 

fanzine), há também “fãs cotidianos (...) pessoas que talvez não criem textos de fã (...) no sentido 

clássico fiskeano (...) não fazem parte de comunidades de fã, mas eles podem simplesmente 
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entrar e sair de espaços digitais, quase como os chamados lurkers”78. Ele se opõe, de certa 

maneira, à divisão de Tulloch e Jenkins (1995), de fã versus seguidores, pautada pelo 

compromisso regular, visível e reconhecível, com o objeto; a reivindicação ou não de uma 

identidade cultural e; o envolvimento afetivo/emocional/temporal.  

A problemática de Hills recai na quantificação deste envolvimento: o que se encaixaria 

como pertencente ao lado de fãs e ao lado de seguidoras e seguidores? É lógico que o autor não 

simplesmente descarta a separação, destacando sua cristalização e materialidade sobretudo na 

construção de identidades, mas agrega que a subjetividade também deve ser levada em conta. 

Uma certa desconstrução do (e cuidados com) nosso olhar de acadêmico, de fã e de fã-

acadêmico. Duffett (2013), por exemplo, exibe aquilo que chama de fãs e fandoms silenciosos, 

não correspondente a isolados, que, conforme Hills (2005) e Jenkins (1992), por razões diversas 

(personalidade, receios, traumas) tem predileção por experiências individuais e privadas. 

Não quero soar, ou seguir por um caminho, muito baumaniano, tramando em torno da 

efemeridade e do descompromisso como permissividades fenomenológicas. Considero, ainda 

assim, uma espécie de dinamismo e pontualidade de ser fã, da ordem da performance, em 

especial da performance do gosto de Hennion (2010), que abordarei logo mais. Um grande 

show de rock em um estádio de futebol, por exemplo, certamente não reúne apenas fãs deste 

artista. Em contrapartida, conseguimos facilmente nominar fãs e seguidores neste público? 

Aquém de acompanhantes e pessoas que efetivamente nunca tiveram o hábito de ouvir tal 

artista, é possível aplicar a identidade cultural cotidiana como um divisor de fãs e não-fãs (em 

que, em alguns casos, podemos ampliar a discussão para o envelhecimento de fãs e fandoms)?  

A experiência de um show, desde sua confirmação na imprensa, contempla a expectativa 

e ritos prévios que potencializam retornos de hábitos e a criação de outros relacionados a este 

artista, como ouvir músicas, lembrar ou decorar letras, procurar por suas atividades desde o 

período em que foi deixado de lado. Podemos supor que uma fã, após o anúncio da 

apresentação, se prive de qualquer informação adicional a respeito ou mesmo consumo deste 

artista. Sua expectativa seria experienciar a surpresa com o setlist, com indumentárias da turnê, 

testar seus conhecimentos sobre letras e performances no palco ou apenas não ficar 

minimamente enjoada antes da apresentação.  

 É evidente que estou hipotetizando situações bastante específicas, mas quando 

elaboramos rótulos de fãs não estamos pensando em sujeitos e situações idealizadas? Ou 

 
78 “Na cultura da internet, um lurker é normalmente um membro de uma comunidade online que observa, mas que 
não participa ativamente” (HILLS, 2015, p. 151, tradução nossa). 
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espelhadas na nossa experiência individual e compartilhada? Podemos quantificar precisamente 

tempos e valores de investimento que excluam aquelas e aqueles que comprariam a famigerada 

camiseta EU FUI no dia do show? E digo isso em revisão propriamente íntima, uma vez que 

coleciono camisetas oficiais de turnês roqueiras (estirpe em que inexiste a grafia EU FUI 

estampada na parte de trás, mas cuja qualidade do material da camiseta às vezes é até inferior 

àquela comercializada informalmente nos varais de ambulantes fora dos estádios). A língua 

inglesa tem um termo, pejorativo, cuja tradução para português perde muito sentido, mas que 

me parece adequado: uma dimensão do wannabe fan (quer ser fã), para aquele momento, que 

se conecta com um passado e talvez deixe marcas para o futuro. 

   

2.2.2 Uma proposição acerca de fãs e fãs roqueiros nesta tese  

 

Em 2016 foi lançada a plataforma OnlyFans que, entre tantas potencialidades de usos e 

apropriações, opera como um serviço de conteúdo por assinatura (pago) produzido por sujeitos 

com algum capital social. O nome revela uma perspectiva de investimento financeiro em torno 

de fãs. Numa economia digital que se acortinou de pretensa circulação gratuita de informações 

e produtos virtuais79 (ANDERSON, 2009), e hoje capitaliza sem rodeios com os imediatismos 

e catálogos algoritmizados da plataformização80 (POELL; DIEBORG; VAN DIJCK, 2019) de 

serviços e streaming de conteúdos, SomenteFãs pagarão por conteúdos exclusivos. A 

extimidade (SIBILIA, 2016)81 performada e espalhada nas plataformas como Instagram, 

Facebook e TikTok é paralela ao conteúdo mais privado, para fãs-que-são-tão-fãs-a-ponto-de-

pagar para terem acesso. 

 
79 Em 2009, Chris Anderson lançou Free, livro em que explora e taxonomiza a cultura da gratuidade monetária na 
internet em diversas possibilidades de modelos de negócios lucrativos para desenvolvedores e empresários, ao 
custo do tempo, stress e ansiedade de consumidores.   
80 Plataformização é a relação entre plataformas online e estruturas sociais, industriais, laborais e governamentais. 
É o diagnóstico de que setores sociais e sociabilidades dependem das, ou estão nas, infraestruturas e 
potencialidades técnicas das plataformas digitais, controladas, sobretudo por grandes empresas como Google, 
Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. São sistemas provedores que agregam consumidores e vendedores, 
fornecedores e produtores, interessados e interessantes, de maneira geral, a partir de protocolos, códigos, 
algoritmos e templates que, mais do que oportunizarem, determinam o estabelecimento e os modos de 
estabelecimento destas relações e circulação de informações. Sob a égide de maiores oportunidades para a criação 
de redes assertivas, expansão, economia de tempo e dinheiro, e a des-sujeitificação de relações hierárquicas, as 
plataformas mantêm, elas mesmas, controle e previsão sobre rumos sociais e obtenção de dados valiosos para si, 
estabelecendo assim a sua própria hierarquia (POELL; DIEBORG; VAN DIJCK, 2019).  
81 Por extimidade, a autora propõe a exteriorização da intimidade, do cotidiano, não apenas como um modo de 
estar no mundo, mas a valorização deste modo e seus processos de construção identitária, reconhecimento, 
satisfação, acalento e aspiração. Mais do que diagnosticar a espetacularização do trivial e do privado, ou a 
hiperconectividade, aponta para uma transição do Ter sobre o Ser, de Guy Debord, para um Aparecer sobre o Ter 
e o Ser. Nesse sentido, entende que o self, ainda que sempre tenha sido alterizado, está cada vez mais construído a 
partir da (expectativa de) validação da sua exposição, do eu por completo — do que gosto, o que faço, com quem 
me relaciono e onde frequento —, por estratificações avaliativas. 
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Abarcar a pluralidade de ser fã, desde o consumo individual e não-partilhado (talvez 

secreto) até àquele idealizado midiatica e academicamente, cristalizado no sujeito com grande 

capital subcultural (THORNTON, 1996)82 em um fandom que publiciza a sua identificação 

com um ou mais produtos culturais e produz textos com frequência, não me parece tarefa fácil. 

Ashley Hinck (2020, s/p) prospecta que elaborar acerca de ser fã na contemporaneidade deve 

ter como premissa a síntese de que “em geral, somos fãs de muitas coisas ao mesmo tempo”; 

ou seja, “significa que temos comunidades de fãs sobrepostas”83. Tal prerrogativa posiciona fãs 

em afetos/afetações de diversos, e distantes, produtos, sujeitos, ideologias e mais. Cada qual 

com suas complexidades de vinculação, permissividade e exclusão. 

Hinck (2019) atualiza o entendimento de ser fã pelas relações mais explícitas ou 

aproximações entre nossos objetos de afeto de esferas distintas — mas, nem ela, muito menos 

eu, propõe que ser fã de diversos objetos e objetos diversos é um fenômeno recente. Dado que 

a autora trabalha nos entrelaçamentos de fãs e cidadania, ou políticas públicas, sinaliza que a 

adesivagem de artistas em causas sociais, os publiposts que acoplam marcas-produtos e 

celebridades, as manifestações políticas, emergem junto das próprias percepções e elaborações 

de critérios de consumo e afeto de fãs. Hills (2005, p. 44, tradução nossa), seguindo Couldry 

(2000), atenta que “o coração do self, e o núcleo da nossa identidade cultural como nós a 

performamos é sempre emprestado e de uma natureza alheia. A lógica desse empréstimo 

raramente é evidente para nós”84. Nós criamos as lógicas e concessões do sortimento de 

elementos com os quais nos filiamos. 

Se somos fãs de mais objetos, também não somos mais seguidores, mais audiência? 

Questiono isso amparado por Hinck, dadas as possibilidades de acesso à informação na cultura 

digital, a proliferação de produtos culturais em streaming, a onipresença das plataformas de 

redes digitais de comunicação, ubiquidade midiatica e a co-habitação entre sujeitos comuns e 

artistas nas redes sociotécnicas, as transformações da ambiência de trabalho e doméstica. O que 

essas transformações de produção, acesso e consumo oferecem para compreendermos o que é 

ser fã ou diferenciar fã de outros termos, outras performances, outros afetos?  

 
82 Sarah Thornton propôs a ideia de capital subcultural, a partir de Bourdieu (talvez um a partir sem tanta 
proximidade assim), como os saberes, experiências e marcadores de distinção nas subculturas, que manifestam 
autenticidade, diferença, singularidade, sofisticação, acesso que levam a reconhecimento, admiração, prestígio e 
hierarquia dentro da subcultura ou cena subcultural. Entre os elementos que fazem parte desta relação de poder 
estão roupas, cortes de cabelo, tatuagens, coleções de discos; determinadas roupas, certos cortes de cabelo, aquela 
tatuagem e esses discos. 
83 <https://digilabour.com.br/2020/05/17/fas-podem-ser-cidadaos-entrevista-com-ashley-hinck> Acesso em 19 
jun 2021. 
84 Tradução para “the heart of the self and the core of our cultural identity as we perform it—is always borrowed 
and alien. The logic of that borrowing is rarely evidente to us”. 
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É evidente que não pretendo responder estas questões aqui, e talvez seja mesmo apenas 

o espírito de Bauman martelando e reivindicando uma fatia do bolo teórico para a liquidez da 

modernidade, como previ algumas páginas atrás. Tendo a projetar, contudo, a partir de Hinck 

(2019), que nossa relação como fãs pode ser, sim, mais diluída, dinâmica, aguçada periodica ou 

pontualmente através de estímulos como, por exemplo, publicações em plataformas de redes 

sociais. Se, por um lado, as plataformas contribuem para uma percepção de laços mais íntimos 

(SIBILIA, 2016) ou de uma “intimidade performatizada” (MARWICK; boyd, 2011), por outro 

potencializam (fomentam?) espargimentos da atenção de fãs, além de consumos também 

atravessados pela orientação algorítmica.  

O que quero dizer é que, embora definitivamente não esteja decretando o triste fim do 

perfil de fã idealizado, latente e constante em sua identidade e expressões diárias, este também 

pode ser necessariamente uma performance sentida e/ou emulada em determinados momentos. 

Ou imprescindível agora para ser descartada logo depois. O viés partidarista com que Fiske 

caracteriza ser fã (1989) ocorre, também, por demandas pontuais, conforme sinalizam as 

pesquisas de Roos (2020), Brough e Shresthova (2012) e Hinck (2012): quando há alguma 

espécie de convocação, quando é necessário ser super fã e agir em prol do objeto (ou do 

fandom...). Determinadas personalidades e produtos instigam essa necessidade de 

demonstração de afeto e lealdade diariamente, na tentativa de onipresença, fomentando 

associações plurais (e às vezes efêmeras) com causas, sujeitos, demandas, e sufocando 

competições por atenção ou desistências: como exemplares, a equipe e cactos (fãs) de Juliette 

durante a trajetória vitoriosa da paraibana no Big Brother Brasil 21 e a campanha e boletim 

diário de informações, pautas e mobilizações bolsonaristas em plataformas desde a eleição de 

2018 e durante a gestão presidencial. 

 Grossberg (1992, p. 56, tradução nossa) sublinha que fã “só pode ser entendido em 

relação a uma sensibilidade diferente (...) no domínio do afeto ou humor”85, propondo que o 

afeto  

 
é talvez o plano mais difícil de definir em nossas vidas, não apenas porque está ainda 
menos necessariamente vinculado ao significado do que ao prazer, mas também 
porque é, em certo sentido, o aspecto mais mundano da vida cotidiana.. [...] O afeto 
está intimamente ligado ao que costumamos descrever como sentimento de vida. Você 
pode entender a vida de outra pessoa: você pode compartilhar os mesmos significados 
e prazeres [...] É um domínio socialmente construído de efeitos culturais. Algumas 
coisas parecem diferentes de outras, algumas são mais importantes, ou de maneiras 
diferentes, do que outras. A mesma experiência mudará drasticamente à medida que 
nosso humor ou sentimento mudar. O mesmo objeto, com o mesmo significado, dando 
o mesmo prazer, é muito diferente à medida que muda nossa relação afetiva com ele. 

 
85 Tradução para “can only be understood in relation to a different sensibility (...) in the domain of affect or mood”. 



92 
 

Ou talvez seja mais correto dizer que diferentes relações afetivas flexionam 
significados e prazeres de maneiras muito diferentes. Afeto é o que dá ‘cor’, ‘tom’ ou 
‘textura’ às nossas experiências (GROSSBERG, 1992, p. 56, tradução nossa, 
destaques no original)86 

 

 Grossberg trata o afeto como um organizador e reordenador da vida cotidiana, e quando 

fala em reordenação garante uma certa dinâmica: em determinados momentos, certos elementos 

vão nos importar mais; em outros momentos, outros elementos serão mais relevantes nas nossas 

sociabilidades e intranalidades. Unindo simbólico e material, o autor também aponta para a 

identidade, do ponto de vista discursivo, que produtos culturais exercem sobre fãs  

 

Ao fazer certas coisas ou práticas importarem, o fã os ‘autoriza’ a falarem por ele ou 
ela, não apenas como um porta-voz, mas também como vozes substitutas (como 
quando cantamos junto com canções populares). O fã dá autoridade àquilo em que ele 
ou ela investe, deixando que o objeto de tais investimentos fale por e como ele mesmo 
ou ela mesma. Fãs permitem que eles organizem suas vidas e identidades emocionais 
e narrativas (GROSSBERG, 1992, p. 59, tradução nossa)87 

 

A partir das relações de poder que estão em disputa, como a elaboração do self, entender 

fãs a partir da dimensão do afeto como chave analítica é descolar-se da ideia de fã tomado pelo 

objeto e que o transborda corporal e discursivamente.  

 
Para alguns, ser um tipo particular de fã de rock pode assumir uma importância 
enorme e, assim, vir a constituir uma parte dominante da identidade de fã (é assim que 
muitas vezes pensamos em subculturas). Para outros, continua a ser uma diferença 
poderosa, mas submersa, que colore, mas não define, suas identidades sociais 
dominantes. (GROSSBERG, 1992, p. 48, tradução nossa)88 

 

A dimensão de afeto e não idealização de ser fã são caríssimas nesta tese porque uma 

das primeiras percepções que tive, e corroboradas em conversas iniciais com participantes da 

pesquisa, é que uma espécie de ponto de rasura da relação fã-artista, ou seja, aquilo que dispara 

definitivamente a decepção com aquele objeto, pode ser justamente o momento de maior 

 
86 Tradução para “Affect is perhaps the most difficult plane of our lives to define, not merely because it is even less 
necessarily tied to meaning than pleasure, but also because it is, in some sense, the most mundane aspect of 
everyday life. Affect is not the same as either emotions or desires. Affect is closely tied to what we often describe 
as the feeling of life. You can understand another person’s life: you can share the same meanings and pleasures, 
but you cannot know how it feels. But feeling, as it functions here, is not a subjective experience. It is a socially 
constructed domain of cultural effects. Some things feel different from others, some matter more, or in different 
ways, than others. The same experience will change drastically as our mood or feeling changes. The same object, 
with the same meaning, giving the same pleasure, is very different as our affective relationship to it changes. Or 
perhaps it is more accurate to say that diferente affective relations inflect meanings and pleasures in very different 
ways. Affect is what gives ‘color,’ ‘tone’ or ‘texture’ to our experiences”. 
87 Tradução para “By making certain things or practices matter, the fan ‘authorizes’ them to speak for him or her, 
not only as a spokesperson but also as surrogate voices (as when we sing along to popular songs). The fan gives 
authority to that which he or she invests in, letting the object of such investments speak for and as him or her self. 
Fans let them organize their emotional and narrative lives and identities”. 
88 Tradução para “For some, being a particular sort of rock fan can take on na enormous importance and thus 
come to constitute a dominant part of the fan’s identity (this is how we often think of subcultures). For others, it 
remains a powerful but submerged difference that colors, but does not define, their dominant social identities”. 
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engajamento desta relação. Por quê? Ora, porque pode ser o de maior afetação. Se os produtos 

culturais dos quais gostamos dizem algo muito importante sobre nós, informando a outrem 

quem somos (DUFFET, 2013), ainda que não nos definam, discursos sobre esse produto 

cultural com os quais não queremos ser identificados podem ser o nosso maior momento de 

disposição: a disposição para o afastamento. Podemos pensar, portanto, em processos de 

entrada triviais e processos de saída estrondosos.  

Ser fã aqui é, portanto, gostar de, se vincular a, acionar, expressar ou experienciar algo, 

em algum momento, em algum lugar, de algum jeito, com ou sem alguma(s) audiência(s), como 

parte de si e com certa periodicidade. É uma parte demonstrativa do indivíduo, assumindo que 

aquele objeto diz algo não só para, mas sobre aquela pessoa. Ser fã é constituir (mais do que 

aceitar) motivações — que se tornam quase óbvias ou determinantes (“gosto porque é muito 

bom”, “me identifico porque me arrepia”) — e condições do afeto por um objeto e sua relação 

com outros objetos e consigo. Ser fã é uma disposição de ser fã, dada à não exclusividade, mas 

às conexões e atravessamentos de objetos e afetos. 

Se todos sabem quem os fãs são, conforme Lewis (1992) e Hills (2005), todos sabem 

quem são os roqueiros, fãs de rock, de acordo com as expressividades identitárias de 

reconhecimento que são performadas (FRITH, 1996; GROSSBERG, 1997; FRIEDLANDER, 

2002) no dia a dia. Para (muito) além das roupas escuras, coturnos e longos cabelos soltos num 

dia de sol escaldante no verão, são aquelas pessoas inseridas em algum ponto da órbita possível 

do que é ser rock, atraídas pelo seu apparatus (GROSSBERG, 1992), que se aproximam ou 

distanciam de outros corpos roqueiros (outras bandas, outros fãs, outros gêneros, outros 

comportamentos e indumentárias) a partir do campo de disputas nesta galáxia, e partilham do 

seu ethos. As associações e proximidades nesta celeste roqueira nem sempre estão evidentes e 

muitas vezes podem ser vistas como contrastantes, eclipsadas aos olhos de outros observadores, 

uma vez que o ethos roqueiro, em sua subjetividade de experiencialização, é dado à 

transgressão, o que quase justifica uma espécie de insubordinação e conflito com seus ditames. 

 

2.2.3 Performance de gosto, indiferença e desgosto  

  

 Se “a emergência da mídia digital (...) permitiu a grupos de fãs novas práticas e formas 

de conexões”89 (RECUERO; AMARAL; MONTEIRO, 2012, p. 2, tradução nossa), por 

conexões também entendo aquilo que, a priori, passaria por desconexões. Ou seja, processos 

 
89 Tradução para: “the emergence of digital media (...) allowed groups of fans new practices and new forms of 
connections”. 
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identitários e de gosto, e formações de redes potencializadas por vias digitais, são inclusivos e 

excludentes de forma simultânea. Frith (1987, p. 6) prospecta que  

 

O prazer que a música pop produz é um prazer de identificação — com a música que 
gostamos, com seus artistas, com as outras pessoas que gostam dela. E é importante 
observar que a produção de identidade é também uma produção de não-identidade – 
é um processo de inclusão e exclusão. Este é um dos aspectos mais impressionantes 
do gosto musical. As pessoas não apenas sabem o que gostam, elas também têm uma 
ideia bastante clara do que não gostam e têm uma forma bastante agressiva de declarar 
esse não gostar. 

 

 A referência, se não a mais recorrente, mas talvez ao menos a que mais compendia essa 

relação dual, é a elaboração das pragmáticas ou performances do gosto de Hennion (2007; 2010) 

e sua epítome: gostar é ao mesmo tempo desgostar. É nela que o autor sinaliza o gosto enquanto 

um processo de filiação e desfiliação, um campo de disputas que não pode ser desvinculado de 

materialidades e mediações, e de disposição. Contempla rivalidades e desavenças como aquelas 

entre as bandas e fãs do Oasis e blur; fãs de rock contra fãs de funk (AMARAL; MONTEIRO, 

2013); torcedores do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense versus aqueles de seu alvirrubro rival. 

Ser apreciador ou indiferente ao oposto, não raro — via de regra? —, causa estranhamentos.  

Hennion elabora o gosto como uma performance no sentido de sua dimensão relacional, 

da experiência; nossos gostos, nossas opiniões, vínculos e os afetos que queremos expressar são 

cristalizados através de como lidamos com ou incorporamos/corporificamos camisetas, discos, 

tatuagens, pôsteres e, atualizando, publicações em plataformas de redes digitas. Nosso afeto 

não está apenas expresso ou impresso nos objetos, nós temos afeto pelos objetos (HENNION, 

2010; MILLER, 2013). Com os cuidados de não tomar gosto e afeto como sinônimos  

 

O gosto é uma modalidade problemática de ligação com o mundo. Nesta concepção 
pragmática, é analisada como uma atividade reflexiva, corpórea, estruturada, coletiva, 
equipada, dependente dos lugares, dos momentos e dos dispositivos; o que produz 
simultaneamente as competências de um amante da música e um repertório de objetos. 
[...] O gosto é um comportamento. Tocar, ouvir, gravar, fazer com que outros escutem 
música… todas essas atividades vem ser algo mais do que a realização de um gosto 
que ‘já existia’ (HENNION, 2010, p. 25, tradução nossa) 

 

 Tomando o gosto como “um dos principais marcadores da experiência de fruição dos 

produtos culturais” (JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2019, p. 134), Pereira de Sá (2016, 

p. 55) entende a performance de gosto como “a dimensão processual e coletiva que envolve a 

expressão valorativa dos afetos. Ou seja, a forma como expressamos nosso amor pelos objetos 

sócio-culturais”. Na proposta de Hennion, o conflito na performance de gosto, se não inerente, 

é, no mínimo, esperado. Como ilustração, Sontag em seu seminal Notes on “Camp”, de 1964 

sublinha que  
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A maioria das pessoas considera a sensibilidade ou o gosto no âmbito de preferências 
totalmente subjetivas, aquelas misteriosas atrações, em grande parte sensuais, que não 
foram sujeitadas pela soberania da razão. Elas permitem que considerações de gosto 
influam em suas reações a pessoas e a obras de arte. Mas esta atitude é ingênua. Ou 
pior. Defender a faculdade do gosto equivale a defender a si mesmo. Pois o gosto rege 
toda reação humana livre – contraposta à reação mecânica. Nada é mais decisivo. 
Existe gosto nas pessoas, gosto visual, gosto na emoção – e há gosto nos atos, gosto 
na moralidade. A inteligência também, em realidade, é uma espécie de gosto: gosto 
pelas idéias. (Um fato que é preciso reconhecer é que o gosto tende a se desenvolver 
de maneira muito desigual. É raro que a mesma pessoa tenha bom gosto visual e 
também bom gosto em termos de pessoas e em termos de idéias.).  
 
O gosto não possui um sistema e não possui provas. Mas existe uma espécie de lógica 
do gosto: a coerente sensibilidade que fundamenta e dá origem a um novo gosto. [...] 
Qualquer sensibilidade que possa se enquadrar no molde de um sistema, ou ser 
manuseada com os toscos instrumentos da prova, não é mais uma sensibilidade. Ela 
se solidificou numa idéia... (SONTAG, 1987, p. 5-6) 

 

Em toda a amplitude deste trecho, a autora também tangencia as amarras subjetivas do(s) 

gosto(s) (se gosto disso, gosto daquilo), as incoerências inerentes do gosto (gosto disso e é 

estranho que goste daquilo) e as coerências que criamos ou assumimos. As performances de 

gosto são idealizadas como coerentes e com toda carga sígnica e material de que se está ou não 

a par; a alteridade dessa performance propicia potenciais conflitos. Relações externalizadas e 

sua conexão com potenciais conflitos intranalizados são um ponto-chave do objeto desta tese.  

Em meu Spotify, que me demanda mais cuidados com o que estou expondo, posso dar 

play uma playlist com artistas da seara de Behemoth, Gorgoroth, Marduk, Dark Funeral e outros 

hostes de black metal; meus seguidores veem essas demarcações, que posso ou não estar 

ouvindo. No YouTube, que não mostra meu consumo (ao menos não nos mesmos moldes), 

ninguém verá se assisti vídeos de Avril Lavigne e Evanescence. É lógico, esta é uma ilustração 

deveras específica, próxima do guilty pleasure, mas o que quero demonstrar é que a 

performance de gosto e nossos processos identitários são conflituosos, externalizados e 

intranalizados, facilmente lidos como incoerentes por nós mesmos ou por outrem. Se Hennion 

formula suas pragmáticas do gosto com olhar atento ao gosto musical, Amaral (2014) sentencia 

que para elaborar os fenômenos imbricados em gosto e afeto na cultura digital, na dimensão 

dos estudos de fãs, deve-se estar atento às disputas ou conflitos. 

 

2.2.4 Antifãs e haters: a terceira lei de Newton para fãs  

 

Ao investir acerca de afetos inversamente proporcionais, atrelados à cultura pop e ao 

gosto (ou performance do gosto) na cultura digital e toda uma fruição de investimento, Pereira 

de Sá (2016) sintetiza, e provoca, já no título do seu texto: Somos todos fãs e haters?. A autora 
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parte do princípio de que o fenômeno de haters, apesar de não ser novo — trolls90, ainda que 

em outra chave, existem desde o estabelecimento das conversações em rede (RECUERO, 2012) 

— atraiu certa atenção na(s) última(s) década(s) e se contrapõe à expectativa mais harmônica 

que a comunicação digital fomentaria, como vislumbrado e até propagado por alguns de seus 

textos seminais (LEVY, 2007; 2008)91. Talvez seja possível acoplar certo paralelo com uma 

perspectiva otimista, emancipatória e revolucionária de Castells (2013), em Redes de 

Indignação e Esperança, mas que desemboca, nem uma década depois, em “interferência 

apoiada pelo governo russo nas eleições de 2016 dos EUA, Facebook e Cambridge Analytica, 

algoritmos de recomendação do YouTube promovendo teorias de conspiração da direita 

alternativa, vídeos falsos se tornando virais” (NG, 2020, p. 2, tradução nossa)92. 

Não cabe aqui apontar dedos para previsões que não se confirmaram, ou ao menos que 

não se confirmaram de uma forma generalista e coesa, sem atravessamentos e disputas. Nem 

mesmo é verossímil as tratar como ingênuas, no momento em que vemos explodir cada vez 

mais os embates, as fake news93, a intolerância e o apego (e desapego) a determinados produtos 

culturais (humanos ou não-humanos). Pereira de Sá (2016, p. 2) questiona se “comunidades 

virtuais transformaram-se em torcidas de futebol: espaço de paixões exacerbadas e fanatismos, 

onde qualquer debate entre opiniões diferentes descamba para xingamentos, humilhações e 

ofensas ao adversário?”. Sigo a sentença de Wolton (2003): não podemos tender a projetar 

acerca de uma rede, enquanto técnica, que seja neutra ou esperar fortemente que a tecnologia 

exerça, per se, qualquer ordenação social equilibrada ou utópica. 

Nesta direção, a performance de gosto abarca três actantes significativos dos estudos de 

fãs: fã, antifã e hater. Os dois últimos, em leitura rápida, podem parecer próximos, mas, como 

pensadas por Amaral e Monteiro (2013), são delimitações distintas especificamente quanto aos 

afetos. Segundos as autoras, “haters são pessoas que odeiam algo e ‘ponto final’. Eles odeiam 

o tipo de música, o corte de cabelo, o rosto, o jeito, entre outras características” (AMARAL; 

MONTEIRO, 2013, p. 456, destaque no original). Dessa maneira, o único propósito dos haters 

 
90 Amaral e Monteiro (2013, p. 456) sublinham que troll “é aquele que não necessariamente odeia algo, mas tem 
prazer de ver a briga entre fãs e antifãs acontecer”. Ou seja, mais afeitos a fazer e ver o circo pegar fogo, mais 
oportunistas em determinadas situações e podem ou não ter perenidade em determinadas trollagens direcionadas 
a fãs, antifãs, artistas e produtos culturais. 
91 Originalmente publicados em 1994 e 1997. 
92 Tradução para “Russian government–supported interference in the U.S. 2016 elections, Facebook and 
Cambridge Analytica, YouTube recommendation algorithms pushing alt-right conspiracy theories, deepfake 
videos going viral”. 
93 Literalmente notícias falsas, fake news é um termo popularizado recentemente para designar a propagação de 
informações inverídicas com intuito de prejudicar e/ou beneficiar uma pessoa, um grupo, um assunto através do 
domínio de técnicas discursivas de convencimento e de espalhamento de informações, sobretudo nas redes 
sociotécnicas. 
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é odiar a artista ou uma banda, por exemplo, independente de eventos que ocorrem envolvendo-

as, ou das ações que realizam. Antifãs, diferentemente dos haters, utilizam-se de um 

embasamento específico para odiar uma banda ou artista, engajando-se de forma tão ativa 

quanto o próprio fã, possibilitando até a criação de um antifandom.  

 Semanticamente é possível traçar uma distinção de foco: o de haters é direcionado para 

artistas e o de antifãs para fandoms — ou seja, nada contra tal artista, apenas contra seus fãs. 

Essa distinção, apesar de factual, também é passível de diversos atravessamentos e 

convergências. Gray (2003) e Amaral e Monteiro (2013) sinalizam que antifãs tem 

comportamentos similares a fãs no sentido do envolvimento: “o prazer do antifã é ver o fã 

incomodado (MONTEIRO, 2013, p. 113)”. 

 

antifã constrói sua identidade (ou parte dela) pelo seu gosto “diferenciado” ou 
através da estratégia de mostrar as incoerências e mal-gosto do discurso dos fãs 
daquele produto (por exemplo, a saga Crepúsculo ou o cantor Michel Teló). O 
antifã também assiste, analisa, anota, avalia, classifica e gera significado sobre o 
conteúdo e produz conteúdo tanto quanto o fã, porém seu objetivo é diverso. 
Ele/ela quer ‘provar’ o quanto o produto ou artista ou os seus fãs são ruins. Os 
antifãs demostram sua declaração de gosto para construir o seu não 
pertencimento aquele grupo/geração, etc.” (AMARAL, 2012, online)94 

  

Em 2017 a produtora de vídeos Porta dos Fundos publicou no YouTube um esquete 

intitulado Hater95. Um apresentador de TV está fazendo uma refeição com uma mulher em uma 

mesa de restaurante, quando é abordado por um estranho que se apresenta assim:  

 
— Ai, licença, desculpa. Eu sou muito seu hater. Posso tirar uma foto com 
você? A minha mãe te odeia, cara. Caraca, eu tava falando mal de você no 
Twitter não tem 3 minutos. Teu programa novo que estreou? Uma merda! Um 
lixo! Péssimo, sem ritmo. 
 

— Que bom que você assiste... 
 

— Muito! Assisto e vou postando no Face imediatamente falando mal. Aí é 
bom porque tem muito compartilhamento negativo... 

 

Depois da selfie entre hater (Fabio Porchat) e haterado (Antonio Tabet), o hater avisa 

que vai publicá-la “dizendo que você é babaca”. Conta que já foi bloqueado pelo apresentador 

no Twitter, mas que não espera que o famoso se lembre disso, já que “é muita gente te enchendo 

o saco, né?”. Por fim, o hater pede que o haterado grave um vídeo para um grupo no Whatsapp 

composto apenas por pessoas que odeiam o apresentador, do qual ele é o administrador. Na 

 
94 Neste texto, Amaral também aborda a categoria não-fã, como aquele cujo processo de vinculação (se é que é 
possível designar de tal maneira) relativo a determinado produto cultural se dá através da exclusão. Na escala que 
propus baseado na performance de gosto seria o não-gostar; apenas não tem uma opinião ou não quer expressá-la. 
Demarco não-fã aqui porque não farei abordagens em torno deste horizonte nesta tese. 
95 <https://www.youtube.com/watch?v=NOXE7ESfCKY> Acesso em 19 jun 2021. 
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despedida, o hater solicita: “não para de fazer teu programa, senão não vou ter mais assunto”. 

É lógico, uma visão estereotipada e de paródia por simetrizar o comportamento de fã com o de 

hater, com um apresentador meio sem jeito, carinhoso e passivo-agressivo. 

Fãs, antifãs e haters enquanto categorias (e em distinção de, por exemplo, não-fãs ou 

trolls) se concatenam na performance de gosto, na intensidade subjetiva, no envolvimento 

perene ou periódico com um objeto; na disposição, no quanto se afetam.  O que Amaral (2014) 

e Amaral e Monteiro (2013) sinalizam é que os três agentes se valem de espaços online e 

artifícios da comunicação digital para realizar suas trocas e expressar suas próprias 

performances de gosto, criando disputas importantes e capazes de legitimar ou deslegitimar a 

ação de um artista. Há uma periodicidade, ainda que passível do surgimento de uma 

oportunidade de performance, de demonstrar, exacerbar este apreço/desprezo, que cimenta um 

entendimento confluente entre as dinâmicas destes agrupamentos.  

Talvez na cultura pop não haja exemplo mais duradouro, recorrente e intenso do que os 

desarranjos entre a cantora Taylor Swift com o (agora ex) casal Kanye West e Kim 

Kardashian96. Desde os primeiros conflitos, os fandoms da dupla periodicamente propagaram 

discursos em prejuízo de Swift, atingindo diversas esferas de sua vida profissional e pessoal; 

assim como o seu próprio fandom empreendeu atitudes similares com Kanye e Kim. São 

verdadeiras mobilizações em larga escala, orquestradas, estratégicas, missões divinas, tanto 

para atacar, quanto defender ou contra-atacar — no sentido de legitimidade autoconferida que 

Roos (2020) identifica neste tipo de ação. Não têm, contudo, grandes pretensões de mudar a 

opinião pública acerca do objeto de desagrado; tampouco de desconverter ou converter para o 

outro lado da força fãs da sua nêmesis — o que não quer dizer que não fomentem as, ou 

participem das (e vibrem com!), crises com as quais estas precisam lidar. Os antifandoms 

(GRAY, 2003) e os fandoms rivais não necessariamente apenas reproduzem os quiproquós de 

artistas, por exemplo, ou formulam alianças com fandoms de artistas que mantém amizade, mas 

criam também suas próprias rivalidades, seus conflitos. É um vespeiro fascinante. 

 

2.2.5 Mobilizações, ativismo de fãs e cidadania de fãs: notas sobre as vinculações e suas 
dinâmicas  
  

Fãs fazem parte da força motriz responsável pela manutenção e longevidade de seus 

objetos de apreço. Neste fazer parte, estão exemplares como a The Harry Potter Alliance, 

iniciativa organizada por fãs da série ficcional literária Harry Potter, espalhada em grupos 

 
96 <https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2016/07/18/entenda-a-confusao-entre-kim-kardashian-taylor-swift-e-
kanye-west/index.html> Acesso em 19 jun de 2021. 
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nacionais, estaduais, municipais e mesmo de bairros nos Estados Unidos, a fim de atender 

demandas pontuais de mudança social trazidas por seus integrantes. Trata-se de uma espécie de 

organização não-governamental, cujas atividades são as mais diversas, como doação de sangue, 

coleta de agasalhos e arrecadação de fundos para a cirurgia de uma pessoa em específico 

(JENKINS, 2012; KLIGER-VILENCHIK et al, 2012). O que os une, desde 2005, 

primordialmente, é o vínculo com os livros de J. K. Rowling. De fato, um de seus slogans, ou 

lema, é We’re the 8th Book (nós somos o oitavo livro), indicando uma espécie de reivindicação 

de legado ou continuidade a partir da obra finalizada pela autora em 2007. 

Em outubro de 2012 fãs brasileiros da banda alemã de thrash metal Destruction 

enviaram centenas de mensagens para o grupo solicitando que cancelassem seus shows no país. 

O motivo: a turnê estava sendo organizada pelo produtor do desastroso Metal Open Air (MOA), 

meses antes. O MOA foi idealizado para ser o primeiro festival de grande porte dedicado ao 

heavy metal e seus subgêneros no Brasil, similar aos tradicionais eventos anuais que ocorrem 

pela Europa durante o verão no hemisfério norte. Diversas bandas nacionais e estrangeiras 

estavam agendadas para tocar durante os três dias, em São Luís, no Maranhão, como Anthrax, 

Blind Guardian, Krisiun, Megadeth, Symphony X e Venom Inc. Poucos dias antes, e até mesmo 

durante as primeiras horas do festival, os problemas de organização começaram a ficar nítidos.  

O público que chegava para os acampamentos não tinha qualquer estrutura, como 

banheiros, segurança, alimentação ou água. Integrantes do Venom Inc sequer receberam da 

produtora os vistos de entrada no Brasil. A partir do cancelamento do Blind Guardian, que 

alegou falta de pagamento, um efeito bola de neve seguiu com outras desistências. Alguns 

artistas que já estavam na capital maranhense optaram por apresentar seus shows, mesmo sem 

cachê ou estrutura prometida (acertada em contrato) para a realização das performances. O 

festival foi um marco negativo para a cena de metal do Brasil. A denúncia de fãs do Destruction, 

logo após o anúncio da sua turnê, indicava que a produtora era de um dos sócios do MOA, 

usando um novo CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Com o apelo por, e aviso de, 

boicote de fãs se os shows fossem mantidos, o trio alemão anunciou que atenderia seu público 

e remarcaria as apresentações para meses adiante, com outra produtora.  

Essas mobilizações ou o acionamento de fandoms são tema saliente nos estudos de fãs 

(AMARAL; MONTEIRO, 2013). São ações de diversas naturezas: efêmeras ou constantes, 

locais ou transnacionais, em defesa de seu artista ou de uma causa, acionada pelo artista ou sem 

a sua chancela, a partir de grupos previamente associados ou em associações pontuais, através 

de call-to-action ou abarcando ou não outros agrupamentos sociais. Ainda que Brough e 
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Shresthova (2012) proponham, com certa cautela, as interseções de entretenimento e ativismo, 

sinalizam similaridades (estratégicas e de ímpeto) entre a cultura de fãs e as mobilizações 

sociais contemporâneas. Entendem que, ainda que raramente os movimentos sociais sejam 

levados em conta nos estudos de fãs (uma perspectiva das autoras de quase uma década atrás, 

que pode ser revista), estes “podem nos ajudar a pensar acerca da visibilidade e a relação entre 

afeto, códigos culturais e identidades coletivas nos processos de mobilização” (BROUGH; 

SHRESTHOVA, 2012, p. 15, tradução nossa)97. Ainda assim, advertem 

 
contra o enquadramento de que todos os atos de engajamento com entretenimento 
popular como atos políticos; não só isso poderia ter um efeito despolitizador, mas 
também limita os avanços analíticos baseados nas especificidades nas táticas 
particulares da cultura pop e ativismo de fã. Portanto, nós pedimos mais estudos de 
caso como um próximo passo para entendimentos mais matizados de como a cultura 
de fãs pode se mobilizar em torno de objetivos políticos e cívicos (BROUGH; 
SHRESTOVA, 2012, p. 15, tradução nossa) 

   

Valenzuela (2014, p. 43) sugere que “as redes sociais não estão criando novas formas 

de protesto, mas sim amplificando as formas tradicionais de protesto” e é aqui que situo as 

possibilidades de rupturas na relação fã-artista: estão conectadas a debates, lutas e causas mais 

amplas, que podem pautar (ou foram pautadas por) organizações militantes. As plataformas 

são, entretanto, apropriadas para protestos díspares, ainda que envoltos em retóricas discursivas 

próximas (BOUVIER, 2020). Bouvier (2020, p. 2) exibe neste panorama que “algumas 

pesquisadoras e pesquisadores têm sido mais cautelosos, apontando como o Twitter pode ser 

igualmente usado para disseminar ideias que são de natureza muito menos democrática e vão 

contra a justiça social”98. Em outras palavras: narrativas, campanhas e hashtags são utilizadas 

na intenção de promover justiça social, mas o que é justiça social, não raro, está em disputa. 

 As mobilizações de fãs acerca de causas — espargindo um tanto aqui a delimitação 

social — são nomeadas como ativismo de fãs (BENNET, 2012), que corresponde aos 

engajamentos organizados de fãs, “sobretudo aqueles relacionados aos produtos e celebridades” 

(AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015, p. 143), em torno de uma demanda. O fenômeno e 

o entendimento são paralelos ao que Jenkins (2008) e Shirky (2011; 2012) entendem por cultura 

da participação, ressignificando o discurso e o imaginário social de uma suposta desconexão 

de jovens com a vida pública e o tempo gasto com mídia/internet sem se envolver em ações 

comunitárias em busca de mudanças políticas. Os ativismos de fãs são as ignições 

 
97 Tradução para “can help us to think about visibility and the relationship between affect, cultural codes, and 
collective identities in the mobilization process”. 
98 Tradução para “Some scholars have been more cautious, pointing to how Twitter can be equally used to 
disseminate ideas that are of a much less democratic nature and run counter to social justice”. 
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transformadoras desse contexto, aproximando fandom e cidadania (VAN ZOONEN, 2004; 

JENKINS, 2012).  

A noção é híbrida, em torno da ideia de que investimentos afetivos na cultura popular 

podem gerar mobilizações políticas e civis. De acordo com formulação de Kliger-Vilenchick et 

al. (2012), envolve fandom, voluntarismo e ativismo, e possui três marcas sublinhadas em suas 

manifestações: experiências de mídia compartilhadas e compartilháveis; forte senso de 

comunidade e coletividade; vontade de transformar uma realidade deficitária. Brough e 

Shresthova (2012) destacam quatro pontos para a compreensão do ativismo de fãs: 1) as 

intersecções entre participação política e cultural; 2) a tensão entre participação e resistência; 

3) o papel do afeto em mobilizar a participação cívica; 4) o impacto das mobilizações “no estilo 

de fãs” (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015, p. 143). 

As mobilizações pontuais em torno de uma demanda têm significativo potencial de 

garantir uma resposta de instituições públicas e privadas a um problema, ainda que não 

necessariamente garantam verdadeiras transformações em seus modus operandi (SHIRKY, 

2011; 2012). Clay Shirky, desta maneira, confere grande status de poder não só ao agrupamento 

e atividades já prontos, mas às funcionalidades de publicar e compartilhar de que dispomos e 

à coalizão efêmera99. Nas plataformas de redes digitais, os compartilhamentos são entendidos 

a partir não, ou não só, da confiança do autor da mensagem, mas da identificação com a 

mensagem e do que ela pode render ao indivíduo através das redes. Além disso, 

compartilhamentos também obedecem a certas dinâmicas de público-alvo, sobretudo quando 

tomamos a decisão de compartilhar enquanto uma estratégia, para algum benefício, como, por 

exemplo, autossatisfação, sensação de dever cumprido, expectativa por alinhamentos e louros 

ou embates discursivos. Não quero, com isso, dizer que o ativismo de fãs acaba caindo no velho 

paradigma de que o altruísmo é utópico — ou seja, que ele não existe, de fato, já que é uma 

relação de troca: damos algo e recebemos, no mínimo, a satisfação de fazer uma boa ação. 

Participamos e nos alinhamos de acordo, sim, com nossas coerências e aspirações. Ponto.  

O que o ativismo de fãs corrobora é o que Brough e Shrestova (2012), Jenkins (2008) e 

toda uma seara de pesquisadoras e pesquisadores colocam em xeque sobre uma separação 

prerrogativa entre a esfera do consumo e da cidadania, do entretenimento/cultura pop e da 

 
99 Para o autor, publicar e compartilhar são verbos e ferramentas libertários e revolucionários quando se pensa em 
um contexto social e histórico. O próprio uso de compartilhar adquiriu novos sentidos, tornou-se cotidiano (não 
era), como a designação de “agregar conteúdo a grupos de pessoas, levar informações de um lugar a outro e/ou de 
passá-los de um ambiente privado para público” (PILZ, 2017, p. 21). Shirky lembra que essa ação já teve como 
pré-requisito níveis de sociabilidade diferentes, como a confiança com quem se compartilha e até a necessidade 
de que as pessoas se conhecessem ou estivessem menos distantes geograficamente.  
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política. Ativismo de fãs é a já mencionada Harry Potter Alliance, Kpopers que esgotaram as 

inscrições prévias para participar de um comício da campanha de Donald Trump apenas para 

que o ginásio ficasse vazio100 e o episódio da convocação da banda Maroon 5 para não se 

apresentar ou, ao menos, fazer um protesto durante o Superbowl101, como parte das 

manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, em 2019.  

Ashley Hinck (2019), avançando neste caminho, traça um panorama do que chama de 

cidadania baseada em ser fã. Seu argumento principal reside que fãs elaboram um civismo, um 

modo de pertencimento e ação social às causas necessitárias, a partir de sua relação com os 

objetos de que são fãs e com outros. Esta elaboração, por sua vez, se origina de uma fluidez e 

atravessamentos entre os vastos objetos de que somos fãs, próprios de um período histórico 

com grandes ofertas de produtos culturais para as pessoas e possibilidade que de escolhas e 

filiações. Inspirada na acupuntura cultural, fenômeno que nomeia o emprego de elementos e 

valores de um universo de conteúdo (personagem de um filme, uma série) para o mundo real 

(SLACK, 2010; JENKINS, 2012), Hinck desenvolve uma ideia de cidadania de fãs com um 

olhar mais apurado para os indivíduos em suas relações (e ações) com as coletividades, como 

fandoms e causas sociais. 

 Anteriormente, assinalei acerca das expectativas das partilhas de valores de fãs para 

com artistas (ELLIOTT, 1999; HILLS, 2005). Para Hinck, além disso, co-construímos nossos 

valores, éticas, moralidades, preferências, gostos com nossos objetos de adoração, e tratamos 

de posicioná-los dentro dessas esferas e interseções. A autora segue segue Giddens e Bauman 

nesse sentido: “nosso mundo contemporâneo é caracterizado por uma fluidez de filiação 

institucional, na qual os indivíduos têm maior escolha entre filiação institucional e grupal. Isso 

significa que as visões de mundo que levam a ações políticas não estão mais limitadas às 

instituições políticas” (HINCK, 2019, p. 17–18)102. Com isso, elabora que sistemas de valores 

— como ideais políticos, por exemplo — também se originam de produtos culturais; mais do 

que isso, de que fãs têm, nós temos, certa predileção por tais raízes.  

A fluidez, para Hinck, não diz respeito apenas às cambiações dos indivíduos, mas 

também de seus objetos, ou a sensação dos indivíduos de que seus objetos mudaram e não mais 

os satisfazem ou conseguem se filiar a eles: ou seja, Hinck também pavimenta, tanto quanto a 

 
100 <https://oglobo.globo.com/cultura/entenda-como-fas-de-pop-viraram-inimigos-de-donald-trump-24493645> 
Acesso em 19 jun 2021 
101 <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/02/01/maroon-5-super-bowl-e-uma-polemica-racial-por-
que-110-mil-de-fas-nao-querem-banda-tocando-no-intervalo.ghtml> Acesso em 19 jun 2021 
102 Tradução para “our contemporary world is characterized by a fluidity of institutional membership, in which 
individuals have increased choice between institutional and group membership. This means that worldviews that 
lead to political actions are no longer limited to political institutions”. 
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fluidez, como uma sensação de fluidez, que às vezes opera como o indesejável na relação. Algo 

como se está mudando, se não é mais como era, não quero mais. Tanto quanto mudar, como 

um ato proativo, talvez seja mais fidedigno colocar tal ação na voz passiva: são mudados. Nessa 

fluidez, movimentação, escolhas fáceis de que Hinck trata, onde deixamos rastros, memórias e 

laços, há também um dinamismo de alterações de percepção. “Uma sociedade fluida exige que 

os indivíduos escolham suas próprias visões de mundo, atividades e sistemas éticos”103, garante 

a autora, em contraste ao sistema até então vigente, onde tais guias vinham de “estruturas 

familiares e outras instituições ou organizações sociais provedoras” (HINCK, 2019, p. 125)104. 

Juntamos essas atividades, produtos e sistemas. Se eles fazem sentido? Para nós, sim: 

 

Ao escolher ser membro de uma igreja metodista, de uma associação de bombeiros 
voluntários, de um clube de tiro local ou do Partido Democrata, um indivíduo constrói 
sua subjetividade pública. Escolhemos entre muitas organizações sociais e grupos 
cívicos disponíveis, vivendo nossas identidades em muitos “configurações 
institucionais da modernidade”. Assim, em nosso mundo fluido, o agente escolhe e 
constrói seu próprio mundo da vida a partir do vasto leque de opções disponíveis em 
uma sociedade da informação cada vez mais globalizada105 (HINCK, 2019, p. 39, 
tradução nossa, destaques no original). 

 

 Essa qualidade é o que a autora designa como atravessamentos daquilo que gostamos, 

daquilo que somos. Seguindo Osborne e Coombs (2013), delibera que “fãs negociam a sua 

identidade de fãs com suas outras muitas identidades (como gênero, raça e sexualidade) e seus 

outros muitos papéis (esposa, mãe)” (HINCK, 2019, p. 11, tradução nossa)”106. Tipifica seu 

pensamento quando diz que “as mudanças econômicas, sociais e políticas desde o final da 

década de 1970 tornaram a filiação a essas instituições sociais e grupos cívicos mais fluidos do 

que nunca”107 (HINCK, 2019, p. 22, tradução nossa) e que “em um mundo fluido, os cidadãos 

podem facilmente escolher Harry Potter em vez do Partido Democrata para orientar sua ação 

cívica na votação nas eleições presidenciais”108 (HINCK, 2019, p. 22, tradução nossa). Quando 

 
103 Tradução para “A fluid society requires individuals to choose their own worldviews, activities, and ethical 
systems”. 
104 Tradução para “family structures, and other institutions or social organizations used to provide for individuals”. 
105 Tradução para “By choosing membership in a Methodist church, a volunteer firefighter association, a local gun 
club, or the Democratic Party, an individual builds her public subjectivity. We pick and choose from many 
available social organizations and civic groups, living our identities across many ‘institutional settings of 
modernity.’ Thus, in our fluid world, the agent chooses and constructs their own lifeworld from the vast array of 
options available in an increasingly globalized information Society”. 
106 Tradução para “fans negotiate their fan identity alongside their many other identities (gender, race, sexuality, 
etc.) and many other roles (wife, mother, etc.). Fans often find innovative ways to perform their fan identity even 
alongside these other constraints. But both fans and scholars need to recognize such varying performances”. 
107 Tradução para “economic, social, and political shifts since the late 1970s have made the membership in those 
social institutions and civic groups more fluid than ever before. In a fluid world, citizens may easily choose Harry 
Potter over the Democratic Party to guide their civic action on voting in presidential elections”. 
108 Tradução para “a fluid world that enables citizens to choose popular culture media texts to authorize civic 
actions demands new theoretical terms, theoretical assumptions, and methodological approaches”. 
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questiona “como as molduras éticas são extraídas dos objetos da cultura popular? Qual é a 

relação entre cultura popular e ação política? Um pode causar o outro?”109 (HINCK, 2019, p 

35, tradução nossa), argumenta em torno das relações atravessadas, dinâmicas em relevância e 

visibilidade, nas proximidades subjetivas e nem tão subjetivas, e em sua volatilidade e 

singularidade. Ou seja, Harry Potter conversa mais com sua identidade, porque faz parte dela, 

e com sua realidade, porque faz parte dela; o Partido Democrata aqui é um distante 

desconhecido. Harry Potter, entretanto, pode não estar mais presente no dia-a-dia per se, sendo 

cristalizado através dessa formação de molduras morais e outros aspectos do self. 

Hinck (2019, p. 37, tradução nossa), em consonância com Busse e Gray (2011) pontua 

que “as comunidades de fãs desenvolvem um conjunto de interpretações dominantes para seu 

texto, que servem como fundamentos para estruturas éticas”110. Com isso, garante que a “fluidez 

entre organizações e grupos aumenta a escolha, mas aumenta a responsabilidade individual”111 

(HINCK, 2019, p. 37, tradução nossa), e atenta que, ainda assim, tais construtos se relacionam 

(de certa forma, respondem) a um coletivo, na relação do self com o outro. Giddens (2002) 

chama tal fenômeno de life-politics, uma política que aplicamos ao nosso cotidiano. A autora 

conclui que os atravessamentos e a fluidez “permitem que os indivíduos entrem, movam, 

pausem e saiam facilmente do grupo: a associação é fluida”112, lembrando que “É claro que 

nem todos as filiações, para todos os indivíduos, são fluidas o tempo todo” (HINCK, 2019, p. 

40) 113. 

É latente que Hinck segue um caminho deveras permissivo em torno de nossos laços e 

afetos: uma cultura da fluidez tanto quanto do descarte. Atento que, nesta tese, partilho até certo 

ponto da premissa da fluidez, e me interesse mais pela questão dos atravessamentos e das 

amarras que fãs fazem entre diferentes objetos. Reitero que, retomando a esfera do ativismo e 

das filiações, quando é exposto que não há alinhamento entre fãs e artistas, sobretudo quando 

há uma expectativa de que ele ocorra, se catalisa o fenômeno da ruptura de performance, como 

proposto por Polivanov (2012) para discutir acerca de momentos em que é percebida uma falha 

na “coerência expressiva” dos sujeitos (GOFFMAN, 2009). Um fenômeno que é elaborado de 

um para outro, de quem compõe a coerência expressiva do outro. 

 
109 Tradução para “How are ethical frameworks extracted from popular culture objects? What is the relationship 
between popular culture and political action? Can one cause the other?”. 
110 Tradução para “fan communities develop a set of dominant interpretations for their text, which serve as the 
foundations for ethical frameworks”. 
111 Tradução para “Fluidity among organizations and groups enhances choice but increases individual 
responsibility”. 
112 Tradução para “allow individuals to easily join, move, pause, and exit the group: membership is fluid”. 
113 Tradução para “Of course, not all institutional member ship, for all individuals, is fluid all the time”. 
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2.3 (In)coerência expressiva, rupturas e rasuras  

 

Os eventos que originam o objeto e o corpus de pesquisa desta tese têm sido, desde 

2017, designados como rupturas (POLIVANOV et al, 2018; 2020; MEDEIROS, 

POLIVANOV, 2019; SOUZA, POLIVANOV, 2019), controvérsias (JANOTTI JUNIOR; 

PILZ; ALBERTO, 2019), crises midiáticas (PILZ, 2019) e quiproquós (PILZ; JANOTTI 

JUNIOR; ALBERTO, 2020). O primeiro termo, que adotei aqui, foi emprestado da proposta de 

Beatriz Polivanov, discutida coletivamente por pesquisadores do MiDICom114. Ao me referir a 

falhas ou rupturas na coerência expressiva, ou na coerência expressiva idealizada, situo as 

singularidades percebidas como contrastantes nas elaborações discursivas com certa constância 

— que cristalizam imaginários, selves, de indivíduos — a partir das afetações que causam. No 

caso específico de artistas, em seus públicos.  

Polivanov (2012), partindo da ideia de coerência expressiva das narrativas de si 

(GOFFMAN, 2009) auto-reflexivas (GIDDENS, 2002), atenta para os atravessamentos da 

esfera do consumo, embora de forma mais individual e material, nas dinâmicas identitárias. De 

modo que performances identitárias afetam diretamente a construção de selves dos sujeitos, 

também estão em constante negociação entre autodefinição (como sujeitos querem ser 

identificados) e alodefinição (como esta performance é percebida e identificada ao sujeito), na 

proposta de Matuck e Meucci (2005). Conforme explicam Pereira de Sá e Polivanov (2012), a 

noção de coerência expressiva se refere a um  

 

processo auto-reflexivo, autogerenciado e no qual o conceito de autenticidade deve 
ser entendido não enquanto verdade ontológica, mas como uma “história partilhada”, 
construída pelo ator e negociada com os outros. É este processo que chamamos de 
coerência expressiva dos atores nas redes sociais. E com esta expressão, interessa-nos 
demarcar este processo, intensamente complexo, precário, inacabado, de ajuste da 
“imagem” própria aos significados que se quer expressar para o outro, e que é muito 
fortemente ancorado na utilização de bens culturais-midiáticos, tais como letras de 
músicas, filmes, clipes, etc., utilizados a partir da avaliação pelos atores de sua 
adequação ao que querem expressar, traduzir, apresentar e comunicar nos sites. 
Processo que se dá em tensão, sujeito a ruídos, uma vez que sempre atravessado pela 
relação com os outros atores da rede sócio-técnica na qual o usuário se insere. O que 
nos permite sugerir, talvez, uma ilusão da coerência expressiva, à maneira como 
Bourdieu fala da ilusão biográfica, a fim de desconstruir qualquer suposição de 
estabilidade, controle ou de concretude do sujeito como resultado do processo. 
(PEREIRA DE SÁ; POLIVANOV, 2012, p. 580–581, destaques no original). 

 

 
114 O Grupo de pesquisa Mídias Digitas, Identidade e Comunicação, liderado pela Profª Drª Beatriz Polivanov no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, concentra objetos de pesquisa 
e discussão em torno de processos identitários, de vinculação e desvinculação nas redes sociotécnicas, com especial 
atenção para a esfera musical, práticas ativistas e consumo. 
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A coerência expressiva pode ser entendida como uma busca, algo a se almejar, que é 

constantemente reforçada — onde entrariam também valores de autenticidade — e suscetível 

a rupturas, como sublinham Polivanov e Carrera (2018). Ou seja, há momentos em que estes 

construtos falham. As autoras inclusive apontam para a emergência da ruptura de coerência 

expressiva enquanto objeto de pesquisa, a partir de revisão em literatura nacional e estrangeira, 

sobretudo em plataformas de redes sociais. Destacavam, em 2018, que pouco se debatia acerca 

de quando a coerência é colocada em xeque, quando falha, quando atitudes, acontecimentos ou 

apontamentos de outrem acabam “expondo incoerências sobre nossos selves ou performances 

tidas como falsas (fake) ou inautênticas” (POLIVANOV, CARRERA; 2018, p. 3).  

Nesta direção, ainda que Victor Turner não tenha sido acionado por Polivanov (2012) e 

Polivanov e Carrera (2018) ao tratarem das rupturas de coerência expressiva a partir de 

Goffman, as autoras se aproximam das perspectivas e interesses do antropólogo britânico. Se 

Goffman (2009) estava interessado no desempenho de papeis na elaboração dos selves, Turner 

(1982; 2008), conforme demonstrarei no próximo capítulo, direcionou-se para a interrupção de 

papéis e o que, como e quem acarretam. Goffman foi mais afeito à constituição e manutenção 

das estruturas, enquanto Turner pendia para as estruturas da desestruturação, as novas 

possibilidades oriundas da suspensão de uma performance. 

 A partir do objeto e do corpus desta tese, talvez mais prudente do que dizer que a ruptura 

é percebida, seja entende-la como elaborada por sujeitos. Perceber uma ruptura me parece um 

tanto quanto indicativo da noção de uma ruptura pronta; pronta para ser percebida, desdobrada 

e consumida. Conforme demonstro nos capítulos empíricos, o campo da experiência indica 

rupturas em que a elaboração de sujeitos é fundamental, de formas individuais, coletivas, 

mediatizadas. Não raro, tal qual uma práxis jornalística cada vez mais comum, portais de 

notícias utilizam tweets que elaboram a ideia de uma polêmica, uma ruptura, para construir e 

reproduzir sentido em torno destes eventos paradigmáticos.  

Ainda assim, justamente a ideia de elaboração, da construção midiática, da experiência 

coletiva, de certa maneira poderiam invisibilizar aquilo que pretendo explorar mais 

profundamente: as rasuras individuais, a emergência de ex-fãs, a partir de rupturas que, 

logicamente, são coletivas. Ou seja, sim, existe um âmbito, um contexto, um discurso 

compartilhado, coletivo, publicizado; mas o que me parece mais instigante são as afetações 

individuais, talvez não reveladas, uma vez que nos modos de lidar com rupturas, estas não 

necessariamente são experienciadas publica ou semipublicamente (ELM, 2009). Pelo contrário, 

ao pensar no âmbito das plataformas de redes digitais, o elo entre fã e artista, bem como uma 
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resposta à crise, é plausível cogitar uma opção pelo silêncio (tanto como indício de rasura 

quanto de manutenção do afeto).  

De modo que Pereira de Sá e Polivanov formulam a manutenção de coerência expressiva 

como desejável, e a partir da administração da impressão de Goffman (2009), do self como um 

construto, do eu em diálogo com o exterior, este é intrinsecamente validado por, e negociado 

com, outrem. Ou seja, as identidades são construídas narrativamente, onde negocia-se o que é 

esperado, o que pode e o que não pode ser performatizado sem que haja, a princípio, 

controvérsia. Nesse ponto, Goffman (2009) se vale da metáfora do teatro para sua perspectiva 

da apresentação do self e da manutenção da coerência expressiva. Em nossas sociabilidades 

cotidianas sempre estaríamos encenando para uma plateia, suscetíveis a atos falhos de toda 

sorte. Uma ruptura, portanto, se dá através da relação bilateral direta entre o personagem e sua 

plateia.  

O que rupturas nas relações fã-artista dão a ver é um certo atravessamento nesta relação 

(que não ouso chamar de harmônica, mas sem confrontos desta estirpe até então) catalisado por 

relatos, ações não-validadas ou de outras performances (de natureza íntima e externalizada) que 

passam a constituir parte significativa da narrativa deste artista. De certa forma, a ruptura de 

coerência expressiva pode levar a uma ideia de mentira, hipocrisia. O que, ao acionarmos a 

teatralidade de Goffman, nos toma que a etimologia da palavra hipócrita, que no grego antigo 

hupókrisis correspondia a desempenhar um papel teatral, não necessariamente com uma 

conotação negativa (SIBILIA, 2015). 

Quando de quebras de narrativas biográficas ou de coerência expressiva, por certo, estas 

possibilitam maiores afetações e mobilizações no caso de figuras públicas (POLIVANOV; 

CARRERA, 2018). Proponho que estas rupturas mediadas pela cultura digital sejam entendidas 

aqui como singularidades ou especificidades dentro de uma cadeia de eventos que, abrupta e/ou 

gradativamente, experienciada individual e coletivamente, com gerenciamentos de crises 

percebidos como mais ou menos eficientes, rompem o laço até então amarrado na relação fã-

artista. Uma ruptura na relação fã-artista, portanto, é como perda do hífen: a passagem de fã-

artista para fã e artista.  

 Entendo este processo como rupturas também a partir das rupturas históricas, períodos 

em que a vida cotidiana ou estabilidade de uma civilização é reconfigurada a partir de uma 

guerra, processo colonizador-invasor ou, de maneira geral, quando um povo é forçado a mudar 

seus hábitos, práxis e crenças (GLISSANT, 1999). A ruptura histórica é ao mesmo tempo um 
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processo de transição, mas também um processo de apagamento da estrutura social pregressa. 

Nesta direção, Vieira (2017) chama atenção para os aspectos identitários:  

 

a identidade de sujeitos na ruptura se torna fluida, em um movimento contínuo de 
mudanças de perspectivas. A noção de uma identidade integral, única e originária não 
cabe em um cenário pós-colonial de sujeitos híbridos, hifenizados e diaspóricos. 
Identidade pode ser compreendida como formada através da identificação e 
reconhecimento de alguma origem em comum ou características partilhadas, mas essa 
construção é fragmentada e mesmo interrompida quando se fala de sujeitos pós-
coloniais, já que a ideia de uma identidade construída baseada em origem é rejeitada 
por uma identidade em constante formação. Em adição, a despeito de como essas 
rupturas de/naidentidade ocorram, a alienação da autoimagem é permeada por uma 
preocupação com autenticidade e origem. Além disso, a relação entre self e lugar, na 
construção de uma identidade pós-colonial/decolonial, é erodida pelo des-locamento 
físico, cultural e social, considerando-se que muitos povos nativos carregam o 
sentimento de não-pertencimento, des-locamento, dentro de suas próprias terras 
originárias. (VIEIRA, 2017, p. 6-7) 

 

Rupturas não são quebras totais, ou seja, permitem continuidades, ainda que as 

continuidades — no cerne íntimo dos sujeitos e não em suas sociabilidades em coletivo — 

possam ser mais residuais do que um equilíbrio que a ideia de dualidade possa transmitir. 

Portanto, se designo os eventos desta tese como rupturas na relação fã-artista isso não quer dizer 

que tomo uma noção derradeira de desaparecimento, da ruptura como um oposto da 

continuidade, conforme é comum de seu uso. A ruptura é singular e referente ao que havia 

antes; sua continuidade, não oposta, é a rasura.  

Se por ruptura entendo o processo de instauração de uma instabilidade em um percurso, 

a rasura, enquanto modo de assimilação, de lidar, de compreensão, produção de sentido e 

disposição, é a bifurcação trepidante que aparece (rapidamente ou não) neste asfalto, com área 

de escape, retorno e, logicamente, para estradas deveras distantes: um desvio de mão única e 

sem volta. Rasuras são as possibilidades afetivas de fãs em momentos de ruptura, possivelmente 

não desejadas (ainda que possam ser encaradas como libertadoras pelo que se sucede), que 

indiciam mudanças na relação fã-artista. São manifestadas em torno da coerência expressiva 

dos sujeitos, da sua performance de gosto e de seus afetos. 

Desde o início desta proposta, ainda em 2017, proponho a rasura no sentido de uma 

marca profunda na relação, ainda que possa ser um incômodo latente que passa a demarcar a 

psiquê e as manifestações públicas, quanto uma reconfiguração no afeto, potencialmente um 

inverso proporcional ao que se tinha antes (no seu extremo). Valendo-me oportunamente, e de 

forma oportunista, do uso incessante de metáforas e subjetividades, mas agarrado na (e 

amparado pela) escola goffmaniana de alegorias, penso a rasura como uma mancha, uma marca 

ou um borrão de tinta em uma folha: nesta folha está escrita a relação fã-artista, até então; a 
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tinta derramada pela ruptura mantém, mantém em partes ou apaga qualquer visibilidade de 

leitura desta narrativa.  

Embora este processo possa (e deva) ser explorado por outros vieses, conforme minha 

hipótese busca dar conta, percebo uma indicialidade de que as rupturas e rasuras se dão muito 

por conta de divergências sociopolíticas, desalinhamentos ideológicos e revelações de 

comportamentos que ferem princípios caros aos indivíduos-fãs. Nesse sentido, Baym (2013) 

argumenta que 

 

Talvez, mais do que os demais artistas, músicos, cujas canções são tão facilmente 
compartilhadas online e cuja subsistência está tão claramente em jogo, são pegos no 
conflito dessas expectativas interrompidas. Atualmente, os músicos se veem em uma 
carreira na qual o gerenciamento contínuo de impressões online e construção de 
relacionamentos parece ser obrigatórios. (BAYM, 2013, p. 16) 
 

Nancy Baym, de certa maneira, justifica a delimitação desta pesquisa no âmbito musical 

através de uma eventual potencialidade de rupturas e rasuras estarem situadas em maior número 

ou intensidade no âmbito musical do que outros artísticos — ainda que seja uma conjectura ou 

percepção da autora da qual não duvido, mas também não apresento dados para confirmar. 

Neste trecho também fica evidente que a manutenção, o gerenciamento da impressão 

(GOFFMAN, 2009), da coerência expressiva é o habitual, e necessário, enquanto a ruptura, ou 

a expectativa interrompida como trata a autora, e seus desdobramentos, são, de fato, um 

conflito. Na emergência deste tipo de evento, está situado outro fenômeno: a cultura do 

cancelamento. 

 

2.3.1 Cultura do cancelamento 
 

A cultura do cancelamento115 é um fenômeno que diz muito acerca da cultura digital. 

Em pesquisa exploratória sobre o termo e o que o circunda encontrei escassa produção 

científica, muita produção jornalística ou conteudística, onde já existe um veemente 

revisionismo crítico — que aponta para um certo esvaziamento de sentido ou de questionar se 

de fato existe um cancelamento perdurável116 (HOLMAN, 2020). Ou seja, no momento em que 

escrevo tenho muitas perspectivas, poucos dados científicos e talvez mais questionamentos do 

que fundamentações. Aqui, portanto, pretendo formular uma noção primária das estruturas da 

 
115 O dicionário MacQuarie, da Austrália, elegeu cultura do cancelamento como termo do ano de 2019. 
<https://www.macquariedictionary.com.au/resources/view/word/of/the/year/2019> Acesso em 19 jun 2021. 
116 <https://brasil.elpais.com/icon/2021-06-01/a-vida-apos-o-cancelamento-assim-ressurgiram-ou-nao-os-artistas-
a-quem-o-publico-deu-as-costas.html> Acesso em 19 jun 2021 
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cultura do cancelamento, quem está sendo ou pode ser cancelado, as perspectivas da nocividade 

do cancelamento, bem como da não cristalização, de fato, de um cancelamento.  

 Haythorn (2020, s/p, tradução nossa) sintetiza o fenômeno como “uma forma de boicote 

ou constrangimento público de uma pessoa que compartilhou uma opinião impopular ou 

questionável [...] em casos mais sérios, alguém cujo comportamento no passado não é apenas 

ofensivo, mas antiético, ilegal ou errado”117. É lógico, não apenas comportamentos passados, 

mas recentes, imediatos. Cultura do cancelamento também é uma reordenação, ou 

desdobramento, do shade118 e public/online shaming119 mediados pelas redes sociotécnicas 

(HOLMAN, 2020). É a mobilização nas plataformas de redes digitais para que determinada 

pessoa física ou jurídica — um sujeito, uma empresa, um videogame, e em tempos de guerra 

recente até mesmo um país — tenham o consumo do seu produto (sua exposição do cotidiano, 

vídeos, comercialização de bens e serviços) diminuído ou cessado a partir da publicização, da 

revelação de um determinado fato, ou muitos fatos, colocando em xeque a sua imagem (como 

bem consumível). Nessa direção, a cultura do cancelamento está envolta em uma 

mercantilização dos sujeitos, em que pessoas são também produtos à venda e à mercê de 

julgamentos sobre seu consumo (o que, no caso de muitas e muitos profissionais da influência 

digital é justamente o seu produto: julgar outros produtos).  

  
É composta pela recusa do público em apoiar (financeiramente) figuras públicas 
sancionadas, na maioria das vezes celebridades, em uma tentativa de envergonhá-las 
e fazê-las se desculpar por comportamento imperdoável. Indivíduos podem ser 
cancelados por uma série de razões, mas o conceito de "cancelamento" mais 
visivelmente entrou na esfera pública junto com o movimento #MeToo entre aqueles 
na indústria do entretenimento120 (HOLMAN, 2020, p. 1, tradução nossa) 

 

Cristaliza-se como uma avalanche de manifestações, amparadas por supostas provas, 

como capturas de tela, relatos por áudio e vídeo (provas que nem sempre são checadas e/ou 

contextualizadas), que comprovariam a veracidade e gravidade de uma denúncia. Via de regra, 

 
117 Tradução para “a form of boycott or public shaming of a person who has shared a questionable or unpopular 
opinion [...] in more serious cases, someone whose behavior in their past is not only offensive, but unethical, 
illegal and wrong”. Disponível em: <https://www.thedenverchannel.com/news/360/an-explanation-of-cancel-
culture-and-why-its-become-such-a-popular-phenomenon> Acesso em 19 jun 2021. 
118 O termo em inglês significa sombra. A expressão shade vem de throw a shade, literalmente jogar uma sombra 
(jogar um shade também é utilizado), que diz respeito a indiretas publicadas em plataformas de redes sociais, ou 
comentários debochados, pejorativos, mas sem grosseria ou próximos de uma ideia de xingamento. 
119 A humilhação pública/online é a nomenclatura que se dá para as mobilizações, planejadas ou não, contra 
sujeitos, sua honra e reputação. Trata-se do escárnio e violências contra pessoas através de mensagens pessoais, 
públicas, discursos de ódio, paródias como ação punitiva para algo que tenha sido associado a este sujeito. 
120 Tradução para “It is comprised of the public refusing to (financially) support sanctioned public figures, most 
often celebrities, in an attempt to shame them into apologizing for inexcusable behavior. Individuals can be 
cancelled for any number of reasons, but the concept of “cancelling” most visibly entered the public sphere 
alongside the #MeToo movement among those in the entertainment industry”. 
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esta denúncia é uma tentativa de estabelecer algum tipo de senso de justiça a algo ou alguém 

que foi danoso a outra pessoa ou público consumidor. É um dos mais emergentes engajamentos 

(palavra mágica em estratégias de comunicação digital) políticos, ainda que “tais formas de 

engajamento não garantam determinados tipos de posições políticas”121 (NG, 2020, p. 624, 

tradução nossa). De certa maneira, é uma perspectiva de reparação para as “coisas socialmente 

irredimíveis que são ditas em plataformas o tempo todo”122 onde o cancelamento é “uma cultura 

da responsabilidade/responsabilização que não é centralizada e é aleatória, mas que precisava 

existir”123 (NAKAMURA, 2020, s/p).  

Quando Nakamura afirma que precisava existir está se referindo às históricas injustiças 

sociais, à sensação de injustiça social, aos discursos de ódio cada vez mais proliferados e 

visíveis, além de violências sistêmicas em amplo sentido. De fato, o uso do termo cancelar com 

esta conotação surgiu no Black Twitter124, em 2015, quando cancelados foi a designação 

adotada para produtos e pessoas problemáticas aos esforços antirracistas (para produtos e 

pessoas racistas), anticlassistas, antimachistas e contra outras grandes estruturas sociais de 

opressão e hierarquizantes (para dizer o mínimo) em episódios singulares. Significava a 

exposição do problema e cessão de consumo ou endosso.  

Em 2016 foi utilizado pelo movimento #MeToo em denúncias de assédio, estupro e 

sexismo, esticando as fronteiras do termo (HOLMAN, 2020). Tem uso estratégico já em sua 

origem: oferecer algum prejuízo a quem ou o que estava impune (lucrando, sob uma ótica 

capitalista) no entendimento de uma ou mais pessoas que expõem um fato a ser considerado 

passível de mobilização. É certo que, eventualmente, determinadas pessoas (físicas e jurídicas) 

podem se beneficiar do cancelamento de outras. Está, portanto, atravessado por outros 

fenômenos como (além de ser pautado por, e uma resposta aos) discursos de ódio, consumo 

ativista — e é deste último que se origina —, a também emergencial cultura do posicionamento 

e a impessoalidade ou desjuridição da internet (as noções de anonimato e de uma terra sem 

leis). 

 Em pesquisa acerca da cultura do cancelamento, a agência de conteúdo Mutato125 

desenhou sete estágios cronológicos, apresentados aqui em ordem processual. (1) O cotidiano 

 
121 Tradução para “Such forms of engagement do not guarantee particular kinds of political positions”. 
122 Tradução para “socially irredeemable things are said on platforms all the time”. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2018/06/28/style/is-it-canceled.html> Acesso em 19 jun 2021. 
123 Tradução para “cancellation creates ‘a culture of accountability which is not centralised and is haphazard, 
but needed to come into being’”. 
124 Inicialmente uma rede de perfis estadunidenses no Twitter que se seguem, tweetam e comentam sobre questões 
como racismo, mudanças sociais e política; responsável por criar e/ou fomentar relevância ao algoritmo da 
plataforma para hashtags e causas específicas. O modelo foi apropriado em outros países. 
125 <http://www.muta.to/cultcancmtt> Acesso em 19 jun 2021. 
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publicizado e visibilidade de um indivíduo fomenta (2) expectativas de afinidades diversas por 

parte de sua audiência; (3) quando uma atualização deste cotidiano publicizado é elaborada 

como inaceitável, (4) ele torna-se alvo de duras críticas em tom de denúncia, que (5) são 

espalhadas para outros grupos sociais, tomando novas proporções e ressignificações, (6) 

gerando uma mobilização punitivista, desde o abandono de validação até ameaças físicas (7) ao 

indivíduo, que desenvolve (ou não) suas estratégias de remediação — que podem ou não ser 

endossadas, e até alavancar mais críticas. Há paralelos aqui com o drama social proposto por 

Turner (2008), ou as propostas de arquivo e repertório de Taylor (2013), que apresentarei no 

próximo capítulo. A cultura do cancelamento é, portanto, um fenômeno da exposição acusatória 

de sujeitos, onde cancelar já indica pouca ou nenhuma oportunidade de diálogo por parte de, ou 

defesa de, quem é denunciado. 

  

2.3.2 Culturas, atravessamentos e termos 

 

 Em um texto referencial acerca de planejamento de comunicação institucional, 

assessoria de imprensa e gestão de crise, Valente e Nori (1990) refutam qualquer valor na 

política de nada a declarar, uma práxis que consideram comum nas organizações e sujeitos, 

sobretudo em situações de crise midiática. Uma ideia de que o silêncio pode evitar (mais) danos. 

A autora e o autor acreditam que responder questionamentos ou posicionar-se confere um certo 

grau de direcionamento do que é falado sobre si, e que o contrário, não dizer nada, apenas 

contribui com a desinformação e a ansiedade do público. Sentenciam que “esconder-se é a 

maneira mais rápida e eficiente de criar notícias erradas” (VALENTE; NORI, 1990, p. 23). 

 Quando falo em uma cultura do posicionamento me refiro a uma certa sensação ou 

imputação da obrigatoriedade de emitir opinião a respeito de determinados fatos relevantes, 

sob o risco de haver um cancelamento por omissão. Se o posicionamento demora ou não atende 

expectativas de uma rede, outras chancelas como a relativização (passar pano126) e a aferição 

de não se importar com temas e problemas também pode ser atribuída. A cultura do 

posicionamento, portanto, reside na cobrança (intranalizada do sujeito ou originária de outrem) 

para que alguém fale algo sobre alguma coisa, mas um algo muito específico e similar ao que 

seus pares ou base de suporte social estejam dizendo.  

Em março de 2018, a cantora Anitta, cuja carreira é pautada, entre outros contextos, por 

sua vinculação periférica, foi convocada por fãs a pronunciar-se sobre o brutal e covarde 

 
126 Expressão ou gíria que faz alusão à tarefa de passar pano na sujeira para limpá-la, não a deixar exposta; ou seja, 
são as tentativas ou discursos que defendem quem está sendo acusado ou relativizam suas atitudes e as acusações. 
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assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco. Em setembro, novamente foi 

chamada para pronunciar-se a respeito da eleição presidencial do país, no intento de aderência 

à hashtag #EleNão, contrária à candidatura de um dos presidenciáveis, notório por discursos 

homofóbicos, misóginos e militaristas, entre outros, que incomodavam significativa parte do 

público da cantora (CATRINCK; TOTH, 2018; FIGUEIREDO, 2018). Em ambos os 

momentos, as manifestações de Anitta desagradaram essa mesma parte (e outras), que, já 

incomodada com sua demora em atender ao apelo, considerou seus discursos em cima do muro, 

contrários à expectativa diante da seriedade dos eventos, de sua representatividade, sua história 

e sua carreira (PILZ, 2019).  

A cantora, contudo, gradativamente mudou seu posicionamento nas redes, passando a 

ser ativa em manifestações políticas. Mesmo cancelada, Anitta aparentemente conseguiu 

driblar as repercussões negativas com a euforia positiva causada em seus fãs no período de seus 

lançamentos, conforme pesquisa em desenvolvimento de Juliano Figueiredo (2018). Ainda em 

2018, em entrevista para o jornal The New York Times, o cantor Kanye West disse que foi 

cancelado por não cancelar o presidente estadunidense Donald Trump: sua constatação veio 

pela baixa quantidade de ouvintes de seu último álbum nas plataformas de streaming127. 

Freire Filho (2017, p. 74), não falando de cultura do cancelamento, identifica que 

 

As plataformas para redes sociais e os sites de compartilhamento de vídeos não 
fornecem aos usuários a oportunidade de atuar, apenas, como confessandos 
emocionais ou voyeurs das emoções alheias – permitem que eles se convertam, ainda, 
em analistas e juízes. Todos os participantes se consideram autorizados a arbitrar a 
legitimidade da reação emocional de outrem, a patrulhar as fronteiras dos afetos, 
disciplinando condutas dentro e fora do ciberespaço. Revelações e demonstrações 
públicas de afeição, tristeza, felicidade, nojo, pena ou rancor costumam suscitar, 
prontamente, mensagens solidárias, entusiásticos comentários aprobativos e 
veementes opiniões desfavoráveis 

 

 Pouco permissiva ao debate, a cultura do cancelamento, de certa maneira, faz uma 

passagem quase direta da quebra de expectativa ou da revelação para a punição. A própria 

pesquisa da Mutato128 adota um entendimento da típica tríade juiz, júri e executor. Aqui prefiro 

pensar em júri, sentença e punição para tipificar certas nomenclaturas fenomenológicas (e 

cronológicas). O tribunal das redes é uma espécie de júri (a disputa de narrativas), a cultura do 

cancelamento a sentença (a condenação) e o linchamento virtual a punição (certa legitimidade 

e chancela para investir contra a liberdade e respeito ao sujeito cancelado/condenado). É lógico 

 
127 <https://www.nytimes.com/2018/06/25/arts/music/kanye-west-ye-interview.html> Acesso em 19 jun 2021. 
128 <http://www.muta.to/cultcancmtt> Acesso em 19 jun 2021. 
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que no uso cotidiano da cultura do cancelamento, as terminologias e ações se misturam, 

sinonimizam e/ou coexistem em temporalidades distintas.  

Quando Freitas (2017, p. 17) define o tribunal das redes como “julgamento público 

sobre a presumida transgressão e, ao anúncio-denúncia do transgressor, segue-se uma avalanche 

de novas publicações que reforçam, reiteram, complementam a primeira e podem culminar em 

ameaças, insultos e exposição de privacidade” refere-se à quase completude do processo, que 

aqui, ainda que minimamente, pretendo diferenciar.   

 
Lembra quando a caça às bruxas era coisa do passado? Quando as pessoas eram 
consideradas boas ou más e não entre os dois? Bem, elas estão de volta e voltaram 
com uma vingança. No entanto, não é em chamas e forquilhas que você precisa ficar 
de olho, é a ira da humanidade online.129  
 

 O tribunal das redes, de fato, quase sempre parece viciado na condenação. A exposição 

e conversação de certas problemáticas já visam o que se convencionou chamar de linchamento 

virtual. São agressões e humilhações coletivas em massa que materializam a violência do poder 

simbólico, através da linguagem, cujo paralelo ao linchamento é a impossibilidade de 

reação/revide do sujeito e o descontrole mensural da punição por um agrupamento de pessoas 

sem autoridade constitucional para tal (MACEDO, 2016; MARTINS, 2015). Ou seja, o 

processo — que não ousarei dizer penal, nem mesmo metaforicamente, apesar das designações 

populares que adquiriram — dá-se pela força desequilibrada, cuja responsabilidade não é 

outorgada. E não ouso dizer processo penal como paralelo justamente pelos alertas da 

periculosidade da transposição de termos e até mesmo a constante negação destas analogias, 

conforme sinaliza Martins (2015).  

A hostilidade na cibercultura, tal qual privacidade, é uma temática assídua do campo, 

em constante atualização (COLEMAN, 2002; BANKS, 2010; RECUERO, 2013; 

KHOSRAVINIK; ESPOSITO, 2018). Dery (1994) projetou que a própria separação entre 

corpo e palavra seria uma potencializadora de atitudes hostis e conflituosas no olhar para o 

outro; mais do que a falta de empatia ou dialogia, esta divisão incitaria a oposição e, portanto, 

o confronto. Potencializadora, não determinadora.  

Nesta direção, além do imaginário do anonimato (ou do distanciamento físico-social), o 

colapso de contextos (MARWICK; boyd, 2010) — o agrupamento momentâneo de sujeitos 

desconhecidos com historicidades distintas — também pode ser somado à perspectiva de que 

 
129 Tradução para “Remember when witch hunts were a thing of the past? When people were deemed as good or 
evil and no in between? Well, they're back and they're back with a vengeance. However, it's not flames and 
pitchforks you need to keep an eye out for, it's the wrath of humanity online”. 
<https://www.kayleeandlife.com/blog/call-out-cancel-culture-does-it-need-to-go> Acesso em 19 jun 2021. 
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certas manifestações coletivas e elaborações discursivas não aconteceriam em conversações 

cotidianas não-mediadas pelo computador (RECUERO, 2012), seja pela inibição ou pelo temor 

de punições, como crimes passíveis de julgamentos (BOLSON, 2015). Em certa 

retroalimentação, contudo, o calor das redes sociotécnicas parece depor contra essa premissa, 

com o aumento de episódios de ataques a jornalistas, intimidações e perseguições a opositores 

políticos (civis políticos) nas ruas. 

Prospecto que seja esse viés criminal, da sentença e punição onde, a priori, não haveria 

poder prático de jurisdição, que o tribunal das redes, a cultura do cancelamento e o linchamento 

virtual podem ser concebidos partir de relações de poder e propagação de violência sistêmico-

simbólica (ŽIŽEK, 2009) e um desejo de controle (NAKAMURA, 2011). Uma força coletiva 

descentralizada, desierarquizada em princípio, mas provavelmente não em simbolismo. De fato, 

Saad (2020, s/p) fala em “disputa de poderes — de vozes, de influências e de domínio da 

informação circulante”, notando que a disputa não envolve apenas sujeitos, e que com “a 

algoritmização nas plataformas, o campo de disputa é intangível, cercado de atores humanos e 

não-humanos que podem disseminar discursos até mesmo falsos e que, por sua vez, des-

comunicam”130.  

Se “qualquer pessoa com uma conta pode fornecer sua opinião ou interpretação dos 

eventos ou a legitimidade das acusações [...] há desconfiança de muitos lados quanto aos dois 

sistemas usados para fazer justiça: o tribunal da opinião pública e o sistema jurídico”131 

(HOLMAN, 2020, p. 10, tradução nossa). Ademais, a cultura do cancelamento, o tribunal das 

redes e o linchamento virtual seriam manifestações de uma ordem de justiça, a partir das 

frustrações diversas — como um senso particular-compartilhado de injustiça — dos sujeitos. 

Estas criariam um senso de responsabilidade aleatório e descriterioso (NAKAMURA, 2011), 

no intuito de impedir a continuidade de uma carreira ou um modo de vida e suas sociabilidades 

(SULER, 2016). Não está aqui uma certa leitura do irracional, da frustração que desagua em 

outro lugar, da atitude desmedida, da linha tênue entre amor e ódio característica das primeiras 

leituras acadêmico-midiáticas sobre fãs?   

 

2.3.3 Cancelando o cancelamento  

 

 
130 <https://medium.com/@bethsaad/o-que-podemos-falar-sobre-cultura-do-cancelamento-d23eea6c2eb0> 
Acesso em 19 jun 2021. 
131 Tradução para “Anyone with an account can provide their opinion or interpretation of the events or the 
legitimacy of the accusations. There is distrust on many sides for the two systems being used to mete out justice: 
the court of public opinion and the legal system”. 
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Eve Ng (2020, p. 623, tradução nossa) diagnostica que 

 
a própria cultura do cancelamento está agora sujeita a ser cancelada, mesmo que 
outros tenham apontado como os efeitos negativos nas pessoas visadas foram 
exagerados - Louis C.K. estava de volta ao stand up menos de um ano após as 
revelações sobre seu assédio sexual - e argumentado que a cultura do cancelamento 
na maioria das vezes envolve grupos previamente silenciados que causam um impacto 
real, embora pequeno, no poder daqueles tradicionalmente privilegiados por gênero, 
raça e assim por diante (Butler 2018; Semíramis 2019)132 

 

 Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça brasileiro definiu que o direito ao esquecimento 

é incompatível com a constituição brasileira133. Na prática e em linhas gerais, a proposta visava 

uma garantia judicial para que pessoas possam solicitar a remoção ou dissociação de seus nomes 

do resultado de determinadas buscas em sites de pesquisas. Partilho, nesse sentido, da premissa 

do youtuber Spartakus134: em um cancelamento a identidade é resumida ao erro135.  Spartakus 

é uma das principais vozes midiáticas contrárias à cultura do cancelamento, com certo ativismo 

em seu canal no Youtube. Ng (2020, p. 623, tradução nossa), a partir de Spratt (2018), lembra 

que 

 
o dogmatismo e a simplificação excessiva de questões complexas são anteriores às 
mídias sociais, mas plataformas como o Twitter podem promover rigidez ideológica 
e falta de nuances devido à brevidade textual típica de qualquer postagem individual, 
a velocidade com que as postagens são disseminadas e a rapidez de trocas online, que 
militam contra respostas ponderadas136 

 

Quando pensamos que a cultura digital promoveu fenômenos como a “extimidade” 

(SIBILIA, 2016), complexidades não-esperadas e até indesejadas começaram a emergir e pautar 

conversações. O que habitualmente fazemos com aquilo que não desejamos mais? 

Descartamos. Ou seja, a cultura do cancelamento também é uma cultura do descarte — eliminar 

quem erra. Um paralelo com a lógica reality shows, onde pessoas reais são personagens; 

 
132 Tradução para “cancel culture itself is now subject to being canceled, even as others have pointed to how the 
negative effects on the people targeted have been exaggerated—Louis C.K. was back doing standup less than a 
year after revelations about his sexual harassment—and argued that cancel culture most often involves previously 
silenced groups making a real if small dent on the power of those traditionally privileged by gender, race, and so 
on (Butler 2018; Semíramis 2019)”. 
133  <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414&ori=1> Acesso em 19 jun 2021. 
134 <https://www.youtube.com/spartakus> Acesso em 19 jun 2021. 
135  <https://www.youtube.com/watch?v=PXl39lSLUzQ>, 
<https://www.youtube.com/watch?v=GaNRGcH3KNg > Acesso em 19 jun 2021. 
136 Tradução para “Of course, dogmatism and oversimplification of complex issues pre-date social media, but 
platforms such as Twitter can foster ideological rigidity and lack of nuance due to the typical textual brevity of 
any individual post, the speed with which posts are disseminated, and the rapidity of online exchanges, which 
militate against considered responses”. 
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personagens que estão sujeitos ao poder de julgamento do público — e cito sua relevância nessa 

seara porque o termo cancelamento teve grande espargimento no país durante os BBB20 e 21137. 

 Mesmo as diversas problematizações em torno da cultura do cancelamento, de 

Spartakus ao ex-presidente estadunidense Barack Obama138, parecem convergir em um ponto: 

a cultura do descarte, do abandono, do cancelamento sem chance de descancelamento, apaga 

oportunidades de mudança social e reivindicações. O cancelamento é um roteiro de 

culpabilização que não permite redenção, reparação ou aprendizado (HOLMAN, 2020).  

Em um dos primeiros softwares de conversação mediada pelo computador, o mIRC, já 

dispúnhamos da opção de banir usuários de um grupo — o atual bloqueio, embora as dinâmicas 

tenham suas diferenças. Periodicamente documentários sobre a nocividade dos algoritmos, 

repletos de dados e insights alarmantes, conduzem com didatismo sua audiência a ficar 

horrorizada com a vilania tecnológica. Os filtros-bolha (PARISER, 2012), entretanto, também 

são criados por nós; as facilidades de descartar do nosso feed também são uma zona de conforto 

para que não tenhamos que lidar com certas dinâmicas que prejudiquem nossa atenção e tempo 

nas plataformas. O cancelamento, assim, segue uma lógica punitivista da sociedade, através da 

exclusão e não da educação.   

Bouvier (2020, p. 1) especifica que “no caso de ataques racistas, parece, por um lado, 

ser uma coisa boa relacionada à justiça social e política atacar aqueles que são contra a 

igualdade”139. A autora, entretanto, pondera que “por outro lado, tem sido criticado como uma 

espécie de teatro, um ‘espetáculo performativo de derramamento de sangue ritual’ mais 

relacionado a permitir que aqueles que fazem o chamado se sintam moralmente bem e mostrem 

sua lealdade moral aos vulneráveis”140 (BOUVIER, 2020, p. 1). Ela segue Henderson (2019) 

ao identificar certo deleite em cancelar: “parece nítido que as pessoas simplesmente sentem 

muito prazer em se mobilizarem juntas contra um malfeitor, permitindo um grande sentimento 

de união a um baixo custo pessoal”141 (BOUVIER, 2020, p. 10).  

 
137 “O cancelamento enquanto fenômeno está alinhado ao pensamento neoliberal em que vivemos, onde pautamos 
as nossas escolhas pela mentalidade de consumo e da substituição. Podemos deixar de comprar produtos de uma 
empresa envolvida em um escândalo ambiental, assim como cortamos os vínculos com um familiar em função de 
seu posicionamento político” (LIEDKER, 2020, s/p) <https://www.metropoles.com/vida-e-
estilo/comportamento/cultura-do-cancelamento-expoe-intolerancia-desta-geracao> Acesso em 19 jun 2021. 
138 <https://www.nytimes.com/2019/10/31/us/politics/obama-woke-cancel-culture.html> Acesso em 19 jun 2021. 
139 Tradução para “In the case of racist outbursts it appears on the one hand to be a good thing related to social 
and political justice, attacking those who are against equality”. 
140 Tradução para “Yet on the other, it has been criticized as a kind of theatre, a ‘performative spectacle of ritual 
blood-letting’ related more to allowing those doing the calling out to feel morally good (Ditum, 2014) and show 
their moral allegiance to the vulnerable (Bérubé, 2018)”. 
141 Tradução para “it seems clear that people simply derive much pleasure from mobilizing together against a 
perpetrator, allowing a great feeling of togetherness at little personal cost”. Disponível em: < https://www.city-
journal.org/cancel-culture> Acesso em 21 jun 2021. 
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Altos níveis de afeto e emoção foram observados como uma parte importante do 
engajamento e uso das mídias sociais (Myers, 2010), tanto impulsionando quanto 
vinculando comunidades afetivas (Papacharissi, 2015). Isso também ajuda a explicar 
por que tendemos a encontrar tanto sarcasmo, ataques pessoais, agressão e outras 
incivilidades no Twitter (Ott, 2017), onde existe assédio e discurso de ódio (Shepherd 
et al., 2015)142 (BOUVIER, 2020, p. 2)  

 

Bouvier faz este apontamento para abarcar aquele que talvez seja o principal 

questionamento do fenômeno, de maneira geral: uma suposta desproporcionalidade entre o 

cancelamento e aquilo que catalisou o cancelamento. Sem ser determinista quanto às 

plataformas, a autora tem a percepção empírica de que as conversações em rede circundam pela 

captura da atenção através de, ou provocadoras de, fortes emoções, polaridade, sarcasmo e 

humor. É fácil e rápido tweetar, compartilhar, concordar com as opiniões da nossa bolha e nos 

revoltarmos com uma aparente injustiça, mas somos nós que escolhemos aquilo que queremos 

publicizar e vislumbramos como queremos ser vistos e elaborados pelos outros; e aquilo que 

não queremos ou não gostaríamos de publicizar ou que fosse atrelado à nossa identidade. As 

plataformas, através dos usos que fazemos como ambiência do cotidiano, nosso feed, nosso 

filtro-bolha, estão repletas de roteiros que, na sua simplicidade mais primordial, deixam bem 

evidente (subjetivamente) uma dicotomia de bem e mal, o bem vs o mau, com a qual nos 

afetamos e participamos (SULER, 2004; FREIRE FILHO, 2017). 

 

2.3.4 Existe cancelamento? 

 

 Assim como é questionada a eficácia do cancelamento de um ponto de vista 

socioeducativo que ele parece não abarcar, também é justo questionar a eficácia do que ele se 

propõe, de fato: infligir significativos prejuízo financeiro, imagético, midiáticos e emocionais. 

A pergunta paralela a se existe cancelamento é, portanto, para quem existe cancelamento. À 

primeira vista, conforme tentei delinear, o cancelamento tem um verniz de reestruturação da 

equidade nas relações de poder, na correção de injustiça social e fiscalização de consumo. Não 

é?  

 Situo que antes do fenômeno da cultura do cancelamento já existiam apagamentos, 

invisibilidades, exclusões e não-permissões constantes “de certas pessoas e ideias. A única 

diferença é que eles não foram apagados por serem racistas, homofóbicos, abusadores ou 

 
142 Tradução para “High levels of affect and emotion have been observed as an important part of social media 
engagement and use (Myers, 2010), both driving and binding affective communities (Papacharissi, 2015). This 
also helps to account for why we tend to encounter much sarcasm, personal attacks, aggression, and other 
incivility on Twitter (Ott, 2017) where there is thriving harassment and hate speech (Shepherd et al., 2015)”. 
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estupradores”143 (THE UNTOLD TRUTH, 2019, s/p). De fato, quando “grupos que eram 

silenciados, historicamente, que não faziam parte do debate público, não tinham vozes e 

estavam fora, também, dessa inclusão de ter a sua opinião escutada” há uma importante 

tonalidade de reparação (e legitimidade), ainda que envoltas em “muitos afetos como 

ressentimentos e raivas”144 (CULTURA DO CANCELAMENTO, 2020, s/p).  

A colunista do UOL, youtuber e coordenadora do Perifacon, Andreza Delgado, é crítica 

ferrenha da transposição dos termos cancelamento e linchamento para designar tal natureza de 

episódios. Andreza defende que cancelamentos e linchamentos são a realidade de grupos muito 

específicos na sociedade; periféricos e negros, sobretudo, de corpos marginalizados e 

indesejados. Em perspectiva foucaultiana, castigados pelo enraizamento de que mereceriam ser 

castigados145. Além disso, Delgado pondera que a atenção a eventos assim é oriunda de trabalho 

algorítmico e de produtores de conteúdo em uma lógica perversa, que também não é nova: a 

capitalização em torno da polêmica e da desgraça alheia — uma espécie de premiação à 

violência. Em uma live sobre cancelamento, Andreza lembrou que o linchamento também já 

teve seu viés de entretenimento, quando em sociedades escravocratas, vez ou outra, era 

atividade com data e hora marcados, para onde famílias se deslocavam em busca de lazer. 

 Nesse sentido, devemos questionar quem são as principais vítimas de cancelamento na 

internet e quem são as vítimas das ruas, conforme Andreza tipificou a homens negros neste 

último. Na pesquisa da Mutato, a partir de trinta e cinco cancelamentos digitais considerados 

significativos em sua metodologia, quase metade são homens brancos e heterossexuais. A 

pesquisa também indica que as três principais motivações para cancelamentos são as 

divergências políticas, a homofobia e uma elaboração subjetiva em torno de falta de caráter. 

Em entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, em 27 de julho de 2020, o rapper 

Emicida foi questionado sobre o tema, e respondeu que “muitas pessoas que reivindicam a coisa 

do cancelamento, ‘eu tô sendo cancelado’, na verdade só tá sendo questionado ou 

responsabilizado pelo que falou”146. 

Em junho de 2020, cento e sessenta e quatro pessoas ligadas à arte, ciência, jornalismo 

e política, entre elas as escritoras Margaret Atwood e J.K. Rowling e Noam Chosmky, 

assinaram uma carta pública chamada A letter on justice and open debate (Uma carta sobre 

 
143 Tradução para: “of certain people and ideas. The only difference is that they weren't erased because they were 
racists, or homophobes, or abusers, or rapists”. <https://medium.com/@vcasaisvila/the-untold-truth-about-
cancel-culture-3675cac983c3> Acesso em 19 jun 2021. 
144 <https://www.extraclasse.org.br/cultura/2020/08/cultura-do-cancelamento-pratica-autoritaria-ou-voz-dos-
excluidos> Acesso em 19 jun 2021. 
145 <https://www.instagram.com/p/CDJyzrKHyw8/> Acesso em 19 jun 2021. 
146 <https://www.youtube.com/watch?v=pDV3SGzV3m4> Acesso em 19 jun 2021. 
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justiça e debate aberto, em tradução livre) na Hapers Maganize147. O texto fala em um suposto 

prejuízo à democracia a partir do que classificam como intolerância a perspectivas controversas, 

desacordos, organizando pretensa censura a determinados assuntos e medidas extremas contra 

quem ousa abordá-los. Ainda que a carta não avance no cancelamento pelo viés do consumo 

(embora esteja em certos subtextos), noto este aspecto mercantil da cultura do cancelamento, 

recorrente nas mais variadas análises que pautaram a mídia hegemônica e conversações em 

rede: só cancelamos quem e o que consumimos (?). Se assumirmos que em nossa identidade e 

sociabilidade digital também somos objeto de consumo, podemos traçar certos paralelos e 

formulações mais generalistas sobre a cultura do cancelamento para pessoas ordinárias e 

grandes artistas da cultura pop (tomadas sempre as devidas proporções e possibilidades de 

remediação).  

Em agosto de 2020, a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz publicou uma crítica 

ao álbum Black is King, de Beyoncé, na Folha de S.Paulo148. O texto foi entendido como de 

cunho racista, e Lilia cancelada. Tal qual o constante e episódico cancelamento de J. K. 

Rowling por transfobia ou de Anitta por motivos diversos, “qual o risco de ‘cancelamento’ sofre 

uma intelectual branca, bem sucedida, autora prestigiada de livros acadêmicos e coordenadora 

de coleções que versam justamente sobre o antirracismo?” questionou Ivana Bentes sobre 

Schwarcz, pedindo desculpas pelo que não estava em jogo (seu gosto), como ressalta Rosane 

Borges em artigo para a mesma Folha149.  

A rapper Karol Concá, o principal recente episódio de cancelamento do Brasil, foi 

eliminada do Big Brother Brasil 21 com 99,17% de duzentos e oitenta e cinco milhões de votos; 

um recorde de percentual de rejeição. O alto índice de Karol se deu, sobretudo, por seu jeito 

agressivo, especificamente no tratamento com o participante Lucas Penteado, no reality show, 

e tramoias no jogo que originaram um ódio ímpar na história do programa. Houve uma 

mobilização de artistas e celebridades, além do público em geral para tirá-la do programa. Ela 

e sua família receberam ameaças de morte e houve forte aparato de segurança após sua 

eliminação.  

 
147 O tom da carta pode ser resumido neste trecho: “essa avaliação necessária também intensificou um novo 
conjunto de atitudes morais e compromissos políticos que tendem a enfraquecer nossas normas de debate aberto e 
tolerância das diferenças em favor da conformidade ideológica”. A crítica ao cancelamento parte de uma elite 
intelectual e financeira, sob maior vigilância neste período histórico, em favor da livre circulação de ideias, que 
seria alvo de cerceamento neste contexto elaborado e nas plataformas digitais. <https://harpers.org/a-letter-on-
justice-and-open-debate> Acesso em 19 jun 2021. 
148 <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/08/filme-de-beyonce-erra-ao-glamorizar-negritude-com-
estampa-de-oncinha.shtml > Acesso em 19 jun 2021. 
149 <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/08/erro-de-lilia-schwarcz-foi-evitar-confrontacao-de-
ideias-para-nao-ofender-elo-fragil.shtml > Acesso em 19 jun 2021. 
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Desde então, a Rede Globo trabalha junto com a cantora em torno de uma espécie de 

redenção ou reinvenção150, com responsabilidades assumidas e dores vividas através do 

documentário produzido pela emissora A vida depois do tombo (2021), em referência a uma 

música sua, e oportunidades profissionais, como o lançamento de uma canção nova durante a 

final do BB21. Karol ganhou quinhentos mil seguidores no Instagram durante suas primeiras 

semanas no Big Brother; fechou a participação com oitocentos mil a menos do que tinha quando 

entrou: déficit de trezentos mil. Em julho de 2021 tem um milhão e setecentos mil seguidores. 

Seu prejuízo no programa foi estimado em cinco milhões de reais “somando shows cancelados, 

programas de TV e fim de posts patrocinados em seu perfil do Instagram”151 (DEPOIS DO 

TOMBO, 2021).  

Meu intuito não é responder Bentes ou o questionamento com o qual intitulei este 

subcapítulo, mas de avançar para, a partir da cultura do cancelamento como uma manifestação 

específica de ruptura, o fenômeno das rasuras. Mais do que isso, a emergência de um 

cancelamento que, imbricado na coletividade, é experienciado também de uma forma 

especificamente individual, dolorida, independente (ou nem tanto assim) de um veredito se o 

artista foi de fato cancelado. 

Neste capítulo, portanto, elaborei, primeiramente, um horizonte de entendimento acerca 

de fãs, a construção de suas coerências, investimentos e atravessamentos, assim como a 

permanência de representações patológicas de fãs, como indesvinculáveis de seu objeto. Em 

seguida, discuti taxonomias pertinentes para pensar em processos de desvinculação, como 

antifãs e haters; estes, entretanto, não contemplam uma perspectiva de já terem sido fãs, ou feito 

parte de fandoms, daquilo ou daquele de quem são haters e antifãs. Por fim, fiz apontamentos, 

mais analíticos e ensaísticos do que uma fundamentação, admito, da cultura do cancelamento 

enquanto fenômeno intrínseco a crises na relação fã-artista que leva a processos de 

desvinculação. 

  

 
150 <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/karol-conka-fracassa-em-reverter-cancelamento-e-
some-das-redes/?fbclid=IwAR3qmsZNSzOJwOv0MSiM-
lZmxHUqjla7c1ZBFw1QNbH6N0CYhGuR23GyoT0> Acesso em 19 jun 2021. 
151 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2021/02/depois-do-tombo-qual-e-o-impacto-do-
bbb-21-na-carreira-de-karol-conka-ckljk9y5h002v015qtl9z0a4i.html> Acesso em 19 jun 2021. 
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CAPÍTULO 3. DAS RUPTURAS PARA ARTISTAS ÀS RASURAS EM 
FÃS: percursos metodológicos  
 

Neste capítulo apresento minhas inscrições teórico-metodológicas para elaborar os 

episódios que compõem a empiria desta tese e o processo que desenvolvi nos capítulos 4, 5 e 

6. As apropriações e usos que delimito tentam dar conta de identificar a) os modos de 

instauração das rupturas do Apanhador Só, Roger Waters e Dead Kennedys, b) a formação e 

caracterização das rasuras nas relações fã-artista e c) processos de desvinculação de fãs.  

Em cada miscelânea olhei tanto para os seus arredores quanto para seus núcleos. Por 

arredores, enquanto crises midiáticas, me refiro a um panorama dos ques, quems, comos, 

quandos, ondes e porques em torno de sua complexidade. Por núcleos, falo de um trajeto 

direcionado a encontrar e examinar indícios de rasuras em respostas, reações ou 

posicionamentos de fãs, ou até então fãs, e, destes indícios, compor uma seleção de co-

participantes para responder um questionário online, no intuito de caracterizar os processos de 

desvinculação. Para tanto, adotei e me inspirei em três principais investimentos metodológicos: 

o drama social de Victor Turner (2005; 2008), que roteiriza eventos conflituosos em quatro 

etapas; a Análise de Construção de Sentidos em Redes Digitais (ACSRD), para identificação 

das negociações e disputas semânticas em conversações nas plataformas (HENN, 2014) e; um 

questionário para co-colaboradores da pesquisa oriundos do processo analítico na ACSRD.  

O drama social, já devidamente estabelecido como método apropriado para pesquisas 

nas Ciências Sociais, com ambiências diversas, originalmente foi arquitetado próximo de uma 

observação participante. Minha apropriação, entretanto, vem de seu potencial para organizar a 

proliferação de desdobramentos das crises, que também fazem parte dela; trata-se de um mapa 

ou relato extenso dividido em quatro estágios (DAWSEY, 2005). De modo que as cronologias 

destes três episódios são menos estanques, mais espirais do que lineares, em comparação às de 

Turner, encontro no próprio autor (TURNER, 2005, p. 182) um avalista, ao afirmar que “esse 

modelo, como todos os modelos, está sujeito a muitas manipulações [...] por exemplo, a ação 

reparadora pode falhar, e nesse caso haverá um retorno à fase da crise”. Não realizei, portanto, 

nos capítulos seguintes, uma mera acoplagem das crises ao modelo do drama social, mas 

elaborei estes episódios como catalisadores de deserções, onde o ponto mais evidente de 

contraste entre esta tese e Turner é a ambiência digital. A principal arena de disputas na qual a 

pesquisa foi desenvolvida é deveras divergente do desenvolvimento original de dramas sociais, 

proposto em um povo zambiano para ser reproduzível em outros agrupamentos sociais.  
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Quanto aos outros dois processos, foram utilizados como operacionalidades técnicas 

para arquitetar as especificidades pretendidas nesta tese; são instrumentos complementares à 

elaboração dos episódios como dramas sociais. Tratando estas querelas como exemplares do 

que Henn (2014) designa ciberacontecimentos (HENN, 2014), adesivadas na cultura digital, 

também me inspirei na apropriação de Dalla Vecchia (2020) — reproduzida em Govari, Alberto 

e Pilz (2020) —, empregando drama social como um processo metodológico possível de 

enquadramento dos acontecimentos em rede. Com a ACSRD, método desenvolvido 

especificamente para avaliação de eventos nas plataformas de redes digitais, elaborei um 

mapeamento dos desdobres e agentes que compõem as crises, ou dramas, (e de certa maneira, 

são meus instrumentos narrativos para contar a história delas), onde identifico — e categorizo 

— indícios de rasuras para, por fim, eleger partícipes de uma pesquisa de aprofundamento (o 

questionário). O drama social funciona, portanto, como um curso ou guia estrutural; esqueleta 

o procedimento e qualifica os observáveis, que preencherei com o tecido vivo do corpus, 

operacionalizado pelas técnicas da ACSRD e do questionário.  

A evolução do capítulo também segue esta divisão metodológica em três partes: 

primeiro, exponho e argumento em torno do drama social de Turner (2005; 2008), além de 

fragmentos críticos da leitura de Dawsey (2005, 2013) e a primazia de Turner aos fenômenos 

liminares, emprestados de Van Gennep (1997); liminoides em sua atualização. Neste primeiro 

bloco também faço apontamentos de como desenvolvi minha apropriação do drama social, no 

sentido de suas oportunidades e limitações, iniciada por Govari, Alberto e Pilz (2020). Em 

seguida, convoco as potencialidades da ACSRD, sobretudo a apropriação que venho 

desenvolvendo (PILZ, 2016; 2017) e as adaptações de sua instrumentalização processual para 

a pesquisa desta tese. Neste momento, apresento os observáveis que constituem o meu corpus 

propriamente. Por fim, discorro acerca da construção dos questionários. 

 

3.1 Dramas sociais de Turner: moldura de quatro fases para os conflitos que afetam um 
coletivo 
 

As rupturas envolvendo os três artistas centrais originam desdobramentos que passam a 

compor o episódio como um todo, sobretudo em olhar retrospectivo. Após a inauguração do 

conflito, através da publicização de uma problemática e sua repercussão, as partes envolvidas 

ou afetadas — artistas, fãs, produtoras, imprensa — também se manifestaram, gerando novas 

discussões e entendimentos, além, é evidente, de suas conexões e potencialidades de retomarem 

eventos passados. Vejo esta etapa de elaboração midiática como um grande roteiro bruto, 
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espalhado, em que meu trabalho é organizá-lo e apresentar o máximo de informações relevantes 

para uma construção lógica possível (e plausível).  

Em Janotti Junior, Pilz e Alberto (2019), investindo acerca da sequência de 

manifestações de Roger Waters no Brasil, elaboramos uma cronologia das principais tensões 

de sua crise midiática, em forma de tabela. Nela estavam delineadas as tonalidades de uma 

espécie de estrutura de linha do tempo, recurso discursivo-gráfico-metodológico que considero 

propício para apreensão e construção dos desdobramentos. Este formato, reduzido em unidades, 

facilita a organização de tais complexidades ou multiplicidades de novos fatos.  

Se a ideia de elaborar uma linha do tempo já permeava minhas formulações estruturais 

desde a participação no Seminário de Tese, em 2018, foi a partir de Govari, Alberto e Pilz 

(2020) que este ordenamento ganhou um corpo menos descritivo e mais analítico, através da 

primeira proposta de apropriação metodológica de Victor Turner, elegendo agentes 

hierárquicos nestas contendas. A incursão, também inspirada por Dalla Vecchia (2020)152 — 

que levanta um olhar direcionado para as querelas do casal Beyoncé e Jay-Z, sob a perspectiva 

de Turner, do roteiro performático de Taylor (2013)153 e do acontecimento em rede (HENN, 

2014) —, teve a pretensão de observar oportunidades e limitações metodológicas da formulação 

turnica quando apropriada para acontecimentos imbricados na tessitura sociodigital. 

 Por dramas sociais, Turner se refere às desavenças cotidianas, coletivas e públicas 

oriundas da complexidade de uma sociedade, como “unidades de processo anarmônico ou 

desarmônico que surgem em situações de conflito” (TURNER, 2008, p. 33). Estes episódios 

periódicos são aqueles cujas disputas e afetações são não apenas experienciadas por indivíduos, 

mas de onde a evolução do drama leva: a) à conciliação (ou partilha de entendimentos mínimos 

que permitam a convivência e dialogia), assim como b) à liquidação de estruturas sociais 

vigentes — e nesse sentido, a intrínseca formação de uma nova estrutura; ou no mínimo duas, 

 
152 Beyoncé e Jay-Z são um dos casais de artistas mais notórios da cultura pop e indústria musical. A partir “tanto 
as performances musicais registradas em arquivo (aqui preconizadas pelos videoclipes de Beyoncé e Jay-Z) quanto 
as performances musicais ao vivo (shows das duas turnês conjuntas do casal)” Dalla Vecchia (2020, p. 209) elabora 
um roteiro que leva em conta a ruptura de coerência expressiva, que quebra a “versão teatralizada e romantizada 
da relação” dos dois (DALLA VECCHIA, 2020, p. 205), corroborando a ideia de Taylor em torno de “brechas 
para o escape, para a ironia, para a transformação em novas manifestações, novas formas de produções e diálogos” 
no que está acordado (ARAÚJO; GONÇALVES, 2013, p. 306). Nesse sentido, “tais rupturas deixam marcas e 
provocam fissões no roteiro até então harmônico, abrindo rastros digitais inevitáveis e espalhando-se de maneira 
vertiginosa pelas plataformas da internet em rede” (DALLA VECCHIA, 2020, p. 211). 
153 A ideia de roteiro performático de Diana Taylor abarca uma pluralidade de partícipes, lotados sobretudo na 
ideia desierarquizante entre arquivo e repertório. Sinteticamente, Taylor elucida uma certa fetichização cultural ao 
registro, à escrita, a um certo tipo de conhecimento e que, também por isso, este goza do prestígio e status de ser 
o conhecimento, o modo de aprendizado, nas relações históricas de poder (o arquivo) para dar vazão ao não-
arquivalesco, como “gestos, oralidades, danças, movimentos, cantos e performances” (ARAÚJO; GONÇALVES, 
2013, p. 306). A pertinência (ou pregnância) de Taylor para os estudos de performance lotados na Comunicação 
(AMARAL; SOARES; POLIVANOV, 2018) é uma das conversas cada vez mais proeminentes no campo. 
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se considerarmos que a estrutura social anterior também é reformada. Desta maneira, “Turner 

(1996) entende, por drama social, a colocação em cena de emoções, valores, intenções, 

interesses e atitudes, por determinados sujeitos, em determinado contexto” (CASTRO; 

CASTRO; 2019, p. 245). Para Turner (2005, p. 181–182), o drama social constitui-se quando 

 

uma pessoa ou sub-grupo quebra uma regra, deliberadamente ou por compulsão 
interior, num contexto público. Os conflitos entre os indivíduos, setores e facções 
seguem à ruptura original, revelando embates ocultos de caráter, interesses e 
ambições. Estes resultam numa crise de unidade e continuidade do grupo, a menos 
que sejam rapidamente bloqueados por uma ação pública reparadora, 
consensualmente empreendida por líderes, guardiões, ou membros mais velhos do 
grupo social. A ação reparadora é freqüentemente ritualizada e pode ser empreendida 
em nome da lei ou da religião. Os processos judiciais acentuam a razão e a evidência; 
os processos religiosos enfatizam as questões éticas, as maldições ocultas que operam 
através de bruxarias, ou a ira dos ancestrais contra as quebras de tabu ou a impiedade 
dos vivos em relação aos mortos. Se um drama social percorrer seu curso completo, o 
resultado (ou “consumação”, como Dewey diria) pode se manifestar através ou da 
restauração da paz e “normalidade” entre os participantes ou do reconhecimento social 
de uma ruptura ou cisão irremediável.  

 

Oriundas de sua pesquisa etnográfica com o povo Ndembu, do noroeste da Zâmbia, 

estas leituras foram delineadas a partir de rompimentos ou desvios de comportamentos da 

ordem do esperado, gerando tensionamentos, desinteligências e, por ventura, profundas 

mudanças no agrupamento social. Turner (2005; 2008) observou que um incômodo ou 

desacordo entre alguns poucos Ndembu era repassado ao restante do grupo e, agora como um 

problema de todos, certos indivíduos propunham possíveis soluções para o mal-estar; o povo, 

então, realizava seus próprios rituais de cura da desavença, discutindo e se aconselhando. Por 

fim, enquanto os laços eram de certa maneira reatados em uma nova aliança (ou realiança), 

havia também aqueles que não concordavam com a resolução e se separavam deste grupo, 

rumando para outra localidade, outro agrupamento, ou formando o seu novo próprio. Turner 

concluiu que esse tipo de evento produz um efeito de interrupção no fluxo das vidas a quem ele 

é relevante; mais do que isso, provoca incertezas a partir do encontro de emoções ou 

experiências passadas com a implosão do presente, misturando dores e prazeres agudos. 

Inspirado pela tragédia grega, o autor formulou o drama social a partir da teatralidade e 

dramaturgia, ainda que menos literal e metafórico do que Goffman, com quem compartilha o 

afastamento de uma ideia de fingimento ou representação dos sujeitos. Como paralelo, se 

Goffman estava interessado no teatro da vida cotidiana, na apresentação (e não representação, 

como foi traduzido para o português) do eu, Turner perseguiu os estranhamentos causados pelos 

conflitos nesse teatro. O primeiro contemplou a formação e manutenção das estruturas nas 

relações sociais e a dinâmica das identidades, enquanto o outro apurou a estrutura das 
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desestruturações e seus rearranjos. São complementares, embora, não raro, sejam reduzidos a 

uma oposição de ficção versus fricção (DAWSEY, 2005). 

De fato, quando apresentei a coerência expressiva, a partir de Goffman, como um 

construto negociado, e reforçado ao longo do tempo nas relações, e a ruptura de coerência 

expressiva como a quebra desta diaologia estável, o drama social de Turner aporta como o 

produto desta quebra, além de uma moldura metodológica para elaborá-lo. Dawsey (2005), 

seguindo o trabalho de Geertz durante uma revolução paramilitar em Bali, assinala que as 

investigações antropológicas têm potencialidades (e necessidades) únicas quando ocorrem 

nestes momentos de transformação, rompimento e, infelizmente, dor e morte: “contextos se 

desarrumam. Na sobreposição de textos, revela-se um contexto carregado de tensões. Nessa 

história, balineses produzem um efeito de estranhamento em relação a eles mesmos.” 

(DAWYSEY, 2013, p. 304). 

É evidente que a pesquisa que desenvolvi não foi etnográfica, antropológica e tampouco 

estive junto de meus co-colaboradores durante o processo de desvinculação, como Geertz em 

Bali ou Turner na Zâmbia — pesquisadores do norte global cujos objetos de pesquisa estão 

localizados no sul global. Este processo, entretanto, é vivido em suas dimensões coletivas e 

individuais, públicas e privadas; passível de uma elaboração. Seguindo Dilthey (1979), Turner 

(2005, p. 179, destaques no original) atenta-se para a diferença entre meras experiências e uma 

determinada experiência: 

 

Ao longo da vida, cada um de nós já teve certas “experiências” que foram formativas 
e transformativas, isto é, seqüências distinguíveis de eventos externos e de reações 
internas a eles tais como iniciações em novos modos de vida (o primeiro dia na escola, 
o primeiro emprego, entrada no exército, cerimônia de casamento), aventuras 
amorosas, o envolvimento naquilo que Emile Durkheim chamou de “efervescência 
social” (uma campanha política, uma declaração de guerra, uma causa célèbre tais 
como o caso Dreyfus, o Watergate, a crise dos reféns iranianos ou a Revolução Russa). 
Algumas dessas experiências formativas são altamente pessoais, outras são 
partilhadas com grupos aos quais pertencemos por nascimento ou escolha. Dilthey via 
tais experiências como tendo uma estrutura temporal ou processual – elas são 
“processadas” através de estágios distinguíveis. Além disso, elas envolveram em suas 
estruturações, a cada momento e fase, não simplesmente uma estruturação do 
pensamento, mas a totalidade do repertório vital humano que inclui pensamento, 
vontade, desejo e sentimento, sutil e variavelmente interpenetrante em muitos níveis.  

 

São “essas experiências que interrompem o comportamento rotinizado e repetitivo — 

do qual elas irrompem —, iniciam-se com choques de dor ou prazer” (TURNER, 2005, p. 179). 

Para Turner (2005, p. 179), o choque entre passado e presente, emoções, entre rotina e 

interrupção, gera “uma necessidade ansiosa de encontrar significado naquilo que se apresentou 

de modo desconcertante, seja através da dor ou do prazer, e que converteu a mera experiência 
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em uma experiência”. Com isso, o autor entende que o conflito proporciona a consciência de 

pertencimento a um grupo, no sentido da reflexão e questionamento de tal.  

Se “alguns dramas sociais podem ser mais ‘definitórios’ do que outros [...] muitos 

dramas sociais contêm, mesmo que apenas implicitamente, meios de reflexividade pública em 

seus processos reparadores” (TURNER, 2005, p. 182), talvez aqui seja mais plausível pensar 

em uma dimensão pública do que em uma reflexividade pública nas crises entre fãs e artistas. 

Ainda que despertem produtivos debates em torno, por exemplo, de feminismos, violências, 

polarização política, populismo, julgamento moral, sujeito versus obra e cultura do 

cancelamento, há um equilíbrio com discursos de ódio, intolerância e mais que esticam. Ou 

seja, a reflexividade pública, nos dramas pesquisados por Turner, é um processo construtivo de 

uma resolução, enquanto nas crises que eu pesquiso os envolvimentos se dão de maneiras 

plurais, não necessariamente com intuito de restauração. Dawsey (2005, p. 166) sinaliza que 

“nos momentos de suspensão das relações cotidianas é possível ter uma percepção mais funda 

dos laços que unem as pessoas” e, acrescento aqui, uma percepção de que tais laços talvez não 

estivessem tão amarrados, ou sequer amarrados.  

Turner e Dawsey concordam que as estruturas sociais estão repletas de tensões inerentes 

e que a solução de um drama social nunca apaga totalmente seus conflitos. Cavalcanti (2012, 

p. 112), para quem “a noção de drama social, articulada em torno da noção de conflito e com 

suas fases sequenciais, fornecia uma moldura a um só tempo analítica e descritiva da dinâmica 

do sistema de relações sociais ndembus”, evidencia que o referencial dramatúrgico como 

método não contempla apenas os dramas Ndembu, pois nos “dramas Ndembu, Turner coloca o 

leitor na posição de um espectador teatral” (CAVALCANTI, 2007, p. 127). Ou seja, ele próprio, 

ao narrar, se posiciona no drama, assim como quem contempla sua narrativa. Esta dimensão 

prática ficará mais nítida a seguir. 

Na proposta sistematizadora do autor, os dramas sociais são compostos por quatro fases, 

etapas ou estágios cronológicos, que vão da inauguração de um problema, seu agravamento e 

expansão, até propostas de solução e aceitação ou negação (que catalisa na saída de sujeitos 

daquele grupo). O autor, inclusive, utiliza o termo stage em seu referencial tanto de estágio 

quanto de palco, em inglês. A inspiração de Turner na dramaturgia é creditada por 

pesquisadoras e pesquisadores de sua obra, em grande parte, pelo exemplo de casa: sua mãe, 

“que era atriz, foi uma das fundadoras do Teatro Nacional Escocês nos anos de 1920” 

(DAWSEY, 2005, p. 164).  



128 
 

Na bibliografia consultada de Turner (1992; 2005; 2008), na atualização de Taylor 

(2013), nas apropriações de um e da outra (CAVALCANTI 2007; 2012; DALLA VECCHIA, 

2021; GOVARI, 2021) e nos comentários de Dawsey (2005), noto que há certas diferenciações 

semânticas nas nomenclaturas desses quatro estágios, ainda que suas elaborações, 

entendimentos e usos sejam, por óbvio, deveras similares. As quatro fases são chamadas 

principalmente de 1) Crise; 2) Ampliação da crise; 3) Regeneração e 4) Ruptura ou 

rearrumação, mas também de 1) Ruptura; 2) Crise; 3) Ação de reparação e 4) Reintegração.  

Nesta tese, utilizarei a designação de 1) Rupturas, 2) Espargimento, 3) Gerenciamento 

e disputas, 4) Rasuras. Sinteticamente, essas quatro etapas correspondem a (Quadro 1): 

 

Rupturas Surgimento e elaboração de um problema público, que diz respeito subjetivamente a 
um coletivo, que ocasiona uma desarmonia em um grupo social. 

Espargimento Alastramento da tensão, onde e/ou quando o problema atinge o seu ápice de alcance 
e relevância neste grupo social. 

Gerenciamento 
e disputas 

Se as duas primeiras fases parecem mais caóticas, desorganizadas, esta é uma tentativa 
de ordenamento, ou reordenamento social, para que o problema seja resolvido e uma 
nova harmonia seja estabelecida. 

Rasuras Corresponde à manutenção de laços, apesar do problema e após a solução do 
problema; ao rompimento dos laços, após o problema e cuja solução é, na verdade, 
uma dissolução, o abandono de determinadas sociabilidades e; à indefinição nítida em 
torno de manutenção ou rompimento. 

Quadro 1 — Quatro fases do drama social de Turner  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na primeira fase, que Turner (2008, p. 33) caracteriza como o momento quando a 

“ruptura é sinalizada pelo rompimento público e evidente”, o autor trata de uma singularidade, 

protagonizada por determinados indivíduos, que desestabiliza ou desarmoniza suficientemente 

um coletivo. O desestabilizar é também o estabelecimento do problema, cuja origem pode 

(provavelmente) carregar atributos de eventos passados. Esta primeira etapa, portanto, 

corresponde a uma ou mais atitudes, comportamentos ou atribuições, reveladas ou presenciadas, 

que indicam quebra de expectativas e de normas. São suficientemente capazes de mobilizar 

pessoas não apenas direta, mas indiretamente conectadas — ainda que seja bastante subjetivo e 

perigoso sinalizar conectividades diretas e indiretas ao tratar de agrupamentos pequenos de 

pessoas, por exemplo. É uma tensão elaborada em um núcleo menor com potencial de expansão 

pelas sensibilidades e códigos socioculturais partilhados que aciona e abala.  

 Adoto o termo ruptura, apesar de outras alternativas semânticas, pois a origem destes 

conflitos se deu aqui na tonalidade das rupturas de coerência expressiva. A ruptura como 

catalisadora do drama dá-se de forma progressiva: inicialmente em torno dos laços de quem a 



129 
 

elabora ou presencia (possivelmente fãs), mais fortes, progredindo para outrem até alcançar 

novos horizontes, ares, pluralidades e audiências; seu caráter midiático, na fase seguinte. 

O segundo estágio do drama social corresponde à difusão da querela. É o gradativo 

alastramento do ponto inicial de cisão estabelecido, no qual a multiplicidade semântica em torno 

da ruptura, as disputas narrativas, as afetações e princípios de reordenação não mais permitem 

que se retorne a um ponto inicial, quando e onde o desarranjo não existia. Aqui, as relações 

sociais já passariam a ser reconfiguradas de acordo com recepções, reações e interpretações 

iniciais sobre o evento de ruptura. Se a primeira etapa pode ser encarada como uma fagulha de 

chama ou aquele primeiro fogo que sobe alto, a segunda seria a fogueira ou o incêndio.  

Denomino este segundo estágio como espargimento, inspirado na tradução de 

spreadable media (JENKINS; FORD; GREEN, 2014) para espalhamento porque me parece 

que o alastrar destas rupturas se dá tanto de maneira avassaladora, com intensos debates, como 

a conta-gotas. Explico: novos episódios surgem ou são retomados com relativa distância do 

ponto inicial de ruptura. Em observação dos episódios, até alguns dias, e até mesmo semanas, 

depois da inauguração das rupturas ainda identifiquei manifestações incrédulas com o 

acontecido; inclusive de fãs, com demarcações aqui sintetizadas em “eu não estava sabendo 

disso”.  

Na terceira etapa, quando Turner atenta para a hierarquização ou protagonismo de 

determinados sujeitos neste estágio, que surgem para controlar e contornar o(s) problema(s), 

fala das ações de reconciliação, de apagar o incêndio. Uma síntese curricular de profissionais 

de relações públicas ou assessoria de imprensa. De maneira que estas lideranças, ou agentes 

hierárquicos, são significativamente contestados, aquém de apenas assimilados, por partícipes 

dos três dramas da pesquisa, é que designo esta fase como gerenciamento e disputas. 

A quarta fase pode ser caracterizada como uma solução definitiva do processo; o fim do 

drama em seus contextos de negociação, ainda que haja latência e resíduos permanentes de sua 

vivência. Se a etapa anterior é bem-sucedida, os sujeitos mantêm-se no agrupamento; se 

malsucedida, ou para quem não é suficiente, há divisão e abandono do grupo. Este estágio é, a 

priori, o de um reordenamento final das normas sociais, de acordos que visam (após a tentativa 

de a crise não acarretar términos) um retorno próximo à estrutura vigente antes da ruptura, ou 

uma nova estrutura a partir daquela ou da separação definitiva. Em outras palavras, de 

continuidades, indefinições e dissidências. Nomeio rasuras abarcando permanências e saídas. 

O processo decisório de sujeitos entre a crise e a resolução, Turner chamou de liminar. 

 

3.1.1 Do liminar ao liminoide 
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O fascínio de Turner, desde Van Gennep, pelos ritos de passagem, pelas transformações 

em grupos sociais, pelos desarranjos ou anti estruturas (como prefere Dawsey), e por como as 

coisas se encaixam depois de desencaixar, se acentuava pela liminaridade, “vista como um 

momento potencialmente perigoso, pela ausência de regras bem definidas” (DA SILVA, 2015, 

p. 67). De maneira que os dramas sociais “levantam contradições e divergências, pois costumam 

fugir da coerência e do sentido comumente atribuído aos fatos de uma estrutura” ao mesmo 

tempo em que também “são elementos de conscientização” (DUARTE; MENEZES, 2015, p. 

44–45), para Turner (1992, p. 48–49), os eventos, as atitudes, os pensamentos, as associações 

e dissociações que emergem daí, não raro, escapam das “classificações cognitivas ordinárias”, 

“sendo tanto isto quanto aquilo”. Ademais, “por revelar contradições e barreiras a um status 

quo, pode[m] assumir características como violência e bizarrice” (DUARTE; MENEZES, 

2015, p. 44–45). Como não abordarei com aprofundamento o extenso campo de estudos acerca 

de rituais de passagem, muito caros à Antropologia e Psicologia, para focar nas “áreas de 

ambiguidade, um rápido limbo social” (TURNER, 2012, p. 219), empresto a definição de 

Turner (2012, p. 202): 

 
ritos de passagem são (para os sujeitos individuais) eventos irreversíveis que 
acontecem apenas uma vez, enquanto que ritos do calendário são preparados todos os 
anos por todas as pessoas, embora, é claro, alguns possam frequentar ritos de 
passagem de um parente ou de amigos muitas vezes, até conhecer sua forma melhor 
do que os próprios iniciantes, como as senhoras que “nunca perdem um casamento” 
comparadas com os noivos nervosos em seu primeiro casamento.  

 

Turner segue Van Gennep ao conceber que sujeitos mais afetados pelos dramas, ou em 

ritos de passagem, se posicionam/são posicionados como parte, mas à parte; descolados e 

desobrigados de expectativas, deveres e performances. Atualizando e situando a pesquisa de 

Turner para este objeto, agindo de maneiras inesperadas, tal qual demonstrei na Introdução com 

a manchete da revista Rolling Stone sobre fãs do Rage Against the Machine. Van Gennep 

(1997) concebeu tal comportamento ou experiência atrelados a um período cambiante como 

liminaridade. Para o autor, a ideia de liminaridade opera como um necessário ponto de 

passagem, um checkpoint ou aduana, entre um estado e outro: “entre o mundo sagrado e o 

mundo profano há incompatibilidade, a tal ponto que a passagem de um ao outro não pode ser 

feita sem um estado intermediário” (VAN GENNEP, 1997, p. 25). O autor, entretanto, não 

deixa margens para se pensar em uma liminaridade, ou límen, perene.   

 Como exemplo, “a saudade se constitui como uma experiência de liminaridade: ela 

media afetos em relação a temporalidades passadas” (CASTRO; 2020, p. 7). De fato, Turner 
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indica efemeridade na condição liminar por considerá-la uma condição temporária, de fora de 

uma estrutura, agrupamento ou rede.  

 

O autor concebe a ideia de liminaridade como correspondendo a um momento de 
margem dos ritos de passagem: fase ritual na qual os sujeitos apresentam-se 
indeterminados, em uma espécie de processo transitório de “morte” social, para, em 
seguida, “renascerem” e reintegrarem-se à estrutura social. Liminaridade é, portanto, 
uma condição transitória na qual os sujeitos encontram-se destituídos de suas posições 
sociais anteriores, ocupando um entre-lugar indefinido no qual não é possível 
categorizá-los plenamente (NOLETO; ALVES, 2015, s/p) 

 

Quando falamos em ritos ou rituais de passagem, de certa maneira estamos projetando 

consciente ou inconscientemente que ele termine: a conclusão do rito, da performance, do 

período, para um novo estado ou um novo ciclo. É como se, pelo caminho, ficasse apenas a 

experiência, descolada do sujeito que completa um percurso. Aceitamos, portanto, que a 

liminaridade é finita, pois uma ruptura na estrutura será arrumada ou criará uma nova estrutura. 

Turner sugere, de certa maneira, uma homogeneidade entre os sujeitos transicionais, e daí 

quando da cisão, de fato, optariam por um novo tipo de agrupamento ou forma organizacional 

 potencialmente criam uma nova forma organizacional.  

 

Em Turner (2012), a liminaridade é compreendia a partir do seu sentido antropológico 
clássico (VAN GENNEP, 1971), como fronteira ultrapassada ou não, como trajeto 
interrompido ou não, como dinâmica dicotômica conformadora da relação entre a 
realidade e as suas variações, enquanto o liminoide significa uma performance, uma 
variação de sentidos, um acréscimo, muito comum nas culturas contemporâneas. Por 
exemplo, se a entrada na puberdade feminina enseja um rito, simbolizado na sociedade 
ocidental por uma festa de 15 anos, as extravagantes produções dessas festas já seriam 
um liminoide: algo que se distancia do rito, da referencialidade simbólica, para 
produzirse alegoricamente, como excesso, performance e agenciamento de afetos 
(CASTRO; 2020, p. 8) 

 

Turner esteve interessado, principalmente, em processos de cura, na superação de 

adversidades — de onde identificou que nem sempre elas são superadas — ou como ocorrem 

encaixes depois de desencaixes. O autor, ainda assim, “expande a compreensão dos termos 

liminaridade [...] destacando que hippies, profetas, artistas, assim como integrantes de 

movimentos milenaristas e religiosos podem ser também considerados sujeitos liminares” 

(RODRIGUES, 2020, p. 490).  

 

Nesses casos, no entanto, a condição liminar parece ser permanente já que tais sujeitos 
se opõem ou, no mínimo, desafiam a estrutura social como única forma de 
organização social possível. No caso dos movimentos milenaristas, por sua vez, a 
condição liminar mostra-se transitória, durável até o momento em que as profecias 
nas quais o grupo acredita não se concretizam (NOLETO; ALVES, 2020, s/p) 
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 A formulação do drama social, de certa maneira, também permite conceber a 

permanência liminar, uma vez que o quarto estágio prevê a manutenção (ou retorno) e a 

deserção. Nesse sentido, a liminaridade estaria, ou estaria em último caso, entre o terceiro e o 

quarto estágio; ou mesmo no quarto estágio, quando uma decisão de permanência ou abandono 

não é tomada, ou quando é proferida em discurso, mas não cristalizada em ação, por exemplo.  

 

As crises, as dicotomias, as contradições, que no cotidiano são escondidas e 
falsificadas, aparecem, muitas vezes, de formas estereotipadas e estranhas. Essas 
exceções da vida diária lidam até mesmo com tabus sociais, com aquilo que é crítico, 
caótico e incompreensível. No rito de passagem, essas crises estão situadas no que 
seria um limbo da passagem interestrutural. Nesse momento da passagem, o ser 
transicional, que deixou de fazer parte de um estado, ainda não passou completamente 
para a nova condição. Ele não estaria situado em nenhuma forma reconhecida pela 
sociedade e, portanto, não “seria ninguém ou nada”. Ele seria exatamente aquilo que 
a sociedade não quer e não pode expressar. É exatamente esse momento que o conceito 
de liminaridade tenta compreender (MIRANDA; RODRIGUES, 2015, p. 430) 

 

  A alegoria do limbo, também estendida ao purgatório, usada por Miranda e Rodrigues, 

apesar de pertinente, tem seu uso esbarrado, em minha percepção, por estes serem estados/locais 

onde sujeitos/almas apenas passam seu tempo, sem que suas relações e atitudes os permita sair 

dali: um aprisionamento para não criminosos. Uma permanência liminar diz mais sobre quem 

você é e sente do que o que você fez. A liminaridade, portanto, “representa um conjunto de 

qualidades transitórias entre estados definidos da cultura e da sociedade, como quer Turner”, 

mas “talvez ela seja um conjunto de qualidades permanentes de um estado transitório” 

(SCHOUTEN, 2005, p. 18). Em outras palavras, “no primeiro caso, uma ‘passagem entre 

estados’; no outro, um ‘estado de passagem’ (SCHOUTEN, 2005, p. 18, destaques no original). 

Rodrigues e Dawsey (2005, p. 183) entendem que a fase liminar é predominada como um 

“modo do ‘talvez’, do ‘pode ser’, do ‘como se’ [...] um desejo”. Os autores também a 

consideram “um caos frutífero, um armazém de possibilidades, não uma montagem aleatória, 

mas uma busca por novas formas e estruturas” (RODRIGUES; DAWSEY, 2005, p. 184), uma 

vez que experiências que surgem em momentos liminares podem ser estruturantes. 

 Turner formulou uma terminologia específica para tipificar a liminaridade fora dos 

agrupamentos que pesquisava inicialmente: liminoide, um similar sem ser idêntico à 

liminaridade (TURNER, 1972). Enquanto povos como os Ndembu, onde há uma integração 

muito maior de processos sociais, ou “totalidade compartilhada pelos participantes daquela 

cultura”, nas a(s) sociedade(s) que viveram a revolução industrial (conforme sua 

caracterização), propôs que “os eventos liminoides tendem a não lidar direto com tal ideia de 

totalidade e podem se restringir a redes específicas, produções de indivíduos ou de minorias 

(TURNER, 1992, p. 57). Para Dawsey (2005, p. 68), “fenômenos liminoides tendem a 
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apresentar características mais idiossincráticas, associando-se a indivíduos e grupos específicos 

que frequentemente competem num mercado do lazer, ou de bens simbólicos” e do “setor do 

entretenimento, como os segmentos das artes e dos esportes” (MUSSI, 2018, p. 40), onde 

prevalecem dimensões pessoais e psicológicas à uma tentativa de grande rearranjo social. Para 

Mussi (2018), desta maneira Turner estaria conferindo uma espécie de diluição do grande poder 

de afetação das desavenças para a continuidade de um agrupamento, ou mesmo de uma noção 

de sociedade, para a grande afetação aos indivíduos, que não necessariamente formariam um 

novo grupo organizado a partir desses tramas. 

   

Nas culturas pré-industriais, esferas de atividade ritual não se separam do trabalho: 
ritual é trabalho. E trabalho não se desvincula da vida lúdica da coletividade. [...]. 
Sociedades industrializadas produzem o que poderíamos chamar de um 
descentramento e fragmentação da atividade de recriação de universos simbólicos. 
Esferas do trabalho ganham autonomia. Como instância complementar ao trabalho, 
surge a esfera do lazer – que não deixa de se constituir como um setor do mercado. 
Processos liminares de produção simbólica perdem poder na medida em que, 
simultaneamente, geram e cedem espaço a múltiplos gêneros de entretenimento. As 
formas de expressão simbólica se dispersam, num movimento de diáspora, 
acompanhando a fragmentação das relações sociais (DAWSEY, 2005, p. 167). 

 

Em outras palavras, aproveitando as aproximações e distanciamentos apontadas por 

Turner (1982), Mussi (2015, p. 41, destaques no original) afirma que  

 
Enquanto nas sociedades tradicionais os momentos liminares estão ligados aos 
problemas de funcionamento e estrutura da sociedade e são de caráter coletivo, 
relacionando-se a ritmos cíclicos e biológicos, nas sociedades complexas as atividades 
culturais configuram eventos de interesse individual [...] e não coletivo, ainda que seus 
efeitos possam ser coletivos ou de ‘massa’ 

 

Sem deixar de lado o nítido problema (e erro) de conceber uma sociedade como 

complexa e outra como tradicional, o liminoide dá conta, portanto, da dúvida, do nublado, do 

borrado, na inconcretude decorrente de um processo desestabilizante, mas distante de qualquer 

perspectiva de que seja estático. Turner vai além, situando o liminoide como produto das 

múltiplas performances de sujeitos em sociedades fragmentadas, onde o passado é 

frequentemente acionado ou está latente no cotidiano e afetos ou emoções são capitalizadas154. 

 
154 Ainda que na Introdução eu tenha minimamente lembrado que a performance de artistas abarca não apenas suas 
apresentações ao vivo, mas também suas entrevistas e rotinas publicizadas em plataformas de redes sociais, 
notabilizo que o termo carece, até aqui, de alguma nitidez e delimitação. Performance aparece, ao longo do texto, 
de maneira explícita, mas em muitas vezes de modo implícito ou insinuante. Grão-mestre deste terceiro capítulo, 
Turner, não por acaso, é sumidade do campo científico que ficou conhecido exatamente como Antropologia da 
performance, onde também estão Goffman e Schechner, ou em nomenclatura com mais abrangência — dando 
conta cada vez mais dos atravessamentos entre ciência e arte —, Estudos de performance, onde destaco Diana 
Taylor. Performance, de fato, se ramifica em vastas discussões conceituais (significativamente pertinentes para 
esta pesquisa), mas não serão abarcadas de maneira aprofundada, como uma revisão de literatura, por exemplo. 
Ainda assim, recorrendo às autoras e autores acionados na tese, pontuo que o termo, quando acionado, se aproxima 
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Desta forma, “através do liminoide o indivíduo expressa-se, coloca para fora, provoca a 

catarse[...] e a performance daria a concretude a essa experiência, materializando-a, deixando-

a ser vista, partilhando-a” (CASTRO; CASTRO, 2020, p. 254). Ou seja, a força da ruptura 

origina uma expressão da rasura, e essa expressão (ou indício de rasura, no caso deste objeto) 

não necessariamente corresponde a um processo conclusivo, ipsis litteris. Aqui, o fenômeno 

liminoide opera como possibilidade de as rasuras apresentarem não apenas sujeitos 

definitivamente desvinculados dos artistas ou que mantêm seu apreço, mas aqueles que 

apresentam elementos atravessados. Um liminoide das crises, diferente de uma liminar que está 

para ser concluída, pende para a virtualidade (que pode vir a ser), se estabelece no entre, com 

vínculos mantidos e desvinculações evidenciadas, ora mais ou ora menos visíveis — onde a 

subjetividade do observador, assinalada por Turner, é parte dessa cambiação para ambos. 

 

3.1.2 Oportunidades e limitações do drama social: usos e apropriações nesta tese 

 

Dawsey (2005, p. 165) sublinha que “para se entender uma estrutura, é preciso suscitar 

um desvio [...] Estruturas sociais revelam-se com intensidade maior em momentos 

extraordinários, que se configuram como manifestações de ‘anti-estrutura’”, entendendo que 

estruturas poderosas podem se revelar extremamente frágeis — os alicerces de uma relação 

entre obra musical e alinhamento político, por exemplo. Nesse sentido, inscrevo o drama social 

como método analítico do desvio da relação fã-artista e reforço que aqui ele opera como um 

modelo estrutural das crises. Para Dawsey (2005, p. 166) “surgem áreas de contágio. Espaços 

híbridos. Escândalos lógicos” uma tríade que também pode ser entendida como: espalhamento, 

disputas e negociações nas plataformas e fora delas, rupturas de coerência expressiva 

midiáticas. 

 Apesar de o método de Turner, e chancelado pelo colega Clifford Geertz, ter sido 

apropriado não só pela antropologia, mas também por outras áreas das humanidades, sinalizo 

que é necessário estar atento às suas oportunidades e limitações. Na seção anterior já apontei 

para algumas delas e agora posiciono o sistema generalizante de Turner sobre meu objeto e 

corpus, que também apontam suas próprias tipicidades ou necessidades. Aqui trato de 

 
de Schechner e Goffman, sendo tanto isso que se dá nas pontualidades internacionais quanto nas recorrências; o 
que se faz, para quem e com quem se faz, como se faz, em que contextos. Ou seja, performance não se dá apenas 
enquanto rito artístico e cultural (uma singularidade como shows de bandas de rock) mas também nas inerentes 
sociabilidades expressadas em dialogia (a forma, de que forma), nos encontros do eu e do outro (visível ou 
invisível, como lembram boyd e Taylor). Assim, tanto as falas de artistas nas crises midiáticas aqui analisadas, 
seus episódios biográficos, quanto as manifestações de rasuras (e silenciamentos não abordados) são entendidos 
enquanto atos performáticos que buscam gerar uma determinada impressão nas audiências às quais se dirigem. 
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acontecimentos midiáticos, ou seja, estes dramas carregam as tessituras do rompimento de uma 

estabilidade (VOGEL, 2010), levando à emergência de um processo de produção de sentido e 

ressignificações afetivas, produzida por sujeitos e pela mídia (CHARAUDEAU, 2006; 

QUÉRÉ, 2005). Sua constituição está adesivada na participação de indivíduos sem laços 

afetivos com fãs ou artistas em questão; daqueles que, pelos motivos que sejam, se afetaram e 

se inseriram (através de conversações) em sua proliferação de sentidos.  

Ao apropriar a moldura sequencial de Turner para as plataformas de redes sociais, noto 

que adotar um modelo temporal rígido, cronologicamente linear e ipsis litteris à proposição do 

autor, ainda que possível, seria leviano. Com isso, quero dizer que a gradativa ampliação de 

conflitos possui temporalidades e potencialidades muito distintas. Tweets e publicações são 

espalhados de forma avassaladora em poucos minutos. Este tempo é mais do que suficiente para 

uma nota inicial, sem muito aprofundamento e checagem, ser publicada em portais de notícias. 

Da mesma maneira, conforme foi observado posteriormente, diversas publicações, também na 

dilatação do tempo, foram apagadas ou arquivadas (em suma, sem acesso para além de quem 

as publicou).  

Ou seja, ao olhar para desdobramentos destes três dramas (as disputas e negociações, 

como as ofensas, ameaças, pedidos de retratação, notas textuais dos artistas acerca do ocorrido 

e sua repercussão, apoio de fãs e outros artistas) fica evidente que há interseções entre as quatro 

fases, um aspecto não tão evidente na proposta de Turner. Minha elaboração do drama social, 

portanto, apresenta um certo vai-e-vém, ou retomadas, do que parecia já estar resolvido. Deste 

modo, identifico que alguns desdobramentos poderiam tanto estar em uma quanto em outra 

fase, corroborando uma certa subjetividade.  

Os diversos atravessamentos e sujeitos atravessadores — como assinalei anteriormente, 

alheios à rede de gosto ou afetos do artista —, reconfiguradores de temporalidades, presentes 

nestas rusgas, também sinalizam que a ambiência das plataformas, ainda que não impeça, me 

convida a não reproduzir as quatro etapas como uma linearidade cronológica sem interseções. 

Essa dispersão da moldura de Turner fica nítida quando a terceira fase proposta pelo autor 

corresponde às tentativas de conter a expansão do conflito. Falo em tentativas pois acredito que, 

mais do que um estágio onde haveria o surgimento de agentes hierárquicos, conforme Turner 

sugere emergirem neste momento, o que aflora aqui são disputas. Ou seja, nos conflitos do 

corpus observado, estes actantes já surgem desde as duas fases anteriores, e nesta terceira as 

tentativas de reparação também inauguraram novos conflitos e se adesivaram aos conflitos 

anteriores. Neste estágio, com a liberdade das temporalidades distintas já sublinhada, é que 
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encontro aspectos cujo paralelo na comunicação mercadológica é denominado gerenciamento 

de crise — esfera, ainda que bastante consolidada, cada vez mais proeminente na área.  

Em participação no podcast Divã Pop155, cuja pauta do programa era o alastramento das 

tretas sociopolíticas entre fãs e artistas na cultura digital, fui questionado se, para fãs de artistas 

musicais que possuem estratégias de comunicação desierarquizadora, era perceptível a 

mudança para um tom mais formal nos períodos de crise. Em outras palavras, se é nítido para 

um público consumidor que, quando em conflito, a performance do sujeito em crise passa a ser 

assessorada midiática e/ou até mesmo judicialmente. Para mim, profissional de comunicação e 

com experiência em assessoria de imprensa, essas mudanças são perceptíveis (até gritantes!); 

o que, como pesquisador, não posso afirmar categoricamente que aconteceu desta forma. 

Embora tenha significativa curiosidade pelo processo de gerenciamento de crise 

profissional, um investimento assim nesta tese não me pareceu suficientemente relevante, dado 

o esforço de investigação em torno de tal problemática (assumindo que seja uma), que 

provavelmente não teria sucesso. A ideia de gerenciar, independente de quem esteja auxiliando, 

ou tentativa de gerenciar o conflito, por outro lado, é bastante cara e pertinente para ser 

incorporada à adaptação da moldura de Turner. Mais do que isso, conforme demonstrarei no 

próximo capítulo, esse tipo de performance assessorada ou a mudança de tom são não apenas 

percebidos por fãs, mas também são severamente criticados. 

Se Turner promove (lembrando que o autor se enxerga enquanto um narrador) certos 

sujeitos no roteiro do drama, entendo que o faz a partir de observações não só das atitudes, mas 

também das intencionalidades destes sujeitos — ou seja, suas ações são conduzidas para criar 

ou manter espaços hierárquicos mais perenes. O que denoto para minha apropriação deste 

método é que estes espaços hierárquicos evidentemente já existem (no caso não apenas de 

artistas, mas de pessoas que são fãs com notabilidade, produtoras, ex-integrantes) no certame 

da relação fã-artista. Intensas disputas são espalhadas, de onde surgem leituras, narrativas, 

ressignificações de sujeitos deveras distantes. O que quero dizer é que, dada a midiatização 

destes episódios, percebo que tanto pequenas sínteses (ou até memes) quanto elaborações 

textuais mais aprofundadas (o vulgo textão) acabam sendo muito compartilhados e tonalizam o 

drama enquanto acontecimento para uma grande audiência, mas também são apropriados por 

 
155 Podcast do grupo de pesquisa CultPop, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 
da Unisinos, na edição S2E5. O episódio “Tretas políticas entre fãs e artistas na internet” foi publicado em 8 de 
janeiro de 2020. 
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fãs. A priori, estas não seriam ações de reparação, mas de interpretação, reflexão e, dentro dos 

atravessamentos entre os estágios, a amplificação da crise. 

Conforme já assinalei, no último estágio do drama social, a fragmentação em 

dissidências ou desistências são meu principal interesse. Turner identifica nesta fase diversos 

ritos de transição, de entendimento do drama, de exposição de sua afetação, de sentença, de 

inconformidades e mudanças. Ou seja, se a relação fã-artista é/foi pública em sua existência, da 

mesma forma como é público o drama, também é a sua quebra. Destaco que, quanto aos 

atravessamentos entre os estágios, sobretudo os indícios de rasuras não acompanham 

exatamente o modelo de Turner. De fato, já na primeira fase de ruptura é possível encontrá-los. 

O que ficará visível aqui nos procedimentos seguintes é que há pontos de rasura em todas as 

fases do drama: episódios ou momentos singulares que são definitivos para que a rasura na 

relação fã-artista seja completa, tornando-a impossibilitada; sua escrita, ilegível.  

Minha apropriação do drama social é, portanto, uma leitura ou elaboração destas crises 

midiáticas. Uma espécie de cartografia para cujas operacionalidades técnicas me inspiro nas 

três etapas da Análise de Construção de Sentidos em Redes Digitais e na co-participação de 

sujeitos selecionados como respondentes de um Questionário. Nesse sentido, o desenho dos 

dramas foi realizado conforme modelo do Quadro 2, replicado ou aplicado, especificamente, 

nos capítulos 4, 5 e 6: 

 

Fase do Drama 
Social 

Desdobramentos Corpus Instrumentalidades 
processuais e analíticas 

 

Rupturas Indicação de data ou 
período dos alicerces 

da ruptura e 
nomeação destas 
singularidades 

Tweets; Publicações e 
Comentários no 

Facebook;  
Biografia de artistas; 
Inscrições gênero-

musicais 

Mapeamento hierárquico e 
contextual da ruptura: sua 
provocação e primeiras ou 
principais chancelas de co-
elaboração pelos sujeitos, a 

partir de inspirações na 
primeira etapa da ACSRD; 

breve apresentação 
biográfica do artista e suas 
filiações gênero-musicais 

 

Espargimento Indicação de data ou 
período de 

singularidades do 
espargimento da crise 

e nomeação destas 

Tweets; Publicações e 
Comentários e Eventos 

no Facebook; 
Reportagens em portais 

de notícias 
 

Apresentação da repercussão 
da ruptura, a partir de buscas 

por palavras-chave no 
Google, observação das 

conversações nas publicações 
de artistas ou atores sociais 
com relevância no episódio, 

a partir de inspirações na 
primeira e segunda etapas da 

ACSRD 
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Gerenciamento 
e disputas 

Indicação de data ou 
período das disputas 

semânticas, 
gerenciamento de 

artistas e indícios de 
rasuras nas 

conversações em 
rede 

Tweets; Publicações no 
Facebook 

Descrição das manifestações 
dos artistas e sua repercussão 

nas conversações em rede; 
busca por indícios de rasuras 

nestas conversações, com 
inscrições na segunda etapa 

da ACSRD  

Rasuras Indicação de data ou 
período e nomeação 
das manifestações de 
rasuras, com atenção 

específica aos 
processos de 

desvinculação  
 

Tweets; Publicações 
específicas no 

Facebook; Google 
Formulários  

Inferências sobre a produção 
de sentido de indícios de 

rasuras, com inspirações na 
terceira etapa da ACSRD, e a 

elaboração de corpus 
específico de sujeitos co-

participantes em 
Questionário pré-

determinado no Google 
Formulários 

Quadro 2 — Apropriação do drama social e formação de rasuras na relação fã-artista  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

O que proponho, na prática, é uma divisão de cada acontecimento: uma elaboração 

essencialmente descritiva e uma representação sintética (como neste Quadro 2) sob as quais 

seja possível fazer inferências sob o prisma de Turner. Enquanto acontecimentos, estas crises 

possuem desdobramentos, repletos de disputas e negociações. Não estão prontos ou dados; são 

não somente passíveis, mas necessitários de uma elaboração narrativa e cronológica 

(CHARAUDEAU, 2006). Desta elaboração descritiva, no primeiro movimento, portanto, 

solfejo o drama social com uma narrativa cronológica, próxima de uma narrativa de jornalismo 

(pretensamente literário?), sem as amarras de suas quatro fases — ainda que, evidentemente, 

sejam minhas guias. Ou seja, uma construção que não se preocupa em encaixar x 

desdobramento em y estágio do drama. Em seguida, me atenho às especificidades do drama 

que mais me interessam na tese: o gerenciamento dos artistas, a constituição de rasuras e a 

emergência de ex-fãs a partir destas.  

A partir de agora, apresento os instrumentos de identificação, constituição e elaboração 

analítica do corpus, a narrativa do drama social e a seleção de co-participantes da pesquisa. 

  
3.2 Instrumentalização processual e inscrições nas técnicas da Análise de Construção de 
Sentidos em Redes Digitais 
 

 Dada a moldura, ou as molduras, em que configuro estas crises, denoto que desde 2015 

venho trabalhando e desenvolvendo a Análise de Construção de Sentidos em Redes Digitais 

(ACSRD), processo metodológico que utilizei em minha dissertação de mestrado. Naquele 
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momento, os procedimentos de pesquisa do Laboratório de Investigação do 

Ciberacontecimento (LIC) 156 ainda estavam sendo testados, lapidados, em constante reflexão 

— cuja perenidade é cristalizada nas adaptações a novos objetos e formas de se atentar a uma 

gama de corpus. Assim, as pesquisadoras e os pesquisadores do LIC operacionalizam estes 

passos de acordo com suas próprias percepções e necessidades. 

 Por ciberacontecimentos ou acontecimentos em rede, Henn (2014) designa aqueles 

eventos que eclodem imbricados na ambiência das plataformas digitais157, que não seriam 

possíveis sem as suas potencialidades, ditames e certames. Compõem o leque de 

ciberacontecimentos exemplares como os rolezinhos (2013/2014), o desafio do balde de gelo 

(2014), o caso do vestido azul e preto ou branco e dourado (2015), e protestos político-sociais 

organizados através das plataformas de redes sociais, como os nomeados através das hashtags 

#MeToo, #MeuAmigoSecreto e #LoveWins (PILZ, 2017). De fato, Henn defende que, mais do 

que espaços de sociabilidade, as plataformas são ambiências propícias para a constituição e 

desenrolar de acontecimentos 

 

Se trata de um processo (...) que tem, ao menos, três dimensões: os processos 
transnarrativos e hipermidiáticos, que incluem a presença de outros atores; a 
reverberação que passa a incorporar-se na própria narrativa, também a constituindo; e 
a eclosão de estes outros modos de acontecimento que são tramados em um cenário 
de conexões sistêmicas altamente complexas (HENN, 2014, p. 17, tradução nossa)158 

 

Noto que, no intuito de formalizar um método para se pesquisar acontecimentos 

emergentes das redes digitais enquanto um fenômeno correlato à sua mediação das relações 

sociais e midiáticas, tentamos, enquanto pesquisadoras e pesquisadores do LIC, oferecer uma 

elaboração discursiva para além da tradução jornalística. Esta muitas vezes recorre ao binarismo 

de sentidos produzidos (adesão ou reprovação a uma causa/hashtag; defesa de legitimidade ou 

ironia desqualificante de alguma discussão que está sendo muito comentada), como forma de 

preservar sua pretensa imparcialidade, ou aos catalisadores de seu espalhamento. Embora não 

deixemos de lado aspectos como as materialidades das plataformas de redes digitais, nos 

 
156 Grupo de pesquisa liderado pelo Prof. Dr. Ronaldo Henn, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Comunicação da Unisinos. 
157 Henn (2014) propõe uma atualização da perspectiva de Pierre Nora (1974) sobre determinados acontecimentos 
estarem intimamente ligados a certos meios de comunicação, então emergentes; ou seja, alguns fatos seriam 
marcos de um novo tipo de mídia, consolidando-a. Assim, o caso Dreyfus inaugurou as balizas do jornalismo 
impresso moderno; o rádio teve papel crucial na difusão de informações sobre a primeira e segunda guerra mundial; 
a transmissão da missão de pouso na lua foi o marco da televisão; e o ciberjornalismo se cristalizou a partir da 
revelação de caso extraconjugal do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton por um blogueiro.  
158 Tradução para “se trata de um processo aún em constituición que tiene, al menos, tres dimensiones propicias: 
los processos transnarrativos e hipermediáticos, que incluyen la presencia de otros actores; la reverberación 
instantânea que passa a incorporarse em la própria narrativa, también constituyéndola; y la eclosión de esos 
otros modos de acontecimento que se traman em el escenario de conexiones sistétmicas altamente complejas”. 
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amparamos sobretudo na hermenêutica, na produção e proliferação de sentidos, sob a égide dos 

signos peircianos e a semiosfera de Lotman (1996).  

 De fato, a metodologia foi desenvolvida para dar conta da complexidade do 

espalhamento de sentidos dos acontecimentos em rede. Ou seja, possui um caráter mais 

panorâmico, generalizante, dando a ver, de certa maneira, pluralidades que, via de regra, a 

elaboração típica dos acontecimentos, o jornalismo e seu manual dos dois lados, não constrói. 

Proposta em três etapas processuais, a ACSRD foi dividida em 1) mapeamento e identificação; 

2) categorização e 3) inferências. Sinteticamente, a primeira dá conta de uma pesquisa 

exploratória, no intuito de formar um corpus, a partir da percepção de conversações em torno 

de um evento ou referencialidade; ou seja, eleger um observável. Esta etapa traça, de certa 

maneira, um mapa da singularidade a ser investigada, através de elaborações iniciais (ou nem 

tão iniciais) do seu emergir. Na segunda, este observável é elaborado de forma analítica, onde 

a subjetividade de quem observa também elabora aproximações de sentido nas conversações e 

propõe núcleos aglutinadores, designando-os como signos do acontecimento. Na terceira etapa, 

de caráter reflexivo, as categorias propostas, além de elementos percebidos já na primeira etapa, 

são elaboradas a partir de seus atravessamentos, suas divergências, suas referencialidades ao 

próprio acontecimento (HENN, 2014; PILZ, 2017). 

 Já tomando a seleção de eventos Apanhador Só, Roger Waters e Dead Kennedys 

enquanto pesquisa exploratória como um processo pré-metodológico, sublinho que este 

mapeamento de eventos, de certa forma é um processo ininterrupto, uma vez que essas crises 

midiáticas de artistas musicais não podem ser previstas. Ou seja, novas singularidades podem 

ser agregadas ao escopo da pesquisa, que tenho pretensão de seguir após a conclusão desta tese. 

O episódio Ariel Pink, um dos exemplares que detalhei na Introdução, surgiu em meados 

do último semestre do curso de doutorado, próximo da finalização da tese. Embora aqui estejam 

selecionados eventos ocorridos entre 2017 e 2019, demarco que poderia ter investido em outros 

posteriores. Na tentativa de ilustrá-los, ainda que minimamente, contemplei tais episódios em 

forma de menção ao longo do texto, como os desdobramentos da fala do vocalista Serj Tankian 

acerca das letras politizadas do System of a Down, além dos questionamentos de fãs ao Rage 

Against The Machine e a réplica do guitarrista Tom Morello.  

Na ACSRD, portanto, o primeiro passo é a eleição do observável. No caso desta tese, 

são as publicações dos artistas (perfis pessoais e de bandas), produtoras, casas de shows (no 

Facebook e Twitter), eventos oficiais (somente no Facebook), artigos em portais de notícias 

(encontrados através de busca no Google pelo nome de cada artista em períodos específicos) e 
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agentes que adquirem relevância por suas elaborações nas crises; e também as decorrentes 

conversações em torno destas. Denoto que estes observáveis constituem o corpus da primeira 

até a última fase do drama social e cada qual possui o seu momento de protagonismo analítico. 

No Google, no Facebook e no Twitter, especificamente, realizei buscas por palavras-chave nas 

plataformas de redes sociais, utilizando os nomes das bandas, de integrantes, além do acréscimo 

de palavras como polêmica (chave semântica comum à metodologia noticiosa do jornalismo 

para eventos desta estirpe), denúncia, fãs, público e política e outras específicas que fui 

percebendo recorrência nos indícios de rasura. Meu objetivo com isso foi mapear os principais 

agentes, as principais repercussões e centralidades de conversação (publicações com muitas 

réplicas) para compor um material suficiente. 

 O corpus da crise do Apanhador Só é composto por (Quadro 3, todos os links 

disponíveis no Capítulo 4):  

 

 

Observável 

 

Quantidade 

Plataforma 
ou 

ambiência 

 

Como encontrei 

Fase do 
drama 
social 

Publicação de Clara 
Corleone com relato 

acerca de seu 
relacionamento com 

Felipe Zancanaro 

 

 

1 publicação 

 

 

Facebook 

 

Compartilhamentos 
mostrados no feed 

pessoal do Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruptura 

Publicações seguintes de 
Clara comentando a 

repercussão 

Em torno de 10 
(inacessíveis desde 

janeiro/2018)  

 

Facebook 

Monitoramento das 
publicações de Clara 

Lyric video de Linda, 
louca e livre e 
comentários 

 

459 comentários 

 

YouTube 

Link na página da banda 
no Facebook 

 

 

Produção jornalística 
sobre o Apanhador Só 

2 resenhas de 
álbum (Escuta Essa 

Review e Miojo 
Indie); 1 entrevista 

com Alexandre 
Kumpkinsi (Miojo 
Indie); 1 nota de 

premiação 
(MaxPress) 

 

 

Google/Sites 

 

 

 

Busca por “Apanhador 
Só” + “meio que tudo é 

um” 

 

 

Bibliografia sobre o 
Apanhador Só, indie 

rock e relação do gênero 
com a cultura digital 

Amaral; Kehl 
(2013); 

Bannister (2006); 
Baym (2013); 

Giorgis (2017); 
Novara; Henry 

 

 

 

Google e 
academia. 

 

 

 

Busca por “indie rock”; 
“rock alternativo”; 
“alternative rock” 
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(2009); Vladi 
(2011) 

edu 

Publicações seguintes de 
Clara comentando a 

repercussão 

Em torno de 10 
(inacessíveis desde 

janeiro/2018)  

 

Facebook 

Monitoramento das 
publicações e 

comentários de Clara 

 
 
 
 
 
 

Espargi-
mento 

 

Manifestações e ações 
de produtoras que 
cancelaram shows  

 

2 Notas: DCE 
Unisinos e Festival 

Levada 

 

Facebook; 
GaúchaZH 

Monitoramento das 
publicações e 

comentários do 
Apanhador Só 

 

Cobertura jornalística 
acerca do Apanhador Só 

e desta crise (as 
publicações utilizadas 
estão referenciadas no 

capítulo 4) 

1 reportagem e 1 
texto de opinião em 

GaúchaZH; 1 
reportagem no 

UOL; 1 no Diário 
do Centro do 

Mundo; 1 resenha 
do show 

 

 

Google e 
Facebook 

 

 

Busca por “Apanhador 
Só” + “Clara Corleone” 
no Google; observação 

do evento virtual de 
shows no Rio de Janeiro 

no Facebook 

Evento virtual dos 
shows do grupo no 

festival Levada, no Rio 
de Janeiro 

Todas as 
publicações e 

comentários do 
evento virtual 

Facebook Monitoramento das 
publicações e 

comentários do 
Apanhador Só 

 
3 publicações do 

Apanhador Só e 1 de 
Felipe Zancanaro  

3 publicações da 
banda, com 2,4 mil, 

1,2 mil e 257 
comentários; 1 de 
Felipe Zancanaro 

 

Facebook 

 

 

Monitoramento das 
publicações do 
Apanhador Só 

 
 
 
 
 
 

Gerencia- 
mento e 
disputas 

 

 

 

Tweets com indícios de 
rasuras 

 

 

 

474 tweets 

 

 

 

Twitter 

 

Busca avançada: filtro 
de idioma português; 

palavras-chave 
“Apanhador Só” + 
“Clara” + “fã” + 

“banda” + “acabou”; 
entre 31 de dezembro de 
2017 até 16 de agosto de 

2017159 (modo de 
apresentação Mais 

recente) 

 

 

Cobertura jornalística 
sobre trabalhos solo dos 

integrantes  

1 entrevista com 
Alexandre 

Kumpinski e 1 
reportagem de 

premiação 
cinematográfica 
que cita Felipe 

Zancanaro como 
vencedor 

 

 

GaúchaZH e 
Correio do 

Povo  

 

 

Busca no Google por 
“Apanhador Só” + 
“clara” + “2018” + 

“2019” “2020” + “2021” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
159 Exemplo com as palavras-chave “apanhador só” e “clara” 
<https://twitter.com/search?q=%22apanhador%20s%C3%B3%22%20%22clara%22%20lang%3Apt%20until%3
A2017-12-31%20since%3A2017-08-16&src=typed_query&f=live> Acesso em 21 jun 2021. 
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Tweets e publicações no 
Facebook 

 

 

 

168 tweets  

 

 

 

Twitter 

Busca avançada no 
Twitter: filtro de idioma 

português; palavras-
chave “Apanhador Só” + 

“Clara” + “fã” + 
“banda”; entre 30 de 

dezembro de 2020 até 15 
de junho de 2018 (modo 

de apresentação Mais 
recente) 

Rasuras 

Respondentes do 
questionário 

6 co-colaboradores Google 
Formulários 

Twitter e Facebook 

Quadro 3 — Corpus da crise do Apanhador Só  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

O corpus da crise de Roger Waters é composto por (Quadro 4):  

 

 

Observável 

 

Quantidade 

Plataforma 
ou 

ambiência 

 

Como encontrei 

Fase do 
drama 
social 

Publicações, 
comentários e respostas 
nos eventos virtuais dos 

shows (sobretudo os 
dois de São Paulo) 

Todas publicações 
e comentários a 
partir de 9 de 

outubro 
 

 

Facebook 

 

Página da produtora T4F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruptura 

 

 

Bibliografia sobre o 
Pink Floyd, rock 

progressivo e mega 
concertos  

8 obras: Blake 
(2008); Brackett 

(2005); Fitch; 
Mahon (2006); 

Garofalo (1993); 
Gilmore (2010); 
Harris (2006); 
Macan, (1997); 
Roche (2003) 

 

 

Google 
Scholar e 

academia.edu 

 

Busca por “Pink Floyd”; 
“prog rock”; “mega 
concerts”; “AOR”; 
“Album Oriented 
Rock”; “Album 

Oriented Radio”; “arena 
rock” 

 

 

 

 

 

Tweets textuais e 
acrescidos por mídia 

(vídeo e fotos) 

 

 

 

 

 

181 tweets 

 

 

 

 

 

Twitter 

Busca avançada: filtro 
de idioma português; 

palavras-chave “Roger 
Waters” + “−minion”160 

+ “bolsonaro” + 
“política” + “lista” + 
“#elenao” + “fotos” + 

“odeio/odiei” + 
“decepcionou/decepcion
ado/decepção/decepcion
ei” + “nunca mais/não 
dá mais” e “desisti”; 

entre 13 de outubro de 
 

160 Percebi que minion, termo pejorativo designado aos apoiadores de Bolsonaro por seus opositores, aparecia de 
forma muito recorrente nos tweets para ironizar fãs de Waters que se incomodaram com seu posicionamento 
político. Portanto, subtrai a palavra dos resultados da busca avançada. 
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2018 até 9 de outubro de 
2018 (modo de 

apresentação Mais 
recente e Vídeos) 

Resenhas de shows de 
Roger Waters em São 
Paulo (as publicações 

utilizadas estão 
referenciadas no 

capítulo 5) 

1 do portal 
Wikimetal; 1 da 

revista Veja; 1 do 
portal de notícias 

G1 

 

 

Google/Sites 

 

Busca por “Roger 
Waters” + “São Paulo” 
+ “2018” + “resenha” + 

“review” no Google 

Publicações, 
comentários e respostas 
nos eventos virtuais dos 

shows  

Todas publicações 
e comentários a 

partir de 
09/10/2018 

 

Facebook 

 

Página da produtora T4F 

 
 
 
 
 
 
 

Espargi-
mento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweets textuais e 
acrescidos por mídia 

(vídeo e fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 tweets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter 

Busca avançada: filtro 
de idioma português; 

palavras-chave “Roger 
Waters” + “−minion” + 
“bolsonaro” + “política” 
+ “lista” + “#elenao” + 

“fotos” “lista” + 
“#elenao” + “fotos” + 

“odeio/odiei” + 
“decepcionou/decepcion
ado/decepção/decepcion
ei” + “nunca mais/não 
dá mais” e “desisti”; 

entre 30 de outubro de 
2018 até 13 de outubro 

de 2018 (modo de 
apresentação Mais 
recente e Vídeos) 

 

 

Resenhas de shows de 
Roger Waters em 

Brasília, Salvador, Belo 
Horizonte e Rio de 

Janeiro 

1 do jornal O 
Globo; 2 do portal 

G1; 2 do portal 
Tenho Mais Discos 
Que Amigos; 2 do 

jornal Folha de 
S.Paulo; 1 do portal 

UAI; 1 da revista 
Roadie Crew 

 

 

 

Google/Sites 

 

Busca por “Roger 
Waters” + “Brasília” + 

“Salvador” + “Belo 
Horizonte” + “Rio de 

Janeiro” + “2018” 
“fotos” + “review” + 
“resenha” no Google 

Publicações de Roger 
Waters sobre os shows 
em São Paulo; Brasília 

e Rio de Janeiro 

2 publicações no 
Instagram; 1 

publicação no 
Facebook  

 

Instagram e 
Facebook 

 

Monitoramento do perfil 
e página 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweets do então 
Ministro da Cultura 

Sérgio Sá Leitão 

 

Twitter 

Perfil no 
Twitter de 
Sérgio Sá 

Leitão 

 

Na busca do Twitter 

Publicações, 
comentários e respostas 

Todas publicações 
e comentários a 
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nos eventos virtuais dos 
shows  

partir de 
09/10/2018 

Facebook Página da produtora T4F  
 
 
 

Gerencia-
mento e 
disputas 

 

 

 

 

 

Tweets textuais e 
acrescidos por mídia 

(vídeo e fotos) 

 

 

 

 

 

202 tweets 

 

 

 

 

 

Twitter 

Busca avançada: filtro 
de idioma português; 

palavras-chave “Roger 
Waters” + “−minion” + 
“bolsonaro” + “política” 

+ “lista” + “#elenao” 
“lista” + “#elenao” + 

“fotos” + “odeio/odiei” 
+ 

“decepcionou/decepcion
ado/decepção/decepcion
ei” + “nunca mais/não 
dá mais” e “desisti”; 

entre 30 de outubro de 
2018 até 13 de outubro 

de 2018 (modo de 
apresentação Mais 
recente e Vídeos) 

 

Entrevistas para o 
Fantástico e Mídia 

Ninja 

 

1 vídeo 

Site do 
Fantástico e 

canal da Mídia 
Ninja no 
Youtube 

Busca após assistir a 
reportagem ao vivo no 

programa televisivo 

 

Resenha do show de 
Roger Waters em 

Curitiba 

1 do jornal Estadão; 
1 do jornal O 

Globo; 1 do portal 
Tenho Mais Discos 

Que Amigos 

 

Google/Site 

Busca por “Roger 
Waters” + “Curitiba” + 

“2018” “fotos” + 
“review” + “resenha” no 

Google 

Publicações, 
comentários e respostas 
nos eventos virtuais dos 

shows  

Todas publicações 
e comentários a 

partir de 
09/10/2018 

 

Facebook 

 

Página da produtora T4F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasuras 

 

 

 

 

 

 

Tweets textuais e 
acrescidos por mídia 

(vídeo e fotos) 

 

 

 

 

 

 

202 

 

 

 

 

 

 

Twitter 

Busca avançada no 
Twitter: filtro de idioma 

português; palavras-
chave “Roger Waters” + 

“−minion” + 
“bolsonaro” + “política” 
+ “fã” + “perdeu” “lista” 
+ “#elenao” + “fotos” + 

“odeio/odiei” + 
“decepcionou/decepcion
ado/decepção/decepcion
ei” + “nunca mais/não 
dá mais” e “desisti”; 

entre 30 de dezembro de 
2020 até 15 de junho de 

2019 (modo de 
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apresentação Mais 
recente e Vídeos) 

 

Resenha do show de 
Roger Waters em 

Curitiba 

 

1 do portal 
GaúchaZH 

 

Google/Site 

Busca por “Roger 
Waters” + “Curitiba” + 

“Porto Alegre” + 
“bolsonaro” + “2018” + 

“fotos” + “review” + 
“resenha” no Google 

Quadro 4 — Corpus da crise de Roger Waters  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

O corpus da crise do Dead Kennedys é composto por (Quadro 5):  

 

 
Observável 

 
Quantidade 

Plataforma 
ou 

ambiência 

 
Como encontrei 

Fase do 
drama 
social 

Publicação do Dead 
Kennedys negando 

autorização do pôster da 
turnê e comentários 

 

1 

 

Facebook 

Busca no Google por 
“dead kennedys” + 

“pôster” + “Facebook” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruptura 

 

 

Cobertura jornalística 
 

 

 

1 reportagem no 
GaúchaZH; 1 no 
portal UOL; 1 no 

portal G1 

 

 

Google/Sites 

Acesso a links via 
comentários nas páginas 

da EV7 e do Dead 
Kennedys; buscas 

periódicas por “Dead 
Kennedys” + “pôster” + 

“cartaz” + “2019” + 
“polêmica” no Google 

Bibliografia sobre o 
Dead Kennedys, 

subcultura punk e punk 
rock  

Holmstrom (2006); 
Ogg (2014); Robb 
(2006); Vale, 2015 

Google e 
academia.edu 

Busca por “Dead 
Kennedys”; “punk 

rock”; “punk” 

 

 

Tweets textuais e 
acrescidos por mídia 

(vídeo e fotos) 
tonalizados na 

reclamação de falta de 
apoio da banda ao cartaz 

 

 

 

138 tweets 

 

 

 

Twitter 

Busca avançada: filtro 
de idioma português; 
palavras-chave “Dead 

Kennedys” + “pôster” + 
“cartaz” + “show” + 
“arregou”; de 03 de 

maio de 2019 até 22 de 
abril de 2019 (modo de 

apresentação Mais 
recente e Vídeos) 

 

Entrevistas e 
publicações da 

produtora EV7 Live 

 

 

2 entrevistas e 2 
publicações no 

Facebook 

 

Google/sites e 
Facebook 

Monitoramento da 
página da EV7 Live no 
Facebook e busca por 
“Dead Kennedys” + 

“EV7” + “produtora” + 
“pôster” + “cartaz” no 

Google 

 

 

Espargi-
mento 
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Entrevista e publicação 
do ilustrador Cristiano 

Suarez  

 

1 entrevista e 1 
publicação no 

Instagram 

 

 

Google e 
Instagram 

Monitoramento do perfil 
do artista no Instagram e 

busca por “Dead 
Kennedys” + 

“ilustrador” + “pôster” + 
“cartaz” no Google 

 

 

Tweets textuais e 
acrescidos por mídia 

(vídeo e fotos) 
tonalizados na 

reclamação de fãs pelo 
cancelamento 

 

 

 

138 tweets 
 

 

 

 

Twitter 

 

Busca avançada: filtro 
de idioma português; 
palavras-chave “Dead 

Kennedys” + “pôster” + 
“cartaz” + “show” + 

“arregou” + “cancelou” 
+ “cancelamento” 

“cancelaram”; de 03 de 
maio de 2019 até 22 de 
abril de 2019 (modo de 

apresentação Mais 
recente e Vídeos) 

Publicação de 
cancelamento do Dead 

Kennedys 

1 publicação na 
página do Dead 

Kennedys no 
Facebook 

 

Facebook 

 

Monitoramento da 
página da banda 

 

 

 

 

 

 

Gerencia- 
mento e 
disputas 

 

 

Publicações da EV7 
Live sobre o 
cancelamento 

 

5 publicações 

 

Facebook 

Monitoramento da 
página da EV7 Live no 

Facebook 

Entrevista da produtora 
e de Cristiano 

1 reportagem no 
portal Gazetaweb 

Gazetaweb Monitoramento do perfil 
de Cristiano Suarez no 

Instagram 

Nota de Jello Biafra 1 reportagem no 
portal Scream & 

Yell 

Scream & 
Yell 

Monitoramento do perfil 
de Cristiano Suarez no 

Instagram 

 

Tweets textuais e 
acrescidos por mídia 

(vídeo e fotos) 
tonalizados na 

reclamação de fãs pelo 
cancelamento 

 

 

 

126 tweets 

 

 

 

 

Twitter 

 

Busca avançada: filtro 
de idioma português; 
palavras-chave “Dead 

Kennedys” + “pôster” + 
“cartaz” + “show” + 

“arregou” + “cancelou”; 
de 30 de maio de 2019 
até 4 de maio de 2019 
(modo de apresentação 
Mais recente e Vídeos) 

Publicações do cartaz 
por bandas brasileiras  

10 pôsteres Instagram Monitoramento do perfil 
de Cristiano Suarez no 

Instagram 

Comunicado de acordo 
entre produtora e Dead 

Kennedys 

1 publicação da 
EV7 Live 

Facebook Monitoramento da 
página da EV7 Live 
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Manifestações diversas 
de Cristiano Suarez em 
seu perfil e entrevistas 
um ano após o ocorrido 

16 publicações e 1 
nova entrevista 

para o portal 
Gazetaweb 

Instagram e 
site 

Gazetaweb 

Monitoramento do perfil 
de Cristiano Suarez no 

Instagram 

Rasuras 

 

 

Tweets textuais e 
acrescidos por mídia 

(vídeo e fotos) 

 

 

386 tweets 

 

 

Twitter 

Busca avançada: filtro 
de idioma português; 
palavras-chave “Dead 

Kennedys” + “fã”; entre 
20 de janeiro de 2021 até 

20 de agosto de 2020 
(modo de apresentação 
Mais recente e Vídeos) 

Respondentes do 
questionário 

9 co-colaboradores Google 
Formulários 

Twitter e círculo social 
próprio 

Quadro 5 — Corpus da crise do Dead Kennedys  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Os quadros 3, 4 e 5 dão a ver que a elaboração do corpus foi realizada em significativos 

hiatos temporais. Para evitar contratempos diversos no Twitter durante as buscas, como o 

fechamento abrupto do navegador ou problemas técnicos da plataforma, filtrei todas as buscas 

para que apresentassem resultados de um período de trinta dias (do último ao primeiro dia do 

mês, retroativo) em cada procura. Uma vez selecionadas as publicações, tanto no Facebook 

quanto no Twitter e sites indexados pelo Google, favoritei links em meu navegador e arquivei 

capturas de tela. Ainda assim, alguns dos observáveis, sobretudo as publicações de Clara, do 

Dead Kennedys e da EV7 foram excluídas ou arquivadas pelos perfis antes que eu pudesse 

capturar imagens e observar as conversações nestas centralidades.  

Depois de selecionado o corpus, o procedimento seguinte foi a estruturação redacional 

dos capítulos empíricos. Todos seguem organização semelhante, iniciando pela apresentação 

de uma espécie de amplo quadro situacional da crise, no intuito de tonalizar cada episódio. Ou 

seja, como se deu sua elaboração midiática, suas nuances a partir de contextos dos artistas, a 

tonificação das reportagens jornalísticas, as narrativas em redes digitais e eventuais discussões 

que cada um desses eventos suscita, a emergência de sujeitos e textos que compõem estas 

desavenças nas plataformas de redes digitais. Em fases turnicas, esse processo corresponde às 

duas primeiras fases do drama social, ruptura e espargimento. De certa maneira, trata-se de 

uma redação ilustrada. Em síntese, após a seleção e consulta de todo o material disponível, 

elaborei um texto descritivo acerca de cada episódio. 

O investimento posterior passou de uma perspectiva panorâmica para mais específica, 

com o objetivo de verificar como os artistas e outros atores envolvidos diretamente lidaram com 

estes eventos. Mais do que aferir sobre intencionalidades do que foi dito ou não dito, opei por 
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um trajeto mais dado ao descritivo (ainda que timidamente analítico, amparado pelas reações 

ao gerenciamento). Definindo que os indícios de rasuras também fazem parte das disputas que 

associo à fase do gerenciamento, meu processo investigativo em torno destes indícios, em 

comentários e respostas de publicações, foi concomitante ao dos modos de lidar dos artistas.  

Retomando a prerrogativa apontada na Introdução, meu olhar esteve focado nos rastros 

indicativos de um desgostar depois de gostar, desvincular-se porque há(via) vínculos, das 

motivações para tal e a descrição de ritos. É evidente que jamais esperei encontrar algo tão 

pronto como “não sou mais fã e jamais voltarei a ser”, ou outro tipo de demarcação por escrito 

de que se tratava de um fã e agora é um ex-fã. A descrição de uma afetação, conforme 

apresentarei nos capítulos seguintes, já me parece suficiente para tomar tais perfis com dados 

identitários pessoais (importante ressaltar) como sendo a seara de fãs que me interessa. Sobre 

estes indícios, o que tentei construir foi uma aproximação semântica dos afetos, dos modos de 

lidar, através da técnica de categorização da ACSRD.  

Diferente do que é usual na ACSRD, ou uma análise de discurso ou conteúdo, esta etapa 

de pesquisa que classifica conversações aqui não foi encerrada em si. Os indícios formaram 

uma base para a etapa seguinte, de maior acuracidade à proposta da tese: os processos de saída 

e uma proposta de ex-fã enquanto uma noção possível. Assim, alguns perfis, de acordo com 

suas manifestações, foram selecionados como potenciais co-colaboradores da etapa seguinte.  

Atento, novamente, para o período de observação. Os sujeitos co-participantes foram 

selecionados tanto por publicações verificadas durante o ápice das crises quanto por publicações 

mais de três anos após os eventos (através da busca avançada do Twitter). A intencionalidade 

dessa estratégia foi contemplar narrativas indicativas de uma perenidade durante o calor do 

momento, mas com potencial de revisão (conforme uma tipificação que apresentarei no próximo 

capítulo), e narrativas, após passado mais de um ano em cada um dos casos, estabelecidas com 

mais solidez enquanto processo de desvinculação. Os períodos específicos serão discriminados 

nos capítulos dedicados a cada ruptura.  

 

3.3 Questionamentos para sujeitos cuja relação fã-artista foi rasurada  

 

 Se a perspectiva do drama social como método, e até mesmo como fundamentação 

teórica deste objeto, surgiu pouco antes do exame de qualificação e concomitante ao período 

em que a ACSRD passou a ser vislumbrada como instrumento de elaboração e análise de 

corpus, o recurso de questionamentos, ou entrevistas, foi minha primeira pretensão 

metodológica, já na escrita do (outro) projeto. A ideia inicial era realizar entrevistas em 
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profundidade, ou semiestruturadas, por seu caráter de dialogia mais flexível, ajustável e reativo 

a perguntas e respostas — e estas, mais abertas (DUARTE, 2006; GOVARI, 2016).  

As primeiras percepções acerca de rasuras me apontaram para um caráter de 

individualidade, bastante significativa, enquanto módulo de afeto e/ou modo de lidar, o que me 

levou a descartar outro procedimento que vislumbrei como complementar: grupos focais. De 

maneira que já prospectava que nem todos potenciais participantes da pesquisa estariam 

geograficamente próximos (o que inclusive me criou um certo receio em denominar entrevistas 

mediadas pelo computador como em profundidade), grupos focais me pareceram, além de 

pouco produtivos, quase inviáveis. É lógico, era um período pré-pandemia de COVID-19, com 

outras expectativas. 

Não menciono a pandemia por acaso. Se por um lado já previa que algumas entrevistas 

não seriam presenciais, pretendia que este formato olho no olho e gravador na mesa fosse 

soberano, proporcionando a estes diálogos uma condição mais informal, concentrada e reativo-

sensória. Ou seja, gostaria de não apenas contar com as elaborações por escrito das co-

participações, mas também com as minhas percepções de suas entonações vocais e elaborações 

descritivas acerca de seus modos de narrar os afetos. É lógico que ainda poderia realizar as 

conversas através de videochamadas. Creio, contudo, que após um boom deste tipo de 

comunicação audiovisual durante a pandemia, seja entre amigos ou no trabalho, ou mesmo no 

um-pra-muitos como as lives, houve uma certa saturação, um esgotamento físico e mental do 

tempo diário que se passa neste tipo de envolvimento, tanto como audiência quanto como 

partícipe ativo. Considerei que a proposta de realizar algo síncrono, por videochamada, entre 

pessoas desconhecidas, infligiria mais negativas e menos aceites. 

Minha opção, portanto, foi elaborar três questionários, cujas bases são deveras similares, 

mas com pequenas diferenças de caso a caso em relação às rupturas dos artistas, e enviar para 

co-colaboradores da pesquisa, cujo approach deu-se através de uma mensagem padrão, que 

replico abaixo (referente a possíveis ex-fãs do Dead Kennedys): 

 
Oi! 
Bom dia!  
 
Meu nome é Jonas Pilz.  
Eu estou conduzindo uma pesquisa sobre crises sociais e políticas envolvendo artistas 
musicais para minha tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal Fluminense.  
 
Um dos episódios que faz parte deste trabalho é o do Dead Kennedys em 2019.  
Na minha pesquisa exploratória em publicações, comentários e eventos sobre a banda 
encontrei uma fala sua aqui no Twitter bem alinhada ao perfil de pessoas com quem 
tenho conversado. 
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Por isso, gostaria que você participasse da pesquisa também.  
 
É através de um questionário no Formulários Google (que te enviarei o link caso você 
tope participar); leva entre 5 e 10 minutos para responder.   
 
Todos os seus dados identitários (nome, endereços eletrônicos) serão ocultados - 
apenas idade, estado de residência e gênero serão utilizados na pesquisa.  
 
Caso tenha alguma dúvida ou queira conversar sobre a pesquisa, além daqui meus 
contatos pessoais são:  
 
e-mail: jonaspilz@gmail.com 
facebook: https://facebook.com/jpjonaspilz 
Minha produção científica também está acessível neste link:  
https://uff.academia.edu/JonasPilz 

 
Agradeço desde já pela atenção e espero muito que você possa me ajudar.  
 
:) 

 

Em tempos de intensa vigilância, interesse no uso e crimes forjados por dados pessoais 

digitalizados, achei importante como elo de confiança expor os meus próprios dados, uma vez 

que estou solicitando que as pessoas não só confiem que se trata de uma pesquisa acadêmica, 

mas que também reflitam acerca de episódios sensíveis, com possíveis gatilhos emocionais. No 

Facebook e no Instagram, já que meus perfis nestas plataformas possuem dados identitários, 

também vislumbrei que havia uma certa garantia de confiança. No Twitter, achei por bem criar 

um perfil específico para tal incursão, conforme proposta de Santos (2011), que empreendeu o 

perfil ajudeumtcc161. Eu criei Ajude uma tese!162, com uma imagem ilustrativa de crises 

midiáticas de artistas de rock (não apenas os esmiuçados como corpus principal da tese) e a 

seguinte autoapresentação (bio): “Perfil para elaboração de pesquisa de doutorado no Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense”. No Twitter, além 

da mensagem-convite para co-participar da pesquisa, também adicionei uma explicação logo 

após a saudação: “este é um perfil que é e não é fake rs”.  

 Garantida a aferência que não se consideravam mais fãs destes artistas, minha estratégia 

nos questionários (disponíveis integralmente nos Anexos) foi elaborar entre 10 e 12 questões 

(algumas com perguntas complementares), com opções de respostas objetivas e subjetivas. 

Desta maneira, dividi o questionário em três blocos e três páginas: na primeira, apenas questões 

cuja resposta requeria marcação com um clique do mouse no ponto de preferência e de perfil 

pessoal. O objetivo era progredir de um ponto mais leve até o mais desgastante. No segundo e 

terceiro blocos as respostas eram necessariamente dissertativas e, diferente do primeiro, nem 

 
161 <https://twitter.com/ajudeumtcc> Acesso em 19 jun 2021. 
162 <https://twitter.com/ajudeumatese> Acesso em 19 jun 2021 
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todas eram de resposta obrigatória (especificamente as em subitens). Dividi estes dois blocos 

em Sobre o acontecimento com o artista e Memória; um referente ao que a pessoa experienciou 

durante o período de conflito do artista e o outro ao seu afeto mais atual. Amparado por Duarte 

(2006), que entende que poucas fontes, mas de qualidade, são mais relevantes do que muitas 

fontes que não tenham tanto envolvimento com o objeto de pesquisa, projetei que seis 

respondentes seria o número mínimo e dez o máximo.  

Devo alertar, contudo, que apenas as rupturas do Apanhador Só e do Dead Kennedys 

possuem respondentes; seis no primeiro (todos angariados pelo Twitter através de mensagem 

privada) e nove no segundo (seis pelo Twitter por mensagem privada, um conhecido pessoal e 

duas pessoas indicadas por este conhecido). O episódio de Roger Waters se caracterizou, em 

parte, por fãs do artista que são, ou eram, eleitores do atual presidente do Brasil. Dada a 

potencialidade de exposed desta pesquisa em certos círculos contrários à pluralidade científica, 

sensíveis a certos temas (para dizer o mínimo), e suas consequências, optei por, minimamente, 

me resguardar. Não há exemplo melhor deste tipo de militância do que o que, periodicamente, 

é publicado na Gazeta do Povo163. Assim, o capítulo 5 e a crise de Roger Waters foram 

elaborados, ou mais precisamente concluídos, a partir de indícios de rasuras, sem um 

aprofundamento com sujeitos especificamente selecionados. 

Nos próximos três capítulos, portanto, apresento e analiso três casos exemplares, 

cronologicamente em suas origens, do que designo como o fenômeno de ruptura na relação fã-

artista e constituição de rasuras. 

  

 
163 O jornal publicou, ao menos, em 2017 e 2020, compilações de pesquisas financiadas com dinheiro público das 
instituições de fomento em tons denunciativos a partir de leituras superficiais dos trabalhos e elaboração destes 
como indignos de serem financiados <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/dez-monografias-incomuns-
bancadas-com-dinheiro-publico-a8q52qvze7py9r8qavfieakyl/>;  
<https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/dez-monografias-incomuns-bancadas-com-dinheiro-publico-
a8q52qvze7py9r8qavfieakyl> Acesso em 19 jun 2021. 
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CAPÍTULO 4. MEIO QUE TUDO É DECEPÇÃO: ruptura e rasuras do 
Apanhador Só  
 

Neste capítulo, apresento a crise que envolveu a banda Apanhador Só em agosto de 

2017, depois que Clara Corleone, ex-cônjuge do guitarrista Felipe Zancanaro, publicou no 

Facebook um testemunho discriminando atitudes e fatos de violência e deslealdade durante o 

relacionamento que tiveram. A motivação para trazer o caso à tona foi o lançamento, por parte 

do grupo, de uma música com associações aos movimentos feministas latinoamericanos; 

incoerente com a experiência que Clara teve ao lado de um de seus integrantes (POLIVANOV 

et al, 2020). Depois de cancelar a turnê de promoção de seu disco recém-lançado, o trio voltou 

a fazer apresentações ainda em 2017, mas desde meados de 2018 não há mais atividades 

públicas oficiais da banda.  

  Meu percurso aqui foi, primeiramente, situar o Apanhador Só no que percebo como sua 

intrínseca relação com a cultura digital (GIORGIS, 2017), apontar determinados episódios de 

sua carreira que o posicionavam em uma certa seara de expectativas perante seus fãs 

(POLIVANOV et al, 2020), além de traçar sua filiação gênero-musical no indie rock e algumas 

de suas marcações, como a proximidade com fãs, o pretenso underground e a liberdade criativa 

na produção artística e carreira (BANNISTER, 2006). Em seguida, apresento o relato de Clara, 

seus desdobramentos e um mapeamento breve de agentes e ambiências que constituem meu 

corpus de análise. Os principais atores que identifiquei nesta ruptura são: Clara, Felipe, a banda, 

produtoras e produtores de eventos, fãs e não-fãs (e estes não contemplam meu corpus de 

maneira significativa) do grupo que se manifestaram sobre o episódio e a imprensa. Conforme 

apontei no Quadro 3, meu corpus é composto por: publicações (disponíveis e não disponíveis 

no Facebook) de Clara e réplicas a esta; manifestações de produtoras de eventos; conversações 

no evento virtual dos shows programados no Rio de Janeiro, no dia e dia seguinte à publicação 

de Clara; a cobertura midiática; as três publicações do Apanhador Só e uma de Felipe Zancanaro 

no Facebook, e réplicas a estas; além de buscas avançadas, retroativas, no Twitter por indícios 

de rasuras e rasuras com indícios de perenidade. Desta gama apresento os entendimentos e 

assimilações de seis respondentes ao questionário que sugeri para propor um horizonte de como 

se constituíram as rasuras de fãs com o Apanhador Só e processos de desvinculação. 

Destaco que, dos três exemplares artísticos que compõem a empiria desta tese, o 

Apanhador Só é o que reside menos próximo de alguns imaginários do rock, como o de rock 

stars com grande atenção midiática, mega audiências e longeva historicidade, em comparação 

com os outros dois artistas. Trata-se uma banda brasileira, do sul do país, formada por, e cujo 
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público em grande parte é composto por millennials; é independente e com certos episódios 

biográficos que justamente a posiciona(ria)m como avessa ao mainstream. Ou seja, embora 

todos estejam inscritos no rock, Roger Waters e Dead Kennedys, sobretudo o primeiro, 

concatenam uma ideia de estrelas do rock — se não no sentido galhofeiro, mas do inalcançável 

—, dos grandes espetáculos, do nostálgico, de uma outrora era de ouro do rock.  

Minha percepção é que neste episódio, também em ordem comparativa, a ruptura parece 

indiciar rasuras mais profundas, se é que se pode quantificar os afetos dos sujeitos. Não só pela 

qualificação desvinculada da política eleitoral e adesivada à violência de gênero, mas pela 

proximidade do Apanhador Só, cultivada como uma estratégia de relacionamento com seus fãs. 

Nesse sentido, após três anos do relato de Clara e do gerenciamento da banda, as rasuras 

parecem apontar para um Apanhador Só que ficou no passado, a potencialidade de 

atravessamentos (e paralelos elaborados) do episódio e da relação fã-artista com vivências dos 

próprios fãs, além de um eventual consumo que precisa ser camuflado.  

 

4.1 Apanhador Não Tão Só: delineamentos da banda na cultura digital  

 

Apesar de o Apanhador Só não ser uma banda que se possa aferir como pertencente ao 

mainstream da indústria musical brasileira, alcançou projeção nacional: seus lançamentos 

foram pauta em periódicos espalhados pelo país; foi indicada para diversos prêmios164; obteve 

valores consideráveis para suas produções através de financiamento coletivo165 e, em agosto de 

2017, iniciava a turnê de divulgação do seu terceiro álbum (viabilizado desse modo166). A 

sonoridade do trio tem inscrições no indie rock, também passível de ser encaixada nos 

polissêmicos e subjetivos rótulos de alternativa ou experimental, embora possa haver 

discordâncias quanto à pertinência dessas categorias. Começou suas atividades em 2003, e seu 

status atual é incerto. Utilizarei o tempo verbal do passado, uma vez que desde 2018 seus perfis 

e páginas nas plataformas de redes digitais não são atualizados e não há desde então qualquer 

informação acerca de novas pretensões do grupo. 

 
164 Um deles foi a indicação de 2013 da Associação Paulista de Críticos de Arte, que o álbum Antes que Tu Conte 
Outra recebeu. Disponível em: 
<https://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,641473,APCA_elege_os_melhores_de_2013,641473,3.htm>. 
Acesso em em 19 jun 2021 
165 A banda já conseguiu realizar dois projetos de crowdfunding pela plataforma Catarse. O primeiro destinou-se 
à gravação do álbum Antes que Tu Conte Outra, e arrecadou um pouco mais de 59 mil reais (quando a meta era 
cerca de 44 mil reais) e o segundo foi para o custeio da turnê Sala de Estar, além da gravação do terceiro álbum 
da banda. Eles conseguiram angariar quase 104 mil reais, quando a meta era cerca de 77 mil reais. 
<https://www.catarse.me/users/80361-apanhador-so>. Acesso em 21 jun 2021. 
166 Além do crowdfunding, o grupo também utilizou a arrecadação da turnê Sala de Estar, onde se apresentava na 
casa de fãs do grupo pelo Brasil. 
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Em 2017, o Apanhador Só era formado por Alexandre Kumpinski (vocalista e 

guitarrista), Fernão Agra (baixista) e Felipe Zancanaro (guitarrista e percussionista), mas outros 

integrantes já passaram pelo grupo e, nos shows, mais musicistas completavam seu lineup. 

Lançou três álbuns e outros três compactos. Tal qual tantas outras bandas de rock e artistas 

contemporâneos, sobretudo no início da carreira, passou pela Trama Virtual167 para visibilizar 

o trabalho. Em seu site, ainda mantém os álbuns disponíveis para download gratuito168 e 

aquisição paga. Tanto o lançamento mais recente, Meio que tudo é um (2017), quanto o anterior, 

Antes Que Tu Conte Outra (2013), foram viabilizados através de financiamento coletivo. 

O grupo se consolidou entre um limiar de grandes palcos e a rua, literalmente. Se em 

março de 2014 esteve no festival importado Lollapalooza, em São Paulo, logo depois voltou a 

performar em praças, parques e calçadas, onde tinha o hábito de passar chapéu169. Nesta 

apresentação no Lolla, já na primeira música utilizou o recurso do telão do palco para uma 

manifestação plural. Apresentou imagens de violência policial, figuras políticas e político-

religiosas, os então comentaristas de telejornais Rachel Sheherazade e Arnaldo Jabor170, 

protestos contra a Copa do Mundo no Brasil (que ocorreria em dois meses) e das jornadas de 

protestos em junho de 2013. Listo esta performance específica porque a vejo como uma 

tentativa de filiação a um certo ideal de engajamento político-ideológico crítico ao 

conservadorismo, a determinadas políticas públicas e de apoio a algumas causas. Em outras 

palavras, a banda acoplou à sua performance artística estes outros signos.  

Em olhar analítico direcionado à obra do grupo, suas estratégias de comunicação e 

amparada por reportagens, entrevistas e críticas musicais, Giorgis (2017, p. 14–15) vislumbra 

uma intimidade entre o Apanhador Só e a cultura digital, afirmando que a “banda utilizou-se 

das ferramentas comunicacionais oportunizadas pela Cibercultura para fazer acontecer seu 

trabalho, sempre independente, de forma crescente e consolidada”. Quando Baym (2013, p. 14), 

em pesquisa sobre a relação fã-artista em redes digitais sob a perspectiva de musicistas, sinaliza 

que “quase todo profissional de música parece convencido de que mídias sociais — e em 

particular o uso pelos músicos para se conectar com sua audiência — são vitais para sua 

sobrevivência”, há uma generalização, dada às estratégias de relacionamento e manutenção da 

 
167 A Trama Virtual era uma plataforma online que armazenava e disponibilizava, sem custos, em um site, parte 
do trabalho de artistas independentes que não tinham contrato com a gravadora Trama. Foi idealizada em 2002 e 
encerrou as atividades em 2013. 
168 A exceção é o compacto Embrulho Pra Levar, lançado em 2006. 
169 Prática comum de artistas de rua, que ao performar em locais públicos, se dirigem aos espectadores com um 
chapéu (com a parte funda para cima) para que coloquem quantias em dinheiro. 
170 Jornalistas que, à época, tinham notoriedade por comentários de cunho conservador. 
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relação fã-artista. O Apanhador Só, de fato, fez acontecer uma carreira a partir da cultura digital.

  

A maioria dos músicos com quem falei se encaixam em dois grupos: o que um 
empresário chamou de artistas de legado (aqueles que estão no negócio desde a década 
de 1980, ou antes, e tinham audiências estabelecidas antes do surgimento das mídias 
sociais) ou o que o músico norueguês Sivert Høyem se referiu como “a última geração 
dos músicos analógicos”. Esses artistas passaram pela mudança de encontrar 
audiências primariamente através de shows e pela comunicação de massa para 
também encontrá-los diretamente através das mídias sociais. Também falei com 
músicos que começaram depois do Myspace em 2002. Essas pessoas nunca foram 
músicos em uma era quando o engajamento com mídias sociais não era pertinente ao 
trabalho (BAYM, 2013, p. 19) 

  
Nesta incursão Baym estava mais interessada em relações sociais no sentido de 

emulação e expectativa, cercando a pretensa ou potencial proximidade com a amizade e 

intimidade, na relação fã-artista. A autora praticamente divide os fãs em dois grupos: aqueles 

que tomam as convocações de artistas, os atos voluntários e eventuais interações online como 

laços de intimidade e aqueles que assimilam estes laços, em suas palavras, como parassociais171 

(BAYM; BURNETT, 2009; BAYM; 2013). A partir de Giorgis, a narrativa do Apanhador Só 

parece mais passível de tratar a própria banda como um coletivo, uma simbiose, junto de seus 

fãs — através da confabulação dialógica em torno de ideias e decisões.  

Em 2015 o grupo promoveu uma turnê chamada Sala de Estar, performando nas casas 

de seus fãs contratantes e frequentemente solicitava dicas de cidades em seus perfis em 

plataformas ou fomentava requisições de seus fãs para que fossem até determinadas localidades 

fazer shows. O levantamento da pesquisa de Giorgis (2017) sinaliza exemplares que, de certa 

forma, acompanham algumas reconfigurações da internet nos últimos anos. A autora atenta que, 

ainda em 2004, o Apanhador Só já fazia: a) uso de uma comunidade dedicada a si (embora não 

especifique se o grupo era administrador172) no Orkut, utilizada para anúncios de shows, 

conversação com o público —  incluindo trocas promovidas pelo Apanhador como de potencial 

impacto criativo em suas canções e carreira; b) interação ao vivo, sobretudo através de 

Twitcam173, com conversas e performances musicais do Apanhador Só; c) utilização do 

YouTube não apenas para divulgação de videoclipes oficiais, mas também de performances ao 

vivo e vídeos em que solicitação apoio a seus projetos de financiamento coletivo; d) álbuns para 

download gratuito; e) convocação de participação do público em processos de decisão, não só 

 
171 A autora não especifica o que entende por parassocial, termo que utiliza mais algumas vezes no texto (BAYM, 
2013). Acredito que a designação trate de relações não equilibradamente bilaterais; ou seja, a hierarquia e o 
distanciamento íntimo artista/fã são mantidos. 
172 Ou seja, se o perfil do grupo foi o criador do fórum, tendo determinados tipos de controle sobre os afiliados, 
conversações e outros. 
173 Funcionalidade que permite que diversos dispositivos possam ter acesso às imagens e áudio captados por uma 
webcam ou câmera de smartphones. Próxima do que veio a se consolidar como live posteriormente. 
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através do crowdfunding174, mas também da escolha de cidades e datas dos shows a serem 

realizados na turnê Sala de Estar a partir de conversações com o público; e f) espécie de 

distanciamento — ora voluntário, ora involuntário — de grandes veículos de comunicação e 

produção musical em favor de emergentes veículos enraizados na ambiência digital.   

 Traçando paralelos, na tentativa de demonstrar a falta de uma dicotomia que poderia ser 

aparente entre amizades, produção econômica e produção artística, Baym sinaliza que as três 

  

são motivadas por desejos similares de exercitar “poderes produtivos ou criativos em 
empreendimentos de valor” (Badhwar, 2008: 314) e a troca dos resultados dessa 
produtividade “requer uma noção de imparcialidade, honestidade, fidelidade e a 
habilidade de confiar” (Badhwar, 2008: 316). (BAYM, 2013, p. 6)   
 

O trecho é pertinente à dinâmica do Apanhador Só, que dividia com seus fãs alguns 

processos criativos e decisórios. Baym, contudo, ainda que não nesses termos, dá a entender 

que este laço, que pode parecer de união, amizade ou simetria, tende mais para a simulação 

(sem sentido pejorativo), uma vez que ela apresenta a perspectiva de musicistas.  

   

Enquanto amizades são, por definição, voluntárias e iguais (Wiseman, 1986), artistas 
não escolhem seus fãs, não têm a escolha de terminar esse relacionamento e a 
admiração normalmente não é mútua. Amizades também podem resultar em 
expectativas (Bigelow; La Gaipa, 1980; Fehr, 2004; Wiseman, 1986) que podem não 
se manter em conexões fã/artista. Hall (2011), em uma meta-análise da literatura sobre 
expectativas de amizade, identifica quatro dimensões de expectativas. Em primeiro 
lugar, reciprocidade simétrica, que significa que amigos são mutuamente leais, 
autênticos, confiáveis e dão suporte. Comunhão, a segunda dimensão, diz que se 
espera que amigos estejam emocionalmente disponíveis uns aos outros, demonstrando 
compreensão empática e que revelam isso entre si. Claramente fãs e músicos não 
esperam isso uns dos outros apesar de que, como veremos, isso ocorre mais do que o 
esperado, particularmente quando pessoas nesses relacionamentos usam as mídias 
sociais. Solidariedade é a expectativa de que amigos se engajarão em atividades 
mútuas e oferecerão companheirismo. Novamente, fãs não esperam que músicos 
passem seu tempo com eles, nem os músicos esperam isso dos fãs. Finalmente, existe 
a expectativa de que amigos ofereçam benefícios como recursos, informações e 
popularidade, ações conhecidas como agenciamento. Músicos certamente oferecem 
recursos e informações para fãs, mas é muito mais improvável que fãs ofereçam essas 
coisas para os artistas. (BAYM, 2013, p. 17) 

 

Entendo, desse modo, que o Apanhador Só alinhou suas marcas artísticas (como 

sonoridades, temas musicais), ainda na década retrasada, a contextos específicos da cultura 

digital, como a promoção de decisões da carreira em dialogia com fãs (registradas nos fóruns) 

e a exposição em ambiências íntimas de seus integrantes. Ou seja, intentou uma conexão o mais 

aproximada possível desde sua gênese. A comunhão de expectativas, conforme Baym assinala, 

 
174 O processo de crowdfunding se dá quando um grupo de pessoas auxilia — no geral — financeiramente um 
artista, grupo ou instituição, para que esse possa realizar eventos, criar produtos ou fazer a divulgação de algum 
material. Plataformas conhecidas de promoção de crowdfunding são a estadunidense Kickstarter 
(<https://www.kickstarter.com/>) e a brasileira Catarse (<https://www.catarse.me/>). Acesso em 19 jun 2021. 
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apesar de nem sempre cristalizada, na relação fã-artista é potencializada pelas plataformas. 

 Por estar inserido em uma lógica de produção musical alheia às grandes majors 

(assinando, inclusive, com a Tratore, um selo de distribuição de música independente), o grupo 

investiu em angariar e segmentar o seu próprio público, para que pudessem ser ouvidos pelas 

pessoas certas — aquelas que iriam auxiliá-los quando necessário, como, por exemplo, em 

financiamentos coletivos. A banda mantém perfis nos maiores canais de distribuição de música 

por streaming disponíveis para brasileiros (Spotify, Deezer, Soundcloud, Bandcamp, Google 

Play e Apple Music), além de perfis/páginas no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.  

Ainda que seja difícil, sobretudo em 2022, e mesmo com olhar retrospectivo, escalonar 

gêneros-subgêneros e suas redes de produção ou consumo mais ou menos íntimos à cultura 

digital, o indie rock carrega, sim, uma certa intimidade proeminente. Conforme Amaral e Kehl 

localizam, especialmente para o indie rock millennial, entre as práxis de fãs e artistas que 

visavam o seu fortalecimento estão   

 
Shows, entrevistas em publicações impressas e na web ou participações em rádios e 
tevês são divulgados através da internet pelos sites de redes sociais, mas 
fundamentalmente disseminadas com a mobilização dos fãs. As bandas do gênero 
indie entendem a importância do papel dos fãs na divulgação do trabalho e a força dos 
sites de redes sociais nesse processo, por isso incentivam a participação desses grupos 
através de páginas do Facebook ou de contas do Twitter, por exemplo. (AMARAL; 
KEHL, 2013, p. 3-4) 

 

4.1.1 Indie rock, experimental, sucata: filiações, inspirações, aspirações e rótulos 

 

Com o peso na consciência de que não poderia ser mais clichê, digo que o Apanhador 

Só é uma banda difícil de rotular. Fosse eu o repositor de uma loja de que comercializa álbuns, 

ficaria difícil colocá-lo em uma prateleira que tenha apenas um subgênero do rock escrito em 

sua plaquinha de identificação. Se houvesse espaço em branco suficiente para o pincel atômico 

rabiscar, eu apelaria para o Indie/Alternativo/Experimental, em concordância com algumas 

reportagens e entrevistas (do ponto de vista de quem as escreveu). Reconheço que essas 

categorizações de gêneros musicais estão imbricadas em diversas disputas mercadológicas, 

artísticas e de outras ordens (FRITH, 1996; JANOTTI JUNIOR, 2003), e não é meu objetivo 

entrar em tal discussão.  

Me amparo aqui em um breve mapeamento baseado em resenhas de discos e shows, 

além de entrevistas com a banda, para identificar quais rótulos, afinal, são possíveis de adesivar 

nela. No Escuta Essa Review175 (site de resenhas e críticas musicais), o texto dedicado ao disco 

 
175 <https://escutaessareview.com.br/2017/08/10/apanhador-so-meio-que-tudo-e-um-2017/> Acesso em 19 jun 
2021. 
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Meio Que Tudo É Um utilizou as tags Música Experimental Brasileira, Rock Alternativo, Rock 

Experimental, além de Música Construtivista e outras que flertam com gêneros como samba e 

bossa nova. O Miojo Indie (blog especializado em crítica de lançamentos do gênero indie rock) 

também cristalizou essas marcações ao atribuir as categorias Rock Alternativo e Experimental, 

na resenha do álbum176; o mesmo site, em 2011, publicou uma entrevista com Alexandre 

Kumpinski177, que disse “a gente nunca parou para caracterizar o som da banda” quando 

perguntado sobre características de diversos gêneros e sonoridades trabalhados pelo grupo. 

Dentre todos os seus canais oficiais em plataformas de redes sociais e serviços audiovisuais de 

streaming, somente no YouTube o grupo apresenta algum tipo de descrição sonora nas abas 

utilizadas para tal: “Música popular com espírito aventureiro”178. Eu tomarei a banda mais pela 

chave do indie, permeado pelo alternativo — que não raro aparecem como equivalentes, no 

jornalismo musical, nos partícipes de cenas e até mesmo na literatura (SHUKER, 1999) — por 

acreditar que oferece chaves mais específicas para se caracterizar o Apanhador Só.  

O indie rock é cria dos anos 1980 ingleses, no cenário pós-punk da consolidação de 

sonoridades, temáticas e indumentárias — opostas, de certa maneira, à grande produção 

roqueira espetacularizada no período. Sonoridades mais rítmicas ou dançantes, e menos velozes 

e agressivas; temáticas menos efusivas da celebração à vida, diferente do que fazia o charmoso 

glam metal, por exemplo; indumentárias mais típicas de fãs do que de artistas, com itens que 

poderiam ter saído de qualquer armário de jovens apreciadores de rock (BANNISTER, 2006). 

Nesse sentido, o indie também tem como demarcação seus olhares específicos (críticos) e a 

postura de mão na massa em relação ao showbusiness (HESMONDHALGH, 1999). 

De fato, indie, como abreviação de rock independente, continua a designar artistas que 

não estão no catálogo das grandes gravadoras e não assinaram com os principais selos, que ou 

estão em selos e circuitos específicos de criação e consumo musical ou, além de compor, 

também gravam, produzem e distribuem seus materiais. Bannister (2006) ressalta que é um 

gênero musical nomeado a partir dos seus meios de produção. É justamente nessa chave que 

acaba operando como sinônimo de rock alternativo, por estes capitais de distinção, fortemente 

idealizados, sobretudo na concepção de uma independência almejada e mantida que garantiria 

a liberdade e a qualidade da criatividade — atributos valorizadíssimos no ethos roqueiro. Se 

indie é um rótulo que acabou se dilatando, rock alternativo foi ainda mais. Evitando uma longa 

 
176 < http://miojoindie.com.br/resenha-meio-que-tudo-e-um-apanhador-so> Acesso em 19 jun 2021. 
177 <http://miojoindie.com.br/entrevista-alexandre-kumpinski-apanhador-so> Acesso em 19 jun 2021. 
178 <https://www.youtube.com/user/apanhadorso/about?disable_polymer=1> Acesso em 19 jun 2021. 
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discussão pouco pertinente à tese, entendo que o indie rock está no guarda-chuva do rock 

alternativo (NOVARA; HENRY, 2009).  

Bebendo na fonte do rock britânico dos anos 1960, na subcultura mod e também no 

punk dos 70, é a partir dos anos 1990 que se redimensionou como um gênero musical, espraiado 

para praças muito distantes do Reino Unido; o que, fatalmente, levou bandas a ficarem mais 

conhecidas e assinarem com grandes gravadoras. Nos anos 2000 é possível falar de um boom 

do indie rock, quando este nicho, conforme designa Vladi (2011a), já tocava em estádios e fazia 

parte da trilha sonora de produções Hollywoodianas ou Globais. É lógico, esta trama diz 

respeito a alguns artistas situados nesta categorização; uma fração das diversas cenas locais e 

bandas que ainda “precisam criar seus próprios meios de divulgação do trabalho, numa espécie 

de autogestão de suas carreiras” (AMARAL; KEHL, 2013, p. 3). Significativa parcela  passou 

a oscilar entre majors e selos independentes, mainstream e underground, grandes palcos de 

festivais e locais sem palco ou catraca, como o Apanhador Só.  

Essas dicotomias, paradigmas, ou simplesmente características diferentes ora são 

elucidadas, ora são invisibilizadas, em maior ou menor grau. Por exemplo, uma banda 

underground pode comemorar, ou sua comunidade de fãs pode comemorar, uma participação 

em programa televisivo nacional, inclusão em uma trilha de novela e a assinatura de um grande 

contrato. O mesmo artista e a mesma comunidade podem também destacar o quanto jamais se 

venderam ou criticar o grande circuito midiático da indústria musical se não fazem parte destas 

ambiências ou não estão em evidência (NOVARA; HENRY, 2009). 

 
Os argumentos mais recorrentes fornecidos por fãs, críticos e artistas, para justificar 
sua preferência pela sonoridade do indie, vêm justamente do fato de que ela seria fruto 
de uma criação livre de imperativos mercadológicos e, exatamente por isso, mais 
verdadeira em comparação com os outros tipos de música. O autêntico estaria fora do 
mainstream. Ou seja, no underground, onde se desenvolvem as expressões alternativas 
(MARQUES, 2005, p. 95)  
 

A partir de Hesmondhalgh (1999), Vladi (2011b) lista algumas tipicidades do indie, 

como o pouco uso de efeitos ou sonoridades, um certo minimalismo e lo-fi; canções mais 

introspectivas e melancólicas — ainda assim com ritmos dançantes, conforme as festas indie 

de que falam Amaral e Sartori (2017); a urbanidade e a valorização de cenas locais. Se alinha 

também ao ethos roqueiro na chave da autenticidade de um rock sem firulas, cru. Ao tentar 

tipificar o indie rock, Bannister (2006, p. 57) o define como  

 
feito por brancos, com grupos predominantemente masculinos tocando guitarras 
elétricas, baixo e bateria com um som parecido com The Byrds, The Velvet 
Underground para audiências masculinas e brancas, principalmente gravado em selos 
independentes, sendo disseminado, pelo menos inicialmente, através de uma rede 
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alternativa de meios de comunicação como college radios e fanzines, exibindo um 
ethos contracultural de resistência ao mercado. 

 

 Nestes termos, o indie rock se forjou como uma saída possível, uma alternativa, de 

existência de artistas que se encontram fora das majors e do mainstream, mas que também não 

estão apenas ensaiando em garagens ou estúdios caseiros (HESMONDHALGH, 1999; 

BANNISTER, 2006). Nas suas chaves da criatividade, em oposição à comercialidade, musical 

— ingênuas a meu ver, mas principalmente à minha performance de gosto —, os artistas 

fomentam certas exclusividades de produção e circulação (VLADI, 2011a), a ênfase em suas 

raízes (sonoras, ideológicas, políticas, de proximidade com fãs e cenas de onde vêm) e sua 

fidelidade a elas. Ou seja, existe uma politização do indie rock dada à existência da própria 

indústria musical, à qual não pertence, pertencendo. Seu ideário é menos afeito a mudar o 

mundo, e se cristaliza mais como um modo de existir alheio, ou resistir, à indústria musical 

(BANNISTER, 2006). Outsiders do rock, devidamente cooptados como mercadoria.  

The Strokes foi chamado de “a salvação do rock” quando surgiu no apagar das luzes do 

século em que o rock nasceu. Isso também diz do ethos roqueiro, do rock como objeto de 

proteção, salvação e como aquele que retorna triunfante justamente quando retorna às suas 

raízes (via de regra, nunca às suas sementes). Em suma, esta seara do indie e do alternativo 

onde reside o Apanhador Só está chancelada como um produto vanguardista com verniz (e 

odorizador) do passado. Especificamente o trio gaúcho, algo como mais do que uma banda, um 

coletivo.  

 
4.2 O testemunho de Clara e primeiros desdobramentos 
 

Às 14h33min de 16 de agosto, uma mulher publicou um texto de 142 linhas no 
Facebook sobre o relacionamento que teve com um músico da banda Apanhador Só 
– no relato dela, um homem desleal, que usava artimanhas psicológicas para oprimi-
la e chegou a quebrar seu dedo durante uma discussão. Às 18h01min do dia seguinte, 
o grupo anuncia a suspensão de suas atividades por meio de um post na mesma rede 
social179 (WEBER, 2017).  

 

 A citação acima é trecho de um artigo publicado na versão digital do jornal diário Zero 

Hora, principal periódico do Rio Grande do Sul, duas semanas após a revelação, ou exposição, 

da mulher mencionada — a atriz, escritora, produtora cultural e radialista Clara Corleone. O 

título do artigo, Redes sociais amplificam vozes feministas, mas o quanto a luta pela igualdade 

de gênero avançou?, refere-se aos acionamentos decorrentes do relato de Clara, para além da 

 
179 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2017/09/redes-sociais-amplificam-vozes-feministas-
mas-o-quanto-a-luta-pela-igualdade-de-genero-avancou-9885684.html> Acesso em 19 jun 2021. 
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afetação em fãs do grupo, como signo de debates mais amplos, mas que, por óbvio, são parte 

indissociável das rasuras na relação fãs-Apanhador Só.  

A ruptura do Apanhador Só começou quando Clara publicou em seu perfil no Facebook 

um texto180 relatando as tensões e violências, físicas e psicológicas, de seu relacionamento com 

o guitarrista da banda, Felipe Zancanaro. Naquela data, a união dos dois havia acabado três 

anos antes. Clara justificou o testemunho e a publicização destes fatos por conta do então 

recente lançamento da canção Linda, Louca e Livre, presente no álbum Meio que tudo é um 

(2017), que o grupo começava a divulgar. No texto, que reproduzirei aqui integralmente, Clara 

especifica que o nome da música, uma referência ao(s) feminismo(s) latino-americano(s)181, 

não poderia passar incólume enquanto um dos integrantes do trio teria comportamentos 

incoerentes com tal posicionamento político-ideológico.  

 

fazia três anos que - durante um relacionamento que durou cinco - eu perguntava se 
ele havia ficado com alguém quando voltava de viagem. eu perguntava não sei pq, já 
que meu sexto sentido é um troço mais certo que a morte. eu perguntava já sabendo. 
eu perguntava e ouvia sempre a mesma resposta. mesmo quando vi menina escrever 
no facebook - e não inbox, na timeline. mesmo quando contraí uma doença cujo 
tratamento seria x se fosse dst e y se não fosse, mesmo eu explicando "amor, isso é a 
minha saúde, por favor me fala a verdade", mesmo assim: ele sempre mentiu. 

 
durante todas as turnês e viagens, meu comportamento era o mesmo: em casa, uma ou 
das garrafas de vinho, vendo sex and the city. se eu saía - era raro - saía com os nossos 
amigos ou com a preta. depois voltava pra casa ou ia dormir na casa de amigos. uma 
vez ele ligou e eu disse "você fica viajando pra cima e pra baixo, botei um homem 
lindo e talentoso pra dormir aqui" e ele, na mesma hora "pirula, roger ou sebo?". 
algumas pessoas achavam super descoladão o felipe não encucar de eu dormir na casa 
dos meus amigos. acontece que o felipe não implicava com quem ele sabia que não 
precisava implicar. outros homens com quem ele achava que podia rolar alguma coisa, 
ele também não se preocupava - eu não me aproximava. ele dizia "esse cara é um 
babaca" e eu concordava, me afastava. sabe o que eu fazia? eu mostrava se recebia 
uma mensagem, um inbox. eu contava tudo. inclusive quando eu traí o felipe, eu 
contei. "fiquei com uma pessoa". eu contei. para ser honesta, isso aconteceu três vezes, 
duas eu contei, uma realmente não contei - não tem comparação com o que ele fez 
comigo, mas de fato eu errei e uma vez fui desleal. 

 
pq o negócio pra mim aqui é a lealdade. foda-se a fidelidade. pra mim, clara corleone. 
foda-se. eu amava meu marido eu fiquei com três pessoas durante nossa relação, isso 
não tem nada a ver com não amar, mas em duas situações eu contei, fui leal. numa, 
fui covarde e babaca. 

 
sabe quantas vezes o felipe foi desleal comigo? tá sentada? 

 
mais de quarenta. 

 
eu desconfiava que ele fazia essas coisas, pq no terceiro ano da nossa relação, depois 
de passar semanas em que eu sentia uma coisa estranha e não sabia o que era, chorava 

 
180 Posteriormente, Clara apagou ou restringiu o acesso à publicação para determinados contatos no Facebook. O 
último acesso ao texto foi em 12 de janeiro de 2018, através do link 
<https://www.facebook.com/clara.corleone.3/posts/1630787660287778>. A partir de junho de 2018 ele já não 
estava mais disponível. 
181 “Ni sumisa ni devota, te quiero linda, libre y loca”. 
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a toa, ele finalmente disse - por telefone, como o covarde que sempre foi - que tinha 
ficado com duas meninas. eu perdoei, mas nunca esqueci, e os próximos dois anos da 
nossa vida juntos vieram sob o peso dessa desconfiança, dessa mágoa, dessa dor. 

 
eu tenho amnésia alcoólica e, se acordava sem lembrar o que tinha feito e ele estava 
carrancudo, eu corria pra me desculpar. se ele continuasse insistindo no meu erro, o 
que eu fazia? "aquela vez que você ficou com duas meninas, seu filho da puta", etc. 
fomos dois idiotas, não tínhamos que ter insistido nessa relação. principalmente pq o 
felipe nunca me prometeu que não faria de novo. eu chorava, eu implorava, eu sofria 
e ele dizia "não posso prometer, não posso prometer", eu chorava desesperadamente 
e dizia "olha como eu tô sofrendo, você quer que eu sofra assim?" e ele dizia "não 
posso prometer, não posso". 

 
a eminência de uma nova infidelidade pairava a nossa casa. e, num delírio digno de 
romance vitoriano, eu acreditava que conseguiria afastar o mau agouro. 

 
como? 

 
SENDO A MELHOR ESPOSA QUE VOCÊ RESPEITA. 

 
name it, eu fiz. a casa sempre um brinco? receitas maravilhosas? lingerie nova? luz de 
velas? champanhe na geladeira? surpresinhas? andar na ponta do pé pra não acordar 
o honorável músico que dormia obrigatoriamente até mais tarde? ir em absolutamente 
todos os shows? sexo oral de manhã? sexo sem ter vontade? planejar viagens? em 
95% dos casos pagar pelas viagens sozinha? 

 
check, check, check, check. 

 
name it, eu fiz. 

 
era esse o feitiço que tinha que jogar pra afastar as outras mulheres? então beleza. eu 
precisava manter o meu casamento. eu precisava manter aquele homem bonito, 
engajado, talentoso, comigo. que tipo de mulher eu seria se fracassasse nisso? 

 
quanta tristeza. que desespero que me dá ver meninas nessa situação. dói. 

 
aí finalmente, numa noite em que ele havia voltado de turnê, saímos pra jantar. lá, ao 
desconfiar de uma história muito sem pé nem cabeça, perguntei pela enésima vez 
consecutiva: "você me traiu?" e, finalmente, veio. foi um atrás da outra, só na cabeça 
- sim. muitas vezes. mais de quarenta mulheres. na frente de toda a banda. trepando 
no banheiro, no hotel. sim. muitas vezes não usei camisinha. 

 
depois disso, me senti tão incrivelmente mal que me tornei um troço qualquer, tipo 
um fantasminha de mim mesma. fiquei muito magra. e não contei pra ninguém. não 
contei pra ninguém. nem pra mãe, nem pra preta, nem pro fisch, ninguém. passamos 
mais seis meses juntos. foi o pior período da minha vida. eu me sentia uma merda, 
uma bosta, uma incapaz, uma nojenta. eu tentava fazer o meu casamento dar certo, eu 
chorava no banheiro do trabalho, eu fazia tudo pra agradar ele, ele me dizia que agora 
estava tudo bem, pois era não contar aquelas coisas que fazia ele sofrer, e agora ele 
estava bem. ele nunca me pediu perdão. ele nunca prometeu não fazer mais. 

 
eu me sentia culpada e ele trabalhava a todo o vapor para me fazer sentir culpada. 
numa festa, sem querer bateu no meu nariz e ele sangrou. corri pro banheiro, com 
vergonha, e ele, bêbado, ficou batendo pedindo pra entrar. eu disse que não, ele 
aproximou a boca da porta e disse "então vai se foder". quando eu saí do banheiro, 
pedi que ele fosse embora pois a festa era de amigos meus do colégio, não eram 
amigos dele, e ele se recusou. meu melhor amigo teve que me levar em casa, saí fugida 
da festa me sentindo mal, quando não tinha feito nada de errado. em outra ocasião, 
tive um surto de raiva e comecei a pegar as camisas dele no cabide para colocar pra 
fora da casa, mandando que ele fosse embora, e ele se recusava. tentou me segurar, 
não mediu força e quebrou meu dedo. eu dormi, farta, machucada, e só no outro dia 
percebi que estava com o dedo quebrado. pedi que ele lavasse me cabelo para que a 
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gente pudesse ir na clínica, mas o gênio da música gaúcha era músico e precisava 
dormir, como eu me atrevia a pedir que ele levantasse para lavar o meu cabelo? e, 
depois que saí da clínica com o braço enfaixado, ele me perguntou, frio, fumando um 
cigarro, o que eu ia dizer. passou os próximos dias acompanhando eu mentir a mesma 
história. no trabalho. pros amigos. pros meus pais. pros dele. 

 
quando finalmente nos separamos, ele ainda com essa índole de garoto mimado, passei 
por episódios horríveis e traumatizantes como ter meu ex marido não me atendendo 
no telefone quando nossa cachorra ficou doente - eu não estava ligando 
incessantemente como uma louca, mas estava acostumada a dividir essas 
responsabilidades, essas dores, com ele, e a cachorrinha afinal era dos dois. depois, 
ele simplesmente resolveu que a billie, a ella e a morena não eram mais um problema 
dele e nunca mais ajudou - nem financeiramente, nem ficando com elas quando eu 
precisava viajar. perdi algumas oportunidades de trabalho e de lazer. detalhe: a ella e 
a morena foi ele quem quis adotar, e não eu. 

 
nesse dezembro muito quente, após já saber que ele tinha me traído dezenas de vezes 
e antes dos 6 meses de terror que ainda passaríamos juntos, interrompi seu lindo 
discurso de onde ficaria o nenê para dizer a coisa mais forte que já disse pra alguém. 
eu falei muito calmamente, aquele calor modorrento, eu olhando pro teto. eu falei 
muito calmamente, acho que foi um dos momentos mais lúcidos da minha vida. eu 
disse apenas "se eu estiver grávida, vou abortar. eu jamais teria um filho com uma 
pessoa tão egoísta". 

 
por isso, senhoras e senhores, é que considero um tapa na minha cara que a banda do 
felipe, a apanhador só, escreva e toque e grave uma música que se chama "linda, 
louca e livre", um dos gritos de guerra das feministas. não há nada de feminista ou 
de desconstruído nesse músico e, mesmo que não seja ele o autor da canção, acho 
uma piada de mal gosto imensa que o felipe fique no palco tocando ela durante os 
shows. acho histérico. o felipe teve um relacionamento aberto com uma mulher que 
acreditava estar vivendo um relacionamento fechado. foi cruel, irresponsável com os 
meus sentimentos, desleal, covarde. usou de todo tipo de artimanha psicológica, eu 
pensei que estava ficando louca e, de fato, quase enlouqueci. não pode, agora, a banda 
tocar uma música que pague de bacana sobre como o homem deixa a mulher livre 
para ser o que ela quiser dentro duma relação. pra cima de moi não vai rolar. quer ter 
uma relação bela e adulta com alguém? seja honesto, tenha respeito, tenha carinho. 
tudo isso faltou. faltou pra caramba. 

 
a coisa mais acertada que fiz foi não ter tido um filho com esse cara. espero que vocês 
levem em consideração essa história - ainda hoje dolorosa e difícil de contar - quando 
forem entoar os versos dessa canção nos shows.  
 
nem tudo que reluz é ouro (CORLEONE, 2017, grifo nosso) 

 

Até onde se pode acessar a publicação de Clara, no início de 2018, ela contava com oito 

mil compartilhamentos, dois mil e quinhentos comentários e mais de cinquenta e oito mil 

reações182. Em publicações seguintes, também no Facebook e também posteriormente 

apagadas, ela celebrou a repercussão e as cobranças ao grupo, assim como contextualizou 

algumas informações que percebeu estarem ruidosas pelo teor dos comentários, relatou ofensas 

recebidas, agradeceu a empatia de desconhecidos e negou necessidade de ajuda para iniciativas 

punitivas (POLIVANOV et al, 2020). De forma mais ampla, também teceu conselhos para 

 
182 Dados obtidos em 07 fev 2018. O Facebook atualmente permite sete tipos de reações automatizadas em relação 
às publicações de perfis e páginas: Curtir (aprovação), Amei (indicação de amor), Força (uma espécie de apoio 
amoroso) Haha (engraçado), Uau (espanto), Triste (tristeza) e Grr (irritação). 
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relacionamentos, entre os dias 16 e 22 de agosto (POLIVANOV et al, 2020). Dalmaso (2019, 

p. 70) sinaliza que Clara respondeu à grande visibilidade do seu testemunho, sobretudo no que 

toca à violência física, “esclarecendo que seus machucados são decorrentes de atos não 

intencionais da parte de Felipe; ela afirma que sua postagem original não deixa dúvida de que 

tanto o soco que atingiu seu nariz como o dedo quebrado foram sem querer”. 

No Facebook, Clara já tinha reputação e audiência para além do seu círculo social mais 

íntimo; em seu perfil costumava postar textos reflexivos e crônicas do cotidiano quando 

publicou este longo relato durante a tarde do dia 16 de agosto. Em 2019, parte destes relatos e 

ponderações das suas vivências formaram o livro O Homem Infelizmente Tem que Acabar, “um 

compilado, a partir da ótica feminista, das experiências da vida de solteira de Clara (...) 

abordando os temas amor, sexo e relacionamentos”183. A obra foi laureada com o Prêmio 

Minuano de Literatura, de caráter estadual no Rio Grande do Sul, na categoria Crônicas. “No 

livro, uso a ironia quase como uma ferramenta de educação”, resumiu Clara em entrevista ao 

jornal Zero Hora. Ela também é formada em Arte Dramática, apresentava o programa Todas as 

mulheres do mundo na webradio Rádio Elétrica e permanece hostess da tradicional casa noturna 

porto-alegrense Ocidente.  

Ainda que em escala significativamente menor, e não mensurada propriamente, houve 

questionamentos e suposições nas conversações em rede acerca de uma pretensa intenção de 

Clara em obter notoriedade para si a partir da repercussão do testemunho (POLIVANOV et al, 

2020). A temporalidade do evento, três anos após o término da relação (na típica lógica de que 

denúncias subjetivamente tardias têm menos validade) e logo após o lançamento de um álbum, 

foi elaborada como um suposto indício de premeditação e, portanto, passível de refutação. 

Atenta ou não a estes moldes discursivos de uma vingança perfeita — em que ela ganharia 

visibilidade e prejudicaria a banda — que também circulavam em meio ao cancelamento do 

Apanhador Só, em uma publicação no dia seguinte ao testemunho, Clara reforçou o que seu 

relato inicial já apontava 

 

eu estava bem quieta na minha, nem sabia que a banda havia lançado um disco, não 
vejo o felipe faz anos. vi que algumas pessoas curtiram um texto sobre término que 
escrevi, esse texto nem é sobre ele, é sobre um cacho. pq, então, eu escrevi esse relato? 
pq minha irmãzinha escreveu que eles tinham lançado essa música com o nome de um 
grito feminista - acho que é do movimento da bolívia - e aí foi um pouco demais pra 
mim184    
 

 
183 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2019/11/os-desabafos-e-as-sacacoes-virtuais-
de-clara-corleone-em-o-homem-infelizmente-tem-que-acabar-ck2mbqdvo0d1z01r2jpzzgtq9.html> Acesso em 19 
jun 2021. 
184 <https://www.facebook.com/clara.corleone.3/posts/1630831630283381>. Acessos em 19 jun 2021. 
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Discutindo a apropriação de narrativas pessoais em plataformas de redes sociais pelo 

jornalismo na metodologia noticiosa, Dalmaso (2019, p. 70) se ateve à publicação de Clara, e 

suas próprias construções chanceladas pelos periódicos (e não só eles), entendendo que 

 

A narrativa, repleta de episódios impactantes (deslealdade, traição, desrespeito, 
violência verbal e psicológica etc), descreve a situação de sofrimento de quem a relata 
e permite que o leitor construa, a partir de sua interpretação e disposições individuais, 
o caráter do músico, associando-o a um homem machista, cruel, agressor, covarde e 
hipócrita. 

 

4.2.1 Afetações em rede e imediatas: o cancelamento da banda e de seus shows 

 

Nos dias 16 e 17 de agosto o nome da banda esteve nos trending topics do Twitter no 

Brasil, além de pautar os principais jornais diários do país (não apenas a imprensa especializada 

em música ou editorias musicais) e produtores de conteúdo. Gradativamente, diversos shows 

agendados da turnê foram sendo cancelados por seus produtores locais, em parte também 

porque nos eventos virtuais destas apresentações já havia exigências do público para que estes 

agenciadores assim o fizessem (e provavelmente teriam uma audiência significativamente 

aquém do esperado ou financeiramente viável). O primeiro cancelamento foi feito pelo 

Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (DCE Unisinos), 

que tinha agendado o Apanhador Só para a Calourada, evento de recepção a novos ingressantes 

da instituição naquele início de semestre.  

 

Diante das graves denúncias, o DCE Unisinos optou pelo cancelamento da 
apresentação. Entendemos que os fatos relatados são incompatíveis com a política e a 
visão de sociedade proposta pela entidade, o que torna insustentável realização do 
evento. O DCE acredita na construção de um mundo novo, em que todas as opressões 
sejam extirpadas, de modo que assim reafirmamos nosso compromisso com a luta 
cotidiana de enfrentamento de preconceitos, discriminações e opressões185. 
 

A integrante do DCE Unisinos, Clênia Gajardo, afirmou em entrevista publicada no 

UOL que, apesar de considerar o relato como uma narrativa unilateral, “a suspeita de agressão 

já é suficiente para a resolução de cancelamento”. Não descartou, após maior elucidação, a 

possibilidade de a banda ser novamente convidada para se apresentar: “no entanto, enquanto há 

dúvida, preferimos dar credibilidade ao depoimento da vítima”186. A força do testemunho 

 
185 A publicação atualmente encontra-se indisponível no Facebook. 
186 Reportagem publicada pelo UOL. Disponível em: 
<https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/08/17/banda-tem-show-cancelado-e-anuncia-pa 
usa-apos-denuncia-de-relacao-abusiva.htm> Acesso em 19 jun 2021. 
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também originou uma publicação no Medium187 chamada Bandas que você deveria evitar188, 

com uma lista de artistas que já foram denunciados em contextos similares aos do Apanhador 

Só. Posteriormente foi renomeada para Bandas brasileiras com denúncias machistas.  

O compilamento foi organizado por uma estudante de jornalismo, na época com 19 

anos, do Rio Grande do Sul, inicialmente a partir de registros como notícias em portais e tweets, 

complementado por novos relatos fomentados pela criação da lista. Segundo a criadora, 

informações “de mulheres que afirmaram terem sofrido abusos e/ou machismo por parte de 

artistas de outros grupos — muitos deles que, inclusive, têm letras sobre feminismo no 

repertório”. Entre os artistas presentes nesta lista figuravam Criolo, CPM 22, Francisco El 

Hombre e Carne Doce. Em seguida, uma hashtag no Twitter, #meuartistasecreto, 

ressignificação da hashtag #MeuAmigoSecreto189, também passou a agregar relatos com tal 

natureza testemunhal, preservando ou não a sua identificação 

 

Trata-se de uma tag sobre músicos abusadores que começou desde que a escritora 
Clara Corleone, ex-companheira de Felipe, vocalista da Banda Apanhador Só (banda 
indie hipster que você talvez não conheça), escreveu um relato no facebook – que 
atingiu milhares de pessoas – sobre a relação abusiva que mantivera com o ex 
(agressão física, exposição a DSTs, traições reiteradas), dando início a uma onda de 
relatos parecidos sobre músicos da cena alternativa, o que gerou inclusive uma lista 
de “músicos abusadores que você não deveria apoiar”, que ainda circula na rede190 
(MACEDO, 2017, s/p). 

   

Cortezia (2018, s/p, destaque no original), que assim como Dalmaso (2019) adota uma 

abordagem jornalística em torno do episódio, atenta para o espectro da responsabilidade 

jornalística da lista:  

 

O ponto mais complicado e até contraditório é a atividade do fact checking: mesmo 
que uns digam que não foi feito uma checagem nos relatos da lista — muitas pessoas 
adversas ao texto afirmaram que não existem provas de tais fatos, portanto não tem 
como acreditar neles -, como são denúncias pessoais e anônimas, dizer isso também 

 
187 Plataforma de publicação de textos, similar ao formato blog, inaugurada em 2012. Os usos e apropriações do 
Medium dão-se de diversas formas, profissionais e não profissionais, pagas e gratuitas; destaca-se o seu uso como 
publicação de composições de cunho jornalístico (ainda que não necessariamente realizadas por jornalistas) e 
crônicas. 
188 Atualmente, o link não está disponível para visualização <https://medium.com/@apoieacena/bandas-
brasileiras-que-voc%C3%AA-deveria-evitar-394d5f3725d8> Acesso em 19 jun 2021. 
189 A hashtag #meuamigosecreto foi inaugurada em novembro de 2015, próximo ao Dia Mundial de Combate à 
Violência contra a Mulher (25/11). Seu propósito era, partir das dinâmicas da tradicional brincadeira de final de 
ano do amigo secreto, ou amigo oculto, em que os participantes dão dicas sobre o seu amigo sorteado para que os 
outros participantes descubram quem é, fomentar e agregar narrativas de mulheres relacionadas a atitudes que as 
fazem se sentir oprimidas, denúncias de atitudes machistas ou sexistas - sem revelar quem as praticou. As formas 
de uso e espalhamento da hashtag, contudo, foram se modificando, de um caráter de denúncia espirituosa      para 
indiretas, uso de humor, ou mesmo tentativas de subverter a mobilização, como a hashtag #minhaamigasecreta 
(PILZ, 2016). 
190 <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/meuartistasecreto-e-a-armadilha-comprada-pela-militancia-de-
esquerda-por-nathali-macedo/> Acesso em 19 jun 2021. 
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seria deslegitimar o relato de uma mulher que sofreu agressão. Ainda, como a autora 
do texto é apenas uma estudante de jornalismo, ela não teria como ir atrás de mais 
fontes com histórias parecidas para que tal fato fosse comprovado. E daí surge a 
polêmica. 

 

Longe de negar a importância da iniciativa, aponta que a lista serviu como alerta de que 

“pessoas famosas que muitas vezes admiramos e damos prestígio têm um comportamento 

errado, que não devem ser ignorados” (CORTEZIA, 2018, s/p).  

 

Atitudes que vão contra o que pregam publicamente, em suas falas e produção cultural. 
A hipocrisia das bandas citadas foi revelada, já que muitas delas se mostram 
simpatizantes da luta feminista. Entretanto, esse jornalismo de denúncia deve ser feito 
com muito cuidado, já que entra em jogo a exposição da vida pessoal de pessoas e a 
reputação delas pode mudar rapidamente (CORTEZIA, 2018, s/p) 
 

Diante da difícil mensuração detalhada de desdobramentos, ou consequências, deste tipo 

de episódio, os cancelamentos de shows são uma espécie de termômetro para compreender o 

cancelamento do Apanhador Só. Por serem de uma ordem de exercício do seu trabalho, 

perpassam por implicações financeiras — não só para si, mas todo o circuito que envolve 

apresentações ao vivo, como produtoras, casa de eventos, público que adquire ingressos. Nessa 

dimensão prática, os dois shows com ingressos esgotados programados no Rio de Janeiro para 

as noites do dia da publicação de Clara e a seguinte, estiveram no olho do furacão. O primeiro 

ocorreu dentro da normalidade esperada, já o segundo foi reconfigurado para uma apresentação 

solo do vocalista, Alexandre Kumpisnki, acompanhado por um violão.  

Os concertos faziam parte do festival Levada, na Casa de Cultura Laura Alvim, com 

outros artistas na programação — o Apanhador Só estava agendado como headliner (atração 

principal) nas duas noites em que tocou. A conversação no evento virtual191, que contemplava 

os dois shows do grupo, criado pela própria banda no Facebook, até o dia do primeiro 

espetáculo, foi pautada sobretudo em torno dos ingressos, especialmente após a informação de 

que estavam esgotados (mais de uma semana antes). A primeira manifestação alusiva à 

publicação de Clara aconteceu às 23h29 do dia 16 de agosto, provavelmente enquanto o 

Apanhador Só estava no palco, com um compartilhamento do testemunho acrescido da 

mensagem “Pra quem quiser conhecer mais sobre a banda, relato da ex de um dos integrantes”. 

No dia 17, as conversações neste evento podem ser classificadas como a) demonstrações de 

repúdio, incredulidade e/ou tristeza em relação à banda, b) apoio à Clara; c) tentativas de 

recomercialização de ingressos adquiridos com a explicitação do motivo da desistência ser o 

relato de Clara e a rejeição a Felipe; d) cobranças para que o grupo se manifestasse e, após a 

 
191 <https://www.facebook.com/events/458072291222285> Acesso em 19 jun 2021. 
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primeira manifestação do grupo, debates sobre a nota; e) um posicionamento da banda ou do 

festival sobre a manutenção ou não show do dia 17; f) discussões sobre se o texto de Clara 

configura, e o que seria, um relacionamento abusivo.  

 O segundo show, contudo, não foi cancelado, mas rearranjando para uma performance 

solo do vocalista Alexandre Kumpinski. A comunicação desta reconfiguração, além da garantia 

de devolução de valor do ingresso tanto para quem comparecesse, quanto para quem não fosse 

ao show (e gratuidades para os outros dias do evento), foi realizada não pela banda, mas pela 

página do festival Levada: 

 

Por motivos internos, a banda Apanhador Só não realizará o show da forma como 
estava programado hoje, 17 de agosto, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, 
dentro do projeto "Festival Levada". No entanto, em respeito ao público, o vocalista 
Alexandre Kumpinski apresentará as faixas do novo disco "Meio que tudo é um" em 
um show solo de voz e violão para o público presente. Aqueles que quiserem prestigiar 
serão bem-vindos. Mesmo comparecendo à apresentação, todos que desejarem 
poderão receber a devolução dos ingressos comprados. O Festival Levada, mesmo não 
tendo relação com os acontecimentos internos da banda, oferece também a todos que 
compraram ingressos para o show de hoje, um convite gratuito para qualquer uma das 
próximas atrações (LEVADA, 2017) 

 

Em minha pesquisa exploratória à época deste episódio, na busca por rastros digitais de 

algum relato com mais detalhes desta segunda apresentação, encontrei apenas um texto, em 

formato de resenha, publicado na plataforma Medium, “sobre o que deveria ter sido o segundo 

show da Apanhador Só no RJ pra um site, que preferiu não publicar. Como ele não vai ter mais 

utilidade em breve e ficou enorme, coloquei no Medium pra pelo menos ver o que a galera 

acha”192. No intuito de compor estes entendimentos, reproduzo abaixo os trechos que abordam 

especificamente a apresentação, uma vez que o texto também discute, em boa parte, o 

testemunho de Clara: 

 

Na página do evento, fãs anunciavam a venda de ingressos comprados 
antecipadamente. Para elas e eles, não só o show, mas a banda foi cancelada. [...]  
 
A repercussão forçou uma mudança de planos. Para manter o compromisso com os 
fãs que foram ao teatro, o vocalista Alexandre Kumpinski fez o show sozinho em voz 
e violão. No local, o cenário não era de terra arrasada como se poderia esperar. 
Enquanto o balcão superior estava quase vazio, na plateia se viam poucos assentos 
livres. [...]  
 
E quem foi queria não só relevar o acontecido — pelos comentários, a impressão era 
de que a maioria estava ciente —, mas dar apoio ao vocalista. Isso pode ser atribuído 
à decisão de não expor o protagonista da polêmica. Mas também é preciso lembrar 
que a mudança de formato não foi anunciada a tempo, e os presentes estavam lá na 
expectativa de ver a banda completa. [...]  
 

 
192 <https://medium.com/@rsnows/apanhador-n%C3%A3o-t%C3%A3o-s%C3%B3-1f6e2729dddb> Acesso em 
19 jun 2021. 
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Alexandre entrou sob aplausos, foi à frente do palco e se abaixou, como que tentando 
se aproximar. “Eu queria começar perguntando se alguém quer conversar, falar 
alguma coisa, ou se a gente parte pras músicas?” A única manifestação mais exaltada 
foi de uma fã: “música! A gente quer te ouvir cantar.” [...]  
 
Levou mais da metade do show pra alguém pedir “Linda, Louca e Livre”, canção que 
fala de liberdade em um relacionamento e foi o estopim do post-desabafo. Cantor e 
público, com algum constrangimento, concordaram que não era o momento. Perto do 
fim, foi a vez de Alexandre desabafar. “Tava sendo um dia terrível, talvez o pior dia 
da minha vida, e eu tô me sentindo abraçado aqui”. (NEVES, 2017) 

 

A canção catalisadora do episódio e, sobretudo, seu conteúdo lírico, apareceram pouco, 

ou menos do que eu esperava, nestas conversações do evento virtual, uma centralidade de fãs 

do Apanhador Só. Conforme demonstrarei no subcapítulo 4.4, nos indícios de rasuras, Linda, 

Louca e Livre, já figurava nas sociabilidades de fãs da banda (especificamente em relatos sobre 

dinâmicas de casais-fãs do Apanhador Só), apesar do lançamento recente. Composta por 

Alexandre Kumpinski, a letra da canção consiste em:  

 

Eu não te quero de branco / Eu não te sonho no altar / Eu não te quero de branco / Eu 
não te sonho no altar / Eu te quero linda, louca e livre / Lado a lado, enquanto ainda 
nos faça algum sentido estar / Lado a lado, frente a frente / Dois elos de uma corrente 
/ Que o acaso aos poucos / Vai fazendo e desfazendo encadear / E mesmo que haja 
medo / De te perder por aí de vista / Tanto quanto me é possível / Eu não quero que 
esse elo lindo / Se transforme em algema 

 

 No dia 15 de agosto de 2017, portanto um dia antes do testemunho de Clara, Ingrid 

Mônaco, que se autoapresenta no Medium como “Feminista e amante da música e do cinema. 

Futura jornalista, apaixonada por moda e por tudo que emana expressão” publicou uma crítica 

a esta música na plataforma193. Ela argumenta acerca da dicotomia ou paradigma presente na 

letra em que um homem concede liberdade e problematiza a utilização do termo louca, em 

comparação, por exemplo, com a Triste, louca ou má, da banda Francisco el Hombre, composta 

pela vocalista Juliana Strassacapa. Considera, ainda, Linda, Louca e Livre como “o novo hino 

do relacionamento pós-moderno” e que apesar de ter percebido que diversas mulheres se 

identificaram com a canção, vai “ouvir questionando”. A publicação teve um edit — típica 

dinâmica de atualização de um texto publicado, adicionando novas informações que surgem 

depois de sua repercussão — no dia 17 de agosto, mencionando o testemunho de Clara e que 

as duas estavam conversando a respeito do que aconteceu.  

  

4.3 Três manifestações do Apanhador Só: gerenciamento de crise com hiato, retorno e 
outro hiato ou fim da banda  
 

 
193 <https://medium.com/@ingridmonaco/linda-louca-e-livre-n%C3%A3o-sei-bem-309f3ac72b38 > Acesso em 
19 jun 2021. 



171 
 

O entrelaçamento que elaborei do Apanhador Só com a cultura digital, no sentido de sua 

presença constante em plataformas de redes digitais e em busca de uma proximidade com os 

fãs/consumidores, é parte vital do meu argumento de que esta intimidade ficou cristalizada tanto 

na circulação do acontecimento quanto nos modos em que transcorreu. O Apanhador Só estava 

inviabilizado de não se pronunciar acerca do testemunho, uma espécie de impossibilidade de 

silêncio — um possível modo de lidar, não deixa de ser um gerenciamento de crise, conforme 

Valente e Nori (1990). Esse pronunciamento também era, evidentemente, esperado de uma 

certa maneira, condizente com as dinâmicas construídas até então. O gerenciamento do 

Apanhador Só aconteceu através de três manifestações no Facebook e uma outra de Felipe 

Zancanaro em seu perfil pessoal. Primeiro, a banda propôs um hiato em suas atividades; depois, 

ofereceu a sua versão acerca de alguns apontamentos de Clara, além de explicações, desculpas, 

reflexões, promessas de mudanças de comportamento e a promoção de uma roda de conversa 

pública; por fim, agradeceu a experiência deste encontro presencial e sugeriu repeti-lo. Felipe 

limitou-se a assumir os erros apontados, pediu desculpas e afirmou que já não agia mais desta 

maneira. 

A primeira manifestação194 foi publicada pouco mais de vinte e quatro horas após o 

testemunho de Clara (Figura 4), sob muita pressão para que acontecesse (POLIVANOV et al, 

2020). O breve texto, designado por Polivanov et al (2020, p. 549) como “hiato e 

posicionamento somente após reflexão”, relatou afetações e pesares com a situação (não 

especificando se ambos dizem respeito à sua carreira ou ao ocorrido com Clara anos antes) e o 

anúncio da suspensão temporária das atividades da banda. Também sinalizou a possibilidade 

de o episódio elucidar mais discussões sobre machismos, referindo-se aos seus integrantes 

como “dispostos a rever e modificar cada vez mais em cada um de nós”. Além disso, o grupo 

prometeu outro posicionamento “sobre o assunto” quando fosse possível. 

 

 
Figura 4 — Primeira manifestação do Apanhador Só 
Fonte: Facebook 

 
194 <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1451608488254820&id=133361070079575> Acesso 
em 19 jun 2021. 
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 Àquela altura, cobranças e expectativas se multiplicavam, sugestões de resolver o 

problema Felipe com a sua expulsão da banda e a entrada de outro guitarrista. A manifestação 

do grupo era esperada, inclusive, por fãs que ansiavam um posicionamento para, daí, 

posicionarem-se. Mais do que abrandar, ainda que minimamente, a crise, a publicação aquém 

do esperado amplificou-a. Em Polivanov et al (2020) foi operacionalizada uma metodologia de 

análise discursiva dos três principais comentários de cada publicação do Apanhador Só. 

Apontamos para o tom de ironia nas réplicas; a elaboração da ruptura de coerência expressiva 

— o grupo é comparado a MC Lan, tido como autêntico em uma canção de sua autoria que fala 

de seu interesse por mulheres, em contraposição a uma falsa perspectiva progressista de Linda, 

Louca e Livre —; críticas à manifestação do grupo e; sugestão de que, se ou ao retomar a 

carreira, mudassem o intuito de fazer música descontruidona. Estes três comentários vieram de 

perfis com elementos identitários femininos (POLIVANOV et al., 2020). 

 No mesmo dia, Felipe Zancanaro publicou um texto em seu perfil no Facebook. 

Diferente de todas as manifestações da banda, esta publicação individual se encontra 

indisponível (pelo menos de setembro de 2020 até junho de 2021). 

 

Cometi muitos erros dentro da minha relação com a Clara. Meu comportamento infiel 
causou muito sofrimento e mágoa, e não há dúvidas de que os sentimentos dela são 
genuínos. Me arrependo muito pelo meu comportamento na época e entendo o 
posicionamento da Clara, embora a complexidade de uma relação não caiba em um 
post de Facebook. Hoje, três anos depois do término da relação, num processo que 
desde então envolveu conversas com várias pessoas e muita reflexão, eu venho 
fazendo uso dessas drásticas experiências pra buscar não reproduzir mais esse tipo de 
comportamento. 

 

 A segunda manifestação da banda195 (Figura 5) foi publicada no dia 25 de agosto, oito 

dias depois do primeiro posicionamento. Nesta, consideravelmente mais extensa do que a 

primeira, o Apanhador Só ponderou que depois de “muito ouvir, refletir e conversar” houve má 

interpretação de alguns pontos levantados nos relatos iniciais de Clara, fazendo referência 

inclusive a publicações seguintes da própria196 em que ela elucida alguns detalhes em que 

percebeu interpretações equivocadas. A nota também apresentou explicações sobre a 

composição de Linda, Louca e Livre, onde o grupo se colocou numa perspectiva de construção 

social masculina, de uma banda formada exclusivamente por homens, para repensar seu lugar 

e atitudes. Por fim, o Apanhador Só propôs uma roda de conversa, na Casa de Teatro, em Porto 

 
195 <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1458331534249182&id=133361070079575> Acesso 
em 19 jun 2021. 
196 <https://www.facebook.com/clara.corleone.3/posts/1633441523355725> Indisponível até 19 jun 2021. 
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Alegre, no domingo seguinte (27 de agosto) “com quem estiver disposto a fazê-lo de forma 

respeitosa — sobre os papéis que desempenhamos e o que podemos fazer para construir 

relações mais horizontais e saudáveis”. O convite ainda apontou a preferência pelo espaço físico 

em detrimento das redes digitais, com a justificativa de que na primeira “a existência do outro 

é muito mais inteira, completa, humana”.   

 

 
Figura 5 — Segunda manifestação do Apanhador Só  
Fonte: Facebook 
 

O texto, em certa medida, desviou de Felipe para focar na exposição que lhe toca como 

artista e sujeito coletivo. O cerne foi a problemática na canção Linda, Louca e Livre — premissa 

para o manifesto de Clara, como já apontado. O grupo alegou que a canção não continha essa 

intencionalidade feminista, mas que “ela tem seu mote na vontade/busca por uma relação 

sincera e livre entre duas pessoas”. Nesse sentido, a banda tentou realizar um auto-indulto com 

relação às acusações de que estaria tentando assumir um tipo de protagonismo do movimento 
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feminista ao compor uma música com temática ativista, o que não seria condizente com a 

própria ideologia tendo em vista o comportamento de um dos integrantes. 

 

Entendemos que, como uma banda formada exclusivamente por homens, não nos cabe 
e tampouco temos a pretensão de protagonizar discussões das lutas feministas. Mesmo 
assim, acreditamos ser muito importante que não nos excluamos do debate, 
repensando cada vez mais profundamente a construção das nossas masculinidades - e 
o papel que desempenhamos na sociedade a partir delas. 

 

De acordo com o texto, a proposta da roda de conversa teria como objetivos entender a 

opinião do público e o que ele sentiu ao ler o relato de Clara, além de abrir um espaço para que 

os integrantes da banda pudessem apresentar a sua própria perspectiva. O grupo não especificou 

se o convite era para fãs ou não. O fomento de um encontro presencial para além da dialogia 

virtual, por supostas benesses desta dinâmica, enquanto gerenciamento configuraria um espaço 

em que o grupo conseguiria exercer algum tipo de controle ou mesmo promoção de diálogo, 

sem a avalanche de comentários raivosos no Facebook. Ainda que sua relação histórica e usual 

com fãs, e a perspectiva de banda-coletivo, seja significativamente demarcada pela mediação 

das plataformas, naquele momento este era um ambiente deveras hostil e com menos 

oportunidades de amortizar os danos.  

 Nos comentários à esta manifestação, apesar de indicações de apoio ao gerenciamento 

do Apanhador e apreço pela obra, o tom imperativo foi de repreensão ou desapontamento 

justamente a este modo de lidar, pela justificativa apresentada à composição de Linda, Louca e 

Livre e como trataram o acontecimento — as palavras usadas na publicação, ou as frases 

escritas, por exemplo. Entre as principais discussões observadas estão:  a) a quebra de 

expectativa quando a mea culpa foi entendida como pormenorizada; b) a culpabilização 

extensiva aos outros integrantes além de Felipe, já reivindicada a partir do relato de Clara e 

agora cristalizada por uma manifestação do grupo; c) a delegação de que o gerenciamento, em 

certa medida, relativizou o relato da vítima; d) críticas aos fãs do grupo, sobretudo homens, que 

estariam liderando apoio ao grupo independente do acontecimento; e) elogio à proposta da roda, 

mas crítica à dinâmica da mesma — em comentários que indicavam a participação destes perfis 

na roda (POLIVANOV et al, 2020). 

No mesmo dia do evento, o jornal Zero Hora publicou uma reportagem de cobertura da 

roda: 

 
Cerca de 50 pessoas, em grande parte, amigos dos integrantes, participaram do 
encontro. 
 
Uma dinâmica, que teve duração aproximada de três horas, foi coordenada por duas 
assistentes sociais convidadas pela banda. Cada um dos participantes pode colocar sua 
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visão e opinião dentro de três questões: “como me sinto quando me percebo 
desrespeitado”, “qual foi a parte mais difícil de toda essa situação (da polêmica)” e “o 
que eu acredito que seja necessário para construir caminhos melhores diante de 
momentos difíceis”. 
 
Respondendo à segunda pergunta, o guitarrista Felipe Zancanaro, que foi taxado de 
“desleal”, “cruel” e “covarde” pela ex-companheira Clara Corleone em relato no 
Facebook, afirmou: 
 
– Nunca foi minha escolha pessoal tornar minha vida íntima pública, e ver isso 
acontecendo, me ver sendo julgado nesse contexto, atacado, desde o primeiro dia até 
hoje, vem sendo muito difícil. 
 
Com o tempo apertado ao final do evento, Alexandre Kumpinski, vocalista e 
guitarrista, foi o único dos integrantes a responder sobre o que deve ser feito agora. 
 
– Como homem, é muito importante pontuar que a gente deve rever as nossas 
masculinidades dentro desse processo todo. O que a gente está tentando fazer aqui é 
tirar, de alguma forma, coisas boas disso tudo, fazer (do limão) uma limonada, e eu 
acho que a limonada vem de repensar a nossa forma de ser homem, e a construção 
que se deu desde que a gente nasceu. 
 
Os integrantes da banda não revelaram se têm planos de retomar as atividades e, 
dizendo-se abalados, não responderam a perguntas da reportagem ao final do 
encontro.197 

 

 A terceira e última manifestação do Apanhador Só198 aconteceu três dias após a 

convocação da roda de conversa (Figura 6), em 30 de agosto. O grupo agradeceu as pessoas 

que participaram do encontro e outorgou-se um status de pioneirismo pela abertura de espaços 

de conversa acerca de temas tão sensíveis — ainda que não tenha especificado detalhes da 

conversa presencial. O Apanhador indicou que tinha a intenção de repetir a roda de conversa 

em outras cidades onde realizasse shows (sem qualquer previsão de data de que estes 

retornassem). No entanto, com base em publicações seguintes no Facebook, ou mesmo em 

busca por rastros digitais199, não houve qualquer resultado que apontasse a realização de outro 

evento da mesma natureza. 

 

 
 

197 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2017/08/nao-foi-minha-escolha-tornar-minha-
vida-intima-publica-diz-guitarrista-da-apanhador-so-apos-polemica-9881215.html> Acesso em 19 jun 2021. 
198 <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463106623771673&id=133361070079575> Acesso 
em 19 jun 2021. 
199 No Facebook e no Twitter, através de palavras-chave como “apanhador só”, “roda de conversa” e “debate”. 
Os únicos resultados encontrados faziam referência à roda de conversa em Porto Alegre. 
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Figura 6 — Terceira manifestação do Apanhador Só 
Fonte: Facebook 
 

 Nos comentários desta publicação, noto que a refuta ao modo de lidar teve significativos 

questionamentos acerca de sugestões que satisfizessem parte do público que não aceitava o 

gerenciamento do grupo (POLIVANOV et al, 2020). A equivalência do que chamo de 

gerenciamento, nessas conversações foi o termo solução. A ironia em torno da 

(im)possibilidade de seguimento da banda permaneceu, assim como sinais de que havia 

expectativa da roda ser um momento de redenção para os integrantes e para fãs que gostariam 

de poder continuar sua relação; e que esta expectativa foi frustrada.  

 O Apanhador Só retomou as atividades, ao menos publicamente, três meses depois. Fez 

algumas apresentações, incluindo reprises dos moldes de shows da turnê Sala de Estar, 

divulgadas em seus perfis e páginas, do final de 2017 até meados de 2018, quando também 

concorreu a algumas premiações. Desde então, não há mais informações oficiais sobre o grupo. 

O vocalista Alexandre Kumpinski iniciou sua carreira solo em 2019, com apresentações e 

lançamento de singles200. Felipe venceu a categoria Trilha Sonora do Prêmio Açoarianos de 

Dança201, em 2019, pela trilha sonora do espetáculo Afluência. 

 
4.4 Indícios de rasuras na relação fã-Apanhador Só 
 

 Conforme já mencionei no capítulo anterior (Quadro 3), meus observáveis para o 

apontamento de indícios de rasuras e perenidade de rasuras são os comentários nas três 

manifestações do Apanhador Só, em 2017, no Facebook e uma busca avançada retroativa por 

“apanhador só”, acrescido de outras palavras-chave, no Twitter. Do corpus no Facebook, 

elaborei um nucleamento a partir de aproximações na produção de sentido, seguindo o método 

da ACSRD; com os tweets produzi uma compilação em forma de mosaico.  

No primeiro procedimento, ainda que fosse possível fazer divisões destes indícios de 

rasuras em porquê ocorrem e como ocorrem, os atravessamentos que as publicações de fãs 

possuem me fazem entender esta separação como contraproducente. Identifiquei, portanto, a 

constituição ou manifestação de rasuras, em oito nucleamentos, através: 

 

 
200 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2019/09/voz-da-apanhador-so-alexandre-
kumpinski-faz-primeiro-show-com-musicas-solo-nesta-quinta-feira-ck05rtxds02j601l5yjz9x97s.html > Acesso 
em 19 jun 2021. 
201 <https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/os-vencedores-do-pr%C3%AAmio-a%C3%A7orianos-de-
dan%C3%A7a-1.486912> Acesso em 19 jun 2021. 
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● Do papel que o Apanhador Só teve na superação de relacionamentos e fases 

difíceis da vida:  nessas apropriações que fazemos de canções como signos de eventos 

pessoais, uma parcela de fãs teve as músicas do grupo como espécie de trilha sonora 

de términos de relacionamento ou períodos turbulentos; a banda, em si, um ombro 

amigo nestes momentos de dor. A rasura nesta tipicidade, portanto se deu não apenas 

pela associação de músicas do Apanhador Só como agentes de consolo e recuperação, 

mas também do próprio grupo como tal — uma vez que fomentava a proximidade e 

intimidade (GIORGIS, 2017; POLIVANOV et al, 2020) —, assumindo ambos como 

partícipes da volta por cima, que agora precisaria ser reconfigurada (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7 — Do papel que o Apanhador Só teve na superação de relacionamentos e fases difíceis da vida 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

● Da desvinculação emocional e material: são ações simbólicas e práticas da 

desvinculação. Uma despedida com ritual de abandono e desapego por aquilo que se 

tinha ou se fazia na relação fã-Apanhador Só. Destaco a proeminência de indicativos 

da dispensa de material audiovisual da banda de toda sorte e o unfollow nos perfis e 

páginas do grupo nas suas plataformas (Figura 8).  

 

 

 
Figura 8 — Da desvinculação emocional e material 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
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● De uma suposta falta de autenticidade da banda: na chave da ruptura de coerência 

expressiva, fãs sinalizaram que as construções artísticas do grupo, partilhadas com seu 

público, e/ou as conexões formuladas por eles mesmos, e que eram fundamentais, 

foram dilaceradas. O comportamento dos integrantes do Apanhador Só no seu foro 

íntimo, ou nem tão íntimo assim, foi não apenas divergente da arte que produziam e 

performavam, mas incompatível e, portanto, deslegitimado, cessando a relação 

existente (Figura 9). Ou seja, a leitura de uma falta de autenticidade entre o que se 

performava publicamente e o que se fazia em outras esferas, mais do que motivar 

críticas, fomentou também o abandono da relação. 

 

 
Figura 9 — De uma suposta falta de autenticidade da banda 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

● Da individualidade da afetação: sobretudo como resposta para manifestações de 

apoio ao Apanhador Só, que via de regra eram contestadas, identifiquei uma certa 

qualidade de afetação individual paralela (não ouso dizer descolada) à participação no 

processo de cancelamento da banda. Ou seja, fãs que não conseguiam mais manter a 

relação fã-artista, mas não estavam cobrando ou repudiando a banda, tampouco 

exigindo que outros desistissem dela também. (Figura 10). 
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Figura 10 — Da individualidade da afetação  
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

● Do cancelamento de Linda, Louca e Livre: recém-lançada, a canção que motivou 

o relato de Clara já fazia parte das sociabilidades de fãs do grupo, para em seguida ser 

ressignificada como motivo e símbolo da desvinculação. Nesse sentido, ao formular a 

ruptura de coerência expressiva como co-construída, da mesma maneira que a 

coerência expressiva é alterizada (PEREIRA DE SÁ; POLIVANOV, 2012; 

GOFFMAN, 2009), a faixa também tem a sua própria ruptura de coerência expressiva 

(Figura 11). 

 

 
Figura 11 — Do cancelamento de Linda, louca e livre 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

● De negociações, contestações e inferências sobre o gerenciamento: apesar e/ou 

diante da tristeza, raiva e desapontamento com os integrantes, fãs confabularam sobre 

como o grupo deveria agir a partir do testemunho de Clara e julgaram as atitudes 

tomadas. Da coletividade fomentada pela banda (GIORGIS; 2017) como catalisadora 

de uma reivindicação de participação do gerenciamento, destaco a predominância de 

pedidos ou exigências do término de suas atividades ou a saída de Felipe. Estas seriam 

condicionais para manter uma espécie de legado ou até mesmo para manutenção da 

relação fã-artista. Nesse sentido, há indicativos de que o gerenciamento, considerado 

insatisfatório, e não apenas o testemunho de Clara, foi crucial para que a relação fã-

artista fosse rompida (Figura 12). Especificamente, notei a insatisfação pelo modo de 

lidar como determinante, como ponto final nas expectativas de reconciliação, em cada 

uma das manifestações.   

 

                   

             



180 
 

 

 

Figura 12 — De negociações, contestações e inferências sobre o gerenciamento  
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

● Do arrependimento de toda a relação: a lamentação pelos investimentos — 

afetivos, financeiros, entre outros — realizados em prol do artista e da relação fã-

artista. A rasura aqui, de certa maneira, também converge para dimensões comerciais 

ou de consumo, e não apenas afetivas (Figura 13). 

 

  

 
Figura 13 — Do arrependimento de toda a relação 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

● Das lembranças: uma certa dissidência tipificada da desvinculação emocional e 

material, os encontros presenciais com o grupo, como shows e registros fotográficos, 

são citados e rememorados enquanto modos de lidar e expressar como, quanto e 

porquê o episódio é doloroso (Figura 14). 
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Figura 14 — Das lembranças 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 

 

De uma forma mais ou menos probatória da perenidade das rasuras, aponto não só para 

a manutenção das mesmas mais de três anos após o testemunho de Clara, mas também para 

certos retornos, negociações, manifestações de saudade e, evidentemente, a efetividade do corte 

de laços ou não-consumo da banda, como na compilação abaixo (Figura 15), que compreende 

tweets de 22 de outubro de 2019 até 28 de dezembro de 2020.  

  

 

Figura 15 — Perenidade das rasuras na crise do Apanhador Só 
Fonte: compilação elaborada pelo autor 
 

A ruptura do Apanhador Só originou rasuras que culpabilizaram a banda pelo afeto 

desenvolvido e posteriormente abalado. Conforme Holman (2020), a cultura do cancelamento 

opera na grande exposição de um problema e de quem está sendo apontado como a causa ou 
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protagonista de algo reprovável, concomitante à suspensão imediata de endosso ao sujeito ou 

obra. Nos comentários e respostas na página do Apanhador Só e eventos virtuais de 

apresentações, isso ficou cristalizado nas solicitações de devolução ou comercialização de 

ingressos, desistências de comparecimento, indicação de abandono de fãs à banda e a 

tipificação de aborrecimentos. Ou seja, cada qual manifestou exatamente o que rasurou a 

relação fã-artista, o que estava fazendo a partir da reconfiguração simbólica do grupo ou faria 

dali pra frente. 

Se, conforme Baym (2013), em relações sociais com senso de proximidade há uma 

expectativa por comunhão de comportamentos, referenciais e ideologias, e no caso da relação 

fã-artista associada a obra artística, a interrupção desta comunhão catalisa modos de lidar que 

se descolam sem se soltar das impressões alheias ou da leitura de que a banda estava cancelada 

(portanto, não passível de consumo sem recriminação, própria ou de outrem). A rede fã-

Apanhador Só se expandiu naquele momento, quando a banda foi dilacerada por pessoas que 

sequer sabiam de sua existência até então. Especificamente, não só a revelação de atitudes 

dissonantes, ou discordáveis, foram passíveis de exposição e responsabilização, mas a produção 

artística do grupo, elaborada de certa maneira mais coletiva (GIORGIS, 2017), foi 

desqualificada por ser incoerente. Esta incoerência é cada vez menos permitida, mais vigiada e 

menos redimível na cultura pop em suas relações hierárquicas (NAKAMURA, 2019). A roda 

de conversa proposta pelo Apanhador Só foi uma tentativa de retomar a subjetiva 

horizontalidade na relação fã-artista, mas os relatos sobre o evento indicaram que houve um 

controle não esperado e também reprovado. 

As rasuras aqui se atrelam à potencialidade da ruptura de coerência expressiva 

(PEREIRA DE SÁ; POLIVANOV, 2012) não só enquanto modos de perceber, julgar e 

sentenciar o outro, mas de revisão das suas próprias construções — de gosto, afeição, memórias, 

relações sociais: “era o que unia meus amigos”, conforme a Figura 15. Fica evidente que os 

investimentos diversos, como financeiro, temporal e afetivo, fomentados pela ideia de que fãs 

participavam ativamente da banda, operam como propulsores para o sentimento de traição 

relatado, algo não passível em uma relação que sensibiliza estreitamentos, reciprocidade, 

colaborações e alinhamentos de toda sorte (BAYM, 2013). Há o que Felipe (e a banda) fez com 

Clara, e há o que o Apanhador Só fez com seus fãs; embora sejam indissociáveis, aparecem 

como esferas diferentes.   

A convocação de terceiros para se manifestar nas publicações do Apanhador Só, através 

da menção notificável a perfis no Facebook (POLIVANOV et al, 2020), e indicativos de que se 
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tratava de fãs, não deixa de ser uma exposição por conta de seus vínculos. Se a falta de endosso 

ou satisfação a determinadas expectativas dos fandoms pode gerar reações intensas de 

desqualificação e perseguição, shade e shaming, (ROOS, 2020), não cancelar pode 

potencializar uma espécie de cancelamento de fãs. O cancelamento destes, enquanto sujeitos 

de comportamentos reprováveis por não se posicionarem ou não aderirem ao cancelamento 

(NG, 2020), ocorreu tanto por outras e outros fãs, quanto por pessoas alheias a qualquer vínculo 

com o grupo.  

Nesse sentido, também ficou nítida a expectativa quanto ao gerenciamento tanto para 

manutenção da relação fã-artista, quanto pelo histórico de comunicação na carreira do próprio 

Apanhador Só. Este gerenciamento, aquém do esperado por alguns, na sua diluição por 

manifestações-notas de explicação e roda de conversa, propiciou novos pontos de rasura, de 

onde não se pode mais segurar o furo no casco do barco com gambiarra em mar aberto. Ainda 

que, após as três manifestações, muitos fãs tenham se dado por satisfeitos, questionando os 

insatisfeitos com quais outras formas de lidar poderiam existir além dessas, as manifestações 

também contribuíram para a decepção. Ou seja, para alguns bastou o testemunho de Clara; para 

outros, isso se deu após a primeira manifestação da banda, ou a segunda, ou até a terceira, numa 

espécie de oportunidade para que a banda revertesse a crise especificamente com seus fãs.  

A busca no Twitter pela perenidade das rasuras (Figura 17), existindo em lamentação e 

indignação esperadas, contudo, me parece sinalizar para a permanência de um consumo 

inesperado. Diferente do processo de desvinculação, exteriorizado, este consumo seria de uma 

ordem não publicizável; ou, se publicizada, com certa textura de mea-culpa ou autoindicação 

de incoerência expressiva. 

 

4.5 Processos de desvinculação de fãs do Apanhador Só 

 

O corpus que apresento aqui foi elaborado a partir de publicações no Twitter entre 

outubro de 2019 e dezembro de 2020, que indiciam rasuras perenes naquilo que metaforizo 

como o borrão de tinta tão espargido em uma folha de papel que poderia até invisibilizar a 

leitura de afeto que se tinha até então. Enviei o questionário para vinte e dois perfis nesta 

plataforma, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. De treze não obtive qualquer retorno. Dos 

outros onze, uma pessoa se negou a responder (apresentarei sua justificativa neste subcapítulo) 

e duas que concordaram em responder não o fizeram. As respostas das seis pessoas que 

constituem, portanto, o meu corpus para esta etapa, na data em que responderam tinham entre 

20 e 32 anos. Cinco identificadas com o gênero feminino e uma com o masculino; quatro dessas 
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pessoas são residentes do Rio Grande do Sul e duas do Rio de Janeiro. Metade delas viu a banda 

em apresentações ao vivo. Designarei estas pessoas como Marianna, Nelson, Larissa, 

Peneloppe, Angella e Daniella, todos nomes fictícios para preservar suas identidades (Quadro 

6):  

 

 
Nome fictício 

 
Idade 

 
Residência 

Gênero auto 
identificado 

Marianna 24 RS F 
Nelson 20 RS M 
Larissa 23 RJ F 
Peneloppe 29 RJ F 
Angella 28 RS F 
Daniella 32 RS F 

Quadro 6 — Dados identitários de co-colaboradores da pesquisa sobre o Apanhador Só  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O primeiro questionamento que propus depois destes dados identitários, e a confirmação 

de que já haviam deixado de gostar de algum artista musical por divergências sociopolíticas ou 

comportamentais, foi a marcação em escala linear acerca de posicionamento político (Figura 

16) — mais à esquerda (1) ou mais à direita (10) — conforme o recurso da plataforma do 

Google. Marianna marcou seu posicionamento como o mais à esquerda possível (1); Nelson, 

Peneloppe, Angella e Daniella marcaram como o segundo mais à esquerda possível (2) e; 

Larissa marcou como o terceiro mais à esquerda possível (3). Marianna, Peneloppe e Daniella 

são as co-colaboradoras da pesquisa que já haviam assistido a pelo menos uma apresentação da 

banda antes do relato de Clara. 

 

 
Figura 16 — Escala linear de posicionamento político de co-colaboradores no episódio Apanhador Só 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do Formulários Google 

 

A ciência do testemunho de Clara (Como você tomou conhecimento do relato da Clara 

Corleone e com quem conversou ou se informou sobre ele?) foi diversa. Marianna e Peneloppe 
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receberam pelo feed de seus perfis no Facebook, tanto em compartilhamento de amigos quanto 

em grupos específicos: “Vi a publicação dela no Facebook e depois circulando em grupos 

feministas de Santa Maria. Lá conversei com minhas amigas e o pessoal que gostava deles na 

cidade”, informou Marianna. Para Nelson, Angella e Daniella a denúncia de Clara foi vista 

primeiramente no Twitter, através de terceiros que tweetaram, retweetaram ou até montaram 

threads202. Larissa soube enquanto assistia (ouvia) ao lyric video de Linda, Louca e Livre, que 

a banda publicara em seu canal no Youtube dias antes, através da seção de comentários.  

Todo este grupo de co-colaboração da pesquisa afirmou que, na época, não se limitou a 

receber e processar a notícia, mas também iniciar ou participar de conversas a respeito. Estas 

transcorreram com outras e outros fãs, grupos de amigos ou grupos identitários. Angella teve 

interesse específico na repercussão local, com pessoas conhecidas de Porto Alegre, uma vez 

que não reside na capital e cidade natal do Apanhador Só. No modelo de entrevista 

semiestruturada presencial inicialmente previsto, esta seria uma oportunidade para obter relatos 

de como o cancelamento e as rasuras foram elaborados em foros coletivos privados.  

Uma eventual ordem do não-esperado acerca do testemunho (O relato da Clara te 

surpreendeu?), conforme minha suposição, foi corroborada por Nelson, Larissa, Angella e 

Daniella, enquanto para Marianna e Peneloppe não causou estranheza. Meu ponto aqui, e 

justamente por isso a questão recebeu um complemento obrigatório (Por que?), independente 

da marcação sim ou não, foi traçar um panorama — ainda que bastante subjetivo — em torno 

das expectativas relacionadas ao Apanhador Só e seus integrantes.   

No primeiro grupo, a surpresa, o “não esperava essa atitude deles/não esperava isso da 

banda”, como definiu Nelson, também ocorreu por conta “da proposta ‘positiva’ da banda e por 

seu viés político e de mundo”, no entendimento de Daniella, e “ainda mais por ser o Felipe o 

pivô da situação, porque ele era meu integrante favorito da banda”, para Larissa.  Um possível 

reflexo da distância temporal do episódio em que esta etapa da pesquisa empírica foi conduzida, 

em janeiro de 2021, são as ponderações atuais. Ressalvas, que são tanto de ordem autocrítica 

quanto essencialmente generalista ou conformista. Respondendo três anos e meio após a crise, 

Larissa disse que “hoje em dia acho que foi um pouco ingênuo da minha parte”, referindo-se à 

associação do grupo com alinhamentos sociopolíticos próximos do seu ou a impossibilidade de 

 
202 Threads, ou fios, são sequências de tweets que um perfil publica acerca de um mesmo assunto, tema ou tópico. 
É uma tática utilizada para dar vazão e visibilidade à complexidade, quantidade de informações ou espécie de 
estrutura por capítulos do que se quer desenvolver textualmente, uma vez que cada tweet na plataforma tem a 
limitação de 280 caracteres. 
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que Felipe agisse assim. Angella considerou inesperado “apesar de saber que o meio artístico 

ainda é muito machista”.  

No segundo grupo, um relato e atravessamento da experiência/vida pessoal embasou a 

justificativa de que não houve qualquer surpresa. Peneloppe acompanhou “durante muitos anos 

a dinâmica de banda/shows de um ex. Sei que nem todo cara de banda é como o Felipe, mas é 

bastante comum. Então não me surpreendeu quando soube, só fiquei triste”. Destaco que parte 

das relativizações ao testemunho de Clara, especificamente quanto a traições amorosas de 

Felipe, se deu na chave de que este seria o comportamento esperado de um artista musical; ela 

deveria estar preparada/não o cobrar por isso (POLIVANOV et al, 2020). A outra resposta 

negativa, de Marianna, oferece uma leitura mais estruturalista e contextual do episódio, 

atrelando-o ao machismo na sociedade, assim como o próprio testemunho público e espalhado 

ser um recurso bastante emergente.  

 
vivemos em uma sociedade estruturalmente machista, ou seja, todas e todos fomos 
socializados dentro de um contexto em que a violência de gênero é a base das relações 
afetivas. O fato de um cara “desconstruído” ter sido abusivo com a namorada, 
inclusive agredindo ela, e o outro ser conivente, não é em si surpreendente. Seria até 
contraditório esperar que ele não poderia ser abusivo, porque se o machismo é 
estruturante ninguém está livre de ser machista. Na época foi um baque porque a 
exposição de um caso assim, envolvendo pessoas conhecidas, é um baque. Não era 
comum, há sei lá 20 anos atrás, mulheres denunciarem casos de abuso na internet. O 
exposed é algo muito novo. Antes se denunciava na delegacia e mesmo assim era 
preciso muitas provas e uma coragem absurda para denunciar, porque é comum que 
mulheres vítimas de abuso fiquem “marcadas”, desacreditadas e julgadas depois de 
denunciar, ainda mais se for uma denúncia contra pessoas famosas, queridas por muita 
gente, como foi o caso da Clara com Apanhador (MARIANNA) 

 

 Marianna menciona, ainda que não nominalmente, os relatos de assédio, abuso e 

violência envolvendo o vocalista Alexandre Kumpinski (POLIVANOV et al, 2020).  

Resumindo o gerenciamento do grupo a “um hiato nas atividades e depois uma roda de 

conversa pública”, propus uma questão acerca dos modos de lidar do Apanhador Só a partir dos 

relatos sobre Felipe e Alexandre (Qual é a sua opinião sobre o modo de lidar da banda a partir 

dos relatos sobre Felipe e Alexandre — com um hiato nas atividades e depois uma roda de 

conversa pública?). Todas as respostas sinalizaram o hiato como natural; cinco delas 

endossaram a iniciativa da roda de conversa, com a ressalva de ser “o mínimo que puderam 

fazer”, segundo Daniella. Marianna, Nelson e Angella, contudo, sublinharam que não tiveram 

conhecimento acerca de eventuais resultados da roda de conversa, justamente por terem deixado 

de acompanhar o grupo. Angella, especificamente, porque sequer sabia da roda de conversa, já 

que deixou de seguir e receber informações do grupo logo após ver o testemunho de Clara. 
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Para Larissa, o lugar em que os integrantes se colocaram na nota, de homens numa 

sociedade machista, de certa maneira foi validado e associado à proposta da roda como “um 

bom modo deles tentarem entender melhor o que houve de tão errado (porque é comum que 

homens não entendam e só peçam desculpas porque foram expostos)”. Larissa, contudo, 

pontuou que “rodas de conversa sobre como a construção patriarcal da sociedade interfere nos 

relacionamentos afetivos através da forma como educa (majoritariamente) seus homens, são 

importantes”, mas precisam acontecer “numa base regular, não uma vez só p/poder ‘limpar a 

barra’ da banda”. Lembro, a partir disso, que o grupo afirmou cogitar outras rodas, mas não há 

nenhum indício da realização de outros eventos similares.  

Ainda sobre o gerenciamento, Marianna deixa latente a perspectiva de uma ruptura de 

coerência expressiva acerca do episódio: 

 

Primeiro eles falaram nas redes que “não é bem assim” né?! Uma declaração, carta 
aberta, meio na defensiva. O hiato foi uma necessidade porque eles tavam lançando 
disco novo e boa parte do público estava muito indignada, não sei se teria como seguir 
com a turnê. Não cheguei a acompanhar essa roda de conversa, mas sinceramente, 
acho o mínimo que eles tenham se esforçado, pelo menos publicamente, pra debater 
o tema porque o dano causado não tem volta. Todas as ações pós-denúncia da banda 
foram desproporcionais ao que Clara passou. Mas o que penso é que a pretensão de 
serem os “feministo” foi o que acabou com eles, porque a partir do momento que tu 
constrói uma imagem em cima disso, tu precisa bancar. É óbvio que todo mundo tem 
um passado horrível, até porque muitas das coisas que debatemos agora não eram 
debates vivos na nossa adolescência (pra quem é millennial, claro), mas eles 
ganhavam dinheiro com essa imagem dos cara do bem, inclusive foi o que 
desencadeou tudo, aquela música da mulher linda, louca e livre... 

 

 Nenhuma das seis co-colaborações da pesquisa teve desinteligências acerca do 

Apanhador Só (Você teve algum tipo de desentendimento com pessoa(s) próxima(s) de você 

por conta do episódio?). Este questionamento tinha a intenção de verificar a possibilidade de 

conflitos pessoais por desavenças quanto a posicionamentos e reações em torno da banda a 

partir do relato. O seu complemento, opcional, Se sim, como foi este(s) desentendimento(s)?, 

portanto, não foi respondido.  

 Nelson, Peneloppe, Angella e Daniella não ouviram mais músicas da banda, enquanto 

Marianna e Larissa sim. Minha proposta de reflexão acerca de O que o Apanhador Só significa 

para você hoje, mais de três anos após o acontecido, resultou em todas as respostas se referirem 

ao passado. A relação que existia e não existe mais, no entanto, flerta com um caráter saudosista 

nas elaborações mais simples, como “nostalgia” (Marianna), “uma banda que eu ouvia nos 

meus 20 e poucos e que evoca certa nostalgia, porém fazem muitos anos que não ouço” 

(Daniella), “uma fase que passou na minha vida” (Nelson) e “uma banda que eu curtia muito, 
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mas não faz mais sentido pra mim” (Angella). Ainda assim, a diferença entre o viés público e 

privado do processo de desvinculação da relação fã-arista fica visível quando  

 

Na verdade eu nunca parei de ouvir, justamente por tudo que as músicas 
representavam pra mim. Durante os piores momentos da minha vida, aquelas músicas 
estiveram lá, aquelas reflexões. Não consegui me desapegar delas. Também não 
consegui excluir do facebook os 3 membros com quem eu tinha amizade. Eu tenho 
uma camiseta deles que comprei há anos, e não consigo usar na rua, sinto vergonha. 
Não consigo mais acompanhá-los da mesma forma, apesar de saber que eles podem e 
provavelmente mudaram desde então. Pelo menos pelos projetos do Felipe desde 
então eu notei uma diferença, mas não consigo mais confiar. Hoje em dia Apanhador 
Só tem um gosto doce-amargo pra mim. Doce pelo que eu sentia, amargo pela rasteira 
que foi (LARISSA) 

 

 A camiseta mencionada aqui concatena com a questão seguinte, Você possui(a) algo 

material do grupo — como CDs, camisetas, fotografias (impressa ou digital), ingressos de 

shows etc.?, em que metade respondeu que sim e a outra, não. Solicitei que houvesse 

especificação para as respostas afirmativas (Se sim, por favor, diga quais materiais e se você 

ainda os têm ou qual destino deu a eles). Larissa ainda possui todos os objetos: “Tenho um CD 

(Antes que tu conte outra), tinha dois bótons (acabei perdendo com as andanças de mochila por 

aí) e tenho uma camiseta”. As materialidades dispensadas foram “o ingresso do show, joguei 

fora”, de Peneloppe e uma digital, pois Nelson “usava na capa do Facebook uma capa de álbum 

deles que eu gostava”.  

 Ninguém sinalizou ter excluído publicações nas plataformas que mencionavam 

positivamente o grupo (Você apagou alguma publicação antiga em seu perfil que mencionasse 

o seu gosto pela banda?). A redação da pergunta, contudo, não contemplava se houve algum 

tipo de busca por esse tipo de publicação. Houve a mesma unanimidade em Você acha que sua 

reação teria sido diferente se o caso não tivesse sido tão compartilhado e comentado nas redes 

sociais?: não. As justificativas dessa negativa (Por quê?) se deram a partir a) da confiança na 

veracidade do relato; b) da incapacidade de continuar a relação fã-artista como era, inclusive 

como forma de apoiar Clara; c) de uma espécie de emergente raciocínio inédito acerca da 

relação fã-artista e ideias de proximidade em situações desse tipo; d) do paralelo com episódios 

semelhantes envolvendo outros artistas; e) da falta de laços próximos com outros fãs da banda 

em seus círculos sociais, que poderiam exercer influências. Estas justificativas elaboradas pelos 

co-colaboradores reproduzirei integralmente: 

 

Fiquei puta como ficaria se soubesse da boca dela num bar. Eu acredito no relato e 
luto contra o machismo. O fato de ser exposto na internet tornou a discussão pública, 
mas minha admiração por eles seria comprometida de qualquer forma (MARIANNA) 
 
Mesmo que ouvisse apenas da boca da clara pessoalmente, eu não consumiria mais, 
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pois foi muito forte o que ela relatou e em solidariedade à ela. Agressores de mulheres 
merecem o ostracismo (DANIELLA) 
 
No meu círculo social, não fez tanta diferença. Não rolou debate nem nada porque 
eles não eram populares no meu meio, só eu gostava. Então as minhas reações não 
tiveram influências externas (LARISSA) 
 
Porque provavelmente teria reagido da mesma maneira caso tivesse ficado sabendo 
através de uma amiga, por exemplo. A repercussão de um assunto como esse 
geralmente não me afeta, conforme a informação chega em mim, eu avalio e prossigo 
como penso ser melhor (ANGELLA) 
 
Eu nem tenho noção do alcance que teve o relato da Clara. Sei que foi grande, mas 
nunca me importei com isso. O relato foi muito completo e específico, o que foi o 
suficiente p/ que eu acreditasse que ela falava a verdade. Tendo lido o relato, minha 
atitude jamais seria diferente, independentemente do alcance do mesmo 
(PENELOPPE) 
 
Como foi com o caso do Gábe, o Emorista, parei de acompanhar por causa dessas 
denúncias, mas nesse caso eu ouvi de um amigo as denúncias sobre ele, sem ouvir/ler 
sobre na internet (NELSON). 

 

 No início desta seção, indiquei que uma das pessoas convidadas a co-colaborar com a 

pesquisa recusou a iniciativa. Sua justificativa é que, naquele momento, em outubro de 2020, 

sua percepção a respeito de cancelamentos não é mais a mesma, e que sua participação no do 

Apanhador Só deveria ter sido baseada em maior conhecimento do episódio. 

 

Na época fiquei sabendo do que aconteceu, no entanto, não me inteirei tanto sobre o 
assunto e atualmente tenho uma visão diferente sobre denúncias e relatos em redes 
sociais. Acho muito delicado falar/opinar sobre isso sem estar tão informada como 
deveria. Na época fiquei chateada como muitos, mas admito que errei ao “crucificar 
e criticar os mesmos em redes sociais”, pois somente eles de fato sabem o que 
aconteceu 

 

 É nítido que esta recusa está vinculada ao espaçamento temporal e o debate midiático e 

social em torno da cultura do cancelamento, de sua efetividade e nocividade, que apontei no 

final do segundo capítulo (NG, 2020). Vejo esta fala como proveitosa para se pensar que o 

cancelamento é exteriorizado, enquanto a reflexão, ou revisão, acerca dele é íntima. Além disso, 

corrobora minha estratégia de não ter realizado esta etapa empírica durante, ou logo após, a 

crise.  

Por fim, reservei um espaço livre para comentários sobre o acontecimento, a experiência 

de cada respondente ou algo que não tenha sido mencionado (Gostaria de comentar ou 

complementar algo sobre a sua experiência que tenha sido ou não tenha sido mencionado até 

aqui?). Cancelamento, aprendizado, outra chance e a separação da obra do artista foram 

acionamentos retomados nesta última etapa do questionário, que não era de resposta obrigatória. 
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Acho que o que mais me dói é não conseguir fazer essa “limpa”. Se tivesse virado a 
página ok, mas não consigo tirar essas músicas, essas letras e o que elas representaram 
e representam da minha vida. Mas se eles lançassem um album amanhã, eu não 
ouviria. Ao mesmo tempo eu sei que, lá no fundo, eu preciso também dar uma outra 
chance. Pode ser que as conversas tenham mudado eles. Não sei o que a Clara pensa 
hoje sobre tudo isso. Não sei se cancelamento é a resposta. Não sei se não cancelar é 
a resposta. Só tive meu jeito torto de reagir a tudo isso. Torço pra que esteja certo 
também (LARISSA) 
 
Eu sigo ouvindo porque sinto falta, mas não iria num show novamente. Acho que o 
“cancelamento” não é o fim ou a melhor forma, mas infelizmente é o que temos 
quando a justiça não atua em defesa das mulheres. Mas seria hipocrisia dizer que não 
consumimos produtos de pessoas que já erraram muito nessa vida (MARIANNA) 
 
Eu lembro de me sentir traído, pois eu gostava muito das músicas e me ajudou a passar 
numa fase difícil da minha vida, então acontece isso e não sinto mais vontade de ouvir. 
Talvez fosse por eu ser novo, hoje eu sei que posso gostar das artes 
desgostando/criticando os artistas, mas ainda sim pegou muito mal pois eu não 
esperava isso deles (NELSON). 

 

 Noto um certo conflito entre o apego e o desapego, o que pode e não pode, (ainda ouvir 

as músicas antigas), a elaboração de critérios (mas não ir em shows ou ouvir músicas novas), a 

incerteza referente ao próprio modo de lidar e a marca que ficou adesivada ao grupo. Foi nesta 

etapa, mais livre do questionário, que surgiu o termo traição (eu lembro de me sentir traído), 

uma de minhas leituras iniciais oriundas de uma pesquisa exploratória (POLIVANOV et al 

2018). Reitero a importância deste questionário ter sido proposto após o período de 

gerenciamento de crise e, neste caso, com uma dilatação temporal significativa, de mais de três 

anos, assim como a evidente influência da terminologia cancelamento (não tão usual em 2017) 

e de sua emergente crítica. As próprias co-colaborações apresentaram dúvidas se fizeram parte 

de algo com o qual não gostariam de ser identificadas, além de uma efetividade duvidosa.  

 

4.6 Sistematização do drama social do episódio Apanhador Só  

 

 Apresento abaixo a organização do drama social do Apanhador Só, a partir da 

apropriação do método de Turner (Quadro 7): 

 
Fase do Drama 

Social 
Desdobramentos  

 
 
 
 

Ruptura 

16/08/2017  
A atriz, escritora e produtora Clara Corleone publica um texto em seu perfil no 
Facebook relatando violências físicas e psicológicas, além de dezenas de traições, 
ocorridas em seu ex-relacionamento com o guitarrista do Apanhador Só, Felipe 
Zancanaro. A motivação dela é o lançamento de uma canção da banda com 
suposto tema feminista: Linda, Louca e Livre. O relato se espalha para além do 
seu círculo social. 

 
 

Ago/2017  
O relato chega aos trending topics do Twitter e aos portais de notícias.  
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Espargimento 

 

Em uma sequência de publicações posteriores, Clara comenta a repercussão inicial 
e elucida pontos mal interpretados, nebulosos ou questionamentos em geral. 
Demonstra satisfação com a repercussão do episódio. 
 

O grupo é convocado por fãs e não-fãs a se manifestar. 
 

Mulheres relatam nas publicações de Clara e do Apanhador Só que, sem saber da 
união dela com Felipe, se relacionaram com o guitarrista enquanto ele foi casado. 
 

Relatos de que o vocalista Alexandre Kumpinski também teria protagonizado 
episódios de violência física contra uma conhecida sua são publicados nas 
conversações centralizadas no perfil de Clara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerenciamento 
e disputas 

Ago/2017 
Uma estudante de jornalismo publica uma lista compilatória de artistas acusados 
de violências de gênero e/ou atitudes machistas no Medium. 
 

17/08/2017 
O grupo publica no Facebook que irá se manifestar após reflexão acerca do relato 
e da repercussão. Anuncia também a suspensão das atividades. É cobrado por um 
posicionamento efetivo quanto ao relato. 
 

Produtoras de shows cancelam, por pressão do próprio público ou mobilizações 
mais diversas, apresentações agendadas do Apanhador Só. 
 

Felipe publica em seu Facebook um pedido de desculpas a Clara e alega não agir 
mais desta maneira. 
 

25/08/2017  
A banda publica um longo texto no Facebook comentando determinados pontos 
singulares das falas de Clara, refutando o viés feminista da canção e propõe 
repensar suas atitudes, além de organizar uma roda de conversa presencial aberta 
em Porto Alegre. Nos comentários, dentre a manutenção do cancelamento do 
grupo e insatisfação com o texto, prolifera-se também o apoio à retomada de suas 
atividades. 
 

27/08/2017 
A roda de conversa é realizada, com cerca de 50 pessoas, segundo relatos em 
comentários na publicação da banda e reportagem jornalística. 
 

30/08/2017  
O grupo agradece a participação na roda de conversa e ventila a possibilidade de 
realização em outras cidades. Nos comentários, críticas à iniciativa e sua 
realização são replicadas com questionamentos do que a banda deveria ter feito 
para satisfazer tais anseios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasuras 

Nov/2017-Out/2018 
A banda volta a fazer shows com público e atualiza esporadicamente o seu 
Facebook e Instagram, inativo desde agosto. Há um gradativo sumiço de menções 
a Clara nos comentários em publicações da banda e proeminência de apreço pelo 
grupo e pedidos por shows. 
 

Out/2018 em diante 
Um aparente hiato não informado segue desde então. 
 
2019 
Alexandre Kumpinski inicia sua carreira solo, com lançamento de singles e Felipe 
se dedica a projetos de composição sem apresentação ao vivo 
 

As rasuras e processos de desvinculação aqui estão motivadas ou manifestadas: 



192 
 

 Por apoio Clara; 
 Pela formulação de uma ruptura de coerência expressiva da banda; 
 Pelo não atendimento de expectativas no gerenciamento do Apanhador 

Só; 
 Através do apagamento de memórias materiais e ressignificação de 

memórias mentais; 
 Do não-consumo de músicas e informações sobre o grupo; 
 Do consumo autocrítico e não publicizado; 
 De paralelos e similaridades do episódio com acontecimentos pessoais e 

com outros artistas; 
 Do arrependimento dos investimentos feitos. 

Quadro 7 — Sistematização do drama social do Apanhador Só  
Fonte: elaborada pelo autor 
 

Especificamente em torno da emergência de ex-fãs como uma potencialidade das 

rasuras, é evidente que há processos distintos entre as pessoas aqui selecionadas; e já havia 

envolvimentos ou consumos distintos antes do testemunho de Clara. Meu entendimento é de 

que há negociações, permissividades, manutenções e/ou separações: o que se pode ouvir, 

demonstrar, fazer, talvez sentir, e o que não. Ou seja, as regras, expectativas e capitais dentro 

da rede de fãs do Apanhador Só, que já era intimamente ligada a certos delineamentos da banda 

além de sua arte, foram modificados.  

Se na ruptura já está encrostada uma incoerência expressiva, as rasuras estão aqui 

tonificadas pelo atravessamento do vínculo de gosto musical e afetivo à banda com outras 

vinculações identitárias, políticas, cidadãs (HINCK, 2019). Quando Hinck fala acerca de 

comunidades de fãs sobrepostas, do cruzamento e conluio de valores e estruturas, e dos produtos 

culturais como molduras de sistemas de valores sociopolíticos apropriados por fãs, empresto 

aqui uma perspectiva de politização do entretenimento e entretenimentação da política 

(STREET; INTHORN; SCOTT, 2014). Estas me parecem chaves pertinentes para se olhar, pela 

lente de fãs, uma situação desarmônica, de conflitos, no que antes parecia harmonizado. O gosto 

e afeto pelo Apanhador Só também foram (eram) moldados na convergência da banda entre 

esferas musicais e político-sociais (POLIVANOV et al, 2020). Quando houve choque, estas 

sobreposições aparentemente harmônicas foram reconfiguradas para uma que suplantava a 

outra (ao menos por um período), 

A rasura na relação fã-artista ocasionou menos um desgostar depois de gostar, como 

sugeri a partir da performance de gosto de Hennion na elaboração do objeto, e mais, consumir 

(menos) apesar de. Quem passa longe de Apanhador Só desde então afirma ou reafirma que 

gostou como e quanto, mas não tem mais a disposição para se afetar como era por motivos 
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quase óbvios. As narrativas da desvinculação têm um viés memorial, como um réquiem, uma 

ode, saudosista; um mecanismo para explicar (e talvez entender) porquês.  

Tomo como principal confluência de ex-fãs do Apanhador Só o uso do tempo verbal no 

passado para se referir à banda, no questionamento acerca do que a banda significa atualmente 

para cada qual. Me parece que a banda pré-Clara está emoldurada em um quadro, coberto por 

um pano ou retirado da parede. Para pegá-lo é preciso estar sozinho. Ao falarem de Clara, 

afloraram os indicativos da decepção, da raiva e da tristeza pelo que ela passou e pelo 

Apanhador Só; ao mencionarem a banda, três anos depois, noto certo carinho pelo que ela já 

foi — mas, como redigi no início da Introdução, não se trata de uma mera remensuração de 

consumo, gosto e identificação próprias da passagem do tempo. O Apanhador Só está 

inacessível, mas suas músicas podem eventualmente ser acessíveis — e aqui terei que me 

render, de certo modo, à separação da obra e do artista! 

Outras confluências residem na não-exposição, no não querer ser identificado como fã 

do Apanhador Só, através do corpo, com o uso de camisetas; da representação virtual, com o 

uso de imagens em plataforma de redes sociais e; do consumo, agora quando ocorre, não 

publicizado de músicas do grupo. Ou seja, aquilo que ficou, que não foi jogado fora, não faz 

mais parte da autoapresentação de ex-fãs, uma vez que não desejam mais ser, e optam por não 

serem mais, identificados e associados à banda. Não adentrarei, contudo, em um campo amplo 

(que inclusive não discuto substancialmente nesta tese) do self, mas evidentemente há uma 

pertinência à autoapresentação de sujeitos. Se afeto é disposição, como sugerem Janotti Junior 

(2001) e Grossberg (1997), aqui não há mais disposição para ser fã do Apanhador Só. 

Se os indícios de rasuras, no subcapítulo 4.4, de uma ordem mais imediatista, apontam 

para descartes e não-permanências de materiais, respondentes do questionário revelaram que 

seus reencontros com objetos, há muito tempo adquiridos, que tangibilizavam a relação fã-

artista, não são necessariamente prazerosos (ou indiferentes), como sugerem Sandvoss (2005) 

e Hills (2005; 2015). É lógico, os autores tratam de fãs que se reencontram com objetos muitos 

anos depois, aquelas materialidades às quais tinham muito carinho, e não têm qualquer 

vislumbre de ex-fãs em seus horizontes; mas fica nítido que as marcações das rasuras 

permanecem nestes retornos de, por exemplo, escuta neste episódio. Acerca deste consumo de 

músicas relatado, uma pesquisa menos engessada pelo formulário poderia direcionar para quais 

músicas; diante da ruptura de coerência expressiva da banda, quais são permitidas e quais não, 

e nas impossibilitadas, como e por que se negocia sua escuta mesmo assim. Quando Daniella 

caracterizou sua surpresa como originária de um certo viés político de mundo, das estruturas 
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sobrepostas (HINCK, 2019) que ela (não só ela) formulou, uma amplitude de expectativa que 

abarca o ethos roqueiro, me faz pensar que talvez haja canções com potencial de restauração 

apesar da ruptura. Ou mais precisamente, algumas canções que são restauradas na relação fã-

artista, enquanto outras não. Afinal, nem todas as canções do grupo são politizadas ou tratam 

de relacionamentos, entre outros temas que teriam uma qualidade mais sensível após o episódio. 

Por fim, me parece que para se pensar em processos de desvinculação total, em rasuras 

que não deixaram qualquer visibilidade atual da relação fã-Apanhador Só, é necessária uma 

confluência entre a) as experiências e filiações individuais das pessoas, como potencializadoras 

da reação ao b) o relato de Clara e c) a associação que faziam do Apanhador Só com 

determinados episódios próprios. As pessoas que relataram paralelos com Clara e paralelos com 

os nucleamentos mais retrospectivos dos indícios de rasuras (Do papel que o Apanhador Só 

teve na superação de relacionamentos e fases difíceis da vida; Do arrependimento de toda a 

relação; Das lembranças) são as que relataram não ter tido qualquer tipo de consumo do grupo. 
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CAPÍTULO 5. FUCK YOU ROGER, PLAY THE SONGS: RUPTURA E 
RASURAS DE ROGER WATERS 
 

Neste capítulo apresento o entrelaçamento entre a turnê de Roger Waters no Brasil e a 

eleição presidencial do país em 2018. Parto de breve histórico do artista e sua indissociabilidade 

com o Pink Floyd, a politização presente em sua trajetória artística e pessoal, algumas 

prerrogativas em torno dos megaconcertos e suas audiências (a relação fã-artista de viés 

clientelista), a ruptura que sua performance inaugurou neste tour e os indícios de rasuras de fãs 

a partir de divergências políticas. Conforme sinalizei no capítulo 3, aqui não investi sobre a 

produção de dados junto a possíveis ex-fãs. Em 2019 recebi duas recusas de co-colaboração por 

pessoas próximas de meu círculo social (não próximas a mim), que estiveram em shows da 

turnê, quando minha expectativa era realizar diálogos ou entrevistas presenciais. 

Posteriormente, com a metodologia já reformulada, retomei o contato: um foi novamente 

negado e o outro não foi respondido.  

Chamo atenção neste capítulo para a especificidade do episódio Roger Waters em 

relação ao Apanhador Só e ao Dead Kennedys quanto à elaboração da ruptura de coerência 

expressiva. A priori, suas manifestações políticas e contrárias ao candidato da direita, extrema-

direita, militarista, autoritarista ou outro tipo de chave de identificação seriam de uma ordem 

do esperado. Meu argumento é que não só foram de uma ordem do não esperado para alguns, 

como houve uma elaboração de que Waters estaria sendo contraditório consigo ao se opor a 

Bolsonaro e, por consequência, apoiar o(s) seu(s) adversário(s) políticos. Grossberg (1983, p. 

110, tradução nossa) concatena minha percepção do verniz de oposição, polarização e conflito 

deste episódio quando diz que “a diversidade do rock’n’roll pode ser descrita especificando as 

maneiras com que energizou uma fronteira entre Nós e Eles através da sua história”203. 

 

5.1 Com quantos tijolos se faz um muro no palco?: a ascensão do Pink Floyd e o seu líder 
mais profícuo 
 

 Longe de escalonar ou subdividir (ainda mais) o rock por gerações, ondas, levas ou 

turmas, acredito que situar, literalmente, o Pink Floyd no Reino Unido da segunda metade dos 

anos 1960, pós-Beatles e Rolling Stones, seja fundamental. Lotada em Londres, a banda é um 

dos carros-chefes, e com certeza o chefe dos chefes, do que se convencionou chamar de rock 

progressivo. Na era da psicodelia sintetizada em corpos e instrumentos, o grupo deu um 

 
203 Tradução para “The diversity of rock and roll can be described by specifying the ways in which it has cathected 
a boundary between Them and Us through its history”. 
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mergulho na piscina do experimentalismo (em amplo sentido), emergindo com um rock 

complexo. Virtuosos em técnica, os integrantes apostaram nas canções subjetivamente longas 

(e não são a maioria, é verdade) e álbuns tematizados ou conceituais (que, como práxis da 

indústria fonográfica, até hoje gozam de um certo charme entre artistas, crítica e público) — 

estruturados como proto-operetas modernas. O Pink Floyd aproximou as gramáticas 

emergentes do rock com o erudito clássico musical (MACAN, 1997).  

Era a ressonância de uma faceta do gênero musical dada à alta cultura, à seriedade, ao 

domínio das possibilidades dos instrumentos e valorização da virtuosidade, à crítica social mais 

direta (ainda que alegórica) do que se vinha fazendo até então (MACAN, 1997). O grupo, 

contudo, foi formulado por jovens de classe média com formações universitárias alheias à 

música (Roger Waters é graduado em arquitetura, por exemplo). Como tantos outros na história 

do rock, o Floyd também biografa em sua trajetória a saída não-amigável de integrantes, eras 

de lançamentos, o clamor por retornos após a sua dissolução e, evidentemente, disputas. 

 Ainda que notadamente a banda tenha tido um salto midiático — não ouso dizer criativo, 

embora em meu coração não haja dúvidas quanto a isso (houve, sim, esse salto!) —quando 

Roger Waters tomou a frente, em seus primeiros anos o frontman, e guitarrista, era Syd Barrett. 

Este, uma espécie de personificação daquele Floyd que surgia, tanto pelo fluxo caleidoscópico 

sonoro que emanava em seus dois discos primevos, quanto por estabelecer ligações íntimas com 

a subcultura das raves e do consumo de aditivos lisérgicos na Londres dos anos 1960. Barrett 

arrastava o resto da banda para eventos noturnos como a All Night Rave, onde tocavam longas 

improvisações até o raiar do dia, e assinou a trilha sonora do filme More, uma narrativa do 

consumo de drogas no então paraíso hippie de Ibiza (REYNOLDS, 2006). Todos os integrantes 

da banda viviam o início de suas segundas décadas de vida.  

Syd Barrett deixou, ou foi deixado, a trupe já no segundo lançamento de álbum, em 

1968, devido à incapacidade de performar nas apresentações e dificuldades de convivência, 

ambas em decorrência do uso excessivo de drogas. Sob a liderança de Waters, co-partilhada 

com o guitarrista David Gilmour, o Pink Floyd foi progressivamente elaborando o que seu novo 

frontman faria tão bem em carreira solo posteriormente, e o que viria a emergir como uma régua 

artística, ou métrica de sucesso, na indústria musical: o casamento entre álbum e turnê, 

conceitos, grandiosidade, conexões entre som e imagem, experiências múltiplas e ativações 

plurisensoriais, o alto investimento em tecnologias de palco — que emulavam as experiências 

psicodélicas, marcadas pelas escutas dedicadas associadas ao prog rock (BRACKETT, 2005). 

A síntese, ou tríade, floydiana deste período nos anos 1970 está em The Dark Side Of The Moon 
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(1973), Wish You Were Here (1975) e Animals (1977). Os atípicos shows, ou de forma mais 

pertinente, os concertos do Pink Floyd prospectavam uma simbiose entre artista e plateia muito 

mais próxima do teatro, de um recital ou uma grande ópera, como afirma Harris (2006). Era 

uma performance de músicos para a contemplação silenciosa, respeitosa e atenta dos 

espectadores. A frutífera parceria paralela com Gilmour, no entanto, é indissociável do seu 

antagonismo, perpetuado até hoje por fãs que, via de regra, preferem um ou outro, como um 

marco de gosto por composições ou concordância com atitudes, por exemplo (HARRIS, 2006). 

Waters versus Gilmour é uma típica ressonância do rock, onde lideranças ou composições são 

divididas entre dois integrantes de uma banda, demarcando também suas personalidades 

conflituosas, como Lennon versus McCartney nos Beatles e Noel versus Liam no Oasis. 

 Em 6 de julho de 1977, durante a passagem da turnê do álbum Animals no Olympic 

Stadium da cidade de Montreal, no Canadá, o Pink Floyd tocou para quase cem mil pessoas (o 

maior público da cidade para uma única banda até então). Durante algumas improvisações de 

solos um grupo de fãs próximos ao palco começou a jogar estalinhos na direção do palco e nos 

integrantes. Mesmo após a repreensão de Waters, a desordem prosseguiu até que o baixista 

cuspiu em um deles. Posteriormente, declarou que aquela situação o fez questionar também o 

lugar em que o Pink Floyd estava se colocando, acima do público em um palco, próximos e ao 

mesmo tempo tão distantes, impondo suas condições de performance sem muita dialogia 

(GILMORE, 2010). Notou ou elaborou uma hierarquia que lhe desagradava. 

  Roger Waters sempre foi muito interessado, e sensível, à temática política, sobretudo 

em seu âmbito governamental e ainda mais especificamente ao totalitarismo e suas faces de 

confrontos e violências em amplo sentido. Não chegou a conhecer seu pai porque este faleceu 

durante a Segunda Guerra Mundial, quando Roger tinha cinco meses de vida. Como fica 

evidente em sua entrevista para Caetano Veloso em 2018 (que apresentarei na seção 5.3), 

Waters concebe o autoritarismo de forma sistêmica, em outras relações para além de um regime 

político nacional e o seu povo, como diretrizes, conluios e (não)permissividades que atravessam 

as relações humanas e sociais. Para ele, sua banda, sua gravadora, seu público e tudo ou todos 

que estivessem conectados ao Pink Floyd também estavam estabelecidos em um sistema 

autoritário ao qual ele se opunha (MACAN, 1997; HARRIS, 2006).  

Esta tonalidade crítica, logicamente, transbordou para sua arte, como nos álbuns 

Animals, inspirado em Animal Farm (1945)204, de George Orwell, talvez a mais famosa obra 

 
204 No Brasil, a obra foi lançada em meados dos anos 1960 como A revolução dos bichos, título um tanto distante 
do original. Em 2020, uma edição foi lançada no país como A fazenda dos animais (2020), com posfácio que 
detalha a utilização do livro como propaganda anticomunista, já a partir de seu título, “deslocando o foco do fruto 
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antitotalitarista da literatura, e The Wall (1980). Da mesma maneira, esse viés apareceu em 

canções como Welcome to the Machine, do Wish You Were Here (11985), Us and Them e 

Money, do Dark Side, para ficar nos exemplares mais proeminentes e, de certa forma, didáticos. 

Na primeira, a Máquina é o sistema no qual estavam envolvidos o controle que a gravadora 

exercia sobre a banda, mas também o da banda para com seu público e, como uma 

retroalimentação, a dependência que a gravadora tinha da recepção do público acerca dos 

lançamentos do grupo — uma teia que teria contribuído para o colapso mental de Syd Barrett. 

Us and Them, nas palavras do próprio Waters, em sua primeira estrofe “fala de ir para a guerra, 

como na linha de frente não temos muita chance de nos comunicarmos, porque outra pessoa 

decidiu que não deveríamos”, e na segunda “trata de liberdades civis, racismo e preconceito de 

cor”; o último “fala de passar por um mendigo na rua e não ajudar”205. Money, repleta de ironias, 

é uma crítica às desigualdades entre força de trabalho e detentores dos meios de produção, 

acúmulo de bens e capital, além de ganância. Sobre Money, Waters afirmou no aniversário de 

20 anos de Dark Side of the Moon que:  

 

“O dinheiro me interessou enormemente”, observou Waters no vigésimo aniversário 
do Dark Side. “Eu lembro de ter pensado ‘bem, é isso aí, tenho que decidir se sou 
realmente um socialista ou não’. Ainda estou interessado em uma sociedade de bem-
estar social geral, mas me tornei um capitalista. É preciso aceitar isso. Lembro de 
cobiçar um Bentley como um louco. A única maneira de conseguir algo assim era 
através do rock ou das apostas em futebol. Eu queria muito todas essas coisas 
materiais.206 (GWYTHER, 1993, p 87, destaques no original). 

 
5.1.1 The Wall: o muro 
 

 Em 1980, em entrevista para a edição estadunidense da revista Rolling Stone, Roger 

Waters disse que esperava que o público de seus shows se comportasse “de maneira passiva” 

(GILMORE, 2010, p. 376). É bastante possível que o depoimento tivesse vieses irônicos e é até 

provável que mais de um sentido (com direções opostas), mas de certo modo catapultou um 

contragolpe ao ocorrido três anos antes, sobretudo quando Waters emendou que esperava que 

 
do ato para o ato em si, do espaço para a ação”. Em 2021, setenta anos após a morte de Orwell, sua obra entrou 
em domínio público. <https://www.uol.com.br/splash/colunas/pagina-cinco/2020/10/22/nova-edicao-por-que-a-
revolucao-dos-bichos-virou-a-fazenda-dos-animais.htm> Acesso em 19 jun 2021 
205 Tradução para “The first verse is about going to war, how on the front line we don’t get much chance to 
communicate with one another, because someone else has decided that we shouldn’t. The second verse is about 
civil liberties, racism and colour prejudice. The last verse is about passing a tramp in the street and not helping.” 
<https://www.loudersound.com/features/50-years-of-pink-floyd-the-making-of-dark-side-of-the-moon-1971-
197> Acesso em 19 jun 2021. 
206 Tradução para “‘Money interested me enormously,’ Waters remarked on the twentieth anniversary of Dark 
Side. ‘I remember thinking, ‘Well, this is it and I have to decide whether I'm really a socialist or not.’ I'm still keen 
on a general welfare society, but I became a capitalist. You have to accept it. I remember coveting a Bentley like 
crazy. The only way to get something like that was through rock or the football pools. I very much wanted all that 
material stuff”. 
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o público se comportasse “como se estivessem num teatro, quietos e sentados. Odeio a 

participação do público” (GILMORE, 2010, p. 376). Uma quebra evidente no que se esperava 

e se espera de estrelas do rock, mas coerente com as filiações da banda, já que quando pensamos 

em “uma audiência em uma performance clássica de música ou em um clube de jazz (...) os 

artistas tocam e aguardam aplauso (...) os roqueiros querem mais — felicitações, pedidos de 

música, e como muitas estrelas clamam, a energia de seus fãs”207 (MATTSON, 2021, s/p). O 

Pink Floyd tinha o seu próprio nós versus eles, ou nós para eles. 

Waters e a banda estavam, de fato, incomodados com a dinâmica de seus concertos, 

agora locados para estádios e com grandes artifícios de cenário (como o famoso porco inflável 

que retornaria a outras apresentações ao vivo do músico nas décadas seguintes). Quando digo 

que estavam incomodados com a dinâmica agrego a própria banda ao processo; Waters “parecia 

determinado a materializar suas recentes preocupações sobre alienação, ao impor uma distância 

emocional entre a música, o público e eles próprios” (GILMORE, 2010, p. 376). Ou seja, o 

Pink Floyd também ponderava a respeito de sua própria responsabilidade na alienação e 

transformação do seu público em um corpo coletivo indesejável. O Pink Floyd se tornou aquilo 

que jurou combater, na tradução mais pop do que sentiam.  

Não à toa, o disco seguinte foi The Wall. Aqui convergiram os trinta e cinco anos de 

vida e quinze de carreira de Waters, onde artisticamente expôs as distâncias, expectativas, 

interesses e diversas outras clivagens que, em sua visão naquele momento, eram centrais à 

relação entre os músicos e o público. O diagnóstico feito por Waters era um rock que se 

apresentava como mais um vetor de opressão no tecido social contemporâneo. A relação fã-

artista, sobretudo nos shows, compunha um sistema tensionado pelo choque de expectativas 

entre uma audiência disposta e ansiosa a se entreter (na exigência de ouvir as músicas favoritas 

nos concertos, por exemplo) e músicos que, após um árduo investimento artístico (ou ao menos 

a vontade de sublinharem fortemente o propósito de suas mensagens) em suas obras, recebiam 

como retorno desentendimento e sensação de surdez (FITCH; MAHON, 2006).  

O alerta de Waters era para uma relação de irresolvível desalinhamento entre desejos e 

vontades. Observava, ao mesmo tempo, indiferença pela partilha e produção de sentido com a 

música da banda, além de uma cobrança do público por certas expectativas a serem atendidas, 

configurando uma mordaça artística. Nesse sentido, “tanto o disco como a turnê funcionavam 

como uma espécie de autoacusação, em que o Pink Floyd assumia o papel do rock (...) como 

 
207 Tradução para “an audience at a classical music performance or jazz club (...) the performers play and await 
applause (...) rock-and-roll performers want more—cheers, song requests, and, as so many stars claim, the energy 
of their fans”. 
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portador desta condição negativa e alienante” (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020, 

p. 202). The Wall teve grande sucesso comercial208 e foi lançado como um filme dois anos 

depois. 

Álbum, turnê e filme narram a história escrita por Waters e vivida por seu alter ego, 

Pink, um rockstar cuja trajetória desde a infância é marcada pelo muro metafórico que constrói 

em torno de si e que, mais do que separá-lo do mundo que o oprimia, termina por aprisioná-lo. 

A narrativa fílmica seguiu a cronologia apresentada no álbum. Pink, assim como Waters, 

também perde o pai na Segunda Guerra Mundial, cresce suportando a hierarquização violenta 

e opressora de professores na escola, uma mãe superprotetora, a traição da esposa e desenvolve 

depressão já enquanto artista famoso. Dentro de seu muro erguido, em que cada episódio 

marcante de sua vida corresponde a um tijolo, Pink adulto é confrontado pelo Pink jovem sob 

o olhar de julgamento e desespero pelo que se tornara.   

Para o mundo fora do muro, o rockstar Pink está apenas desacordado, por conta de 

entorpecentes, em um quarto de hotel enquanto tudo isso aconteceu. Logo após ser encontrado 

pelo empresário, é drogado com estimulantes para que possa fazer um show. Neste concerto, 

ele se vê como um ditador; seu público são os seus seguidores. Após alguns investimentos 

violentos (como a icônica cena dos martelos marchando), Pink desperta da alucinação e, 

perturbado, decide sair do muro. Tomando a forma de um boneco de pano, em sua cabeça ele 

é julgado por seus atos de toda a vida, acusado por seu professor e sua esposa; sua mãe quer 

tirá-lo da situação para voltar a tê-lo sob seu controle. O juiz ordena que o muro seja derrubado. 

Com a destruição deste, o filme encerra com crianças recolhendo os destroços de tijolos. Uma 

delas esvazia um coquetel Molotov. 

Ocorrida antes do lançamento do filme, a The Wall Tour teve trinta e um concertos, 

entre fevereiro de 1980 e junho de 1981, um número expressivamente pequeno de apresentações 

considerando qualquer período ou até mesmo qualquer artista que tenha um álbum para 

divulgar. Sem precedentes, o Pink Floyd literalmente construiu no palco o muro que enxergava 

existir entre a banda e seus fãs (FITCH; MAHON, 2006). O último show da turnê também foi 

o último de Waters com a banda até o festival beneficente Live 8, em 2005. Em 1990, um ano 

após a queda do muro de Berlim, e a reunificação da Alemanha, Waters reprisou esta turnê, 

como artista solo, com um show único no local. Entre 2010 e 2013, realizou a tour The Wall 

 
208 Até 2018, o disco alcançou cerca de vinte e nove milhões de cópias vendidas, se estabelecendo, comercialmente 
como o disco mais bem sucedido do grupo e um dos discos de rock mais vendidos em todos os tempos, junto com 
IV (1973) do Led Zeppelin, segundo projeções baseadas nos números da Recording Industry Association of 
America (RIAA), órgão oficial da indústria fonográfica americana. 
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Live, com cento e noventa e duas apresentações. Em Buenos Aires chegou a realizar oito shows 

seguidos, com ingressos esgotados todas as noites, no maior estádio de futebol da Argentina, 

com capacidade para setenta mil pessoas. O muro erguido tinha mais de doze metros de altura; 

mil tijolos e duzentos e quarenta e sete toneladas de equipamentos precisavam ser transportados, 

montados e desmontados209. A completude do muro, na reta final do espetáculo, fazia Waters 

se apresentar no seu topo, até o clímax em que este era destruído. 

Em olhar analítico específico acerca das transformações da obra The Wall por Roger 

Waters, Sarenius (2015) propõe que há três eras, todas pautadas pela crítica política. A primeira, 

contemplando o álbum, a turnê de promoção e o filme, segue uma linha de crítica aos sistemas 

político, familiar, educacional e cultural britânicos assim como uma proposta anti-guerra e anti-

fascismo. Na segunda, o show em Berlim, havia uma óbvia conexão com o colapso do muro 

que cortava a cidade. Por último, a turnê de 2010–2013 alterou o conceito original para adotar 

uma abordagem política mais crítica às religiões e ao jogo político transnacional promovido 

pelos países mais influentes. 

 

5.2 Ordem e progressivo 

 

No final da minha adolescência eu costumava fazer um trajeto de carro semanalmente 

com dois amigos, um grande fã de Pink Floyd (que dirigia o veículo) e rock progressivo e o 

outro no auge do fascínio pelo death metal. O contraste entre um e outro era nítido nas suas 

camisetas, pois um vestia claro e o outro apenas escuro. Pertencentes ao mesmo grupo de 

amigos roqueiros-headbangers, os dois não frequentavam os mesmos shows (à exceção 

daqueles performados pelas bandas dos amigos em comum, Deep Purple em 2003 e Sepultura 

em 2004, quando o fã de Pink Floyd permaneceu todo o tempo sentado na copa do bar, comendo 

pastéis e bebendo cerveja, enquanto Derrick Green urrava no palco). Certa vez, em uma dessas 

caronas semanais, tocava no rádio uma canção do Pink Floyd com demasiados trechos 

instrumentais, e poucas notas soando bastante alongadas. O fã de death metal lamuriou em 

protesto: “não sei como tu aguenta ouvir esses mantras”. 

O rock progressivo, tal qual outros subgêneros, é recheado de estereótipos e poucos 

artistas definem o todo, ainda que os muitos outros sejam significativamente diversos desta 

pequena parcela (HOLM-HUDSON, 2013). Longas canções, longos solos, temáticas 

fantásticas e alegóricas, ou profundamente explorativas sobre as emoções humanas, ou mesmo 

 
209 <https://extra.globo.com/tv-e-lazer/confira-alguns-numeros-do-show-the-wall-live-de-roger-waters-
2885641.html> Acesso em 15 jun 2021. 
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um limiar entre realidade e fantasia — uma compilação que funciona quase como um oito ou 

oitenta: ou você ama ou acha muito chato. Desses poucos artistas que falam — ou tocam — 

por todos os outros, leia-se: Pink Floyd; Yes (e a maravilhosa carreira solo de Rick Wakeman); 

Genesis; Emerson, Lake & Palmer; King Crimson e Jethro Tull. É bom notar, cada qual em seu 

degrau de sucesso comercial. 

 
Poucos estilos de música popular geraram tanta controvérsia quanto o rock 
progressivo. Este estilo, que surgiu na aurora da contracultura, hoje é mais lembrado 
por seus concertos gigantescos, seu fascínio por temas épicos extraídos da ficção 
científica, mitologia e literatura de fantasia e, acima de tudo, por suas tentativas de 
combinar o sentido de espaço e escopo monumental da música clássica com a força 
bruta e energia do rock. Seu virtuosismo deslumbrante e apresentações espetaculares 
tornaram-no extremamente popular entre os fãs durante os anos 1970 (...) trazendo 
um novo nível de profundidade e sofisticação ao rock. Por outro lado, a crítica 
classificou os elaborados concertos dessas bandas como autoindulgentes e 
materialistas. Eles viam as tentativas do rock progressivo de fusão do clássico com o 
rock como elitistas, uma traição às origens populistas do rock”210 (MACAN, 1997, p. 
3, destaques no original, tradução nossa) 

 

Ainda que pudesse fazer referências ao Sgt Peppers dos Beatles ou ao Pet Sounds dos 

Beach Boys, em perspectiva paralela às sementes do rock, não farei tal digressão-polinizante 

sobre as origens do rock progressivo, me atendo — ou me atrevendo! — a olhar para este como 

o que está em volta do Pink Floyd e Roger Waters. O que se convencionou a chamar de rock 

progressivo surgiu nos anos 1960 como uma ligadura quase retroativa do rock com jazz e 

música erudita. Um rock com menor condução de eletricidade ou intensidade de descarga 

elétrica, mas não menos forte em concentração de energia. Progressivo, além da pluralidade 

semântica habitual, também possui a sua própria utilização como uma convergência de rótulos; 

a priori, contudo, distante de pretensões ou aproximações políticas de viés progressista. Foi a 

forma de nomear a utilização de novas tecnologias e experimentos com novas sonoridades 

(sobretudo através de teclados e sintetizadores), uma certa reivindicação artística genuína pelo 

refinamento poético de letras, a aposta na contemplação, distorção e aprofundamento das 

emoções e distanciamento das propostas para se dançar e extravasar no rock. Em espécie de 

anedota epifânica típica dos jogos de palavras que se complementam ou se opõem, Willis (2014, 

p. 219) vê o rock como uma desconstrução e o progressivo como uma reconstrução.  

 

 
210 Tradução para “Few styles of popular music have generated as much controversy as progressive rock. This 
style, which emerged in the wake of the counterculture, today is best remembered for its gargantuan stage shows, 
its fascination with epic subject matter drawn from science fiction, mythology, and fantasy literature, and above 
all for its attempts to combine classical music's sense of space and monumental scope with rock's raw power and 
energy. Its dazzling virtuosity and spectacular live concerts made it hugely popular with fans during the 1970s 
(...) bringing a new level of depth and sophistication to rock. On the other hand, critics branded the elaborate 
concerts of these bands as self-indulgent and materialistic. They viewed progressive rock's classical/rock fusion 
attempts as elitist, a betrayal of rock's populist origins”. 
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rock em si pode ser interpretado como uma ideia progressiva... Ironicamente, e 
paradoxalmente, o ‘rock progressivo’, a era clássica do final dos anos 1960 até meados 
e final dos anos 1970, apresenta não apenas os explosivos e exploratórios sons da 
tecnologia... mas formas tradicionais de música (clássica e folclórica da Europa) e 
(frequentemente) um estilo composicional pastiche e construções artificiais (álbuns 
conceituais) que sugerem pós-modernismo.211 

 

Ainda que eu não vá adentrar o terreno ramificável dos subgêneros, o termo art rock 

também foi comum à época para designar alguns grupos de rock progressivo (uma chave tão 

aberta que também inclui David Bowie, por exemplo), dando a ver esse tipo de prerrogativa de 

elevação, esteticamente em busca do sublime. Os roqueiros progressivos talvez tenham sido, 

dentro do rock, o embrião do que depois seria amplificado e rotulado (com artistas instrumentais 

ou o progmetal) como música para musicistas. A duração das canções e sua complexidade 

musical ou lírica também davam e dão a ver o estigma de uma suposta inabilidade de 

composição para sucesso comercial, o que ao mesmo tempo chancela sua autenticidade e 

independência. É lógico, o paradigma está justamente no fato de estes artistas terem feito 

bastante sucesso (MACAN, 1997). Seu período de apogeu na indústria fonográfica foi 

relativamente breve e sucumbiu com a ascensão do punk rock e do heavy metal na metade dos 

anos 1970.  

 Este sucesso fora da curva da cartilha dos hits veio junto com o AOR: Adult-Oriented 

Rock ou Album Oriented Radio. O AOR é, ou foi, um formato radiofônico de grande êxito nos 

Estados Unidos, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, que simplificou o rock progressivo, ou 

capturou suas acessibilidades mais amplas para grandes audiências já um tanto cansadas e 

desorientadas. Foi segmentado para os jovens adultos, fãs de rock progressivo há alguns anos, 

mas que agora dividiam sua paixão pela música com os afazeres e responsabilidades diários de 

outra fase da vida (BRACKETT, 2005). Artistas com produção ainda um tanto alheia a esse 

rumo da indústria também foram cooptados pelo AOR, de forma que 

 

As mesmas canções que serviram para demarcar fronteiras que colocavam o rock 
progressivo (com suas reivindicações de escutas ligadas à ideia de seriedade) contra 
os aspectos supostamente frívolos, hedonistas do pop e da disco music, também 
poderiam ser alinhavadas em uma espécie de repositório mais amplo e acessível (e, 
portanto, docilizado) do universo rock (PILZ; JANOTTI JUNIOR, ALBERTO 2020, 
p. 203). 

 

 
211 Tradução para “rock itself can be interpreted as a progressive idea ... Ironically, and quite paradoxically, 
'progressive rock', the classic era of the late 1960s through the mid- and late 1970s, introduces not only the 
explosive and exploratory sounds of technology ... but traditional music forms (classical and European folk) and 
(often) a pastiche compositional style and artificial constructs (concept albums) which suggests postmodernism”. 
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 Este rock progressivo, se não mais pasteurizado, ao menos mais consumível por arranjos 

midiáticos ou artísticos, também se delineou com a progressão definitiva do rock para os 

estádios na América do Norte; palcos montados às pressas em datas específicas, mas que 

passaram a ser um de seus principais símbolos de prestígio — prolongado pelas décadas 

seguintes. Os britânicos ELP, Yes, Pink Floyd e Jethro Tull tinham seus ingressos facilmente 

esgotados para shows em estádios nas turnês que cruzavam o Atlântico, além de emplacar seus 

álbuns nos primeiros lugares de vendas nos anos 1970 (MACAN, 1997)212. Uma vez que o 

AOR conquistou um largo espaço na programação, e uma considerável fatia da audiência, 

radiofônica “o rock progressivo tornou-se uma parte importante do gosto de um público 

estadunidense jovem, principalmente masculino, para quem assistir a shows das principais 

bandas de heavy metal, hard rock e rock progressivo era uma atividade importante”213 

(MACAN, 1997, p. 157). De fato, 

 
as principais bandas de rock progressivo descobriram que, depois de mudarem de 
clubes para arenas, alguns tipos de adereços visuais eram necessários para reter a 
atenção do público. Simplesmente ficar de pé no palco e tocar funciona bem o 
suficiente para um público de 500 a 1.000 pessoas, mas se torna problemático diante 
de um público de 50.000, em que aqueles na parte de trás do estádio mal conseguem 
ver os artistas. Assim, surgiu todo um conjunto de adereços técnicos cada vez mais 
audaciosos: luzes de laser, névoa de gelo seco, pianos, sintetizadores modulares 
autodestrutivos, aviões caindo, porcos flutuantes e assim por diante. Parece-me que 
esse tipo de show de palco é peculiarmente estadunidense (no sentido de que os 
paralelos com a Disneylândia, etc., são óbvios) e um produto típico do início dos anos 
1970, quando a prosperidade econômica geral tornou o espetáculo nessa escala uma 
proposição viável. De qualquer forma, esse tipo de produção de palco também poderia 
ser encontrado em outros estilos de rock dos anos 1970, embora nem sempre na 
mesma escala214 (MACAN, 1997, p. 156-157, tradução nossa) 
 

 É evidente, entretanto, que por maior que seja um artista, quando toca num estádio para 

cinquenta mil pessoas não haverá apenas fãs, ou comunhões de gosto musical e sobretudo 

equidade de, por exemplo, capital subcultural (THORNTON, 1996). O mesmo vale para os 

 
212 Dark Side of The Moon ficou 15 anos, entre seu lançamento em 1973 até 1988, na lista de álbuns mais vendidos 
no levantamento semanal (portanto, precisamente 777 semanas) da Billboard. 
<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/algum-brasileiro-ja-foi-ao-topo-da-parada-billboard-nos-eua/> 
Acesso em 19 jun 2021. 
213 Tradução para “progressive rock became an important part of a young, largely male American taste public for 
whom attending concerts of the leading heavy metal, hard rock, and progressive rock bands was an important 
activity”. 
214 Tradução para “the major progressive rock bands found that once they made the move from clubs to arenas 
some sort of visual props were necessary to retain the audience's attention. Simply standing on stage and playing 
works well enough for an audience of 500 to 1,000, but becomes problematic in front of an audience of 50,000 in 
which members in the back of the stadium can barely see the performers. Thus there arose a whole set of 
increasingly audacious technical props: laser lights, dry ice fog, catapaulting pianos, self-destructing modular 
synthesizers, crashing airplanes, floating pigs, and so on. It seems to me that this kind of stage show is both 
peculiarly American (in that the parallels with Disneyland, etc., are obvious) and very much a product of the early 
1970s, when general economic prosperity made spectacle on this scale a viable proposition. At any rate, this kind 
of stage show could be found in other rock styles of the 1970s as well, albeit not often on the same scale”. 
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próprios eventos esportivos que estas arenas recebem semanalmente, menos singulares do que 

a passagem de uma turnê musical. Nem todos os frequentadores que lotam os estádios têm 

decorados nomes de atletas e a história do clube ou fazem coro às canções da torcida organizada. 

Mais do que isso, Grossbeg (1983, p. 113) assinala que  

 

fãs de rock, como críticos culturais, tendem a esperar que a mesma música terá a 
mesma função para toda a audiência. Nós tendemos a esquecer que não há um público 
de rock’n’roll estável e homogêneo exceto aquele criado pelo setor econômico da 
cultura dominante através de práticas de marketing215 

 

5.2.1 Mega concertos, audiências plurais: comodificação, scripts, expectativas e se tudo isso sai 
fora do lugar?   
 
 Lá se vão mais de vinte anos desde a noite de 3 de outubro de 2001, no Bar Opinião, em 

Porto Alegre, quando o guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, então com quinze anos de 

carreira, resolveu fazer uma homenagem às vítimas do ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos 

durante o show. Além da comoção pelas quase três mil mortes, Malmsteen também já residia 

no país, onde nasceu seu filho, e sua banda de apoio contava com o tecladista estadunidense 

Derek Sherinian (recém-saído do Dream Theater). Malmsteen tocou na guitarra Star Spangled 

Banner, o hino dos Estados Unidos, e ouviu uma tremenda vaia do público gaúcho. Atônito e 

irritado, xingou a plateia e ameaçou abandonar o palco para não mais voltar caso as vaias não 

findassem. Ao invés de inibidos, seus fãs começaram a gritar Bin Laden! (saudita radicado no 

Afeganistão que reivindicou a arquitetura e financiamento do atentado). Depois do episódio 

grotesco, Sherinian escreveu e publicou um texto xenofóbico em seu site, destilando contra o 

público brasileiro. Retrucado e mobilizado por outros artistas ligados ao heavy metal, que 

destacaram a paixão, carinho e respeito de fãs brasileiros, o tecladista se desculpou nos shows 

seguintes, tocando o hino do Brasil com uma camiseta da seleção brasileira de futebol.  

O Bar Opinião é uma casa de shows com capacidade para mais ou menos duas mil 

pessoas. Yngwie Malmsteen tem um público, de certa maneira, nicho do nicho, uma vez que 

boa parte deste vai às suas apresentações para vê-lo debulhar nota atrás de nota por segundo 

na guitarra, com sua parede de amplificadores Marshall ao fundo. Uma desavença assim teria 

contornos diferentes se envolvesse um artista com cinco décadas de carreira, que faz mega 

concertos, em estádios de futebol para cinquenta mil pessoas. 

 
215 Tradução para “The point is that rock and roll fans, like cultural critics, tend to expect that the same music will 
have the same function for the entire audierce. We tend to forget that there is no stable and homogeneous rock 
and roll audience except that created by the economic sector of the dominant culture through its marketing 
practices”. 
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Os mega concertos são, de certa maneira, uma linha industrial, adaptada para a 

reprodução serial, dos mega eventos. Por mega eventos, me refiro àqueles com grande 

magnitude infraestrutural, midiática, com requintes de singularidade e periodicidade 

significativamente espargida entre uma edição e a próxima (isso se houver) e duração 

subjetivamente curta (ROCHE, 2003; GREENHALGH, 1988; GAROFALO, 1993; SEIXAS, 

2010). Aqui estão as grandes competições esportivas, como as Olímpiadas e a Copa do Mundo 

de Futebol, e as Feiras Mundiais (atuais Expos). Roche (2003, p. 99) apresenta uma tentativa 

de definição enquanto “publicamente percebidos como tendo um status ‘extraordinário’, entre 

outras coisas, em virtude de sua escala muito grande, os ciclos de tempo em que ocorrem e seus 

impactos”216, atrelando o gênero mega evento como uma cria do século 19, enquanto parte do 

projeto de construção da ideia de nação (e/ou império) no alvorecer da industrialização 

capitalista. Os mega eventos teriam também uma função social bastante específica: demarcar 

tempo e história, aos olhos do povo local e do mundo, como um agendamento (acontecimento), 

de atenção da elite e da massa (ROCHE, 2003). 

 Mega turnês e mega shows são uma espécie de comodificação deste tipo de eventos, 

descentralizados, não realizados em um espaço e tempo únicos, mas globalizados em sua 

itinerância. Não fomentam uma confluência de atenções globais para aquelas duas horas ou mês 

de evento(s). As turnês, literalmente, se deslocam para seus públicos.  

É lógico que, desta maneira, é muito mais fácil lembrarmos que em tal ano a Olimpíada 

foi sediada em tal cidade e tais micro eventos decorrentes deste mega evento aconteceram. As 

performances marcantes (ainda que sem muitos detalhes) de diversas seleções não-campeãs da 

Copa do Mundo de futebol provavelmente estão mais fixadas na memória de um fã do esporte 

e do KISS do que as peripécias midiatizadas de cada turnê da banda. Há uma ordem do 

imprevisto, qualidade das competições, que singulariza e confere um marcador mais partilhado 

nestes eventos (ROCHE, 2003). Isso não quer dizer que a esfera musical não goze da 

singularidade, cristalizada em eventos como Woodstock e Live Aid (ainda que bastante 

diferentes em suas elaborações), e papel de produzir marcos na estrutura do tempo e da história 

contemporâneas (ROCHE, 2003; GAROFALO, 1993).  

A produção musical (criativa, independente, orientada por gravadoras) roqueira, a partir 

dos anos 1970, passou a ser cada vez mais voltada para a reprodução em concertos e, no caso 

de grandes artistas, sobretudo, para grandes concertos, como assinala McDonald (2009). A ideia 

 
216 Tradução para “publicly perceived as having an ‘extra-ordinary’ status, among other things, by virtue of their 
very large scale, the time cycles in which they occur and their impacts”. 



207 
 

era que o público também fizesse parte do espetáculo — próximo à romantização feita no filme 

Bohemian Rhapsody (2018) ao retratar a composição de We Will Rock You, elaborada para que 

fãs do Queen formassem um instrumento vital da canção batendo pés no chão e palmas na sua 

inconfundível introdução. Grandes audiências acendendo isqueiros ou celulares, cantando coros 

como os de Don’t Look Back in Anger do Oasis ou Fear of the Dark, do Iron Maiden, são muito 

diferentes da concepção televisionada da beatlemania de gritos quase incessantes. Essas 

canções com refrãos melodiosos e solos de guitarra assoviáveis compõem o que passou a se 

chamar de arena rock ou rock de arena (BLAKE, 2008). Aqui o ápice da performance de uma 

canção passaria a ser o momento em que a ou o vocalista estende o microfone para a voz da 

plateia, mesmo que esta não tenha cantado todo o resto da letra. É lógico, este rock de arena 

dos anos 1970 já contava com significativos avanços tecnológicos de amplificação e qualidade 

sonora, inexistentes nos 60.  

 Sem dúvidas, embora o Pink Floyd tenha surgido antes dessas transposições da indústria 

musical, elas direcionaram a concepção criativa da banda para álbuns cada vez mais 

tematizados e canções que fomentassem essa participação ao vivo (BLAKE, 2008). 

Gradativamente, o público foi sendo mais cortejado e assimilado como parte do espetáculo. 

Pense, por exemplo, quantas vezes e por quanto tempo a transmissão televisiva ao vivo de um 

festival ou um DVD oficial de show mostra tomadas panorâmicas da plateia, corta para fãs que 

estão mais próximos do palco cantando e até chorando. As mixagens de álbuns ao vivo 

passaram a aumentar o volume da plateia, e equilibrar o som captado dela com o som gravado 

da mesa de som, proveniente da banda no palco. Se nos filmes dos anos 1950 os roqueiros 

foram retratados como delinquentes, e nos 60 tivemos a visão patológica ofertada e denunciada 

através da beatlemania, nos 70 este público roqueiro passou a ser não temido, mas estimulado 

e paparicado (MATTSON, 2021). 

 É evidente que as “audiências também buscam que suas performances sejam notadas 

pelo artista e obtenham algum um retorno”217 (MATTSON, 2021, s/p, tradução nossa). Públicos 

coletivos e individuais querem ser ouvidos ou notados, formar dialogias, seja através de palmas, 

gritos, cartazes e outras formas, assinala Bradby (2016). A performance da audiência, por certo, 

é um capital em disputa entre fãs (sem evitar traçar outro paralelo com o futebol, é também o 

que está em jogo entre torcidas rivais nos estádios ou fora deles). Me atenho, contudo, aos rituais 

e performances das mega audiências, mais diluídas. Foi a partir dos anos 1970, e dos grandes 

concertos, que chegar cedo, horas mais cedo, para sociabilizar (nos estacionamentos, nos 

 
217 Tradução para “Audiences too seek to get their greetings noticed by the performer and achieve a response”. 
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entornos, nas filas) tornou-se parte significativa do evento. Encontros prazerosos e almejados, 

quando o rock já não estava mais apenas adesivado na juventude, e quando juventude já dizia 

mais respeito a estilo de vida, ou identidade, do que idade (BRADBY, 2016).  

Se partirmos de uma ideia de audiências plurais em grandes eventos musicais, em amplo 

sentido, por certo teremos muitas expectativas convergentes e outras dissonantes.  

 

Como habitualmente ocorre em produções desta dimensão, todos os fatores desse 
complexo de entretenimento seguem uma espécie de roteiro exaustivo, previamente 
preparado. Trata-se de uma práxis habitual em eventos deste porte e, a partir daí, 
talvez possamos afirmar que as turnês dos maiores nomes do rock (com, por exemplo, 
capacidade para lotarem estádios de futebol) configuram-se como uma experiência 
que, além de previamente testada por parte dos produtores, é pouco afeita a 
improvisações ou novidades para o público que irá recebê-la – e que despende, de 
forma geral, um alto investimento financeiro para isso (PILZ; JANOTTI JUNIOR; 
ALBERTO, 2020, p. 204) 

 

 Quando dizemos que as grandes produções são pouco afeitas a improvisações ou 

significativas modificações, também damos conta de contratos, do preto no branco, que 

definem duração do espetáculo (e equipes que trabalham por hora, por exemplo), o casamento 

da performance no palco com a iluminação e a mesa de som. A comodificação dos mega shows 

acabou por desenvolver uma relação clientelista de fãs com artistas nestes eventos. Garofalo 

(1993) sinaliza que “ao mercantilizar a interação humana, reduz-se a cultura ao seu valor de 

troca e mina qualquer valor de uso real”218, com a perspectiva de que a comodificação da 

experiência é um sistema bastante amplo, comportando turismo, gastronomia e mais.  

Apesar do tom determinista do autor, há um ensejo gradativo da sistematização das 

emoções do público. O que não quer dizer, evidentemente, que o acionamento de memórias, da 

expectativa por aquilo que sabemos que iremos ouvir e que já sentimos, o preenchimento destes 

intervalos, não produzam valorosas emoções — um valor também quantificado no preço dos 

ingressos de mega shows. Nos arrepiamos mesmo sabendo o que virá a seguir, vendo ao vivo 

o que já passou pela tela do gadget, ouvindo aquele acorde com aquele timbre. Não estamos 

fadados a chorar apenas na primeira vez em que assistimos ao final de um determinado filme 

— como Cinema Paradiso (1988), A Vida é Bela (1998) ou Em Busca da Terra do Nunca 

(2004) —; reassistindo, as lágrimas vêm, não raro, programadas e cronometradas. Seria 

ingênuo, portanto, dispensar a qualidade da singularidade, sobretudo num evento para dezenas 

de milhares de pessoas. 

 
218 Tradução para “In commodifying human interaction, it reduces culture to its exchange value and undermines 
any real use value”. 
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 Ainda assim, essa ausência de surpresa é pautada pelo acesso que as pessoas têm a 

registros oficiais, como DVDs, ou em sites como o YouTube ou Setlist.fm219;  

 

plataformas que permitem aos fãs vivenciarem horizontes de expectativas em torno 
da ordem das músicas a serem executadas, das variações (normalmente pouco 
flexíveis) e da duração dos shows etc. Assim, o público, interessado em ter a 
experiência ao vivo do espetáculo, dispõe de uma série de possibilidades de avaliar 
previamente seu grau de interesse para investir em ingressos e, efetivamente, ir aos 
shows (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020, p. 205) 

 

 Ou seja, a ausência de surpresa e sistematização da emoção também estão entrelaçadas 

na qualidade de os grandes shows serem acontecimentos agendados. Não só na obviedade do 

termo e não apenas midiaticamente, mas pelo próprio sistema imbricado na cultura digital que, 

para além da centralidade da apresentação ao vivo, já aciona uma rede pré(e pós)-evento de 

consumo e expectativa. De fato, “há toda uma preparação pré-evento, envolvendo visualizações 

de shows anteriores no YouTube, contendas sobre a sequências das músicas (setlist), em torno 

de sua manutenção ou pequenas variações, expectativas em relação aos posicionamentos dos 

músicos feitos em shows prévios” (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2020, p. 205).  

  Garofalo (1993) sugere que os mega eventos foram forjados na expectativa de serem 

per se, ou publicizados enquanto, promotores de certas pautas progressistas — fosse para 

conscientização quanto para arrecadação financeira. São, eles próprios, parte dos valores que 

sua existência ou realização é devedora ou pretende aflorar. Teamgeist (espírito de equipe) era 

o nome da bola da Copa de 2006; o Woodstock intentava uma quebra com a urbanidade 

capitalista e reencontro com a natureza e outras formas de sociedade; o Live Aid foi vendido 

(terminologia que reproduz o olhar crítico de Garofalo acerca do Live Aid) com o objetivo de 

arrecadar fundos para mitigar a fome na Etiópia.   

  
Tony Hollingsworth, produtor de Tributo ao Septuagésimo Aniversário de Nelson 
Mandela, descreveu quatro funções de um mega evento: arrecadação de fundos; 
conscientização (‘para elevar o perfil do nome de Nelson Mandela como o símbolo 
da luta contra o apartheid’); ativismo artístico (‘para demonstrar ao mundo e à África 
do Sul o enorme apoio popular e artístico a todos aqueles que lutam contra o 
apartheid); e agitação (‘para fazer o show agir como um carro-chefe... através do qual 
os movimentos anti-apartheid locais pudessem se aproveitar da enorme cobertura que 
tínhamos e apresentar uma discussão política muito mais detalhada do que se poderia 
ter em um palco’)220 (GAROFALO, 1993, p. 194) 

 
219 Site colaborativo cujos conteúdos são gerados pelos usuários que descrevem as sequências das músicas (setlists) 
nos shows em que compareceram. Nesse sentido, é um site caracterizado pelo UGC (user generated content), 
conteúdo gerado pelo usuário. Apesar desta característica colaborativa, não se deve deixar de notar que o site é, 
hoje, parte do grupo Live Nation Entertainment, grande empresa especializada na promoção, venda e produção de 
eventos, principalmente musicais.  <http://www.setlist.fm> Acesso em 19 jun 2021. 
220 Tradução para “Tony Hollingsworth, producer of the Nelson Mandela Seventieth Birthday Tribute, outlined 
four functions of a mega-event: fundraising; consciousness raising (‘to raise the profile of Nelson Mandela's name 
as the symbol of fighting against apartheid’); artist activism (‘to demonstrate to the world and to South Africa the 
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 O autor, de fato, chama atenção para o consumismo, a diluição globalizante de certas 

esferas que tornariam mais utópicas do que realizáveis tais demandas. É esse viés consumista, 

ou clientelista como prefiro chamar, com os produtos culturais pelos quais temos um afeto 

imenso ou mesmo efêmero, mas com a vontade de fazer parte e presenciar a singularidade 

(GILMORE, 2010), que aciona uma necessidade mais crítica da satisfação. Ou seja, onde se 

projeta que certas expectativas precisam ser atendidas, como Waters já notara nos anos 1970, e 

certas fronteiras não devem ser atravessadas (PILZ; JANOTTI JUNIOR; ALBERTO, 2021), 

ainda que seja a apreciação de um artista, e não a aquisição de um produto meramente funcional. 

Isso também, é óbvio, vem acentuado pelos altos valores que são pagos pelas grandes turnês — 

artistas estrangeiros exigem receber em dólar quando vêm ao Brasil, o que encarece a produção 

e consequentemente os ingressos. Certas práticas para burlar a lei da meia entrada, a famosa 

metade do dobro, também inflacionam os preços. Diante destas exigências e reclamações, não 

seria exagero aferir que há uma procomnização da relação fã-artista, seria?  

 

5.3 Us vs Them; what the fighting's all about?: os desdobramentos políticos, midiáticos, 
judiciais e afetivos de um posicionamento artístico-crítico  
 
 A turnê de Roger Waters no Brasil em outubro de 2018 foi anunciada dez meses antes, 

em dezembro de 2017, quando também foi aberta a comercialização de ingressos. O Brasil 

receberia oito concertos, todos realizados em estádios de futebol: dias 9 e 10 no Allianz Parque, 

em São Paulo; 13 em Brasília, no Mané Garrincha, 17 na Arena Fonte Nova, em Salvador; 21 

no Mineirão, em Belo Horizonte; 24 no Maracanã, no Rio de Janeiro; 27 no Couto Pereira, em 

Curitiba; 30 no José Pinheiro Borda, em Porto Alegre. Os ingressos variaram entre R$90,00 

(meia entrada para o setor de cadeira superior em Salvador) e R$810,00 (entrada inteira para o 

setor pista premium em São Paulo). 

 O giro de Waters começou em maio de 2017, nos Estados Unidos e terminou em 

dezembro de 2018, no México, depois de cento e cinquenta e sete apresentações. Batizada Us 

+ Them, em referência à sétima faixa — e particularmente minha favorita — do Dark Side of 

the Moon, foi divulgada pelo próprio Waters em outubro de 2016. Em publicação no Facebook, 

ele explicou que o show seria composto por muitas canções antigas (do Pink Floyd) e novas (de 

sua carreira solo), escolhidas por se enquadrarem em um tema geral que ele abordaria nos 

 
enormous popular and artistic support for all those who fight Against apartheid’); and agitation (‘to make the 
show act as a flagship . . . whereby the local anti-apartheid movements could pick up from the enormous coverage 
that we had and run a far more detailed political argument than you could have on a stage’)”. 
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shows. Waters qualificou a nova turnê como espetacular, “como todos os meus shows têm 

sido”:  

 

As lendárias performances ao vivo de Roger Waters são conhecidas como 
experiências sensoriais imersivas com produção audiovisual de última geração e som 
quadrifônico de tirar o fôlego. Esta nova turnê promete não ser exceção; após meses 
de planejamento meticuloso e arte visionária, US + Them irá inspirar multidões com 
sua entrega poderosa e levar o público em uma jornada musical inesquecível.221 

 
 Em entrevista ao site da NPR (rádio pública nacional dos EUA), Waters contou que 

escolheu este nome para o tour quando 

 
estava ouvindo [a música] outro dia. Há uma frase que diz, ‘Com, sem, e quem vai 
negar que é disso que se trata a luta?’ E a resposta à pergunta é esta: quase todos. 
Quase todos negarão que ‘com / sem’ é o objetivo da luta. Minha alegação é que sim. 
É por isso que minha nova turnê se chamará ‘Nós e eles.’ É especificamente acerca 
dessa linha.222 

  

 No Brasil, em 22 de julho de 2018, o então sete vezes eleito deputado federal Jair 

Bolsonaro, que já havia se pré-candidatado à presidência no ano anterior, foi oficializado como 

aspirante ao cargo máximo da República pelo Partido Social Liberal (PSL), ainda sem vice-

presidente para compor a chapa. Bolsonaro assumiu a liderança nas pesquisas de intenção de 

votos depois que o ex-presidente, eleito e reeleito em 2002 e 2006, Luiz Inácio Lula da Silva 

foi preso em abril, após condenação por corrupção e lavagem de dinheiro em segunda instância. 

O Partido dos Trabalhadores (PT) manteve Lula como cabeça de chapa na corrida presidencial 

mesmo já cumprindo a pena, em Curitiba; somente em setembro o ex-prefeito de São Paulo e 

ex-Ministro da Educação dos governos petistas, Fernando Haddad, assumiu a candidatura pelo 

partido que vencera as últimas quatro eleições presidenciais. A eleição de 2018 aconteceria no 

dia 7 de outubro, com um eventual segundo turno marcado para o dia 28. 

O clima político no Brasil, já bastante polarizado desde a eleição de 2014 (a que teve a 

menor margem de diferença de votos no segundo turno, quando se tornou comum a expressão 

terceiro turno para nomear a inconformidade dos derrotados e as tentativas de sabotagem 

política ao segundo mandato da presidenta Dilma Roussef), era tenso. Um ano antes o coletivo 

 
221 Tradução para “Roger Waters' legendary live performances are renowned as immersive sensory experiences 
featuring high class, state-of-the-art audio visual production and breathtaking quad sound. This new tour promises 
to be no exception; following months of meticulous planning and visionary craft, US + Them will inspire crowds 
with its powerful delivery and take the audience on an unforgettable musical journey”. 
<https://www.facebook.com/rogerwaters/photos/1196199360423867> Acesso em 19 jun 2021. 
222 Tradução para “I was listening to [the song] the other day. There's a line which goes, ‘With, without, and who'll 
deny that's what the fighting's all about?’ And the answer to the question is this: Almost everyone. Almost everyone 
will deny that ‘with/without’ is what the fighting's all about. My contention is that it is. That's why my new tour is 
going to be called ‘Us and Them.’ It's specifically about that line”.  
<https://www.npr.org/sections/allsongs/2016/10/13/497692379/roger-waters-announces-us-them-live-tour> 
Acesso em 19 jun 2021. 
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Passe Livre liderou uma série de manifestações nas ruas de São Paulo contra o aumento do 

valor da passagem de ônibus. Gradativamente, as manifestações se espalharam pelo país, com 

escalonamento de participantes e demandas (como melhorias na saúde e educação ou 

contrariedades à realização da Copa do Mundo de futebol no ano seguinte, por exemplo). Após 

a conquista do congelamento provisório no preço do transporte o Passe Livre não convocou 

mais protestos, mas outros coletivos políticos e emergentes lideranças continuaram a organizar 

eventos de ocupação das ruas através de redes sociotécnicas (MACHADO; MISKOLCI, 2019).  

A pluralidade de pautas e grupos nos espaços públicos em 2013 ficou severamente 

bipolarizada em 2015. O país viu as vias (de fato) de suas grandes cidades frequentemente 

tomadas por vigorosas manifestações de apoio ou contrariedade político-partidária e ideológica, 

que passaram a atrair dezenas de milhares de pessoas (MACHADO; MISKOLCI, 2019). Os 

protestos passaram a ocorrer, e ainda ocorrem, de maneira deveras divergente do que Castells 

imaginava em sua nota à edição brasileira de Redes de Indignação e Esperança: reivindicando 

impeachment ou não-impeachment de Dilma, condenação ou absolvição de Lula, voto em 

Bolsonaro ou voto em qualquer outro que não seja Bolsonaro (campanha que, em 2018, ficou 

conhecida como #EleNão223). No vigente período pandêmico, se vai às ruas novamente por 

impeachment ou não-impeachment de Bolsonaro, pelo direito de não usar máscara de proteção 

durante a pandemia, para tratar as complicações da covid-19 com medicamentos 

comprovadamente ineficazes, para fechar o Supremo Tribunal Federal, pela volta do voto 

impresso ou para celebrar e condenar o regime militar no país.  

 Em 9 de outubro de 2018, dois dias após a confirmação de que Bolsonaro e Haddad 

disputariam o segundo turno, Roger Waters fez seu primeiro de dois shows em São Paulo, no 

estádio Allianz Parque, para quarenta e cinco mil pessoas. A tensão começou em Another Brick 

in the Wall, a décima segunda canção (de vinte e três) do set list, e penúltima antes do primeiro 

intervalo, quando Waters “chamou crianças de São Paulo para se posicionarem no palco como 

se fossem reféns do Estado Islâmico” (WIKIMETAL, 2018, s/p) vestindo camisetas grafadas 

com resist (resista). Esta “foi a senha para parte do público entoar um grito de ‘Ele não! Ele 

não!’, contra o presidenciável Jair Bolsonaro — e que foi devolvido com um ‘Mito! Mito!’” 

(VEJA, 2018, s/p) e “fora PT” (G1, 2018a, s/p).  

 Durante o intervalo, como vinha fazendo em toda a sua turnê, Waters apresentou uma 

imagem no telão, de setenta metros de largura (a medida de um campo de futebol) e quatorze 

 
223 A hashtag foi criada para identificar o movimento que se autointitulava Mulheres contra Bolsonaro, que 
liderava a campanha contra a candidatura do deputado dado o seu histórico de sexismo (FERREIRA; PEREIRA. 
2019). 
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metros de altura, onde mostrava uma lista de líderes mundiais classificados por ele como 

neofascistas em ascensão. A compilação de nomes continha o então presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, o presidente russo Vladimir Putin (com uma interrogação) e a deputada 

francesa do parlamento europeu Marine Le Pen. No Brasil, acrescentou o nome de Bolsonaro à 

galeria. Neste momento, Roger Waters foi tanto aplaudido quanto vaiado. Alguns presentes 

chegaram a abandonar o show, saindo do local neste momento como protesto. Em vídeo 

transmitido, e gravado, em tempo real na saída do estádio, um fã reclamou de Roger Waters e 

da produtora T4F; outras pessoas que desistiram da apresentação e passaram por ele 

demonstraram apoio ao que falava. Houve a sugestão de fazer um boletim de ocorrência: 

 

— Eu não vim prum show de levantar bandeira política do Brasil, seja Bolsonaro ou 
seja Haddad, foda-se. Foda-se. Eu vim prum show de rock, certo? E o cara pega e 
levanta bandeira contra um ou contra outro, no caso foi contra Bolsonaro. Foda-se. 
Foda-se. O cara nem aqui no país ele mora. Quem é esse filho da puta? 
 
— Ele é um filho da puta mesmo. 
 
— Não é? Tá ao vivo aqui ó! 
 
— Eu saí do show, gente. 
 
[...] 
 
— Eu paguei 800 reais num ingresso prum show de rock, prum show de rock. 
 
— A gente tá indo embora por causa disso. 
 
[...] 
 
— Não vim aqui pra partido. Ao contrário, eu vim aqui pra me distrair. Aí o cara pega 
e levanta bandeira, é um puta dum filho da puta. 
 
— Esse cara tinha que sair preso daqui, incitando violência, uns contra os outros. Tem 
que sair preso, vai pro DP. Não fico aqui nenhum segundo mais. 
 
— Obrigado, eu não sou o único. 
 
[...]  
 
— Muita gente de bem tá indo embora. E se continuar assim, vai ter briga aí dentro e 
ele é o responsável. Waters, você é o responsável. Você vai resistir na cadeia. 
 
— Vamo fazer um boletim de ocorrência contra ele. Não tem que levantar bandeira, 
a gente veio aqui prum show. Um show de rock. Foda-se a opinião, meu. Não tem 
nada a ver, é o contrário. A gente veio aqui pra distrair a cabeça, foi eleição no 
domingo. A gente veio num show numa terça-feira pra distrair.224 

 

 No primeiro bis, “durante ‘Pigs’, a imagem de Donald Trump foi satirizada de diversas 

formas no telão” (WIKIMETAL, 2018, s/p) e no final de Eclipse “o telão mostrou a expressão 

#EleNão, usada em redes sociais para criticar Bolsonaro” (G1, 2018a, s/p) 

 
224 <https://twitter.com/rolealeatorio/status/1050375589545340929>. Acesso em 19 jun 2021. 
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O público respondeu com quatro minutos seguidos de vaias e aplausos. Waters 
encarou a plateia e, quando conseguiu falar, fez um agradecimento genérico: 
“Eu sabia que isso ia acontecer porque em São Paulo, e na América do Sul em geral, 
vocês têm a fama de terem muito amor no coração", ele disse, agradecendo a público 
mesmo ainda sob algumas vaias. 
 
Depois, ele fez um novo discurso, dessa vez mais longo e específico. Primeiro, falou 
sobre Direitos Humanos. “Eu sempre menciono os Direitos Humanos porque acredito 
neles”. Ele defendeu o povo palestino, tema que o músico sempre aborda. Depois, 
falou sobre o Brasil: 
 
“Vocês têm uma eleição importante em três semanas. Vão ter que decidir quem 
querem como próximo presidente. Sei que não é da minha conta, mas eu sou contra o 
ressurgimento do fascismo por todo o mundo. E como um defensor dos Direitos 
Humanos, isso inclui o direito de protestar pacificamente sob a lei. Eu preferiria não 
viver sob as regras de alguém que acredita que a ditadura militar é uma coisa boa. Eu 
lembro dos dias ruins na América do Sul, e das ditaduras, e foi feio”, disse Roger 
Waters. 
 
[...] 
 
O público só se uniu mesmo no final, em “Comfortably numb”, com todo mundo 
jogando as mãos para cima e cantando junto, desta vez um mesmo refrão, do clássico 
do Pink Floyd (G1, 2018a, s/p). 

 

 Relatos e vídeos começaram a aparecer nos feeds das plataformas de redes sociais; em 

cima destes, acompanharam comentários de apoio, regozijo, riso, repúdio e ameaças (PILZ; 

JANOTTI JUNIOR, ALBERTO, 2020). No dia seguinte, o posicionamento político de Waters 

transgrediu a esperada agenda cultural dos portais de notícias para adentrar os programas 

televisivos vespertinos de debate, manifestações de parlamentares brasileiros e imprensa 

estrangeira. À noite, na segunda apresentação, uma faixa foi levantada na arquibancada do 

estádio: FUCK YOU ROGER PLAY THE SONG. Foda-se Roger, toque a música sintetiza a 

revolta e a relação clientelista de fãs com Waters. Houve um princípio de confusão neste setor 

e agentes da segurança precisaram intervir e recolher a faixa (UOL, 2018). De forma geral, toda 

a cobertura das apresentações da turnê deu muito mais vazão aos momentos singulares em que 

Waters se dirigia à plateia225, e/ou como esta reagia a seus discursos no microfone ou imagens 

no telão, do que da performance musical. No dia 10, Waters mencionou os desdobramentos de 

suas manifestações, inclusive demonstrando estar a par não apenas do que aconteceu no estádio, 

mas também nas redes digitais, e ponderou a respeito: 

  
“No show de ontem, não só no estádio, mas na saída, houve algumas coisas tristes. 
Mas o que sugiro é isso. É do interesse de nós, como comunidade de seres humanos, 
criar um futuro para nossos filhos e futuras gerações. Teremos de achar um jeito de 
usar nossa luta, para combater as p... dos porcos e não um ao outro”  
 

 
225 <https://www.youtube.com/watch?v=nHGH3wEQ1qs> Acesso em 19 jun 2021. 
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Algumas pessoas começaram a gritar “Ele Não”, mas Waters se absteve. “Eu não faço 
ideia do que vocês estão gritando. Eu estou excluído dessa conversa. Mas ouçam: eu 
sinto o amor neste lugar e queremos que este futuro seja com o reconhecimento de 
que os direitos individuais são importantes. E todas as etnias, religiões e 
nacionalidades merecem ter o básico dos direitos humanos.” (UOL, 2018a, s/p) 

 

 Nesta apresentação, Brasil e Bolsonaro foram cobertas por uma tarja preta na imagem 

que mostrava a lista de políticos adjetivados como neofascistas. Uma inscrição acompanhou a 

tarja: “ponto de vista político censurado”. Enquanto esta composição permanecia estática no 

telão, Roger Waters também ficou parado, na frente do palco, e em silêncio. Novamente, vaias 

e aplausos o acompanharam, assim como apoio e contrariedade a Bolsonaro: “ele não!” e 

“mito!” (UOL, 2018). 

 Waters se esquivou de mostrar #EleNão, trocando a manifestação pela “mensagem ‘nem 

fodendo’ — que já aparecia no muro da turnê ‘The Wall’, de 2012, em resposta à pergunta feita 

na letra da canção ‘Mother’: ‘Mother, should I trust the government’ (ou, ‘Mãe, eu deveria 

confiar no governo?’) (O GLOBO, 2018a, s/p). O espalhamento de fotos e vídeos do telão “com 

a tarja que cobria o nome de Bolsonaro” pelas plataformas de redes sociais fez com que muitas 

pessoas acreditassem “que o cantor teria sido realmente censurado” (O GLOBO, 2018a, s/p). 

No dia 11, seguinte à segunda apresentação, o perfil de Roger Waters no Instagram publicou 

um vídeo do momento em que o artista fez seu discurso de conciliação, reproduzido para o 

público, projetando que o futuro da humanidade depende de união e combate aos porcos (no 

universo floydiano, uma referência aos políticos)226. 

 Em Brasília, no dia 13, Waters repetiu o “ponto de vista político censurado”; assim 

como foram repetidos os gritos de “ele não!” e “mito!”. Na capital brasileira, onde poderia se 

pensar que os ânimos estariam mais aflorados, “Roger Waters se emocionou e não segurou as 

lágrimas, chorando ali mesmo no palco” (TENHO MAIS DISCOS QUE AMIGOS, 2018a, s/p) 

quando foi ovacionado pelo público. Durante a apresentação, o músico informou que “quebrou 

o recorde de decibéis de sua turnê ‘Us + Them’” (WHIPLASH, 2018, s/p); em seu Instagram, 

destacou que o momento do recorde foi quando as crianças estavam no palco: “Brasília quebrou 

nosso recorde de volume da audiência para essas crianças”227. 

 Roger Waters também fez um pocket show exclusivo para ser apresentado, no dia 14, 

no principal programa da grade da TV Globo, o dominical Fantástico, além de conceder uma 

entrevista. Com calma, apresentou uma espécie de versão técnica para o que aconteceu e como 

 
226 <https://www.instagram.com/p/Box3lzClmsg/?utm_source=ig_embed> Acesso em 19 jun 2021. 
227 Tradução para “BRASILIA CROWD BROKE OUR AUDIENCE VOLUME RECORD FOR THESE KIDS!”. 
<https://www.instagram.com/p/Bo5v7P0F_UI/> Acesso em 19 jun 2021. 
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aconteceu. Sinalizou que os atritos entre o público, ou entre o povo, só interessam a quem estes 

pensam que são aqueles que defendem seus interesses, mas que não o fazem.  

 

É interessante porque duas coisas aconteceram. Durante a música Eclipse, eles 
colocaram a hashtag que desagradou a todos. Aquilo foi um erro. Era para ter 
aparecido mais tarde, durante a música Mother. Na parte que diz “should I trust the 
goverment?”. Seria nessa parte que apareceria ELE NÃO. Aí faria sentido. Mas 
colocaram no meio de Eclipse foi um erro do meu time. Aquela parte da música era 
para aparecer pirâmides, lasers coloridos. Estávamos amando uns aos outros. No fim 
é o clímax depois da jornada longa que atravessamentos. Foi totalmente inapropriado, 
se eu pudesse dizer. Na segunda noite em São Paulo não usamos hashtag (...) na 
primeira noite eu não soube que tinha aparecido no telão. Achei que todos aplaudiriam 
porque era isso que deveria acontecer. Naquele momento do show, em todos os 
lugares em que tocamos no mundo todo, todos ficam tão contentes nessa parte. Todos 
aplaudem. Aí me perguntei: o que está acontecendo? (G1, 2018b, s/p) 

 

 Em Salvador, no dia 17, Waters voltou a mostrar no telão a inscrição #EleNão. Na 

capital baiana, segundo ele próprio, tocou pela primeira vez ao vivo Two Suns in the Sunset, 

lançada em 1982 pelo Pink Floyd no álbum The Final Cut, o último gravado por ele com o 

grupo. The Final Cut foi idealizado como trilha sonora do filme The Wall, mas rearranjado para 

uma temática bélica após o avanço do Reino Unido sobre a Argentina no conflito pelas 

Malvinas. David Gilmour contribuiu muito pouco no disco e não queria o seu lançamento; de 

fato, depois da saída de Waters da banda, que sequer chegou a promover o álbum em turnê, o 

guitarrista vetou estas canções nos setlists. À época, foi especulado que Gilmour estava 

contrariado quanto ao direcionamento político dado por Waters nas canções, mas ele mesmo 

admitiu que já não gostava delas desde as composições originais: “‘Eu disse para o Roger: ‘se 

essas músicas não eram boas o suficiente para The Wall, por que são boas agora?’” (BLAKE, 

2008, p. 295)228. 

 Neste momento inédito de Two Suns in the Sunset, Waters fez uma homenagem ao 

Mestre Moa do Katendê, músico e mestre de capoeira da cidade. Moa foi assassinado em 

Salvador, com doze facadas, na noite da eleição do primeiro turno, após a confirmação de que 

haveria um segundo turno. Uma discussão política em um bar começou depois que Moa revelou 

ter votado em Fernando Haddad. Durante a reverência de Waters, com a imagem de Moa no 

telão, o público respondeu com aplausos, e o britânico chorou. 

 

Mestre Moa, que como vocês sabem foi brutalmente assassinado logo após o primeiro 
turno das eleições presidenciais. 
 
O futuro do Brasil deveria ser construído no que ele acreditava e não no que alguns 
outros acreditam. 
 

 
228 Tradução para “I said to Roger: ‘If these songs weren't good enough for The Wall, why are they good enough 
now?’”. 
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[...] 
 
Nós temos que decidir... você todos tem que decidir, nas eleições daqui duas semanas, 
se vocês acreditam ou não em direitos humanos. Se vocês acreditam em direitos 
humanos iguais para todos os nossos irmãos e irmãs. Não apenas no Brasil, e isso é 
importante agora, mas em todo o mundo, independentemente de etnia, religião, cor ou 
nacionalidade229 

 

Além de a cobertura textual e audiovisual dos shows ter sido direcionada para relatar os 

momentos de conflito, em equilíbrio com o espaço dado ao relato do show, também percebi a 

recorrência de uma espécie de necessidade de veredicto se Waters foi mais vaiado ao aplaudido, 

quase como uma dinâmica de programa de calouros com auditório. Esse tipo de observação e 

conclusão, contudo, depende muito do local em que se está, tanto para quem escreveu uma 

resenha, quanto para quem gravou um trecho audiovisual com o celular. Na gravação publicada 

no Youtube, da qual retirei a citação anterior, por exemplo, os gritos de “ele não” são bastante 

vigorosos, mas também há perceptíveis vaias, ainda que pareçam isoladas230. Nas pausas de 

fala de Waters, é possível ouvir clamores para que tocasse logo as músicas, replicando a 

exigência da faixa do segundo show em São Paulo. 

 Em 19 de outubro, a Folha de S.Paulo publicou uma entrevista com Roger Waters. “O 

melhor da reação que nós recebemos em São Paulo na primeira noite, quando projetamos 

#EleNão no telão, é que esse show está na estrada desde maio de 2017, por todo o mundo, mas 

poucas pessoas tinham entendido o que é tudo isso” (FOLHA DE S.PAULO, 2018a, s/p), disse 

Waters. O jornal questionou como ele se informa/é informado a respeito dos locais em que 

realiza seus concertos, ao que Waters garantiu fazer suas próprias pesquisas, embora busque 

elucidar pontos nebulosos específicos (exemplificando a acusação e prisão de Lula e o 

impeachment de Dilma) com residentes locais. 

Apesar de reiterar que tem opinião formada, Waters disse à Folha que não se exclui de 

diálogos onde há divergências de posicionamentos: “o chefe da minha equipe de segurança no 

Brasil conversa comigo e ele acredita que Bolsonaro é uma coisa nova na política e é 

incorruptível. Pergunto se ele está debochando de mim. Bolsonaro está na política brasileira há 

30 anos e é totalmente corrupto!” (FOLHA DE S.PAULO, 2018a, s/p). Em 2018, estava nítido 

para Waters que o então candidato do PSL “não vai fazer nada para romper com o sistema 

vigente. Ele vai acelerar ao máximo essa onda que está destruindo o mundo. (...) Vai tornar 

 
229 <https://www.youtube.com/watch?v=7rwtnOJClNw> Acesso em 19 jun 2021. 
230 <https://www.youtube.com/watch?v=4fg8tasuy9A>; <https://www.youtube.com/watch?v=n73zXtilmmQ>. 
Acesso em 19 jun 2021. 
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tudo mais difícil para as classes trabalhadoras. Grito isso para quem quiser ouvir.” 

Concatenando seus posicionamentos e preocupações com a realidade brasileiras, disse que 

 

Há uma separação severa no mundo entre ricos e pobres, não só no Brasil, mas aqui é 
muito forte. Quando você anda por São Paulo, você vê casas bonitas e ricas cercadas 
por grades de metal, com guardas vigiando-as e centenas de câmeras. Dali a cem 
metros, você vê pessoas morando sobre papelão molhado, na sarjeta. Esses caras 
foram prejudicados, claro, mas não por Lula ou por Dilma, ou quem quer que seja. 
Eles foram prejudicados pelo neoliberalismo, pelo mercado livre mundial, que não 
regula as oportunidades para os indivíduos. É contra isso que eu levanto minha voz. 
Viajando pelo mundo, fica claro para mim que o problema fundamental está no 
desrespeito aos direitos humanos. O mundo é organizado por oligarquias e 
corporações, que deixam uma mínima fatia das pessoas numa situação sadia. [...] 
Lamento que vocês estejam brigando uns contra os outros, discutindo coisas 
fundamentais sob a ótica de alguém como Bolsonaro. O que ele fala não deveria ser 
assunto para nenhuma argumentação em qualquer lugar do mundo. Mas é uma coisa 
real e assustadora (FOLHA DE S.PAULO, 2018a, s/p). 

 

 A Folha também questionou Waters acerca de tweets do então Ministro da Cultura do 

Brasil, Sérgio Sá Leitão (atualmente Secretário de Cultura e Economia Criativa do estado de 

São Paulo), que afirmou estar “‘de saco cheio’ de manifestações políticas em shows”. O artista 

sugeriu sua renúncia: “esse cara está no emprego errado, tem de achar um novo trabalho” 

(FOLHA DE S. PAULO, 2018a, s/p)231. Sá Leitão fez diversas críticas e acusações a Waters, 

antes e depois da entrevista: questionou a censura que o músico atribuiu a si; replicou em seu 

Twitter acusações de antissemitismo a Waters, levantadas por uma organização pró-Israel em 

referência ao BDS e publicadas no jornal estadunidense The Washington Post232 e; insinuou 

que Roger Waters teria recebido quase cem milhões de reais pelas manifestações contra 

Bolsonaro nos shows (Figura 17). 

 

 

 
231 Sérgio Sá Leitão permaneceu como Ministro da Cultura até o último dia da gestão de Michel Temer. A pasta 
foi rebaixada a uma secretaria especial do Ministério da Cidadania no primeiro dia da gestão Bolsonaro. Onze 
meses depois foi realocada para o Ministério do Turismo. Desde Sá Leitão o núcleo coleciona sucessivas 
controvérsias protagonizadas por seus responsáveis, como a manifestação de conotação nazista de Roberto Alvim 
(descrita na p. 57), a minimização da prática de torturas pelo regime militar no Brasil por Regina Duarte e a gestão 
ideológica com ofensas e ameaças, a pautas e sujeitos, por Mario Frias. 
232 <https://www.washingtonpost.com/news/local/wp/2017/08/04/pink-floyds-roger-waters-called-anti-semitic-
ahead-of-d-c-concerts/> Acesso em 19 jun 2021. 
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Figura 17 — Tweet de Sérgio Sá Leitão, Ministro da Cultura da gestão Temer  
Fonte: https://twitter.com/sergiosaleitao/status/1053813107401854977 

 

Sá Leitão recebeu uma resposta ao tweet da Figura 17 lembrando sua atuação como 

assessor de imprensa da turnê brasileira de Roger Waters em 2002. O então Ministro justificou 

que era assessor apenas da diretoria da empresa que contratou a turnê, não do tour em si, e 

admitiu ser, ele mesmo, um fã de Pink Floyd233. Outro episódio recuperado de seu passado nas 

respostas ao tweet foi uma publicação sua, em 2012, durante a turnê The Wall Live, quando 

ironizou a tentativa da Federação Israelita do Rio Janeiro de impedir na justiça que Waters 

fizesse críticas antissionistas234, segundo a organização. 

Se em Salvador a hashtag #EleNão voltou ao telão, em Belo Horizonte, no dia 21, ela 

não apareceu (UAI, 2018a, s/p). A expectativa em torno das manifestações foi cristalizada na 

cobertura do jornal Hoje em Dia (2018, s/p): “Foram 11 músicas e 55 minutos até chegar ao 

momento decisivo do show”, referindo-se à performance das crianças em Another Brick in the 

Wall. Já fazendo parte do roteiro das apresentações, “o barril de pólvora” esperado “felizmente 

não explodiu” (ROADIE CREW, 2018, s/p). A cobertura do portal Uai, na editoria 

Cultoradoria, mais do que se atentar aos prognósticos e realizações de embates políticos, deu 

vazão à politização da arte de Waters, como ela aparece no seu mega show e a caracterização 

deste em paralelo com tipicidades do teatro: 

 

“Que palco esquisito”. Ouvi de um cidadão no público logo que pisei na pista. O 
sujeito tem razão. Roger Waters quebra a estrutura tradicional que, em geral, reproduz 
um palco italiano. A “boca de cena” dele tem o tamanho do campo de futebol. A banda 
fica no centro e no fundo, o telão – grande protagonista do espetáculo – com 790 m². 
Quando você olha para tudo aquilo apagado não consegue ter a dimensão do que se 
transforma. 
 
[...] 
 
Por mais que Waters circule de um lado para o outro, é curioso você ir a um show em 
que o artista principal está mais para coadjuvante do que protagonista. Em primeiro 
plano ficam, por exemplo, a potência dos vídeos, tanto em narrativa como em 
realização técnica e estética, a sonorização que chega a estremecer seu corpo. É a 
mensagem que importa mais e não a vaidade do ídolo.  
 
[...]  
 
Roger Waters também não é daqueles artistas falantes, embora de todos os nomes 
internacionais que passaram por BH tenha o discurso mais forte. É que as ideias dele 
se expressam, para além das músicas, nas imagens, nas palavras projetadas. Em 
resumo: Roger Waters escolhe uma maneira muito mais artística para dizer o que 
pensa. 
 
[...]  

 
233 <https://twitter.com/msoares/status/1056574437095587842> Acesso em 19 jun 2021. 
234 <https://twitter.com/sergiosaleitao/status/185476461317206018> Acesso em 19 jun 2021. 
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Para citar um exemplo, em Pigs o próprio Roger Waters usa uma máscara de porco 
para encenar. Em outro momento, ele se acorrenta. E isso é o que? Teatro. 
 
[...]  
 
Curiosamente o espetáculo tem intervalo, o que também é pouco comum em 
apresentações musicais. Mas não pense que é uma pausa em que tudo se desliga. É 
nesse momento de silêncio que Roger Waters argumenta, por meio da tecnologia que 
marca o espetáculo, o ponto de vista político que, inclusive, foi parcialmente 
censurado no Brasil. (UAI, 2018b, s/p) 

 

 Em 24 de outubro, no Rio de Janeiro, sob muita chuva, Waters levou ao palco Luyara 

Santos, Mônica Benício e Anielle Franco, filha, viúva e irmã da vereadora do Rio de Janeiro 

Marielle Franco. Recebeu delas uma camiseta com a frase Lute como Marielle Franco, “que 

Waters vestiu até o fim do show” (TENHO MAIS DISCOS, 2018b, s/p). No telão, mostrou um 

recorte de jornal, em inglês, com a biografia ativista da vereadora. As três familiares 

“protestaram contra a demora no esclarecimento do assassinato da vereadora e exigiram justiça” (G1, 

2018c, s/p). Waters se dirigiu ao público dizendo que Marielle “acreditava em direitos humanos, assim 

como eu” (G1, 2018c, s/p), e que “ainda está conosco em nossos corações. De muitas maneiras, 

Marielle Franco é a líder deste país”. Depois, mostrou uma imagem “com quatro deputadas 

eleitas pelo PSOL este ano — a própria Mônica Benício, Renata Souza, Dani Monteiro e Talíria 

Petrone — a quem chamou de ‘sementes que Marielle deixou’” (FOLHA DE S.PAULO, 2018b, 

s/p). Neste momento, “foram ouvidas algumas vaias e a reportagem da Folha viu um princípio 

de briga na pista Premium. ‘Eu paguei pra ver ele cantar!’, gritava um dos contrários à 

homenagem” (FOLHA DE S.PAULO, 2018b, s/p). Na cobertura do UOL (2018b, s/p) houve 

relatos de censura de seguranças do evento para com material de campanha de Fernando 

Haddad: 

 

Antes do show, a reportagem do UOL falou com alguns fãs que usavam adesivos do 
candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad. As cerca de 12 pessoas do grupo 
disseram ter sido orientadas por seguranças a não usar os adesivos. “Eu estava com 
dois e me pediram para entrar só com um”, disse a cabeleireira Josirene Felix, 41. “A 
segurança tirou da minha bolsa um bolo de adesivos”, afirmou a dona de casa Tânia 
Mara de Souza, 58. 
 
“Nos sentimos intimidadas”, disse a professora Renata de Souza, 31. Mesmo com a 
abordagem, o trio entrou com os adesivos que conseguiram esconder, assim como 
outros três amigos de Juiz de Fora. 
 
A reportagem procurou a assessoria de imprensa do show, que informou que não havia 
essa orientação aos seguranças e que a situação não estava ocorrendo. 

 

No dia 26/10, a Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) publicou 

em seu canal no YouTube uma entrevista, conduzida por Caetano Veloso — que se apresentou 
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como colunista do coletivo —, com Roger Waters235. O último contato entre os dois fora em 

2015, quando Waters enviou uma carta para Caetano e Gilberto Gil pedindo que não fizessem 

um show em Israel, e aderissem ao boicote artístico contra o país. Na véspera, Caetano 

respondeu ao britânico avisando que manteria a apresentação236. O episódio foi rapidamente 

lembrado pelo brasileiro no início da entrevista de trinta e sete minutos, assim como o período 

em que este viveu em Londres durante o exílio.  

A conversa girou, sobretudo, em torno da política brasileira e questões sociais que 

atingem a humanidade. Waters ora direcionou suas críticas ao então candidato à presidência, 

ora a problemas macropolíticos e econômicos que deveriam unir as pessoas em reinvidicações, 

como a desigualdade social. Caetano, falando sempre em inglês, rememorou a juventude (de 

ambos) nos anos 1960 e partilhou a primeira impressão que teve a respeito do rock: “Rock’n’roll 

era uma bobeira cultural até os britânicos chegarem [...] Quando ganhou respeito intelectual, 

trouxe um monte de temas que não estavam sendo ditos até então. E isso foi chamado de 

contracultura. E o rock and roll foi quem puxou esse movimento”. Acerca de Bolsonaro, Waters 

disse que 

 
Só de brincar com a ideia de ter alguém como Bolsonaro como presidente de seu país 
seria impensável se você tivesse qualquer sentimento social, político ou humanitário, 
ou educação de qualquer tipo. Porque só pelo o que o cara fala, ele se afunda com suas 
próprias palavras. Com esse papo de que o que nós precisamos é de mais armas, o que 
precisamos é entrar nas favelas para matar todo mundo e que vai ficar tudo bem, isso 
é uma completa falta de senso e só vai servir para atrasar esse grande país  
 

 No mesmo dia da publicação da entrevista, e anterior à apresentação em Curitiba, Roger 

Waters teve negado um pedido de visita a Lula, que cumpria pena na Superintendência da 

Polícia Federal da cidade. A tentativa de conversar com Lula, realizada por seus advogados, foi 

negada sob o argumento de que o ex-presidente só poderia receber visitas nas quintas-feiras, 

quando a solicitação de Waters era para sábado ou domingo237. Além disso, a produtora recebeu 

um alerta da Justiça Eleitoral do Paraná quanto a proibição de manifestações políticas na 

véspera da eleição, enquanto a campanha de Jair Bolsonaro solicitou um pedido de investigação 

da turnê para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

O aviso da autoridade paranaense foi um deferimento de pedido do Ministério Público 

Eleitoral. De acordo com a lei brasileira, propaganda política (termo que o Ministério Público 

 
235 <https://www.youtube.com/watch?v=uWWRsUPJ0ME> Acesso em 19 jun 2021. 
236 <https://rollingstone.uol.com.br/noticia/caetano-veloso-se-justifica-em-carta-roger-waters-e-mantem-show-
em-israel/> Acesso em 19 jun 2021 
237 <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/10/26/interna_diversao_arte,71539 
5/juiza-veta-pedido-de-visita-de-roger-waters-a-lula-na-prisao.shtml> Acesso em 19 jun 2021. 
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utilizou) após as 22 horas da véspera da eleição é passível de multa; após a meia noite, ou seja, 

no dia da eleição, configura crime de boca de urna, com detenção de seis meses a um ano. O 

show começaria 21h30. No texto, o juiz autoriza “‘advertir previamente’ os responsáveis pela 

realização de eventos de grande porte”, sem especificar o show de Roger Waters, a serem 

realizados na noite de sábado “‘quanto a manifestações político-partidárias e das consequências 

legais de sua transgressão’” (ESTADÃO, 2018, s/p). De acordo com a apuração do Estadão, 

somente a produção de Waters recebeu uma notificação. 

O pedido da campanha de Bolsonaro ao TSE foi motivado para averiguar “se houve 

propaganda irregular favorável a seu adversário no segundo turno, Fernando Haddad (PT), 

durante os shows de Roger Waters” (O GLOBO, 2018b, s/p). A campanha também solicitou a 

cassação da chapada de Haddad com Manuela D’Ávila, sua vice, além de inelegibilidade por 

oito anos. Sem apresentar provas quanto à denúncia do uso de recursos específicos na turnê de 

Waters, a solicitação alegou que a produtora T4F era beneficiária da Lei Rouanet (que destina 

recursos público à cultura), frequentemente criticada por Bolsonaro. Assim, a hipótese 

levantada pelos advogados da chapa do PSL era de que “pode ter havido uma espécie de 

showmício bancado com caixa dois, o que é proibido” e “teria ocorrido ainda um conluio entre 

a empresa que organizou o show e a campanha adversária, para que Haddad saia vencedor da 

eleição e ela possa continuar se beneficiando da Lei Rouanet” (O GLOBO, 2018b, s/p). O 

processo foi arquivado em dezembro de 2018. 

Em 27 de outubro, o show de Curitiba começou precisamente às 21h30. Vinte e oito 

minutos depois, a performance de Welcome To The Machine foi interrompida e uma espécie de 

contagem regressiva no telão mostrou “São 21:58 / Nos disseram que não podemos falar da 

eleição depois das 10 da noite / É lei / Temos 30 segundos / Essa é a nossa última chance de 

resistir ao fascismo antes de Domingo / Ele não! / São 10 horas / Obedeçam a lei”. Se até aí o 

conteúdo político do espetáculo era relevado, o Ele Não! catalisou as primeiras vaias e reações 

típicas da turnê, como “‘Sai daqui’ e ‘Toca logo’”, além de “declarações do tipo ‘esse cara 

dividiu todo mundo aqui’ de um rapaz que usava a camiseta de Roger Waters e que alguns 

minutos depois estava gravando vídeos do ídolo que acabava de ter mandado ir tomar naquele 

lugar” (TENHO MAIS DISCOS, 2018c, s/p). 

Em seu último ato no Brasil, tocou em Porto Alegre, no dia 30/10, numa noite incomum 

para a capital gaúcha, com dois eventos para dezenas de milhares de pessoas presenciarem. No 

estádio em que se apresentou, Waters foi prestigiado por quarenta e cinco mil pessoas; cinco 

mil menos do que o público presente e vibrante na Arena do Grêmio, onde o então atual 
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campeão da Copa Libertadores disputava sua décima semifinal do principal torneio de futebol 

da América. O concerto realizado dois dias depois da vitória de Jair Bolsonaro em segundo 

turno não apresentou novidades em relação ao formato padrão da turnê brasileira; gritos 

contrários e favoráveis ao candidato eleito foram muito mais tímidos do que nos outros shows 

(GAUCHAZH, 2018). 

 
5.4 Indícios de rasuras na relação fã-Roger Waters 
 

 Os indícios de rasuras foram delimitados no Facebook, a partir dos oito eventos virtuais 

criados pela produtora T4F, e no Twitter, em busca avançada por palavras-chave, conforme 

sinalizado no Quadro 4 (p. 157). Os indícios de permanência das rasuras foram realizados 

apenas no Twitter, com tweets e respostas entre os dias 15 de junho de 2019 e 30 de dezembro 

de 2020. O corpus contempla pessoas que manifestaram ter presenciado ou não alguma das 

apresentações, ou que tinham a intenção de ir, mas desistiram. Além disso, de modo que 

algumas publicações mencionam, ou linkam, para outras ambiências e publicações, estes 

também estão agregados ao corpus. 

 Elaborei oito agrupamentos, que abarcam a constituição e manifestação de rasuras 

através 

 

 De mobilizações para demonstrar insatisfação com Roger Waters nos shows: 

depois do primeiro show em São Paulo foram mencionadas e articuladas possibilidades 

de atos individuais ou coletivos de manifestação contra os posicionamentos de Waters, 

como:  a faixa Fuck You Roger Play the Song; a saída repentina dos shows; a intenção 

de registrar boletim de ocorrência (vide subcapítulo anterior); a insinuação de resgate 

do valor do ingresso de show presenciado238; vestir camisetas estampadas com o rosto 

de Bolsonaro nos shows; vaiá-lo (Figura 18). Fica evidente aqui o aspecto clientelista 

(GAROFALO, 1993) da relação fã–show-do-artista e a cessão ou recuperação de 

investimentos financeiros como principal forma de prejuízo (ROOS, 2020).  

 

 

 
238 <https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/roger-waters-reclame-aqui> Acesso em 19 jun 2021. 
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Figura 18 — De mobilizações para demonstrar insatisfação com Roger Waters nos shows  
Fonte: amostra elaborada pelo autor  
 
 Da desistência de ir aos shows: com o alastramento midiático dos episódios no 

primeiro show em São Paulo, houve uma sucessão de indicativos de desistência e ofertas 

de venda de ingressos nos eventos virtuais (PILZ; JANOTTI JUNIOR, ALBERTO, 

2020). No dia 11, o apresentador e biólogo Richard Rasmussen239 publicou uma 

sequência de stories no Instagram afirmando que rasgaria seu ingresso e exigia que 

Roger Waters deixasse o país240 (Figura 19). 

 

 
Figura 19 — Da desistência de ir aos shows  
Fonte: amostra elaborada pelo autor  

 

 Da desautorização de Roger Waters: além da mera divergência de apoio político-

partidário ou ideológico, houve enredos que tipificaram pretensas impossibilidades de 

 
239 Em 2019, Rasmussen, que acumulava até então mais de R$ 250 mil reais em multas do Ibama, foi nomeado 
embaixador do ecoturismo pelo governo federal. <https://epoca.globo.com/sociedade/para-novo-embaixador-do-
ecoturismo-alta-do-desmatamento-pouco-provavel-23863512> Acesso em 19 jun 2021. 
240 <https://twitter.com/mrcns/status/1253403893800865795> Acesso em 19 jun 2021. 
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Roger Waters fazer o que fez ou por quê não deveria ser levado a sério. Não só ele não 

deveria ter se manifestado durante as apresentações, como não deveria opinar acerca da 

política brasileira, de qualquer maneira, por a) não ser brasileiro; b) não ter 

conhecimento da realidade brasileira; c) ser bem-sucedido financeiramente e, portanto, 

distante daqueles que diz defender; d) ser oriundo de um país ainda monarquista e 

historicamente imperialista; e) aproveitar-se de supostos benefícios da legislação local 

relacionada a cultura241; f) ter sido ludibriado com informações inverídicas ou obrigado 

por terceiros a se manifestar. Aqui, diferente das associações que fãs assumem ou 

formulam para tornar a si e outrem coerentes ou de uma ordem do permissível (HILLS, 

2005; HINCK, 2019), as elaborações se dão no oposto, nas razões de este artista não 

poder performar desta maneira (Figura 20).   

 

 

 

Figura 20 — Da desautorização de Roger Waters  
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

 Da falta de coerência entre o posicionamento e sua trajetória: descolo o 

apontamento de incoerência de Waters da sua desautorização pela especificidade 

discursiva. Aqui, sua carreira, suas origens familiares e o alto custo de ingressos para 

assistir aos seus shows são sinalizados como incompatíveis à sua identidade alterizada, 

sua obra e seu posicionamento. A falta de coerência não é apenas expressiva, mas 

também no que Waters condena: ou seja, ele estaria errado em designar como fascismo 

 
241 A suposta utilização de milhões de reais provenientes da Lei Rouanet na turnê de Roger Waters foi uma fake 
news que teve grande circulação naquele período. Mesmo depois de desmentida pelo então Ministério da Cultura, 
hoje Secretaria da Cultura, continuou a ser reproduzida como argumento para desqualificá-lo e descredibilizar a 
lei. 
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dimensões que não seriam fascistas. Nesta linha, Waters seria o próprio instrumento 

utilizado pelo sistema que tenta combater (Figura 21). Retoma, de certa maneira, a 

concepção de The Wall (FITCH; MAHON, 2006), a partir da relação Pink Floyd-fã 

(GILMORE, 2010), ainda que a última repaginação da obra (SARENIUS, 2015) seja 

bastante próxima do que Waters identificou no lançamento da Us + Them Tour, 

conforme apresentei no início da seção anterior.   

  

 

  

                                 

 
Figura 21 — Da falta de coerência entre o posicionamento e sua trajetória  
Fonte: amostra elaborada pelo autor 

 
 Da comparação com um ideal não-militante de David Gilmour: as rusgas e divisões 

que marcaram a história do Pink Floyd e que, no âmbito das preferências artísticas, têm 

sido reproduzidas por seus fãs, foram retomadas nesta crise. Nesta categoria abarco as 

manifestações de predileção, ou performances de gosto, que indiciam uma já existente 

pendência para o lado Gilmour do Pink Floyd, agora temperadas pelo posicionamento 

de Waters, ou mesmo criadas a partir dele. Ou seja, uma preferência mais aderente ao 

gosto musical, e identificação por este, com o guitarrista onde também se integra a 

discordância com comportamentos do baixista. Gilmour foi posicionado como apolítico 

e, portanto, um modelo de artista preferível. O atrito notório entre os dois também 

oferece entendimentos próximos do inimigo do meu inimigo é meu amigo (Figura 22).
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Figura 22 — Da comparação com um ideal não-militante de David Gilmour  
Fonte: amostra elaborada pelo autor  
 
 Do indicativo de perda de fã(s): a crise de Roger Waters teve uma literalidade 

discursiva específica em relação aos outros dois episódios: a aferência da perda de fãs, 

como uma consequência individual ou projeção de coletiva de que as atitudes dele 

romperam os laços da relação fã-artista. “Perdeu um fã” tem paralelos com a típica 

sentença, mais para o lado do blefe do que da concretude, “perdeu o amigo” reproduzida 

por crianças quando contrariadas em seu círculo social (Figura 23). A perda de 

seguidores, o que não é necessariamente o caso aqui, é a principal métrica verificável 

da cultura do cancelamento, segundo Holman (2020). 

 

 
Figura 23 — Do indicativo da perda de fãs 
Fonte: amostra elaborada pelo autor  
 

 Da autoridade de fãs sobre o show e artista: identifiquei a elaboração de que a 

performance de Roger Waters deveria ter sido limitada à dimensão musical e à 
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satisfação da expectativa por uma suposta experiência de entretenimento do público 

(GAROFALO, 1993). O público pagante teria, efetivamente, pago ingresso para ver um 

show de rock, aqui separado da política, e não outros tipos de performance discursiva. 

Apareceram indicações de que a expectativa era por shows como válvulas de escape do 

caldeirão político que o país vivia (Figura 24).   

 

 

Figura 24 — Da autoridade de fãs sobre o show e artista 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 

 

 Da quebra de materiais: a quebra, e consequente inutilização prática, de objetos como 

símbolo de rompimento de uma relação apareceu sobretudo no indicativo de rasgar 

ingressos. Se nos eventos virtuais houve uma proeminente revenda de entradas para os 

shows após a primeira apresentação em São Paulo, na tentativa de recuperação de 

investimentos monetários, também identifiquei esta outra estirpe de reação que assume 

prejuízo financeiro. Na sequência de stories de Richard Rasmussen publicadas no 

Twitter, por exemplo, ele menciona duas vezes que rasgou o ingresso para o concerto. 

Além disso, um perfil publicou em todos os oito eventos virtuais como resposta a alguns 

comentários, um vídeo intitulado “Resposta para Roger Waters”, onde quebra um vinil 

do Pink Floyd, motivado por seu posicionamento político (Figura 25).  

 

 

Figura 25 — Da quebra de materiais 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
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 É evidente que aflora uma perspectiva clientelista dos grandes espetáculos 

(GAROFALO, 1993) em diversos comentários, respostas e tweets, espalhados pelas 

categorizações propostas. Talvez não haja síntese maior do que uma publicação no site Reclame 

Aqui242. A contestação foi direcionada à empresa que comercializou o ingresso (que replicou 

uma resposta-padrão solicitando comunicação direta através do seu próprio site), não a Roger 

Waters ou a produtora do evento. A íntegra do texto é:  

 
Comprei meu ingresso no inicio do ano, mas cometi um erro, pois o Roger Waters 
resolveu apoir o candidato que não representa a maioria da população brasileira, 
intrometeu onde não foi chamado, não sabe o que diz, não vive as mazelas do nosso 
pais, não sabe o quanto de dinheiro foi desviado dos cofres publicos, ele não tem o 
direito de apoiar ou não qualquer candidato que seja. Me sinto ofendida com esse 
show, mas não vou dar o meu dinheiro suado a ele e a sua produção. 

  

 O custo alto dos ingressos (em 2018 o salário mínimo no Brasil era R$ 954,00) conforme 

apontamentos do corpus, já propiciaria também vieses da relação comercial público-artista 

sendo encarada pelo primeiro como de uma plena satisfação incondicional. Incômodos, 

oriundos do artista, seriam inadmissíveis. Este viés me parece indissociável da crise, além da 

potencialidade de aspectos demográficos dos quais não investi nesta tese.  

 Na década de 1970, Waters tinha a perspectiva de que seu público era passivo nas 

apresentações: curtia, mas não entendia; assimilava, mas não refletia (GILMORE, 2010). O 

Pink Floyd não catalisava o que esperava em seus fãs. O desentendimento no Brasil, contudo, 

se deu porque parte do público local não compactuava nem com seus posicionamentos, ou com 

a expressão destes posicionamentos em seus shows, e demonstrou isso de maneiras efusivas. A 

exigência aqui não foi para que determinadas músicas fossem tocadas — outro incômodo de 

Roger Waters no auge do Pink Floyd —, mas para limitar a performance a um pretenso espectro 

musical sem manifestações políticas não-musicais (em uma obra recheada por posicionamentos 

e críticas políticas). Uma passagem da reivindicação de toque tal música para toque as músicas, 

qualquer uma delas, e mais nada. Neste público que compareceu aos eventos, preparado para 

se contrapor às manifestações de Waters, o clientelismo também emergiu em alegações de que, 

uma vez pago o ingresso e organizada a ida ao concerto, a presença na plateia seria mantida, 

mas seria a derradeira. Um público que não o veria novamente caso Waters volte ao país. 

 Há, portanto, um atravessamento do capital financeiro que oferece garantias e é 

aproximado de uma espécie de dever cívico. Muitos inconformados foram aos shows sabendo 

o que presenciariam, e o foram para experienciar o prazer das canções que amam, mas também 

 
242 <https://www.reclameaqui.com.br/viagogo/quero-meu-dinheiro-de-volta-do-show-de-roger-waters_7nthE 
14X6KyePHDP/> Acesso em 19 jun 2021. 



230 
 

para modular os concertos a partir de um contraponto ao posicionamento de Waters. Esta 

separação, que já aparece no Apanhador Só, aqui se cristaliza literalmente. A oposição aos 

posicionamentos de Roger Waters nas apresentações também é um evento de comunhão de fãs, 

de ativismo (JENKINS; 2012; BENNET, 2012) em prol de um objetivo: cessar as 

manifestações políticas (ainda que através de, igualmente, manifestações políticas). Se o 

ativismo de fãs vem se cristalizando na cobrança por, e fiscalização de, posicionamentos 

políticos, também incorre em torno de expectativas por um determinado posicionamento 

político alinhado. Na impossibilidade deste, a mobilização pode se dar em prol de um não-

posicionamento. 

 De toda maneira, o aspecto comercial dos espetáculos e oposição a Roger Waters se 

materializou na parte exterior dos estádios. A partir do segundo show em São Paulo, camisetas 

com estampas do rosto de Bolsonaro e a camiseta amarela com um dos slogans da campanha, 

“meu partido é o Brasil”, passaram a ser comercializadas nos varais de ambulantes ao lado das 

camisetas alusivas à turnê de Waters e ao Pink Floyd (Figura 26): 

 

 

Figura 26 — Varais de camisetas 
Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/10/camisetas-de-bolsonaro-e-roger-waters-
disputam-fas-antes-de-show-em-curitiba.shtml> Acesso em 19 jun 2021. 
 

É possível que os atravessamentos de cultura de fãs e ativismo político (VAN 

ZOONEN, 2005; DEAN, 2017; HINCK, 2019) desloquem a valorização de uma autenticidade 

e pertinência nas associações elaboradas, ou coerência expressiva, conforme sinaliza Street 

(2013), para a valorização, ou necessidade, do alinhamento. Ou seja, a coerência expressiva do 

artista torna-se um, ou o, alvo de disputas e negociações. Explico: Roger Waters foi considerado 

incoerente por ter uma postura anti establishment, mas apoiar o establishment brasileiro — 

entendido como a governança petista —, onde Bolsonaro seria o rompimento desse 

establishment.  

De maneira semelhante, o posicionamento acerca da instabilidade política na 

Venezuela, inclusive, foi frutífera atualização da crise e demonstração da perenidade das 
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rasuras. Em minha busca para esta etapa metodológica (Figura 27), ainda que centrada em 

tweets na língua portuguesa, o Twitter retornou muitos tweets em espanhol, designando Roger 

Waters como um hipócrita. Em fevereiro de 2019, Waters gravou um vídeo de apoio a Nicolás 

Maduro243, criticou a investida estadunidense no país contra o presidente eleito (que apoiou o 

autodeclarado presidente Juan Guaidó) e cantou a música We Shall Overcome, mais conhecida 

na versão de Joan Baez244. Em junho de 2019, Sérgio Sá Leitão comentou uma publicação de 

Waters agradecendo um presente recebido de Maduro: “Ele costuma chamar presidentes 

democraticamente eleitos de ‘fascistas’. Mas adora o ditador assassino da Venezuela. Definição 

de hipócrita. Para ele, ditador bom é ditador amigo. Que manda presentes...”. 

 

 

 
Figura 27 — Perenidade das rasuras na crise de Roger Waters  
Fonte: amostra elaborada pelo autor 

 
243 <https://www.facebook.com/rogerwaters/videos/358657848060958> Acesso em 19 jun 2021. 
244 <https://rollingstone.uol.com.br/noticia/roger-waters-grava-video-contra-maduro-na-venezuela/> Acesso em 
19 jun 2021. 
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A relação fã-artista constituída ao longo de décadas por fórmulas hierarquizantes, pelo 

star system de modelos inspiradores, que no rock desembocam no ethos roqueiro de artistas 

indomáveis, é atualizada em uma curva de modulação: não queremos ser como você, queremos 

que você seja como nós.  

Destaco, por fim, que a circulação de fake news caracterizou de uma certa maneira a 

eleição presidencial de 2018 pelo superdimensionamento que teve no Brasil, seguindo 

tendências transnacionais de períodos de pleito. A turnê de Waters não passou incólume, com 

proeminência de suposições em torno de pagamento via Lei Rouanet ou do Partido dos 

Trabalhadores para que Bolsonaro fosse criticado nas apresentações. Durante a última década, 

a Lei Rouanet245, que incentiva o patrocínio e o acesso plural à cultura, tornou-se um alvo e 

espécie de símbolo de mau uso de dinheiro público, enriquecimento ilícito e corrupção. 

Periodicamente surgem conclamações para que seja encerrada ou drasticamente modificada. As 

críticas aqui, entretanto, foram concentradas no suposto uso de verba pública para os shows de 

Waters com conotação política, e não críticas à lei em si, ainda que tais protestos atualizem os 

ataques à Lei Rouanet. 

 

5.5 Sistematização do drama social e rasuras no episódio Roger Waters 
 

 Apresento abaixo a sistematização do drama social de Roger Waters com seus fãs, a 

partir da apropriação do método de Turner (Quadro 8): 

 
Fase do Drama 

Social 
Desdobramentos  

 
 

Ruptura 

09/out 
No primeiro show da turnê, em São Paulo, Roger Waters manifesta-se de forma contrária 
a Bolsonaro, classifica-o como fascista e adere à hashtag #elenão. O público no estádio 
divide-se e as disputas de narrativas seguem para as plataformas de redes sociais e portais 
de notícias, antes mesmo de o espetáculo terminar. 
 

 
 
 

10/out  
O espalhamento das manifestações de Waters contra o candidato líder de pesquisas, 

 
245 “Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares 
de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas 
físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de 
expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para 
ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida 
social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e 
capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos 
pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura 
(FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts)” <http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/> 
Acesso em 19 jun 2021. 
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Espargimento 

extrapolando a rede de fãs do Pink Floyd, também gera grande atenção midiática e 
parlamentar. No segundo show na capital paulista, Waters é vaiado novamente. 
 

Surgem as primeiras denúncias nos eventos virtuais de que Waters estava sendo pago pelo 
PT através da Lei Rouanet. 
 

26/out  
Waters solicita, através de seus advogados, uma visita ao ex-presidente Lula, que é negada. 
A Justiça Eleitoral alerta o músico que haveria risco de prisão caso ele se manifestasse 
após as 22h do dia que antecede a votação do segundo turno, de acordo com a lei eleitoral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerenciamento 
e disputas 

10/out  
Ao ser vaiado no segundo show em São Paulo, Waters performatiza um silêncio de cabeça 
baixa e olhos fechados, na frente do palco, simbolizando a censura na qual sente-se 
arrolado. O momento gera aumento das vaias. 
 

14/out 
O Fantástico, na Rede Globo, veicula entrevista com Waters onde ele minimiza os atritos, 
confere um grau de mal entendido ao primeiro episódio, mas diz não entender a reação do 
público e o apoio a Bolsonaro. 
 

21/out 
O então Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirma em seu perfil no Twitter que Waters 
estava fazendo campanha para o PT durante os shows e que havia recebido R$ 90 milhões 
para tal. 
 

22/out 
Roger Waters concede entrevista a Caetano Veloso para o Mídia Ninja e fala, 
principalmente, da onda conservadora e fascista dos últimos anos. 
 

24/out  
Em show no Rio de Janeiro, Waters chama ao palco a família de Marielle Franco.  
 

27/out 
No show em Curitiba, realizado na véspera do pleito, com início às 21h30, Waters exibe 
uma contagem regressiva no telão poucos segundos antes das 22h. Logo após, projeta no 
telão a frase “Resista ao Neofascismo”. 
 

30/10  
Em seu último show no Brasil, dois dias após a vitória de Jair Bolsonaro, Roger Waters 
leva ao palco crianças com camisetas contendo a palavra Resista. 
 

 
 
 
 
 
 

Rasuras 

As rasuras aqui estão motivadas ou manifestadas: 
 Por vaias e apoio a Bolsonaro (em gritos e camisetas) e nos shows da turnê 
 Na desistência de ir aos shows 
 Na promessa de não ir a mais nenhum show 
 Na quebra de materiais do Pink Floyd 
 Nas elaborações que o desautorizariam a emitir qualquer tipo de posicionamento 

político no Brasil 
 Pela comparação com David Gilmour, supostamente apolítico 
 Pelo senso de autoridade pagante sobre a performance do artista, exigindo apenas 

performance musical sem posicionamentos políticos diretos 
 Na conjectura de que Waters é incoerente na relação entre seus posicionamentos 

políticos e sua carreira de rock star, e compreenderia a própria obra 
 

Quadro 8 – Sistematização do drama social de Roger Waters  
Fonte: elaborada pelo autor 
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Longe de apontar substancialmente que divergências político-ideológicas são menos 

potentes do que decepções sociopolítico-comportamentais (opondo, novamente, Roger Waters 

e Apanhador Só) em processos de desvinculação e cessar o consumo, este se torna, no primeiro 

caso, um consumo-crítico, conforme Alberto e Pereira de Sá (2020) sinalizam acerca de fãs-

críticos de Morrisey. Ou seja, o gosto e afeto pela obra já estabelecidos são mantidos, e 

manifestações de repúdio surgem, via de regra, nas atualizações deste artista, quando ele se 

evidencia de alguma maneira: no caso de Morrisey, quando são publicadas entrevistas em que 

ele vocifera suas opiniões; com Roger Waters, durante os shows no Brasil, nos momentos em 

que se posicionou politicamente e no período pós-turnê, a crise é rememorada, sobretudo, em 

suas periódicas aproximações com Nicolás Maduro.  
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CAPÍTULO 6. CHICKEN KENNEDYS: rupturas e rasuras do Dead 
Kennedys  
 

 Neste capítulo apresento os conflitos originados a partir do pôster de divulgação da 

turnê de quarenta anos do Dead Kennedys no Brasil, prevista para maio de 2019. O cartaz 

ilustrava uma narrativa sociopolítica do país, sujeitificada coletivamente em um núcleo familiar 

politizado, armamentista e classista. Uma avalanche de solicitações de explicação tomou as 

redes digitais do grupo estadunidense, enquanto seus fãs deleitaram-se com a peça satírica. A 

banda acabou por se distanciar da confecção e aprovação da arte e cancelou a turnê. 

Apresento, primeiramente, um breve histórico do Dead Kennedys — literalmente 

desmembrada por conflitos políticos entre seus integrantes —, amparado por sua filiação ao 

punk e ao punk rock. Nesta subcultura, abarco suas possibilidades de rupturas ideológicas, 

socias e roqueiras, enraizada na cultura pop como contestadora do status quo, libertária, que 

subverte signos de opressão, mas também sinalizo que alguns de seus ilustres representantes 

não só não reivindicam tais filiações como, já há um certo tempo, solidificaram 

posicionamentos próximos de espectros conservadores da política. Em seguida, apresento o 

episódio e seus principais agentes em disputa — a banda, o ex-vocalista Jello Biafra, a produtora 

EV7  Live e o artista Cristiano Suarez — e a sistematização de rasuras, manifestadas nas 

plataformas de redes sociais, de fãs com o grupo depois que este refutou o pôster e desistiu de 

vir ao país. Por fim, elaboro a pesquisa empírica com sujeitos que manifestaram estas rasuras 

com indícios de perenidade e a sistematização desta crise. 

 Uma das ligas dos três episódios da tese é a realização e não realização de shows. No 

do Apanhador Só, houve uma apresentação reconfigurada após o testemunho de Clara, a 

pressão para produtores cancelarem concertos seguintes e o cancelamento definitivo da turnê 

pelo trio. O de Roger Waters se deu, sobretudo, através das suas oito apresentações e, em 

momento algum, identifiquei qualquer movimentação ou mobilização concreta que as 

impedisse de acontecer — confome assinalei, seus fãs exigiam que acontecessem de 

determinada maneira. No caso do Dead Kennedys, a crise com seus fãs foi sacramentada pelo 

cancelamento dos shows por parte da banda, enquanto a produtora queria manter a tour. 

 

6.1 Punk rock californiano: os contornos políticos dos Kennedys da baía e o primeiro 

problema com pôster  

 

O Dead Kennedys faz parte de uma espécie de segunda onda, ou uma onda californiana, 

do punk rock nos Estados Unidos, após a primeira, nova-iorquina, dois anos antes. Começou 
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em 1978, com Jello Biafra, East Bay Ray, Klaus Flouride, 6025 e Ted (todos nomes artísticos), 

em São Francisco, coração do flower power hippie na década anterior. O nome do grupo, apesar 

da referência óbvia às tragédias da família Kennedy no século passado, de acordo com Ray, 

não foi pensado como um insulto, mas um paralelo: com as mortes dos Kenendy também 

morria, de certa maneira, o Sonho Americano (OGG, 2014).  

A banda, contudo, apelou para pseudônimos no início de carreira, pois enfrentava 

resistência de donos de casas de shows, imprensa e sociedade, justamente por conta de seu 

nome. Em novembro de 1978, o jornal San Francisco Chronicle criticou a apresentação do DK 

na cidade exatamente quando se completaria quinze anos do assassinato do então presidente 

John Kennedy, em 22 de novembro de 1963 (OGG, 2014). Seu primeiro single, California Über 

Alles, uma referência à estrofe inicial do hino alemão cooptada pelo regime nazista (Alemanha 

acima de tudo), foi lançado em junho de 1979, com uma letra crítica ao governador do estado 

natal. Biafra o comparava, em seus versos, a um líder fascista com verniz hippie.  

 Jello Biafra foi tanto a principal força política e liderança do grupo, quanto seu gestor 

de negócios. Fundou, em 1979, o próprio selo, Alternative Tentacles, que lançou todos os quatro 

discos e um EP do Dead Kennedys, junto de East Bay Ray. Seu pseudônimo é a combinação 

de uma marca de sobremesas prontas, Jell-O, e o breve governo da República do Biafra, uma 

dissidência estatal durante a guerra civil na Nigéria após a independência do Reino Unido nos 

anos 1960. O interesse de Jello Biafra por regimes políticos o levou a estudar governos latino-

americanos na University of California, em 1977 (OGG, 2014). Junto do primeiro single e da 

primeira empresa, em 1979 também foi candidato à prefeitura de São Francisco. Tinha 

propostas como a ocupação de edifícios desocupados; eleições e vetos para as patrulhas de 

bairros, decorrente da violência policial no período; a obrigação de empresários usarem 

fantasias de palhaço e; a construção de uma estátua para o assassino do prefeito anterior (o 

primeiro gestor autodeclarado homossexual), George Moscone, para que as pessoas pudessem 

jogar ovos, tomates e pedras no monumento. Biafra ficou em terceiro lugar.  

Assim como outros artistas punk estadunidenses, o principal alvo da produção artística 

deste período foi a retomada conservadora dos Estados Unidos sob a presidência de Ronald 

Reagan246. Em 1980, a banda lançou o primeiro álbum, Fresh Fruit for Rotting Vegetables. A 

capa escolhida foi uma foto em preto e branco de carros de polícia em chamas, feita durante os 

 
246 Antes de entrar para a política partidária, Reagan foi ator em Hollywood e presidiu o SAG (Screen Actors 
Guild), o sindicato de atrizes e atores. Como presidente, eleito pelo Partido Republicano, ficou notável pela guerra 
às drogas, a promoção de valores conservadores-religiosos, como a castidade, e a intensificação da guerra 
simbólica contra o comunismo representado pela União Soviética. 
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protestos da White Night, após o ex-policial Dan White ter sido condenado à pena mínima pelo 

assassinato de Moscone. Além de California über alles, também foram lançados os singles 

Holiday in Cambodja (inspirada no genocídio de um quarto da população do Cambodja pelo 

regime ditatorial no país) e Kill the poor (que vislumbra um massacre social feito por bombas 

atômicas). Fresh Fruit... vendeu cem mil cópias no Reino Unido (OGG, 2014).  

Em 1981, o Dead Kennedys lançou o EP In God We Trust, Inc., com o que viria a ser 

um de seus hits, Nazi Punks Fuck Off, uma crítica à reprodução na cena punk dos 

comportamentos que combatiam, como a violência física excessiva e desequilibrada, e a 

presença de neonazistas. Na capa do EP, Jesus Cristo está pregado em uma cruz revestida por 

cédulas de dólares. Em 1982, o segundo disco, Plastic Surgery Disasters, foi lançado com uma 

fotografia premiada do fotojornalista Michael Wells: uma mão infantil negra repousada em uma 

mão adulta branca. Feita em Uganda, a imagem simboliza a miséria e fome no país e é uma 

crítica aos exploradores europeus da África247.  

As constantes desavenças começaram quando East Bay Ray quis assinar com uma 

gravadora maior; Biafra era contrário e ameaçou sair em definitivo caso houvesse insistência 

no assunto (OGG, 2014). Sob essa tensão interna, o terceiro disco foi seu trabalho mais 

midiatizado. Com críticas aos EUA e à MTV, Frankenchrist foi lançado em 1985, mas sua 

grande repercussão foi por conta do pôster que acompanhava o disco: uma reprodução da obra 

Landscape #XX, de H. R. Giger, de 1973. A obra consiste de três fileiras de pênis dentro de 

vaginas. Biafra queria a imagem como capa do álbum, ideia vetada pelos colegas (OGG, 2014). 

Com o apoio da recém-criada Parents Music Resource Center, o DK foi processado pelo 

ministério público por material inapropriado para menores de idade — materializado na compra 

que uma adolescente fez do disco em uma loja em Los Angeles. A loja não foi processada. 

A acusação queria apresentar o pôster de forma isolada como prova, mas a juíza do 

processo compreendeu que ele fazia parte do álbum como um todo, com músicas e letras. Este 

entendimento foi crucial para que Biafra e o Dead Kennedys não fossem condenados; tiveram, 

no entanto, severos prejuízos financeiros com os custos do processo. O selo Alternative 

Tentacles teria falido sem a mobilização de fãs para salvá-lo, com doações e mobilização para 

aquisição de discos — Frankenchrist estava banido de diversas lojas. O processou terminou 

apenas em 1987, após o fim da banda, com Jello Biafra indo ao programa de Oprah Winfrey 

para um debate sobre censura musical. Ante, em 1986, já na iminência de encerrar as atividades 

 
247 <https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-contest> Acesso em 19 jun 2021. 
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pelo desgaste jurídico, a banda lançou Bedtime for Democracy248. Logo em seguida East Ray 

Bay rompeu a sociedade com Biafra no Alternative Tentacles (VALE, 2015).  

No início dos anos 2000, o selo e Biafra foram processados pelos ex-colegas por falta 

de pagamento de royalties. O julgamento concedeu a cessão definitiva dos direitos das músicas 

do Dead Kennedys para a administração de seus ex-integrantes. Jello encarou o processo como 

uma retaliação por ter negado a licença, desejada pelos antigos amigos, do uso de Holiday in 

Cambodja para uma campanha publicitária da marca Levi’s (VALE, 2015). Biafra também 

tentou ser candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Verde de Nova Iorque. 

Em entrevista para a Revista Bizz, em 2000, o cantor disse que  

 
Os ex-membros do Dead Kennedys me foderam num processo judicial. [...] 
Contrataram um advogado que trabalha com a banda Boston e arrumaram um júri de 
velhos conservadores. Como nunca atingimos o sucesso do Boston, acham que sou o 
culpado. Até alegaram que compuseram minhas músicas. São um bando de 
gananciosos mentirosos! Tenho orgulho do impacto musical dos Dead Kennedys, mas 
preferia nunca ter encontrado esses caras. (BIAFRA in OLIVEIRA, 2000, p. 47) 

 

Em 2001, o grupo voltou a fazer shows, sem Biafra e sob o nome DK Kennedys, com 

receio de um novo processo, mas no mesmo ano readotaram Dead Kennedys; Jello caracterizou 

o grupo como “a melhor banda de karaokê do mundo” (VALE, 2015). A atividade permanente 

da banda durou até 2008, quando passou a fazer longas pausas entre turnês. Em 2010, durante 

uma apresentação em Washington, este novo Dead Kennedys modificou a letra de MTV – Get 

off the air para “MP3 – Get off the web”, criticando fãs que faziam download gratuito de suas 

músicas. Em 2013, retornaram ao Brasil para shows, e novamente em 2016.  

 

6.2 Punk 

  

 Henry Rollins, vocalista do Black Flag, participando da série documental Punk (2019), 

produzida por Iggy Pop, disse que “o punk é a promessa do que o rock deveria ser”. Em meados 

da década de 1970, a solidificação do rock na cultura pop, reivindicando estádios de futebol 

para concertos e hegemonia na programação das rádios, também originou sua primeira, ou 

primeira grande, revisão. Ou ressaca. Uma ressaca moral, especificamente, do rock e ao que o 

rock havia se tornado (grandioso, requintado e pouco combativo).  

Não era apenas um subgênero, um punk rock, mas um movimento. Política, ativismo, 

moda, música e outras produções artísticas mesclados (HOLMSTROM, 2006). De certa 

 
248 Em tradução literal, hora de dormir para a democracia, mas cuja pronúncia e grafia são similares a tempo ruim 
para a democracia. 
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maneira, esta subcultura surgiu na chave de um reenquadramento do rock em seu caráter 

subversivo e de confronto corpo a corpo, “tendo como estofo narrativo não apenas o contexto 

de crises política, econômica e social para os jovens do período, mas também uma crítica à 

suposta ausência de transgressão no rock no período (PILZ; ALBERTO, 2020; p. 7). O punk se 

balizou como uma denúncia, o resgate e a reconfiguração do ethos roqueiro, em perspectiva 

próxima do costumeiro retorno às origens que agrupamentos sociais costumam promover em 

momentos de crise (STREET, 1997).  

O punk rock veio de “pessoas que não tinham muitas habilidades como músicos, mas 

ainda sentiam a necessidade de se expressar através da música”249 (HOLMSTROM, 2006, s/p), 

que não glorificavam, e diziam não se inspirar em, seus predecessores. Não raro, os rejeitavam. 

Em 1977, b-side do seu primeiro single, o The Clash canta “You better paint your face / No 

Elvis, Beatles, or The Rolling Stones, In 1977” (É melhor você pintar seu rosto / Sem Elvis, 

Beatles ou The Rolling Stones em 1977). Na definição de Tommy Ramone: “Eu sabia que era 

preciso ter um rock’n’roll puro, despojado, sem frescura”250.  

 Entrevistas da época e posteriores de seus partícipes, sob olhares nostálgicos ao punk251 

— talvez a sua grande incoerência, da qual não consegue escapar (ALBERTO; GUERRA, 

2018) —, convergem no tom de oposição sempre latente: havia uma insatisfação com os rumos 

que o rock havia tomado e perdido seu caráter de “música rebelde e selvagem”252 

(HOLMSTROM, 2006, s/p). Nessa direção, o punk surgiu niilista (No Future, do Sex Pistols), 

na falta de perspectivas da juventude urbana e da classe operária britânica (ROBB, 2006).  

Se hoje é comum ver peças de bandas de rock nas grandes redes de lojas de 

departamentos brasileiras, lembro que a comercialização repentina destes produtos há uma 

década causou incômodo em roqueiras e roqueiros. Em 2013, o uso de camisetas dos Ramones 

foi pauta de uma reportagem de cobertura do Rock in Rio daquele ano. O jornalista qualificou 

o uso como “modinha” e usou como subtítulo do texto “De todas as ‘fãs’ consultadas pelo 

 
249 Tradução para: “people who didn't have very much skills as musicians but still felt the need to express themselves 
through music”. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5263364.stm> Acesso em 19 jun 2021. 
250 Tradução para: “I knew that what was needed was some pure, stripped down, no bullshit rock 'n' roll”. 
251 Em 2017, diversas celebrações em torno dos quarenta anos do punk, e do álbum Anarchy in the UK do Sex 
Pistols, foram realizadas pelo mundo. No ano anterior, Joe Corre, filho de Malcolm McLaren, empresário da banda, 
e da estilista Vivienne Westwood (cultuados como pai e mãe do punk no Reino Unido), programou e executou 
uma queima de memorabilia dos Pistols e da subcultura punk no rio Tamisa, em Londres. A coleção foi avaliada 
previamente em mais de seis milhões de libras (mais ou menos vinte e cinco milhões de reais em 2016 e mais de 
cinquenta milhões de reais em 2021). O motivo: “O punk nunca pretendeu ser nostálgico! Sem futuro!”, retomando 
o slogan do punk londrino e eternizado nos versos de God save the Queen daquele disco. O herdeiro real do punk 
se opunha com acidez ao aprisionamento do punk em lugares aos quais não pertence, como museus, e a reverência 
ao seu passado. 
252 Tradução para: “wild and rebellious music”. 
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Terra, nenhuma sabia dizer um disco, ou sequer uma música da maior banda punk de todos os 

tempos”. A proposta intentava problematizar a falta de capital subcultural, do cooptação e perda 

de sentido, mas acaba evidenciando mais o machismo da abordagem do que qualquer 

reflexão253. Nesta seara, entretanto, existe melhor exemplo, à venda desde 2016, do que uma 

camiseta dos Ramones ser remodelada com o nome Bolsonaros?254  

Meu ponto é que a subcultura punk goza de um grande, se não o maior, capital de 

autenticidade, de coerência expressiva, de atitude, no rock. Nas palavras de Tommy Ramone, 

do rock puro; que me parece ser sua concepção do que se convencionou chamar de cru. Um 

rock sem grandes arranjos musicais, lapidações técnicas, inspirações teóricas ou 

perfeccionismo. É lógico que, ainda assim, possui seus paradigmas já em sua origem — o que 

não é nenhum demérito ou singularidade, diga-se. Traber (2001), por exemplo, aponta para 

contradições, ideários quase inalcançáveis, difíceis de se manter cem por cento do tempo, e que 

eventualmente todo punk já foi ou pode ser chamado de poser.  

 Era uma subcultura mais radical do que os hippies, em oposição a esta, ainda que 

compartilhassem diversas nuances, como a práxis panfletária e os discursos sociopolíticos 

através das músicas. Punks vestiam preto, como os rockers dos anos 1950, e não raro tinham 

cabelos coloridos. Sua música caracterizou-se por um som tocado veloz, com força, como o 

heavy metal (um de seus grandes rivais) embrionário do UFO. Um de seus pilares, e com o qual 

acaba se confundindo pela relação simbiótica, o do-it-yourself foi apropriado na chave da crítica 

ao consumo, às exigências de apurada técnica e recursos — ainda que o faça-você-mesmo, 

sobretudo nos Estados Unidos, esteja intimamente ligado ao capitalismo e ao American way of 

life. O DIY punk, ainda hoje, não está somente na confecção de suas indumentárias e 

características físicas, mas em uma série de selos independentes ou coletivos de sujeitos em 

prol de cenas musicais e carreiras artísticas (ROBB, 2006; WILLMOTT, 2020).  

 O punk tornou o enfrentamento político das subculturas e do rock mais explícito, 

mais físico; contra autoridades, símbolos de dominação e outras subculturas (WILLMOTT, 

2020). O ethos roqueiro teve suas extremidades esticadas, com alterações constantes na pele 

(piercings, tatuagens), visual o mais desviante e chamativo possível (moicanos coloridos, 

spikes). De certa forma, ser punk, ou ser reconhecido como punk, passava por ser lido como 

não cabível nas normatividades da sociedade (ROBB, 2006).   

 
253 <https://www.terra.com.br/diversao/musica/modinha-camisetas-do-ramones-sao-banalizadas-no-rock-in-
rio,a9e781e363241410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html> Acesso em 19 jun 2021. 
254 <https://noticias.r7.com/hora-7/site-vende-camiseta-bolsonaros-imitando-simbolo-dos-ramones-16062018> 
Acesso em 19 jun 2021. 
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 Este enfrentamento que cito é tomado por Frith (1996, p. 168) como binarismos 

antagônicos, como “feio versus bonito; técnica dos três acordes E batida primitiva versus 

virtuosismo e complexidade técnica”. Uma espécie de polarização definidora: aquilo que se é e 

é valorizado versus aquilo que os outros são e repudiamos. Dessa maneira, punks se assumiram 

como o outro em relação à sociedade (o que inclui o rock), o denuncismo aos valores 

estabelecidos, demonstrando uma alteridade responsiva através de gírias, objetos, rituais 

próprios. O punk surgiu como um deslocamento das dimensões cada vez mais normativas do 

gênero, ilustradas no Adult Oriented Rock, um conjunto de artistas e canções culturalmente 

acolhidos pelas rádios e pelas grandes empresas (GROSSBERG, 1997; ROBB, 2006)  

 Em 2010, o programa A Liga da Band, em episódio acerca de tribos urbanas, engendrou 

pelas disputas e rivalidades entre as subculturas paulistanas255. Em frente à Galeria do Rock 

juntou representantes do heavy metal e do punk, situando-os como equivalências antagônicas. 

Já no início do debate tenso que se propunha, os punks sentenciaram: “metal não é movimento”, 

evidentemente como um capital de diferenciação. “Não é movimento. Não faz nada pelo país. 

Você protesta? Você tenta? Metal não é movimento, é curtição. (...) A diferença é que o punk 

tem ideologia”. O representante do heavy metal, em contrapartida, alegou que “punk virou 

moda”, infligindo um esvaziamento de sentido.  

Modista ou modinha, como usou o repórter do Terra, ainda é uma das (se não a) piores 

ofensas para um fã de rock. Punk de boutique é uma tipicidade que desqualifica os atrelamentos 

de uma pessoa à subcultura punk, de quem esta apenas se apropriaria da indumentária. Tal 

alcunha foi, por exemplo, utilizada pelo hoje músico de talkshow do SBT, Roger Moreira do 

Ultraje a Rigor, como uma ofensa a Carlos Gerbase, baterista da banda punk gaúcha Os 

Replicantes, em 2016. O xingamento veio depois que Gerbase publicou um texto lembrando 

como foi mal tratado pelo Ultraje a Rigor em um show com as duas bandas nos anos 1980256. 

Nada mais paradigmático em relação ao punk do que praticamente dever sua criação à boutique 

SEX de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren, em Londres (ROBB, 2006). 

 

6.2.1 A traição do movimento e punk is not dead (?) 

 

 Se é difícil definir o rock’n’roll, como assinala Keightley (2001), mas parte da diversão 

de ser roqueira ou roqueiro seja justamente esse exercício (FRITH, 1996; GROSSBERG, 1992), 

o punk também contempla esse tipo de rede complexa da qual não tenho como dar conta aqui. 

 
255 <https://www.youtube.com/watch?v=ljbpeMWAgHo> Acesso em 19 jun 2021. 
256 <https://whiplash.net/materias/news_794/239057-ultrajearigor.html> Acesso em 19 jun 2021. 
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Ressalto, entretanto, que a coerência expressiva do que seria um punk idealizado suscita a 

histórica, e ainda quase imediata, associação da subcultura com certas ideologias ou sendo ela 

mesma uma ideologia, no sentido de balizar um propósito ou promover um conjunto de 

filiações, possibilidades e permissividades em torno de um objetivo.  

Conforme sinalizam Hannerz (2016) e Robb (2006), pensar em uma ideologia punk, ou 

ideologias punk, é não apenas simplista, mas também um equívoco. Para os autores, ainda que 

anti autoritarismo, anti racismo, liberdade de expressão, anti capitalismo e consumismo (não 

raro, seus partícipes se alinham com direitos dos animais e veganismo), entre outras réguas, 

tenham significativa influência na adesão e manutenção da subcultura, tais associações não 

devem ser tomadas como garantidas, inquestionáveis ou intrínsecas. Neste balaio de possíveis 

patches políticos da subcultura punk, nenhum é mais latente do que o anarquismo — de onde 

se origina o termo anarcopunk — com o qual comungaria a aversão por sistemas de opressão e 

regulação (AVERY-NATALE, 2016). Robb (2006), além de desencorajar associações com 

tendência de essencializar o punk, lembra que, desde sua aurora, muitos partícipes da subcultura 

assumem uma qualidade de apolitização no movimento. Ou seja, não havia e não há propósito, 

não há pelo que lutar; não há uma revolução vindo aí. Não há nada.  

De qualquer maneira, esses horizontes em disputa do que é ou deveria ser o punk, apesar 

de distanciamentos, se aproximam quando entra em jogo a recorrência de figuras seminais do 

punk rock serem politicamente conservadoras. Se em 2020 Johnny Rotten chocou seus fãs ao 

apoiar Donald Trump, seu xará Johnny Ramone talvez seja o exemplo mais notório de um 

artista punk conservador. O guitarrista, falecido em 2004, que fazia mágica com três ou quatro 

acordes, era apoiador do Partido Republicano nos Estados Unidos e durante a cerimônia de 

introdução dos Ramones ao Rock’n’roll Hall of Fame, em 2002, proferiu: “Deus abençoe o 

Presidente Bush e Deus abençoe a América”.  

Desde então, Johnny Ramone declarou-se fã de Ronald Reagan e que ser um 

conservador de direita é uma espécie de evolução, após o fascínio pelo liberalismo na juventude 

e de “ver como o mundo realmente é”257. Embora Johnny tenha revelado tais associações seis 

anos após o fim da banda e um ano depois da morte do vocalista Joey, a filiação política do 

guitarrista já teria sido denunciada por Joey na canção The KKK My Baby Away, lançada em 

1981 no álbum Pleasant Dreams. Joey teria escrito a letra depois de Johnny começar um 

relacionamento amoroso com sua ex-namorada. A Ku Klux Klan, que levou embora o seu amor, 

seria o republicano Johnny.  

 
257 <https://www.theguardian.com/music/2007/oct/14/popandrock2> Acesso em 19 jun 2021. 
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  Com isso, quero dizer que apesar de um imaginário punk, aqui mais delimitadamente 

punk rock, sugerir impossibilidade de alinhamentos com esferas conservadoras, não deixa de 

ter suas aparentes contradições e paradoxos. Estou longe, contudo, de justificar que um viés 

libertário do punk poderia levar a se pensar em que tudo é da ordem do possível (ROBB, 2006) 

— algo muito mais próximo à filosofia thelemica de Aleister Crowley (há de ser tudo da lei), 

para ficar em um exemplo místico de histórico fascínio roqueiro. Se o punk surge com espírito 

corporificado e combativo ao establishment e ao esvaziamento de sentido do rock, também 

passou a ser fiscal de quem seriam os verdadeiros punks e quem seriam os posers, na chave da 

traição do movimento, também acoplada ao rock em geral. No caso do Dead Kennedys, quando 

a banda modificou uma canção para protestar contra a distribuição gratuita de música na 

internet, associou a práxis à falta de atitude punk de apoio aos artistas (OGG, 2014).  

A traição do movimento é uma subjetividade que acaba se tornando um senso comum a 

partir da contrariedade ou decepção por produção artística. Está associada a progredir do 

underground para o mainstream; realizar significativas mudanças sonoras e estéticas em 

sentido de pasteurização; não seguir determinadas regras dos gêneros musicais (FRITH, 1996; 

JANOTTI JUNIOR, 2003a). Na passagem dos anos 1970 para 80, o incômodo com uma 

pretensa desvirtuação, desvio ou comodificação do punk marginalizado londrino, e a 

apropriação do punk rock por subculturas rivais como neofascistas ou o sucesso comercial de 

alguns artistas, verteu como temática de expressões musicais daqueles que reivindicavam 

autenticidade. Valendo-se do modo imperativo, o Dead Kennedys lançou o single Nazi Punks 

Fuck Off em 1981, escrita com inspiração em parte da audiência (fãs?) da banda, pertencentes 

a grupos de supremacia racial e xenofóbicos, que iam aos shows e acabavam iniciando conflitos 

violentos (OGG, 2014). Em 1979 o The Clash lançou o álbum London Calling, com a faixa 

Death or Glory (1979): “E todo arruaceiro que adora apelar e tirar ouro do rock’n’roll / Pega o 

microfone pra falar que vai morrer antes de se vender / Mas eu acredito nisso”258. O Clash, 

entretanto, também foi alvo de seus conterrâneos do Crass, que os cita nominalmente em White 

Punks on Hope, também de 1979: 

 
Disseram que éramos lixo / Bem, o nome é Crass, não Clash / Eles podem colocar 
suas credenciais punk / Porque são eles que pegam o dinheiro / Eles não vão mudar 
nada com sua conversa da moda / Todos os seus bottons e sua caminhada de protesto 
Milhares de homens brancos em um parquet / Contestar o racismo é como uma vela 
no escuro / O homem negro tem seus problemas e sua maneira de lidar com eles / 
Então não se engane, você está ajudando com sua merda liberal branca / Se você quiser 

 
258 Tradução para “very gimmick hungry yob digging gold from rock 'n' roll / Grabs the mike to tell us he'll die 
before he's sold / But I believe in this”. 
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dar uma olhada em como as coisas realmente estão / Você veria que somos todos 
apenas negros para os governantes desta terra259 

 
 Chamo atenção para o verso seguinte: Punk was once an answer to years of crap (O 

punk já foi uma resposta para anos de merda). Ora, o punk emergiu nos Estados Unidos e no 

Reino Unido em meados dos anos 1970; em 1979 tamanho era seu revisionismo a ponto de a 

letra usar once, que na língua inglesa não se refere a um passado recente. No Reino Unido, o 

período foi marcado por greves, desemprego, blecautes e conflitos nas ruas, além dos ecos de 

maio de 1968 na França (REVOLTING, 2016)260. Ao mesmo tempo, se de um lado as causas 

sociais pareciam ganhar cada vez mais força, por outro lado também políticos conservadores 

começavam a se organizar e vencer eleições — o que culminaria no Tatcherismo dos anos 1980. 

Malcolm McLaren tinha, de fato, evidentes pretensões político-artistas quando 

organizou o punk em sua loja (os produtos que vendia, as conexões que fazia com clientes), seu 

agenciamento dos Sex Pistols e as táticas de choque para obter visibilidade (ROBB, 2006). No 

Reino Unido, em comparação ao estadunidense, o punk foi mais íntimo da pauta política. O 

país, uma monarquia parlamentarista, vivia uma crise política: seu Partido Trabalhista era visto 

como um traidor por sindicatos e eleitores e o conservadorismo voltava a crescer. Os próprios 

Sex Pistols e outros artistas faziam uso de suástica, de símbolos marxistas e anarquistas; de 

forma satírica, mas limítrofe na subjetividade que fazia as pessoas não terem certeza, confusas, 

do porquê aquele adereço estava ali (REVOLTING, 2016).  

 Nos Estados Unidos há uma expressão datada da década de 1930 chamada inimigo 

público número 1, geralmente utilizada para classificar criminosos perigosos para a sociedade 

— talvez o mais notório tenha sido o gângster ítalo-americano Al Capone, e o mais 

recente Joaquin El Chapo Guzmán, narcotraficante mexicano, líder do cartel de Sinuelo. De 

certa maneira, o punk — e sobretudo os Sex Pistols — foi esse inimigo número 1 do Reino 

Unido na década de 1970. Este viés de periculosidade, marginalidade e desvios das convenções 

sociais e espírito de libertação à opressão através da expressão artística coletiva, quando 

deslocado temporalmente e posto em paralelo às declarações e atitudes dos Johnnies dos Pistols 

e Ramones, por exemplo, produzem esta ligeira elaboração de incoerência dos artistas. Na 

 
259 Tradução para “They said that we were trash / Well the name is crass, not clash / They can stuff their punk 
credentials / Cause it's them that take the cash / They won't change nothing with their fashionable talk / All their 
rar badges and their protest walk / Thousands of white men standing in a park / Objecting to racism's like a candle 
in the dark / Black man's got his problems and his way to deal with it / So don't fool yourself you're helping with 
your white liberal shit / If you care to take a closer look at the way things really stand / You'd see we're all just 
niggers to the rulers of this land”. 
260 <https://www.rs21.org.uk/2016/11/27/anarchy-in-the-uk-the-politics-and-people-that-produced-punk-rock> 
Acesso em 19 jun 2021. 



245 
 

entrevista para a Bizz, em 2000, Jello Biafra disse que “pessoas que tinham a cabeça muito 

aberta, e eram ativistas nos anos 60, agora se tornaram ultraconservadoras”.  

Nos próximos subcapítulos, apresentarei a crise do Dead Kennedys, inaugurada pelo 

cartaz de divulgação da sua turnê, a partir do protagonismo de quatro atores: a banda, a 

produtora, o artista e o ex-vocalista. 

 

6.3 O pôster e o Dead Kennedys 

 

Na tarde de dia 22 de abril de 2019, a produtora de shows EV7 Live, o ilustrador 

Cristiano Suarez e o Dead Kennedys publicaram em suas redes o pôster de divulgação da turnê 

da banda no Brasil, prevista para o mês seguinte, maio (Figura 28). As apresentações 

aconteceriam no Rio de Janeiro (Circo Voador, 23), São Paulo (Tropical Butantã, 25), Brasília 

(Toinha Brasil, 26) e Belo Horizonte (Mister Rock, 28). A imagem foi imediatamente 

espalhada, sobretudo por fãs do grupo e clientes da EV7 (fãs dos artistas que a empresa contrata 

e que seguem suas redes) que vislumbravam na arte a compilação de entendimentos e 

aferimentos amplamente partilhados por opositores do governo recém-eleito e de seu eleitorado.  

 

 
Figura 28 — Pôster Dead Kennedys  
Fonte: Instagram   
 
 O portal GaúchaZH descreveu a peça como 
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Protagonizada por uma família fantasiada de palhaço, vestindo camisetas parecidas 
com as da Seleção Brasileira e portando armas, a arte do ilustrador Cristiano Suarez 
traz várias referências à situação sociopolítica brasileira: figuram na imagem tanques 
de guerra ostentando bandeiras similares à do nazismo, mas com um cifrão no lugar 
da suástica. A família retratada também usa faixas pretas nos braços com o Sigma, 
letra grega símbolo do Movimento Integralista, movimento nacionalista de extrema-
direita ativo no Brasil durante a primeira metade do século 20.261 

 

O pôster logo transpôs as redes de fãs do Dead Kennedys, chegando a audiências 

diversas, incluindo apoiadores da gestão federal. Em poucas horas, as caixas de comentários 

das últimas publicações do Dead Kennedys no Facebook estavam repletas de mensagens, em 

português e em inglês, de perfis brasileiros: congratulando o grupo ou questionando se houve 

aprovação do cartaz e se concordava com a ilustração. Os conflitos inaugurados pela imagem 

pautaram periódicos e sites noticiosos já no final daquela tarde, com entrevistas concedidas por 

Cristiano262. No início da noite, no Brasil, a banda apagou a publicação com o poster do seu 

Instagram e divulgou uma nota explicativa (Figura 29):  

 

 
Figura 29 — Primeira nota de imprensa do Dead Kennedys263 
Fonte: Facebook 
 

 
261 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2019/04/apos-polemica-dead-kennedys-diz-
que-cartaz-nao-foi-autorizado-mas-apaga-post-cjutqxoa4007u01rooh6l2jq2.html> Acesso em 19 jun 2021. 
262 <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/22/e-uma-critica-a-classe-media-armamentista-
diz-ilustrador-do-dead-kennedys.htm> Acesso em 19 jun 2021. 
263 “Nota de imprensa oficial do Dead Kennedys. Chegou à atenção do Dead Kennedy que um poster foi divulgado 
anunciando os shows vindouros da banda no Brasil. Esse pôster foi divulgado pela promotora dos shows sem o 
conhecimento e autorização do Dead Kennedys. O Dead Kennedys é uma banda punk estadunidense icônica que 
é conhecida por suas manifestações políticas e tem forte postura antifascista e anti violência, entretanto a banda 
sente que não pode presumir saber o suficiente sobre situações em outros países para adentrar suas políticas 
específicas. O pôster recém-lançado não reflete uma manifestação política ou posicionamento do Dead Kennedys. 
A mensagem básica da banda tem sido, e ainda é, fazer as pessoas pensarem por si mesmas e não dizer o que elas 
têm que pensar” (tradução nossa). 
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Se para alguns fãs o pôster reafirmou o lugar do Dead Kennedys como um artista de 

punk rock, de composições críticas a governos e conjunturas sociais, a exclusão da imagem, a 

negação de autorização, a não-intenção de se posicionar sobre a situação política brasileira e a 

afirmação de que a proposta do grupo é da autonomia individual de pensamento teve tanto um 

efeito reverso quanto de retomada de críticas já existentes. Especificamente, um entendimento 

de que o capital político, e até a filiação punk da banda, estava em Jello Biafra, que não retornou 

para a reunião há quase duas décadas, e com quem o Dead Kennedys mantém uma relação 

mediada por processos e periódicas críticas midiáticas em entrevistas ou manifestações 

(GOVARI; PILZ; ALBERTO, 2019). 

 Dois dias depois da divulgação do pôster, em 26 de abril, o Dead Kennedys publicou 

outra nota no Facebook cancelando a turnê (Figura 30). O grupo responsabilizou a EV7 pela 

decisão, alegando má condução do episódio, e manifestou receio pela segurança de seus fãs 

dado o teor dos desdobramentos. Desta vez, elogiou a ilustração e manifestou partilha com o 

que ela representa, além de afirmar que doaria o valor já recebido como adiantamento pela turnê 

para uma instituição de caridade.  

 

 
Figura 30 — Anúncio de cancelamento do Dead Kennedys  
Fonte: Facebook 
 

 Esta foi a última manifestação do Dead Kennedys sobre o episódio. No dia seguinte, 28, 

a publicação sobre o cancelamento também foi excluída da página do grupo no Facebook. 

 

6.3.1 A produtora 
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A EV7 Live é uma produtora de shows fundada em 2013 com sede em Belo Horizonte. 

Antes do Dead Kennedys, promoveu turnês de artistas estrangeiros do calibre de Megadeth 

(Estados Unidos), em 2016, e Therion (Suécia), em 2018, além de apresentações frequentes de 

artistas brasileiros como Angra, Cavalera Conspiracy, o falecido Andre Matos e Edu Falaschi. 

A agência, contudo, além do Dead Kennedys, tem um histórico recente de cancelamentos: 

previamente por aparente falta de pagamento de cachê (Glenn Hughes, ex-Deep Purple, e Uriah 

Heep, que sequer embarcaram para o Brasil) ou depois de algumas apresentações realizadas, 

como aconteceu com a suíça Eluveitie e o estadunidense Michale Graves, ex-Misfits. 

No caso da Eluveitie, já em turnê, cancelou uma apresentação em Belo Horizonte 

alegando falta de equipamento fornecido pela produtora. Na versão da EV7, o grupo não gostou 

da estrutura do local e do camarim — o episódio ficou marcado pela informação dada pela 

produtora de que o estopim foi a falta de chá para os integrantes, o que o conjunto negou ao ver 

seus perfis inundados de piadas sobre a bebida. O Eluveitie ainda tinha mais dois shows, mas o 

estremecimento das relações fez a EV7 cancelar as datas em Brasília e Curitiba por precaução.  

No enredo de Michale Graves, o vocalista já fizera cinco apresentações naquele tour 

brasileiro, além de shows na Colômbia, Peru, Chile e Argentina quando, logo após a 

performance em São Paulo, voltou ao hotel, fez check-out durante a madrugada e retornou aos 

Estados Unidos, sem avisar a produtora, que o esperava para mais cinco noites. A EV7 publicou 

capturas de tela de conversas com o artista e seu agente, mostrando que não foi apresentado 

nenhum motivo para tal fuga repentina. Quatro dias depois, Graves divulgou uma nota alegando 

amadorismo e desrespeito da produção brasileira e justificou um esgotamento físico e mental. 

Em outubro de 2019, o jornalista Marcelo Moreira, do blog Combate Rock (à época lotado no 

portal UOL), compilou estes cancelamentos e apontou que “já se pode prever uma erosão 

preocupante na credibilidade dos produtores sul-americanos para os próximos anos”264. 

A primeira manifestação da EV7 na crise do Dead Kennedys foi em uma entrevista. Ao 

G1, Eliel Vieira, dono da empresa, relativizou as conjecturas que estavam em voga a respeito 

do pôster, apresentando outra alternativa semântica, acoplada à carreira da banda:  

 

Algumas associações que estão sendo feitas pelo público não foram pensadas na 
concepção da arte [...]  
 
O palhaço que aparece no pôster é uma referência a uma música da banda, “Rambozo 
the clown”. É um personagem da história das músicas da banda, não tem nenhuma 
segunda intenção com alguma figura da política brasileira. 
 

 
264 <https://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2019/10/11/uriah-heep-cancela-turne-sul-americana-de-2019/> 
Acesso em 21 jun 2021. 
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A banda não deu palpite em relação ao pôster. Eles até ficaram um pouco assustados 
com a repercussão muito forte. O pessoal ficou falando que eles estavam criticando o 
presidente e tal. Receberam isso até com bastante susto265  

 

 Em 29 de abril, três dias após o Dead Kennedys anunciar que não viria mais ao Brasil, 

a EV7 reportou em seu Facebook que solicitou explicações, via e-mail, do empresário da banda 

sobre tal decisão, e ainda aguardava retorno para o dia seguinte. A promotora também afirmou 

que não tinha mais informações acerca da nota de cancelamento, nem do motivo de ela ter sido 

apagada, e que considerava a turnê em pé naquele momento. No dia 3 de maio, divulgou a sua 

própria nota, indicando que, após tentativas de manutenção da turnê junto à banda, a vinda do 

Dead Kennedys estava oficialmente cancelada (Figura 31). Nesta nota,  afirmou que: a) a arte 

foi aprovada pelo Dead Kennedys e a negação do consentimento aconteceu apenas pela 

repercussão que teve; b) a banda solicitou à produtora e ao artista a exclusão das publicações 

do pôster;  c) mesmo após a repercussão, houve confirmação da turnê; d) quando da desistência 

de vir ao Brasil, a EV7 ofereceu uma nova proposta financeira para manter a turnê ou que o 

cancelamento fosse conjunto (ou seja, com o Dead Kennedys arcando com custos de reembolso) 

e não unilateral; e) o Dead Kennedys parou de responder os contatos da EV7 por e-mail;  f) o 

reembolso aos que compraram ingresso estava garantido; g) a produtora comercializaria 

camisetas e pôsteres relativos à turnê para mitigar estas e outras despesas. Posteriormente, fez 

outras curtas publicações e respondeu comentários criticando o Dead Kennedys. 

 

 
Figura 31 — Nota da EV7 Live 
Fonte: Facebook 

 
265 <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/04/22/poster-do-dead-kennedys-no-brasil-mostra-
palhacos-vestidos-com-camisas-da-selecao-brasileira.ghtml> Acesso em 21 jun 2021. 
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 Neste último item, de venda de produtos na tentativa de reparar prejuízos à produtora, a 

arte das camisetas e do pôster teve substituído o nome Dead Kennedys por Chicken Kennedys266 

(Figura 32).  

 

 
Figura 32 — Materiais de venda da EV7 
Fonte: <https://ev7live.lojaintegrada.com.br/chickenkennedys> Acesso em 02 fev 2020 
 

 Em 15 de maio, a EV7 publicou outra nota em sua página no Facebook informando um 

acordo amigável com a banda: 

 
Aos fãs e clientes. EV7 Live e Dead Kennedys chegaram a um acordo amigável para 
o infeliz cancelamento das datas da turnê brasileira. 

 
A banda está devolvendo o dinheiro que havia sido enviado antecipadamente e 
poderemos então começar os reembolsos para todos os fãs. O reembolso começará a 
ser feito dentro dos próximos dias, após a chegada do dinheiro ao Brasil. Os 
fãs/clientes das cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília receberão instruções 
por e-mail. Os fãs do Rio podem aguardar o reembolso diretamente na próxima fatura 
do cartão utilizado na compra. 

 
Declarações foram feitas no calor do momento por ambas as partes e não refletem a 
situação como está agora. 

 

A produtora apagou todas as publicações envolvendo a turnê. A camiseta, contudo, 

seguiu à venda na loja virtual da empresa até fevereiro de 2020. De fato, verifiquei isso quando 

Caroline Govari, Thiago Alberto e eu começamos a produzir o artigo sobre o episódio para 

submeter ao processo seletivo da Compós, em meados de janeiro (GOVARI; ALBERTO; PILZ, 

2020). Algumas semanas depois, quando passamos a reelaborar o trabalho para submissão a 

 
266 Frangos Kennedys. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, chamar alguém de frango tem um sentido de 
não ter coragem para enfrentar um desafio ou uma situação de enfrentamento, que indique perigo ou embaraço. É 
próxima ao medo ou covardia. 
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periódico, o link já não estava mais disponível. Até a última verificação de links nesta tese, em 

19 de junho 2021, tanto o site quanto a página da EV7 no Facebook estão desativados. 

 

6.3.2 O ilustrador  

 

 O alagoano Cristiano Suarez é publicitário e desde 2012 passou a se dedicar com afinco 

à área de ilustrações, quando começou a ser chamado para trabalhar com artistas e produtores 

musicais, brasileiros e estrangeiros. Antes do pôster do Dead Kennedys, criou as artes das turnês 

do Pennywise e do L7 no Brasil, em 2018. O reconhecimento no meio musical também foi 

acompanhado pelo reconhecimento na área publicitária, com menções às suas peças em revistas 

de fora do país267. Quando publicou o cartaz do tour do Dead Kennedys em seu perfil no 

Instagram, legendou a imagem como “O tipo de trabalho que dá orgulho de fazer! Dead 

Kennedys sempre foi minha banda de hardcore predileta, desde a época que eu era moleque”.  

O espalhamento do pôster fez Cristiano aumentar em trinta e cinco mil o seu número de 

seguidores em poucas horas (ele tinha seis mil e passou a ter mais de quarenta mil; hoje está 

com setenta e oito mil) e ser procurado para entrevistas. Para o portal alagoano Gazetaweb, no 

dia seguinte à publicação, em 23 de abril, ele afirmou que sequer dormira de um dia para o 

outro dada a demanda de contatos, além da atenção e acompanhamento sobre o que estava 

acontecendo. Suarez explicou que 

 
as provocações que eu fiz no cartaz, eu fiz moldada num público-alvo, era uma criação 
publicitária. Eu fiz isso, não visando atingir todas as pessoas, fiz a arte visando atingir 
os fãs da banda. No desenho tem muitas referências que a maioria das pessoas não 
entenderam. Tem referências às músicas da banda, como Kill The Poor [matar os 
pobres em tradução livre] ou Religious Vomit, em que eles criticam os radicais 
religiosos. Veja, não era uma crítica ao cristianismo de maneira geral. Até porque eu 
tenho uma família inteira cristã e que não me enche o saco, apesar de eu não ser. Eu 
estava visando o público-alvo, os fãs da banda e acabou que saiu dessa bolha dos fãs 
e foi parar no povão. 

 
a crítica que eu desenhei foi sim visando essa galera que vestiu a carapuça, porque a 
crítica ali é à classe média armamentista, que se acha milionária, mas que não é 
milionária. Foi aos devotos do estilo de vida americano, relacionado a armas - por 
sinal muito brega, muito cafona esse estilo de vida. Eles juntam dinheiro o ano inteiro 
para ir para Miami, para comprar umas camisas da Hollister, e se acham ricas, acham 
que tem o direito de ter uma arma porque se acham superiores aos pobres. Eles não 
dão nem bom dia ao porteiro. É uma crítica a isso, que é tudo muito clichê, muito 
comum no Brasil. Tem uma alfinetada no presidente, mas não é diretamente ao 
presidente. A crítica foi principalmente a esse estereótipo aí, que, inclusive, também 
apoiou outros presidentes no passado.268 

 

 
267 <https://www.luerzersarchive.com/en/article/597/out-now:-200-best-illustrators-18/19.html> Acesso em 19 
jun 2021. 
268 <https://www.gazetaweb.com/noticias/cultura/um-ano-depois-ilustrador-alagoano-fala-sobre-repercussao-de-
cartaz-polemico/> Acesso em 19 jun 2021 
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Assim como a EV7, Cristiano apagou (na verdade, arquivou, já que posteriormente a 

publicação voltou a ficar disponível) o pôster do seu perfil269. Quando o Dead Kennedys alegou 

que não autorizara o pôster, o ilustrador apresentou uma nota em seus perfis assegurando que o 

grupo tinha conhecimento e que aprovou a arte. O texto foi acompanhado de capturas de tela 

com conversações entre ele e a banda sobre o resultado final do cartaz270. 

 Cristiano recebeu discursos de ódio e ameaças de morte, não só por conta do pôster, 

mas pelo restante de sua obra. Em seu perfil no Instagram271 é notório um viés de crítica política, 

direcionada recentemente ao governo Bolsonaro. “Se não tivessem autorizado, a arte não teria 

sido publicada no perfil oficial. Mas, não tem problema. O João Gordo [do Ratos de Porão] me 

mandou uma mensagem pedindo pra ceder a arte pra eles, mas tenho contrato com a produtora. 

O material é deles”272. A negativa do Dead Kennedys catalisou um apoio a Cristiano oriundo 

de artistas brasileiros ligados ao punk. Bandas publicaram a arte do pôster em seus perfis e 

páginas trocando o nome do Dead Kennedys pelo seu, e no lugar de “a celebration of 40 years 

of Dead Kennedys in Brazil” adaptaram para “a celebration of nothing in Brazil” (Figura 33).  

 

 
Figura 33 — Cartazes de bandas brasileiras  
Fonte: NUNES; ALBERTO; PILZ (2020) 
 

Apesar do amparo a Cristiano, pouco tempo depois, em maio de 2019, João Gordo 

endossou o comportamento do Dead Kennedys e criticou a revolta de fãs em entrevista ao jornal 

Sul 21:  

 
269 “Pôster ‘ex-oficial’ da tour do Dead Kennedys no Brasil. O tipo de trabalho que dá orgulho de fazer! Dead 
Kennedys sempre foi minha banda de Hardcore predileta, desde a época que eu era moleque! 
#drawing #illustration #art #instart #ilustracion #dibujo #deadkennedys #hardcorepunk #desenho #ilustracao #gi
gposter #instagood #brazil #favela 
270 <http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2019/04/23/artista-dead-kennedys-publicou-poster> Acesso em 
19 jun 2021. 
271 <https://www.instagram.com/cristianossuarez> Acesso em 19 jun 2021. 
272 <https://www.gazetaweb.com/noticias/cultura/trabalho-de-ilustrador-alagoano-ganha-repercussao-apos-arte-
polemica/> Acesso em 19 jun 2021. 
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Eu vejo o seguinte: se eu fosse tocar em Bangladesh e o produtor de Bangladesh 
fizesse um pôster anti muçulmano. Eu não conheço as tretas do país, eu não conheço 
o que se passa lá, eu tenho 60 anos de idade, eu sou tiozinho, eu não sou punk de 25 
anos, anarquista. É o caso dos caras do Dead Kennedys, eles querem vir, tocar o som 
deles e ir embora. Eu achei certo eles falarem ‘não, eu não autorizei, eu não quero 
isso’, porque eles viram que virou uma coisa gigantesca. Eu reivindicando a parada 
pro Ratos foi mais questão de zuera, eu respeito os caras do Dead Kennedys pra 
caralho, acho uma baita banda. Eu acho que os fãs do Dead Kennedys foram tão 
fascistas quanto os bolsominions, em xingar os caras, destratar a banda. Os membros 
da banda têm mais de 60 anos, são gringos, vão vir aqui no Brasil pra tomar catarrada 
de moleque? Era isso que ia acontecer. Eu vejo todo esse lado, porque eu estou aqui 
dentro, eu sou músico, eu sei qual é que é, enfrento isso a vida inteira.273 

 

A partir de dezembro de 2019, Cristiano passou a divulgar periodicamente em seu perfil 

no Instagram a comercialização de um pôster físico com a arte da turnê, com algumas 

modificações (Figura 34). A principal delas foi a substituição do nome da banda por Dead 

Democracy (Democracia morta).  

 
Figura 34 — Pôster Dead Democracy  
Fonte: <https://www.instagram.com/p/B5nNEmDpbXv/> Acesso em 19 jun 2021 

 

 Desde a primeira divulgação do pôster original até 30 de junho de 2021, Cristiano 

republicou o cartaz genuíno ou com alterações doze vezes, rememorando o episódio ou para 

comercialização: além de pôsteres, ele também passou a vender a arte como estampa de 

camisetas. Quase um ano após o ocorrido, em nova entrevista ao Gazetaweb, publicada em 17 

de abril de 2020, assumiu que  

 

 
273 <https://sul21.com.br/ultimas-noticias-geral-areazero-2/2019/05/joao-gordo-a-elite-acha-que-e-gringo-a-
classe-media-acha-que-e-elite-e-os-pobres-acham-que-sao-classe-media/> Acesso em 19 jun 2021. 
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É uma banda que eu era fã. Na verdade, eu ainda sou fã. Tudo isso faz parte do show 
business. Eu não guardo mágoa da banda. Eu entendo que existem muitas questões 
burocráticas relacionadas aos empresários e tudo mais. Mas, acho que foi uma atitude 
covarde.    
 
Eles tentaram se retratar, fizeram alguns posts dizendo que apoiavam a ideia da arte e 
tudo, mas, entendo que tem essa questão de show business. Como artista, eu levei 
muito em consideração o conceito da arte. Na questão ideológica da banda, a banda 
não é mais a mesma. Na questão ideológica, a banda acabou em 1987, quando o 
mentor da banda, o Jello Biafra, saiu. E essa questão ideológica, artística, do feeling 
mesmo acabou em 1987. E isso só me fez ter certeza que a banda não é mais Dead 
Kennedys. Do que adianta cantar o que eles cantam se eles não têm atitude? Como eu 
disse, não tenho mágoa, o fato só me fez ter mais admiração pelo Jello Biafra, que é 
o vocalista original e compositor das letras. Inclusive, ele fez elogios depois de tudo 
isso, postou uma matéria endossando a arte e disse que a arte tem tudo a ver com as 
coisas que ele escrevia.  

 

 Na completude de dois anos da publicação do cartaz, Cristiano repostou a imagem e 

contabilizou os malefícios no ápice da crise, como a severa perda de peso: 

 

Hoje faz exatamente 2 anos que foi lançado esse cartaz pra divulgar a tour brasileira 
dos Dead Kennedys, uma hora dessas, em 22 de abril de 2019 eu estava extremamente 
louco com a exposição, com os trending topics do Twitter e do contato da imprensa. 
Até hoje tento entender o viral que foi essa arte, mas não há como negar que foi o 
timing! 
 
Durante algum tempo depois que fiz, ela se tornou uma dor de cabeça, a exposição 
me fez perder uns 5kg em uma semana (baita receita) e demorou um tempo pra que 
eu tivesse orgulho de ter feito a peça, que rompeu a bolha, o público-alvo que eu 
queria atingir, que eram os fãs da banda (tem várias referências às letras da banda). 
Também é interessante saber que o grande público, mesmo não conhecendo a banda, 
acabou tendo alguma identidade com ela e com a ilustração. Enfim, hoje é o tal dia de 
#TBT, né? Então vai ela mais uma vez.274 

 

6.3.3 O ex-vocalista 

 

 Não é raro que Jello Biafra faça alguma manifestação de reprimenda à continuidade do 

Dead Kennedys como uma afronta ao legado da banda enquanto ele fez parte dela, sobretudo 

desde que o grupo voltou a emendar turnês sem hiato, na década passada. No dia 27 de abril, 

enviou para a imprensa uma declaração275 sobre o ocorrido com público brasileiro: 

 

Estou em choque. Estou deprimido. E antes de mais nada, como foi que eles deixaram 
tudo isso acontecer? Essa é mais uma das razões (e existem muitas) do porquê eu não 
querer mais tocar com esses caras, independente de quantos milhões de dólares sejam 
oferecidos. A banda acabou em 1986. 
 
Eu adorei a arte do poster e achei a ideia SENSACIONAL. Me sinto honrado sempre 
que posso usar algo tão maravilhoso (feito com seriedade!) para algum dos meus 
projetos. Se algum dia eu conseguir uma cópia desse pôster, eu quero enquadrá-lo e 
pendurar na minha sala ou no escritório da Alternative Tentacles. 
 

 
274 <https://www.instagram.com/p/CN-sU4sr8b_/> Aceso em 19 jun 2021 
275 <http://screamyell.com.br/site/2019/05/14/foda-se-o-fascismo-diz-jello-biafra> Acesso em 19 jun 2021. 
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Mas qual é o grande problema? De todas as grandes artes políticas e anti-fascistas 
usadas para promover o Dead Kennedys ao longo dos anos, esta é a primeira vez que 
eu tomo conhecimento desses caras serem contra um poster político. Por que este? E 
por que agora? 
 
Valentões fascistas realmente ameaçaram a banda e disseram que haveria violência 
caso os shows acontecessem? Eles ameaçaram o promotor e as casas de show? Ou 
alguém ficou preocupado com o fato dos apoiadores do Bolsonaro não comprarem 
camisetas suficiente da banda nos shows? 
 
Em um post de Facebook recém apagado, foi dito que eles não devolveriam o dinheiro 
dos ingressos aos fãs. Ao invés disso, comunicaram que iriam doar os valores 
recebidos como adiantamento para a “caridade” ($42.000 DÓLARES 
AMERICANOS!) O promotor acaba de me dizer que ele recebeu o dinheiro de volta 
e agora os fãs que compraram os ingressos serão reembolsados! IHAAAA! 
 
Se as ameaças de violência contra fãs inocentes foram realmente verídicas, bem, isso 
muda as coisas. 
 
Eu tenho certeza que meus antigos companheiros de banda se lembram do terrível 
episódio de violência que ocorreu quando o verdadeiro Dead Kennedys tocou em 
Leicester, Inglaterra, em 1982. Os verdadeiros fascistas da Inglaterra [algo como uma 
Ku Klux Klan do país na época] se juntaram a alguns roadies do The Exploited e 
atacaram o show. Eu tive de me esquivar deles, no melhor estilo Muhammad Ali, por 
quase toda nossa apresentação enquanto eles subiam no palco e tentavam me acertar. 
O Dave do MDC acabou indo para o hospital com a cabeça rachada. 

 
Nós também nunca conseguimos esquecer dos ataques pré-planejados pela polícia em 
diversos outros shows, onde policiais completamente descontrolados giravam seus 
cassetetes acertando a todos [incluindo o Peligro] DENTRO das casas de shows. E eu 
não estou falando somente da Polícia de Los Angeles. 
 
Mas, “…A banda sente que não tem conhecimento suficiente para falar sobre assuntos 
políticos de outros países.”?? Vocês estão tirando com a minha cara?!?!? Essa banda 
já esteve no Brasil 2 ou 3 vezes! O que eles têm a dizer então sobre “Holiday in 
Canbodia”? E sobre “Bleed For Me”, cuja letra eu escrevi para as vítimas das guerras 
sujas da América Latina? Eles têm ciência sobre as capas dos discos da banda? 
Alguma vez na vida eles leram minhas letras nos encartes dos discos? 
 
Como é possível que eles não tenham noção do que acontece no resto do mundo? 
Todos nós estamos conectados atualmente. O East Bay Ray não é uma pessoa burra. 
Eu imagino, pela forma como o texto foi escrito, que ele mesmo escreveu a declaração 
anti-pôster do Brasil. E eu não sei se ele mostrou o texto para os outros caras da banda 
antes de postar. 
 
Ray é uma pessoa muito bem educada, sempre se interessou por leitura e é o único 
membro original do Dead Kennedys que possui formação acadêmica. Me lembro dele 
como uma pessoa culta, sempre lendo artigos interessantes e aprofundados da revista 
The New Yorker. A recente edição do dia 1 de Abril trouxe um artigo bastante 
assustador expondo Bolsonaro e seu movimento. Mas mesmo antes disso, eu tenho 
99% de certeza que o Ray sabia muito bem quem é o Bolsonaro – e o que ele 
representa. 
 
Por que eu sei disso? Porque a maioria dos americanos sabem, até mesmo aqueles que 
têm metade do cérebro funcionando. Eu não posso falar pelos apoiadores idiotas do 
Trump. 
 
Sim nós estamos preocupados com o Brasil. Porque nós nos importamos com o Brasil. 
E porque nós nos preocupamos com o mundo. 
 
Nós tememos pela situação dos brasileiros. Tememos pela Amazônia. Tememos pelas 
tribos indígenas que poderão ser massacradas. Nós não queremos que mais nenhum 
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inocente morra como aconteceu com a Marielle Franco. Sim, a notícia de seu 
assassinato chegou até os noticiários americanos. 
 
E, meus caros amigos, nós admiramos e respeitamos muito cada um que tenha a 
coragem de se posicionar contra o Bolsonaro e seus apoiadores fascistas metidos a 
valentões. 
 
Minha banda, The Guantanamo School of Medicine, não poderá ir ao Brasil por algum 
tempo. Estamos gravando no momento e existem assuntos internos que precisam de 
nossa atenção agora. 
 
Mas saibam que vocês estão em nossos corações. 
 
Vocês não foram esquecidos. 
 
Vocês não estão sozinhos. 
 
FODA-SE O FASCISMO 

 

 No mesmo dia, Cristiano Suarez replicou em seu perfil o segundo parágrafo do texto276. 

Em 7 janeiro de 2021, um dia após o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, o perfil do Dead 

Kennedys no Twitter condenou o assalto e congratulou o senador republicano Mitt Romney — 

notório por seu conservadorismo religioso, insensibilidade ao sofrimento palestino e por ter 

enfrentado Barack Obama na campanha de reeleição em 2012 — por seu discurso forte contra 

a insurgência. Romney, por outro lado, foi o único parlamentar republicano a votar a favor do 

impeachment de Trump. Através do perfil da Alternative Tentacles Jello Biafra criticou o apoio 

ao senador e a afirmação de que a banda não é politizada, mas produz uma sátira política.  

 

Como se hoje não pudesse ficar mais estranho, olha quem postou isso!! Quão burros 
e sem noção da realidade vocês conseguem ser?? Foi o vocalista Skip, que 
recentemente negou que os DKs são uma banda política, só, ‘uma banda de sátira 
social’?? Ea$t Bay Ray?? Com certeza absoluta não fui eu… 

 
 O tweet do Dead Kennedys foi apagado e East Bay Ray, não respondendo diretamente 

a Jello, mas às críticas por felicitar Romney, negou participação no tweet e questionou a 

contrariedade: “Para deixar claro, nem eu nem o Skip tivemos qualquer coisa a ver com um 

tweet recente do DK. Mas caramba, por que alguém deveria se incomodar com um discurso 

anti-Trump e pró-democracia, mesmo que tenha vindo de um idiota?”. O perfil do Dead 

Kennedys alegou que “o tweet de ontem representou unicamente a visão do responsável pelas 

mídias sociais, e não da banda, que não foi consultada. Como todos que estavam assistindo aos 

eventos se desenrolando ontem, foi legal ver os ratos abandonando o barco” (Figura 35). 

 

 
276 <https://www.instagram.com/p/Bww43sfBC62/> Acesso em 19 jun 2021. 
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Figura 35 — Tweets de Jello, East Bay Ray e Dead Kennedys  
Fonte: Twitter. Amostra elaborada pelo autor 
 
6.4 Indícios e processos de rasuras na relação fã-Dead Kennedys  

 

 Houve mais de uma dezena de manifestações oficiais dos quatro agentes que elegi neste 

episódio, sobretudo da produtora. O breve tempo de vida dessas postagens, ou seja, o período 

entre sua publicação e exclusão ou arquivamento, não me permitiu observar — especificamente 

realizar capturas de tela — as conversações nestas ambiências. Para a crise do Dead Kennedys, 

portanto, elegi como ambiente observacional uma busca no Twitter entre 22 de abril até 15 de 

maio de 2019, para verificar os indícios de rasuras e de 20 de agosto de 2020 até 20 de janeiro 

de 2021 para a perenidade das rasuras, conforme sinalizei no Quadro 5.  

Proponho que as manifestações de rasuras no episódio do Dead Kennedys, organizadas aqui 

em seis aglutinações, se deram através: 

 

 Do arrependimento:  abarco aqui o remorso dos investimentos, tempo dedicado e 

crença na politização do Dead Kennedys como representativo e formador de 

identificações e filiações sociopolíticas. Uma zona de conforto, porto seguro ou passado 

idealizado agora abalados e as elaborações de fãs que se sentiram enganados pelo grupo, 

invalidados em suas experiências pregressas onde a banda fez parte (Figura 36). 
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Figura 36 — Do Arrependimento 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

 Da especificação de incoerência paralela à obra: a carreira e a produção artística do 

grupo, especificamente a temática política marcante em sua obra, foi acionada como 

contrastante à reação após a repercussão do pôster.  Houve menções a letras de música, 

episódios biográficos, artes gráficas como paralelos opostos e incoerentes (Figura 37). 

 

 
Figura 37 — Da especificação de incoerência paralela à obra 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

 De comparações: presente nos três episódios, a comparação com outros artistas aparece 

aqui tanto por elaborações ligadas diretamente ao episódio, quanto outras mais distantes. 

A desqualificação do pôster e cancelamento da turnê foi contrastada com o 

chancelamento de artistas brasileiros ao cartaz e às reações de artistas estrangeiros em 

situações entendidas como similares. Roger Waters foi bastante mencionado, a quem 



259 
 

foi projetado que endossaria o pôster e manteria a turnê. Também agrego a separação 

entre Jello, cuja coerência expressiva é reforçada por seus comentários a respeito, e o 

Dead Kennedys. Em 1992, Jello usou uma camiseta que apoiava o impeachment do 

presidente Fernando Collor quando esteve no Brasil (Figura 38). 

 

 
Figura 38 — De comparações 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

 De mais uma morte do punk: o cancelamento do Dead Kennedys em sua coerência 

expressiva foi estendido ao punk, recapitulando um de seus lemas e dilemas, punk is not 

dead (o punk não está morto), referência reativa a uma a uma suposta morte do punk, 

existente pelo menos desde o início da década de 1980 (ROBB, 2006). Ainda que não 

nos mesmos termos, a subcultura partilha a alcunha de já estar morta, como o rock em 

geral, frequentemente atualizado ou rememorado como falecido. Aqui, portanto, estão 

outras figuras que, junto ao Dead Kennedys, seriam responsáveis por colocar as pás de 

cal no punk (Figura 39). 
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Figura 39 — De mais uma morte do punk 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

 Confirmação da expectativa: Disappointed, but not surpised (desapontado, mas não 

surpreso). Conforme assinalei, a banda sem Jello enfrentava resistência de fãs por existir 

sem seu vocalista e por, desde então, periodicamente protagonizar rusgas com Biafra 

através de entrevistas ou decisões entendidas como indesejáveis/incoerentes. Nesse 

sentido, ao invés de romper a coerência expressiva, o grupo teria confirmado o que se 

esperava dele, de sensível aos fãs brasileiros. Ou seja, um alastramento de rasuras que 

já existiam (Figura 40).  

 

 
Figura 40 — Da confirmação da expectativa 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

 Ações práticas de cancelamento: aqui estão os rituais que consolidaram a rasura, 

envolvendo o descarte (ou o não proveito) de materialidades, como excluir músicas e 

não vestir camisetas, bloquear a banda em plataformas de streaming e a conservação 

dos ingressos físicos dos shows que não aconteceram como souvenir do episódio de 

ruptura; um lembrete da reconfiguração de afeto acerca do grupo (Figura 41). 
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Figura 41 — De ações práticas de cancelamento 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

A partir da negação do pôster, a reivindicação do capital político e artístico de Jello 

Biafra foi corroborada e acentuada por fãs da banda, tonificada pela celebração da formação 

atual aos quarenta anos neste giro específico. A reflexão de João Gordo, de que não se deve 

esperar que roqueiros punks com mais de sessenta anos tenham disposição para os mesmos 

enfrentamentos de sua juventude, ou que ratifiquem determinadas disputas políticas a milhares 

de quilômetros de seu país, não foi identificada nos debates entre fãs. Para além do simplismo 

sem Jello não é a mesma coisa, as rasuras estão cimentadas tanto pelo acionamento do período 

frutífero de produção artístico-política na continuidade de carreira da banda, quanto no uso do 

nome Dead Kennedys. Manter-se aderentes, fiéis, ao que eram nos anos 1980 seria uma espécie 

de ônus para os integrantes desfrutarem do bônus de exibirem turnês de revisão (REYNOLDS, 

2011). 

No capítulo 4 apontei que o Apanhador Só foi confrontado por uma letra de música 

incoerente com a atitude de um de seus integrantes, diante da expectativa por um 

comportamento pessoal similar ao que se elaborou na relação fã-artista e produção artística. No 

capítulo 5, Waters foi considerado enganado em suas crenças e incoerente com seu próprio 

posicionamento — ao condenar um candidato supostamente opositor ao sistema que parte de 

seus fãs assimilavam como o paradigma que o britânico sempre condenou. Aqui, o Dead 
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Kennedys foi associado à incompletude de algo maior ao qual se filia ou já se filiou: o punk ou 

punk idealizado, de confronto político, do uso de sátiras e artes gráficas. Nesse sentido, 

cristaliza a ideia de um punk moribundo ou cadavérico, cuja afirmação de morte é uma tentativa 

de negociar e manter esta idealização (ROBB, 2006). Fazer oposição ao Dead Kennedys, 

portanto, era manter-se alinhado a este punk ideal, ao ethos roqueiro e manter a sua própria 

coerência expressiva (característica dos outros dois episódios).  

Noto que a permanência das rasuras se dá no acionamento do Dead Kennedys em 

episódios desvinculados da banda, mas nos quais ela é adesivada como referencial de artista de 

punk rock politicamente indesejável — ou artista de rock e até mesmo apenas artista 

indesejável. Desde esta crise, quando outros artistas, filiados ou não ao punk rock, 

protagonizam enfrentamentos políticos ao governo, são laureados como mais punk do que o 

Dead Kennedys. Em janeiro de 2020, Cristiano Suarez fez o cartaz do show da banda punk 

russa Pussy Riot em São Paulo (Figura 42). Na imagem de divulgação, a cabeça do presidente, 

que ocupa quase toda a peça, aparece customizada com latas de lixo, petróleo e material 

radioativo, além de esgoto, poluição e armas. O pôster foi rapidamente relacionado como uma 

resposta, uma continuidade ou até mesmo uma provocação relativa ao episódio com o Dead 

Kennedys; o Pussy Riot, mais punk do que o Dead Kennedys. 

 

 
Figura 42 — Pôster Pussy Riot  
Fonte: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/29/poster-de-show-da-banda-russa-pussy-
riot-em-sp-mostra-rosto-de-bolsonaro-desenhado-com-lixo-toxico-peixes-mortos-e-armas.ghtml> 
Acesso em 19 jun 2021 
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Tal qual nos episódios do Apanhador Só e de Roger Waters, as negociações, ou 

autonegociações, de continuidades críticas são demarcadas pelo incômodo em estar 

consumindo o Dead Kennedys, acrescidas em alguns casos de uma justificativa para tal (Figura 

43). 
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Figura 43 — Perenidade das rasuras na crise do Dead Kennedys 
Fonte: amostra elaborada pelo autor 
 

  Nesse sentido, essas manifestações de contatos com Dead Kennedys, como 

indumentárias e músicas, depois de um ano ou alguns meses, conforme assinalei em relação à 

permanência de rasuras do Apanhador Só, não há qualquer prazer nostálgico, como pontua Hills 

(2015) sobre os reencontros com objetos e produtos culturais marcantes. Noto que o consumo 

crítico, quando exacerbado no gosto por uma canção, por exemplo, é tipificado como um 

dilema: gosto, mas posso? Diferente do Apanhador, entretanto, enlaçado nas chaves da traição 

da intimidade com seus fãs e catalisador de manifestações de saudade do que era e 

inconformidade com o que se tornou, o que percebo aqui é uma retranca mais agressiva, 

revoltosa, que opera pelos xingamentos, sátiras e ironias. Mais punk.  

 

6.5 Processos de desvinculação de fãs do Dead Kennedys  

 

A composição de co-colaboradores aqui foi elaborada a partir de publicações no Twitter 

entre 20 de agosto de 2020 até 20 de janeiro de 2021 e de uma publicação mostrada no meu 

feed do Facebook; neste último caso, trata-se de um conhecido que, além de ter participado da 

pesquisa, indicou mais duas pessoas que lhe manifestaram indícios de processos de 

desvinculação ao Dead Kennedys. No Twitter enviei o questionário para onze perfis, dos quais 

seis responderam e aceitaram participar. São, portanto, nove participantes que na data em que 

responderam tinham entre 18 e 35 anos; uma mulher e oito homens cisgênero. Duas pessoas de 

São Paulo, uma do Piauí, uma do Paraná, uma do Rio Grande do Norte e quatro do Rio Grande 

do Sul. Designarei estas pessoas como Riccardo, Rodolffo, Luiggi, Marcco, Ludovico, Shirlley, 

Jefferson, Andersson e Leonnel, todos nomes fictícios para preservar suas identidades (Quadro 

9). 

  

 
Nome fictício 

 
Idade 

 
UF 

Gênero auto 
identificado 

Riccardo 33 RS Masculino 
Rodolffo 31 SP Masculino 
Luiggi 35 PR Masculino 
Marcco  25 RN Masculino 
Ludovico 18 PI Masculino 
Shirlley 26 SP Feminino 
Jefferson 35 RS Masculino 
Andersson 20 RS Masculino 
Leonnel 32 RS Masculino 
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Quadro 9 — Dados identitários de co-colaboradores da pesquisa  sobre o Dead Kennedys  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O primeiro questionamento que propus depois destes dados identitários, e a confirmação 

de que já haviam deixado de gostar de algum artista musical por seus comportamentos ou 

divergências sociopolíticas, foi a marcação em escala linear sobre posicionamento político — 

mais à esquerda (1) ou mais à direita (10). Riccardo, Luiggi e Marcco assinalaram como o 

terceiro mais à esquerda possível; Rodolffo, Shirlley e Leonnel a segunda mais à esquerda e; 

Ludovico, Jefferson e Andersson a mais à esquerda possível (Figura 46). Ludovico e Andersson 

já assistiram shows do Dead Kennedys. 

 

 

Figura 46 — Escala linear de posicionamento político de co-colaboradores no episódio Dead 
Kennedys 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do Formulários Google 
 

Luiggi e Marco souberam da recusa ao pôster “por meio da repercussão nas redes 

sociais” e “pela internet”; Riccardo e Shirlley especificaram o Twitter e Leonell o Instagram 

como primeiro contato com a desaprovação da banda ao cartaz e/ou o cancelamento da turnê. 

Shirlley ainda apontou com precisão o perfil do jornalista José Norberto Flesch, notório na 

plataforma por publicar furos de turnês estrangeiras, antes de serem anunciadas oficialmente 

para ocorrer no Brasil. Ludovico viu em um site de notícias e Rodolffo curtia a página da banda 

e de Ctistiano Suarez no Facebook, recebendo suas atualizações: “Logo após a grande 

repercussão vi que eles deletaram o post. Ou seja, acompanhei tudo pelo Facebook e Instagram 

do artista que fez a arte.” Andersson também já seguia o perfil do ilustrador e Jefferson viu uma 

publicação a respeito em um grupo privado do Facebook de fãs da banda Dead Fish. 

Oito das nove co-colaborações consideraram o modo de lidar do Dead Kennedys, 

renegando o pôster e cancelando a turnê, inesperado, apontando entendimentos próprios de que 

a desaprovação do pôster e cancelamento da turnê foi contraditória com o histórico do grupo e 

o seu produto político-musical. 

 

Uma atitude lamentável, que mostra que aquilo que está nas letras e na história da 
banda já não mais representam a banda na sua atualidade  
(Jefferson)  
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Atitude exageradamente comercial para o conceito da banda  
(Riccardo) 
 
Ao meu ver vai contra tudo o que os integrantes da mesma ‘pregam’ e passam adiante  
(Luiggi) 
 
A banda foi total contra TUDO que pregava nas letras e iconografia da banda. A arte 
era mais do que certeira com o que a discografia promovia  
(Marcco)  
 
Vai ao contrário do que a banda pregava, mas ja vem com uma tendência a ser mais 
‘de boa’ desde que Jello saiu  
(Ludovico) 

 

Shirlley respondeu com graça: “confesso que na situação acho que até ri, achei que 

parecia uma piada. Talvez eles precisem de um feriado no Brasil”, fazendo trocadilho com a 

canção Holiday in Cambodja. Somente Rodolffo não classificou a condução do Dead Kennedys 

como inesperada “porque desde a saída do Jello Biafra a banda parece ter abandonado as raízes 

políticas”. Em perspectiva mais agregadora dos elementos que compõem uma performance 

artística, Riccardo articulou que “a música, a arte visual e seus respectivos artistas, devem 

sempre andar juntos apoiando uns aos outros”. Ou seja, aquém de suas próprias elaborações 

atuais, ele acredita que a banda deveria ter apoiado Cristiano — o que, é bom lembrar, o Dead 

Kennedys fez em sua segunda manifestação — desde o início. 

Luiggi e Marcco sintetizaram, de certa maneira, o enredo vigente sobre a incoerência 

expressiva, “por conta de toda a bagagem que eles tem de ser contra fascismo, de deixar isto 

claro para o público, seja em opiniões dos integrantes, músicas, etc” e “justamente por ir contra 

o que a própria banda pregava nas letras e iconografia da banda. A arte fazia referências claras 

as músicas como ‘Kill the poor’, ‘Rambozo the clown’, entre outras”. Shirlley exprimiu o 

direito ao não posicionamento — espectro em voga dentro do revisionismo da cultura do 

cancelamento, conforme sinalizei no segundo capítulo —, alinhada à declaração em entrevista 

de João Gordo, mas demarcou que a justificativa do Dead Kennedys foi em desencontro à 

carreira da banda: “me soou muito covarde. Eu até entendo não querer se posicionar num 

contexto que não se conhece, mas a banda tinha uma pegada internacionalista que se 

manifestava de forma que a coisa toda pareceu muito ridícula”.   

Para Jefferson, “as memórias que tinha eram de atitudes antigas que hoje já não mais 

fazem parte da banda”. Andersson e Leonnel apontaram para as dimensões políticas que, até 

então, lhes pareciam evidentes: “pensei que eles fossem de esquerda” e “a banda sempre teve 

um posicionamento político forte, eu pensei que iriam peitar a situação”, respectivamente. 
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Marcco, Ludovico e Leonell confirmaram continuar ouvindo, esporadicamente, as canções do 

grupo. 

Ao questionamento O que o Dead Kennedys significa para você hoje?, responderam:

  

Apenas uma banda mediana fazendo shows para pagar contas.  
(Riccardo)  
 
Somente mais uma banda cujo apelo está no passado.  
(Rodolffo)  
 
Uma banda de opinião e posição política forte e bem clara.  
(Luiggi)  
 
Pra mim DK é Jello Biafra. Depois que ele saiu a banda morreu, nas ideias e no 
som. Eu escuto pelo simbolo e o que a banda representou na época. Depois de 86 
já era.  
(Marcco)  
 
Com o Jello é uma das minhas bandas favoritas. Mas dessa formaçao e depois disso 
se lançarem algo, sem ele não irei me interessar  
(Ludovico)  
 
É uma banda que eu gostava bastante, mas a 'ressonância' que eu tinha antes foi 
prejudicada. Ouvi por muito tempo colocando significados que hoje não existem, 
mas sinto saudades de 'quando via as coisas de outro jeito'.  
(Shirley) 
 
Ainda significa a mesma coisa, pois só considero Dead Kennedys até a saída do 
Jello Biafra, com este acontecimento ficou bem claro que com a saída dele, só usam 
o mesmo nome, mas a banda não existe mais.  
(Jefferson) 
 
Uma banda que eu escutava quando eu era criança.  
(Andersson) 
 
Uma banda hardcore clássica com Jello Biafra  
(Leonnel) 

 
Quanto a materialidades, Rodolffo possui “o CD do Fresh Fruit for Rotting Vegetables 

que comprei quando era adolescente” e o mantém “por apego sentimental”; Luigi tem uma 

camiseta e um CD do Dead Kennedys não especificados. Jefferson ainda tem camisetas, que 

não usa mais pois “foram destruídas pelo tempo”; também teve “um cd que eu tinha ficou com 

uma ex-namorada”. Leonnel possui um CD não especificado do grupo. 

Nos comentários livres, Riccardo apontou que “como artista gráfico, após o incidente 

desnecessário e até mesmo desrespeitoso com o criador da ilustração do cartaz, o que tinha do 

meu apreço pela banda acabou”. Rodolffo amplificou o tema:  

 

Ainda que saibamos que muito dessas atitudes anti-establishment de bandas como 
Dead Kennedys, Rage Against the Machine, Sex Pistols e outras sejam apenas uma 
fronte, não tem como um fã não se chocar com o tratamento dado a questões políticas 
importantes. O que se vê hoje com a cobrança de posicionamento em questões 
políticas e sociais nas empresas é algo que já é amplamente estabelecido entre fãs. 
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Andersson respondeu que, dadas as circunstâncias, preferiu que tenha acontecido da 

forma como foi para não se sentir, por ventura, enganado: 

 

Com tudo que aconteceu acho que foi bom cancelar o show mesmo, pois os 
integrantes mostraram quem eles realmente são, eu me sentiria um otário se tivesse 
ido neste show e eles tivessem mostrado quem eles são após isto. Vivemos em um 
momento político muito delicado, cada vez é mais importante escolhermos quem está 
na trincheira ao nosso lado 

 
 Ainda que seja evidente que há uma separação de entendimento e expectativas entre 

Jello e o Dead Kennedys dos últimos anos, não há significativas contestações ao seu comeback, 

ou ao direito de comeback do grupo reformulado. Nada mais natural por contar com integrantes 

originais da banda. As elaborações destes co-participantes corroboram a identificação nos 

indícios de rasuras de que a postura do Dead Kennedys foi e não foi uma de uma ordem do 

esperado, em maior e menor grau. Se para Holmstrom (2006) é evidente que o punk, per se, é 

político, para Pedelty e Weglarz (2013) o rock, de modo geral, não possui um propósito político 

inerente. Ao longo do primeiro e deste último capítulo, tentei apresentar que ser ou não ser 

politizado, ou qual politização é certeira, é um campo de disputas, assumido e negado, no punk. 

Para estes co-participantes e as elaborações de indícios de rasuras, é evidente e gritante que o 

grupo possui(a), ao menos, uma identidade política na criação de álbuns, artes gráficas, turnês 

e associação com eventos sociopolíticos, impossibilitando se assumir como apolítico ou 

negando enfrentamentos. 

 De todo modo, houve um confronto desta atual formação com a história da banda: 

independente de quem esteja no line-up, há uma negociação com sua carreira nos anos 1980, 

no vetor dado ao enfrentamento político, ainda que, mesmo esta projeção ao passado, já esteja 

enlaçada por um consumo crítico. Ou seja, se Reynolds (2011) sugere um apego ao passado na 

cultura pop, nas bandas de rock, e a referência a si mesma, aqui podemos pensar em 

compromisso com o passado, na chave do ethos roqueiro, esperado e que se realiza ou não se 

realiza. Rodolffo e Andersson, que têm dez anos de diferença, já não tomam como naturalmente 

estendido ou garantido aos integrantes a aderência ao tipo de viés de produção artística. Não se 

trata de separar a obra do artista, mas de ter um consumo da arte sem a garantia de chancela o 

que, via de regra, necessita de uma oportunidade para bancar (ou não) aquilo que está expresso 

em suas músicas. Letras e artes gráficas contestadoras e inspiradoras, como parte da 

performance artística, costumam ter suas oportunidades de corroboração quando seus criadores 

tem alguma iniciativa; neste caso, foi reativo. Nos anos 1980, o Dead Kennedys também 
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conquistou fãs pelas tensões que propunha, e agora perde, de uma certa maneira, quando um 

tensionamento lhe é proposto. 

 As falas dos co-colaboradores convergem no horizonte de que a rasura na relação fã-

artista aconteceu porque não houve apenas uma negação do cartaz, mas da sua história, do 

passado que afloraria em momento de crise (STREET, 1997), daquilo que lhes fizeram apreciar 

e perpetuar. Esta negação é sustentada uma vez que a peça está repleta de elementos da sua arte, 

conforme o ilustrador Cristiano Suarez e Eliel Viera, dono da produtora EV7, garantiram nas 

primeiras manifestações. O pôster tem a cara do Dead Kennedys, foi feito por um então fã do 

Dead Kennedys usando signos não apenas da tessitura brasileira, mas da discografia do grupo. 

   

6.6 Sistematização do drama social e rasuras no episódio Dead Kennedys 

 

 Apresento abaixo organização do drama social do Dead Kennedys, a partir da 

apropriação do método de Turner (Quadro 10): 

 
Fase do Drama 

Social 
Desdobramentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruptura 

22/04/2019 – tarde 
EV7, Cristiano Suarez e Dead Kennedys publicam o pôster de divulgação da turnê 
celebratória de quarenta anos da banda no Brasil, prevista para o mês seguinte. A arte se 
espalha para muito além de seguidores de Cristiano, da banda e da produtora. Enquanto fãs 
do grupo e opositores do governo celebram a criação da imagem, apoiadores do governo 
cobram explicações do grupo estadunidense nas suas redes. 
 

22/04/2019 – tarde/noite 
Cristiano Suarez e EV7 concedem entrevistas sobre a repercussão do cartaz. O ilustrador 
afirma que a intenção era condensar músicas do grupo com estereótipos sociais brasileiros, 
e que a arte era direcionada para um público específico, que partilharia de tais 
sensibilidades, sem o objetivo de extrapolar tal recepção e chegar a outros grupos sociais. 
Ele revela ter sido ameaçado de morte. A EV7 diz que a banda não participou do processo 
de produção e aprovação da arte, e que estava assustada com a repercussão. 
 

22/04/2019 – noite  
A ruptura de fato acontece quando a banda publica uma nota afirmando que não autorizou 
o pôster e que não tinha intenção de se manifestar sobre a política brasileira.  

 
 
 
 
 

Espargimento 

22-23/04/2019 
Cristiano publica capturas de tela que comprovariam a autorização da banda. 
 

23/04/2019 
Bandas brasileiras publicam em seus perfis a imagem do pôster com o seu nome no lugar 
do Dead Kennedys. 
 

26/04/2019  
O Dead Kennedys cancela a turnê por motivos de segurança do público e desconfiança da 
produtora, mas elogia o pôster. Fãs do grupo reclamam com veemência do cancelamento. 
A banda apaga a primeira nota, em que negava o cartaz. 
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Gerenciamento 
e disputas 

29/04/2019 
A EV7 não confirma o cancelamento e insiste na tentativa de manter a vinda da banda ao 
Brasil. Fãs manifestam não quererem mais a turnê. 
 

03/05/2019 e dias seguintes 
A EV7 cancela oficialmente e publica uma nota pontuando detalhes e apresentando a sua 
versão do que aconteceu. Para contornar prejuízos pela não devolução do adiantamento ao 
grupo, anuncia a venda de material promocional da turnê satirizando o Dead Kennedys. A 
produtora faz outras curtas publicações irônicas e críticas, além de responder comentários 
no mesmo tom, sempre direcionados ao grupo. O Dead Kennedys apaga tudo o que publicou 
sobre a turnê. 
 

14/05/2019 
Jello Biafra comenta o episódio criticando os ex-colegas e elogiando o pôster. A EV7 
compartilha em seu Facebook a manifestação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasuras 

15/05/2019 
A EV7 publica uma nota afirmando que fechou um acordo amigável com a banda e apaga 
todas as publicações desde abril, além de avisar que interromperia a venda de materiais 
relativos à turnê (o que não aconteceu). 
 

Maio de 2010 em diante 
Cristiano Suarez desde então, periodicamente faz publicações do pôster e faz tiragens 
limitadas do pôster impresso e camisetas, com a inscrição Dead Democracy no lugar do 
nome da banda. 
 

O grupo é acionado como menos punk do que outros artistas, punks ou não, que se 
posicionam politicamente contra pautas e sujeitos antidemocráticos 
 

As rasuras e processos de desvinculação aqui estão motivadas ou manifestadas: 
 

 Pela desconstrução do gosto e afeto pela banda justamente por suas vinculações 
políticas de enfrentamento aos sistemas opressores 

 No dilema de consumir ou não consumir, ou como consumir, e como explicar o 
consumo de um artista cancelado e com o qual se concorda com o cancelamento 

 Pela comparação com outros artistas, no acionamento do Dead Kennedys como 
menos punk do que estes, punks ou não, quando se posicionam politicamente contra 
pautas e sujeitos antidemocráticos 

 Pela acoplagem do Dead Kennedys a outros artistas punk com os quais já se 
decepcionaram, corroborando a morte do punk 

 Na separação entre a banda com Jello e sem Jello, e da exaltação da própria 
continuidade da carreira de Jello Biafra. 

 Na desvinculação prática de excluir músicas digitalizadas, bloquear o artista nas 
plataformas e não vestir mais indumentárias. 

Quadro 10 — Sistematização do drama social do Dead Kennedys  
Fonte: elaborada pelo autor 
 

 Conforme destaquei, dos três episódios este é onde me parece que já havia alguns 

ensejos de rasuras, sem a cristalização de um episódio experienciado concomitantemente. 

Assumo esta participação ou simultaneidade, no campo da experiência, de acontecer a 

(QUÉRÉ, 2005) como potencializadora de constituir rasuras e processos de desvinculação, não 

tão oferecida nas dinâmicas de ler ou ouvir acerca das rusgas entre Jello e a banda, processos 
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judiciais e declarações, por exemplo. Nesse sentido, a crise do pôster aproxima, ou aproxima 

mais, de Jello, seus fãs, transpondo as fissuras — que ele periodicamente retoma — contra seus 

ex-colegas de trás para frente da relação fã-Dead Kennedys. Ou seja, até então, os episódios 

controversos pós-Jello não afetaram a relação fã-Dead Kennedys; a partir do pôster, estão 

acoplados à crise que levou às rasuras e processos de desvinculação.  

Trata-se de um episódio de ruptura de coerência expressiva, para a formação atual 

banda, que reforça a coerência expressiva de seu ex-vocalista — de quem foi tomado 

judicialmente o espólio legal do grupo do qual saiu por distanciamentos e divergências artístico-

sociopolíticas. Desta maneira, ainda que simbolicamente, os direitos sobre o Dead Kennedys 

são retornados e chancelado a Jello pelos seus fãs, e ex-fãs-do-Dead Kennedys-sem-ele.  
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CONCLUSÃO 

 

 Antes de mais nada, seguindo um certo mantra que tenho ouvido em conversas 

midiáticas acerca do cenário político brasileiro em ano eleitoral, as aferições aqui caminham 

para identificar o que o emergente deste objeto tem de comum, e não de idêntico, além de suas 

óbvias divergências. Entendo que, se por um lado o investimento em torno de indícios de rasuras 

foi extenso, por outro as co-participações do questionário formam um corpus diminuto para 

traçar padrões — ainda que eu o considere suficiente para apontar convergências e 

complexidades. Reitero que meu interesse, já prospectando que o calor do momento teria um 

papel importante, mas não determinante, surgiu de uma pretensa noção de desvio: deixar de 

gostar depois de gostar por algo abrupto. Como pode e como acontece? O processo de 

investigação da tese me fez refletir se este era, de fato, o desvio, ou se desvio mesmo seria 

gostar apesar de, consumir apesar de, permanecer fã depois de. A conclusão dessa pesquisa, 

não por acaso, é pavimentada por aí. Nesse sentido, menos do que traçar associações diretas, 

algo como consumir é apenas para fãs, o que valido aqui são as intersecções, como consumir 

e gostar de algumas coisas, mas não querer ser fã e invisibilizar certas expressões e 

exteriorizações.  

Desde a primeira apresentação pública de parte deste trabalho, na Compós 2018, quando 

os apontamentos de colegas se deram em torno de não tomar como garantidas certas associações 

(Apanhador Só era uma banda de esquerda política, tal qual deixávamos implícito? Se sim, 

por quê e por quem?), e com os episódios seguintes de Waters e Kennedys, entendi que olhar 

para os construtos da relação fã-artista, e das biografias e filiações diversas desses artistas seria 

vital para investigar suas quebras. Conforme Dawsey (2005, p. 165) sinaliza acerca dos dramas 

sociais, no campo da experiência, “fragmentos distantes uns dos outros entram em relações 

inesperadas e reveladoras, como montagens”. São estes fragmentos, não necessariamente 

distantes, mas que são correlacionados, aproximados, elaborados por fãs, atravessados pela, ou 

na, ordem do afeto (HINCK, 2019), que são desmontados ou quebrados. Artista tal é assim, 

apoia isso, rejeita aquilo, agiria de tal maneira: “tal qual eu”. E não é mais. 

Meu percurso neste objeto, formulado enquanto rupturas midiáticas na coerência 

expressiva de artistas roqueiros como catalisadoras de rasuras na relação fã-artista e processos 

de desvinculação de fãs, foi na direção de encontrar e elaborar os diversos nós, os fios de seda 

que teceram essas teias. O primeiro nó foi os laços no e do rock e a inerente filiação à 

cosmologia do gênero musical. O ethos roqueiro é esse elo que concatena as expectativas, 
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possibilidades e potencialidades tanto para um rock star estrangeiro com mais de cinco décadas 

de carreira, quanto para jovens que tocam violão em praças pelo Brasil, esperando moedas em 

um chapéu; além de fãs que se atravessam em uma gama de gostos e filiações. Em maior ou 

menor grau, nos três episódios, a ruptura de coerência expressiva foi aferida não apenas aos 

aspectos específicos de suas carreiras, mas à sua pertença ao rock: vocês não estão (somente) 

se contradizendo, vocês estão contradizendo o rock. Num segundo nó, meu objetivo foi abarcar 

as abundantes perspectivas de elaborações acerca de fãs, e me filiar a uma noção destas e destes 

menos atrelada à idealização da intensidade na relação, pensando, inclusive, que esta 

intensidade poderia ter seu ápice em momentos de crise. Com isso, pretendi dar conta de 

episódios que envolvem uma extensa pluralidade de fãs e não-fãs, além de suas mobilizações 

nas plataformas de redes sociais — determinantes para a eclosão e/ou desdobramentos das 

crises —, com atenção especial para a cultura do cancelamento e as molduras sociopolíticas que 

provêm da relação fã-artista (HINCK, 2019), nítida no episódio do Dead Kennedys. O terceiro 

nó foi o delineamento do corpus na proposta do drama social de Victor Turner, com 

significativas concessões nesta apropriação, para organizar os eventos e sistematizar, junto da 

ACSRD e do questionário aplicado, os indícios de rasuras e os processos de desvinculação. 

Destes últimos, me amparei para uma composição mais deliberativa e conclusiva, o 

investimento acerca dos fenômenos liminoides, uma espécie de virtualidade da resolução de 

um conflito no sujeito a partir do conflito entre sujeitos. 

 Na canção Queixa, lançada em 1982 no álbum Cores, Nomes, Caetano Veloso canta 

“um amor assim violento/ quando torna-se mágoa/ é o avesso do sentimento”. De modo bem 

menos duro e causal do que o verso de Caetano, para algumas pessoas, independente do 

tamanho do afeto (inquantificável com fidedignidade, repito), desvincilhar-se de uma hora para 

outra, e sem volta, em momentos como este pode até ser simples, rápido, indolor. Henderson 

(2019) e Bouvier (2020) pontuam que, mesmo tratando-se daquilo que se aprecia(va) ou se 

identifica(va), existe certo prazer no cancelamento, no descarte que reitera a própria 

(superioridade) ética, moralidade e, posso acrescentar, coerência expressiva, com uso de ironia 

e agressividade (DUARTE; MENEZES, 2015). O foco da pesquisa, entretanto, foi direcionado 

para as pessoas que sofrem, se revoltam, se sentem enganadas, ponderam, remoem o evento, 

vão atrás de informações ou rejeitam qualquer nova informação como modo de lidar, retomam 

o episódio de alguma maneira, vislumbram o passado e, não raro, estão incertas do futuro 

inexistente da relação fã-artista. Designei tais experiências como rasuras. 
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Nos três episódios houve uma expectativa por pronunciamentos que, de alguma 

maneira, consertassem a crise e evidências de que foi em momentos diferentes que, para 

determinado fã, não deu mais. A proposta de um modelo metodológico cronológico também 

oportuniza investimentos nesta seara, ainda que eu não os tenha feito com propriedade nesta 

tese. Retomando a ordem das delimitações estabelecidas, no subcapítulo I.3, começarei pelas 

questões auxiliares para, por fim, apresentar minhas considerações em torno daquela que foi 

meu fio condutor. A primeira questão-satélite foi como são constituídas e quais são os efeitos 

das rasuras na relação fã-artista de rock a partir de crises midiáticas e divergências 

sociopolíticas. Compilando os três eventos, as rasuras e seus efeitos se cristalizam, 

principalmente, por comparações, não-consumo ou consumo autocrítico e limitado da obra 

musical, não manifestação de apreço ou associações, manifestações de repúdio, 

ressignificações de episódios pessoais que envolvem os artistas e busca por alternativas a este 

artista em crise (Quadro 11). 

 

 
 
 

Comparações 

Contrastes e simetrias com outros artistas. Apanhador Só, Roger Waters e 
Dead Kennedys foram colocados em perspectiva tanto àqueles artistas que 
seriam moralmente superiores, coerentes ou, de maneira geral, que atendem 
às expectativas de seus fãs (em outras palavras, melhores do que os três), 
quanto a outros que passaram por alguma crise ou aferição semelhantes, com 
quem partilhariam de uma equiparação (ou seja, parecidos com aqueles 
ruins). 

 
Não-consumo, 

consumo autocrítico 
e limitado da obra 

musical 

A ordem do consumo apareceu complexificada e justificada, de diversas 
maneiras. Quem ainda consome, assume pormenorizações, tom confessional 
ou até despreocupação por, ao menos, o sujeito estar elucidado quanto à 
revelação colocada. Há também os aferimentos de que ouvir música 
configura um gosto pessoal enquanto frequentar concertos e comprar material 
do artista, por exemplo, são um endosso, diferente. Uma ordem do 
investimento financeiro. 

Não manifestação de 
apreço ou 

associações 

Paralelo ao consumo crítico ou não consumo de canções (que configuram 
uma produção privilegiada ao tratar-se de artistas musicais) outras esferas são 
deixadas para trás ou de lado, como camisetas que não se usa mais na rua, 
apenas em casa. Uma ordem da visibilidade. 

 
Manifestações de 

repúdio 

Outra ramificação do não-consumo, atravessada pelo desapego, denoto  aqui 
o anúncio e comprovação do apagamentos de músicas, álbuns e playlists 
digitais, além de fotografias com artistas, a quebra de discos físicos e outros 
elementos abandonados da relação fã-artista; uma dimensão simbólico-
prática da afetação e condenação dos artistas. 

 
Ressignificação de 
episódios pessoais 
que envolvem os 

artistas 

De modo que os artistas aqui critalizaram um apoio em superação de términos 
de relacionamento ou marcaram adolescências roqueiras, estes períodos 
temporais foram encarados como passíveis, agora, de rememoração, reflexão 
e ressignificação. É evidente que tal vivência não foi, nem poderia ter sido, 
apagada ou alterada; é algo como um retrogosto amargo que veio em refluxo 
anos depois. 
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Busca por 

alternativas 

Próximo das comparações, tipifico aqui as elaborações e solicitações de 
indicação de outros artistas próximos musicalmente, não cancelados, como 
alternativas para aquele foi. No caso do Apanhador Só, por exemplo, foi 
mencionada (na Figura 3) a possibilidade de ouvir as canções na versão de 
outros artistas.  

Quadro 11 — Constituição de rasuras 

 

 Quando Hills (2005, p. 2, tradução nossa, destaques no original) sinaliza que a cultura 

de fãs opera sua complexidade e estratificações por “diferentes versões de ‘nós’ (bom) e ‘eles’ 

(ruim)”, por “conhecimentos e atividades” e, acrescento aqui, comportamentos, também refuta 

qualquer viés não-contraditório nos objetos idealizados. O autor, portanto, se opõe a quem 

“acredite que ‘o mundo real’ é composto de entidades claramente definíveis - seja antes de 

modelos conceituais, seja através da ação de modelos conceituais” (HILLS, 2005, p. xi, 

tradução nossa, destaques no original)277. As manifestações das rasuras se dão como um tipo de 

efeito da cidadania baseada em ser fã, proposta por Hinck: os produtos culturais que fazem 

parte das construções de valores, afetos e afins, se expandem ao longo do tempo e, quando 

destas crises, se voltam nos sujeitos contra o próprio artista que fez parte desta elaboração. O 

ponto nevrálgico das rasuras de fãs, a partir da pesquisa nos observáveis em plataformas de 

redes sociais, é que este nós versus eles, bom ou mau, enquanto alianças e comunhões, é 

cambiável e poroso.  Os sujeitos definem em qual lado — co-construído e ressignificado nas 

crises — querem estar, mas sem deixar uma certa indefinição quanto a algumas 

correspondências de suas práxis em torno de tais artistas.  

 Este tipo de posicionamento, inclusive, também é o que permite a manutenção de certos 

laços, como o consumo — a permanência contemplada na minha caracterização das rasuras. 

Nos episódios de Roger Waters, atrelado ao Pink Floyd, e Dead Kennedys, por exemplo, estar 

ao lado de David Gilmour e Jello Biafra propiciaria uma coerência na manutenção da escuta de 

Pink Floyd e Dead Kennedys. Se os rupturados se alinharam às estruturas dominantes 

indesejadas, seus ex-companheiros ainda vislumbrariam do capital do ethos roqueiro. Ademais, 

se a eclosão de tais crises e rupturas pode bastar para produzir rasuras e processos de 

desvinculação sem qualquer permanência, as rasuras também se originam, se diluem ou se 

amplificam quando da não-satisfação do gerenciamento de crise dos artistas ou novos 

desdobramentos significativos durante este período.  

 
277 Tradução para “Any reader firmly committed to a model of culture as non-contradictory, and who believes that 
‘the real world’ is composed of clearly definable entities—either in advance of conceptual models, or through the 
action of conceptual models—will probably need to put this book down round about…now”. 
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Ampliando para as questões auxiliares seguintes que guiaram esta pesquisa, as duas 

seguintes foram quais são as semelhanças, diferenças e especificidades nestas instaurações de 

rupturas e quem as protagoniza além de fãs e artistas e quais são as estratégias ou modos de 

lidar dos artistas diante destas rupturas.   

 De modo que a construção imagética do Apanhador Só se deu através de associações 

com pautas sociais próximas a uma ideia de esquerda política, o lançamento da canção Linda, 

Louca e Livre poderia ser alocado na ordem do esperado, condizente com a carreira do trio. 

Deste modo, friso que a ruptura foi instaurada a partir do(s) testemunho(s) de outrem: a ex-

cônjuge do guitarrista, que reivindicou sua relação íntima com a pessoa além do artista para 

anexar conhecimentos e elaborações inacessíveis a fãs, colocando a banda e a letra da canção 

em xeque. Emergiu dos indícios de rasuras em fãs algo como a obra está comprometida, vocês 

eram hipócritas e nos feriram, como na Figura 8: “NÃO TEM COMO continuar admirando o 

som de voces depois de saber que, por dentro, é isso”.  

 No caso de Roger Waters, de posicionamentos políticos anti totalitaristas em sua arte e 

biografia, uma ruptura de coerência expressiva rompante e repentina soou surpreendente para 

muitos (eu incluso). Além da trajetória, Waters está envolto na lógica dos megaeventos, turnês 

mundiais, de scripts repetidos e ressignificados (ou não) para apresentações locais. Ou seja, seu 

público tem acesso a informações como vídeos gravados dos shows, resenhas e comentários em 

plataformas de redes sociais. Mais do que acesso, comportamento típico da espera por grandes 

shows é a disposição para se inteirar previamente do que será presenciado. Ainda assim, 

enquanto para parte de seu público uma manifestação a respeito das eleições no país, e, mais 

especificamente, contrária ao candidato conservador, seria da ordem do esperado, para outra 

gama dos partícipes do espetáculo foi de absoluta surpresa. Ademais, em relação ao Apanhador 

Só, a quem uma ruptura foi instaurada por um testemunho e chancelada pela sua propagação, 

foi o próprio Roger Waters, de fato, quem inaugurou um potencial de tensão, ainda que indireto, 

em sua turnê. Foi notório, inclusive na cobertura da imprensa, a aferição de seus até então fãs 

que ele não entende da própria obra, pois seu posicionamento, que nos é inadmissível, é 

contraditório.   

 O episódio, contudo, é mais complexo pelas aferições de que seria um hipócrita que 

traiu sua obra e o ethos roqueiro pelo dinheiro da esquerda política brasileira, ou 

especificamente o Partido dos Trabalhadores, e o desgosto por haver manifestações políticas 

explícitas num show de rock. Na Figura 21, uma síntese da crise pode ser extraída de que “o 

cara é dissimulado igual a todos os esquerdopatas, fez show comemorando o fim do comunismo 
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no muro de berlim e agora vem apoiar o comunismo no brasil” e “a demagogia barata q o Roger 

Waters fez no palco me deu nojo. Ele vê fascismo onde não tem e onde realmente tem ele n vê 

nada. Então pra mim ele n tem mais nada de genial”.  

 O ocorrido com o Dead Kennedys está atrelado a uma arte satírica e política, 

encomendada e publicada pela sua produtora no Brasil, para promover a turnê vindoura. 

Discursos de apoio e repúdio, ou cobrança por explicações, tomaram as redes da banda, que 

acabou iniciando uma disputa de versões, ao afirmar que não teria aprovado o material (pois 

não teria conhecimento da situação política do país para tecer qualquer tipo de manifestação), 

enquanto a produtora e o artista demonstraram através de capturas de tela que o pôster foi 

validado. Com o cancelamento unilateral da turnê por parte do grupo, alegando riscos para seus 

fãs, sublinho uma espécie de poder de decisão do Dead Kennedys pós-tensionamento, entre 

instaurar ou não uma ruptura com seus fãs, cuja expectativa era de alinhamento com a semântica 

da arte divulgada. Assim, hipoteticamente, acredito que mesmo após a negativa de permissão 

do cartaz em um primeiro momento, um endosso posterior à peça e a manutenção da turnê, que 

tinha ingressos esgotados em Belo Horizonte, teria (re)costurado a sua comunhão com parte de 

seus fãs. O cancelamento teve uma certa literalidade relacionada à sua filiação na subcultura 

punk, da qual não poderiam mais vincular-se. Neste caso, é inegável que o cancelamento e a 

rasura na relação fã-Dead Kennedys tem um certo efeito de permanência pela transposição de 

afeto por Jello Biafra. É uma espécie de imediaticidade de ex-fã do Dead Kennedys para a 

aferição de ser fã do seu ex-vocalista, cristalizado na Figura 40: “O Dead Kennedys é como um 

cachorro raivoso que foi castrado e ficou mansinho. As bolas foram embora com o Jello Biafra”.  

 Durante sua passagem pelo Brasil, Waters não indicou com todas as letras apoio à 

candidatura de Haddad ou seu partido — como lhe foi imputado pelos desgostosos de seu 

posicionamento anti Bolsonaro —, nem qualquer sugestão de candidato a voto, mas solicitou 

uma visita ao ex-presidente Lula, até então cumprindo pena de reclusão em Curitiba. 

Posteriormente, caracterizou Lula como um preso político, em entrevista à revista britânica 

Brooklyn Vegan, publicada em fevereiro de 2019278. Quanto ao Dead Kennedys, depois da 

manifestação da banda, alguns fãs lembraram que após a saída do vocalista Jello Biafra, em 

1986, o grupo já indiciava elementos discursivos de tal falta de alinhamento político. Ou seja, 

a atitude da banda, na verdade, seria não uma ruptura, mas uma manutenção de sua performance 

ou coerência expressiva.  

 
278 <https://www.brooklynvegan.com/roger-waters-interview/>. Acesso em 19 jun 2021. 
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Os gerenciamentos foram divergentes. Roger Waters, de fato, fez uma tentativa de 

reestalelecer a harmonia na relação fã-artista e entre o próprio público fragmentado, em seu 

segundo concerto em São Paulo, através de um discurso e em entrevista ao Fantástico. No 

entanto, permaneceu reproduzindo e, de certo modo, intensificando o que desagradava parte de 

seu público, ao manifestar-se em todos os concertos contra Bolsonaro e ao requerer uma 

conversa com Lula, que seria seu adversário no pleito caso estivesse em liberdade. A crise do 

Dead Kennedys, por sua vez, de certa maneira se tipifica justamente no gerenciamento do 

grupo, ao renegar o cartaz. Enquanto Waters esticou a ruptura, os Kennedys saíram de cena ao 

cancelar a turnê, aprovar o pôster e não mais se manifestar a respeito. Em comparação com 

Waters, uma espécie de não-posicionamento que é um posicionamento em si, como evidenciado 

nos  subcapítulos empíricos dedicados ao grupo.  

No caso do Apanhador Só, o grupo gerenciou de maneira mais esperada: cancelando a 

turnê, solicitando um tempo para refletir, publicando um longo texto explicativo e realizando 

uma roda de conversa. Cada qual à sua maneira foram considerados insuficientes e demarcaram 

a efetivação ou alastramento de rasuras. Poucos meses depois, o Apanhador encerrou as suas 

atividades, fato que pode ser encarado tanto como uma consequência, quanto parte do 

gerenciamento. A partir de meu argumento de que a banda pode ser entendida como um coletivo 

junto de seus fãs em seus processos decisórios, e sua proximidade com estas e estes nas 

plataformas de redes sociais desde a gênese (GIORGIS, 2017), seu encerramento foi, também, 

sugerido por fãs e consolidado pelo grupo 

Tais particularidades dos episódios permitem aferir que, pós-gerenciamento, um artista 

terminou suas atividades e os outros dois seguiram suas carreiras, inativos desde o início de 

2020 por conta da pandemia. A diferença é que Roger Waters periodicamente retoma o ocorrido 

no Brasil, além de ter protagonizado ou outros conflitos políticos institucionais em mais países, 

enquanto o Dead Kennedys não mencionou mais crise no Brasil.  

Quanto aos envolvimentos além de fãs e artistas, no que chamei de protagonistas, é 

evidente que, no caso do Apanhacdor Só, Clara exerceu papel fundamental, mas o episódio se 

desdobrou na lista Artistas que você não deveria ouvir, além do cancelamento de produtoras de 

shows. No de Roger Waters, destaco o então Ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão e o biólogo 

Richard Rasmussen, que inaugurou mobilização de desistência de comparecimento aos shows 

e depois de organização de vaias a Waters. Aqui também ficou demarcado silêncio da produtora 

T4F, embora tenha sido alvo de reclamações por uma suposta permissividade, benefício 

ilegítimo de incentivos fiscais e de enganar o britânico com falsas informações pejorativas sobre 
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Bolsonaro. Não acoplo David Gilmour, embora bastante acionado, nesta seara de protagonistas 

por sua participação ser indireta, através de menções ao músico, diferente de Jello Biafra no 

Dead Kennedys. Neste caso, além da banda e fãs, produtora e ilustrador protagonizaram 

diversos desdobramentos; Cristiano Suarez, de certa maneira, mantém viva a crise com suas 

publicações periódicas e comercializações. 

Quando Ashley Hinck (2019, p. 36) ratifica que “múltiplos e contraditórios significados 

existem dentro dos próprios objetos de mídia, discurso sobre objetos de mídia e consumo de 

objetos de mídia” e que “os fãs enfatizam e não enfatizam esses significados de várias 

maneiras”279, a autora utiliza como exemplo uma inércia de críticas de fãs de Harry Potter 

quanto a retratação xenofóbica e estereotípico-pejorativa dos judeus como goblins avarentos na 

saga, se comparada com a enorme repercussão negativa da transfobia de sua autora. Ou seja, de 

certa maneira, escolhemos aquilo pelo que nos deixamos afetar; o que, de fato, temos disposição 

para nos afetar (JANOTTI JUNIOR, 2001; GROSSBERG, 1997), e o que não temos. Se o o 

que nos afeta já é uma problemática, escalonar para quanto nos afeta é um problemão. O que 

(in)tentei realizar para o processo de desvinculação de fãs é um possível encontro de uma 

possível mensuração: o que há de comum, e não idêntico, entre aqueles que não querem mais 

ser lidos como fãs.   

À questão principal, como rasuras na relação fã-artista de rock potencializam 

processos de desvinculação de fãs?, portanto, reitero que quando Hills sugere que fãs e fandoms 

não devem ser enquadrados em análises estanques, mas que sua intrínseca caracterização 

performativa nos convida a olhar para quando esta identidade é reivindicada ou não-

reivindicada, lembro que  

  

Reivindicar o status de “fã” pode, em certos contextos, fornecer um espaço cultural 
para tipos de conhecimento e apego. Em contextos institucionais específicos, como a 
academia, o status de “fã” pode ser desvalorizado e tomado como um sinal de 
aprendizado “inapropriado” e engajamento acrítico com a mídia. O fandom, então, 
nunca é uma “expressão” neutra ou um “referente” singular; seu status e seu 
desempenho mudam entre os locais culturais. O que as diferentes “performances” do 
fandom compartilham, no entanto, é uma sensação de contestação das normas 
culturais. Reivindicar a identidade de um “fã” permanece, em certo sentido, 
reivindicar uma identidade “imprópria”, uma identidade cultural baseada no 
compromisso de alguém com algo aparentemente sem importância e “trivial” como 
um filme ou série de TV. Mesmo em locais culturais onde a reivindicação de uma 
identidade de fã pode parecer sem problemas – dentro de culturas de fãs, em uma 
convenção de fãs, digamos, ou em um newsgroup de fãs – um senso de defesa cultural 

 
279 Tradução para “Multiple and contradictory meanings exist within media objects themselves, discourse about 
media objects, and consumption of media objects. Fans emphasize and deemphasize these meanings in varying 
ways”. 
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permanece, juntamente com uma necessidade sentida de justificar fãs. (HILLS, 2005, 
p. x, destaques no original).280 

 

Com isso, o autor sinaliza que mesmo com a ressignificação estigmática de fãs se 

comparado há cinquenta anos, é evidente que a performance-fã, a auto apresentação fã, não 

apenas é distante de qualquer idealização estereotípica, como é dinâmica por quaisquer razões 

individuais dos sujeitos em não a acionar de acordo com ambientes e temporalidades. Ou seja, 

ser fã não é uma tatuagem em um rosto descoberto. Conforme manifestei no segundo capítulo, 

Hills não só é notório por sua perspectiva de desenraizar certas recorrências e lugares comum, 

como garante um caráter de volatilidade a esses construtos de fãs e, sobretudo, a quando, quanto 

ou como eles são expressados. Nesse sentido, Hills reserva a emergência para uma espécie de 

performance de fã, atrelada a um ambiente, temporalidade e/ou sociabilidade confortáveis, 

propícios, para tal, ainda que seja possível pensar na mesma emergência e tais esferas como 

inibidoras. Não convém, por exemplo, que, durante um trajeto de transporte público em dia de 

jogo de um clube rival ao qual eu torço, a tatuagem do meu time esteja visível. É lógico, nem 

tudo é oposição; ser fã de rivais em uma mesma seara cultural (fãs do Oasis e do blur, que se 

encontram como fãs de rock) ou esportiva (fãs do Dallas Cowboys e do Philadelphia Eagles, 

que se encantam pelo futebol americano) revela também aproximações pela coisa em comum, 

dependendo do timing. 

 O próprio Hills caracteriza o consumo de fãs, ou consumo performativo, como repleto 

de tensões e contradições, seguido por Hinck (2019), ao passo que Amaral, Soares e Polivanov 

(2018, p. 64) assinalam que “estamos em um mundo profundamente autoconsciente, reflexivo 

(GIDDENS, 2002), obcecado por simulações e teatralizações em todos os âmbitos sociais”, 

onde “pensar sobre performances significa, necessariamente, abrir-se para o ato, a ação, o 

cênico. Aquilo que se faz, como se faz, em que contexto” (AMARAL; SOARES; 

POLIVANOV, 2018, p. 64). Ou seja, “parte do que chamamos de autoconsciência das ações 

significa reconhecer que tais ações são feitas ‘para alguém’, para um ‘outro’ visível ou invisível, 

 
280 Tradução para “Claiming the status of a ‘fan’ may, in certain contexts, provide a cultural space for types of 
knowledge and attachment. In specific institutional contexts, such as academia, ‘fan’ status may be devalued and 
taken as a sign of ‘inappropriate’ learning and uncritical engagement with the media. Fandom, then, is never a 
neutral ‘expression’ or a singular ‘referent’; its status and its performance shift across cultural sites. What 
different ‘performances’ of fandom share, however, is a sense of contesting cultural norms. To claim the identity 
of a ‘fan’ remains, in some sense, to claim an ‘improper’ identity, a cultural identity based on one’s commitment 
to something as seemingly unimportant and ‘trivial’ as a film or TV series. Even in cultural sites where the claiming 
of a fan identity may seem to be unproblematically secure—within fan cultures, at a fan convention, say, or on a 
fan newsgroup—a sense of cultural defensiveness remains, along with a felt need to justify fan”. (HILLS, 2005, p. 
x, destaques no original) 
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uma ‘audiência imaginada’ ou ‘público intencionado’ (AMARAL; SOARES; POLIVANOV, 

2018, p. 64, destaques no original).  

A partir dos dramas sociais, propulsores de liminaridade e liminoide, quando as coisas 

se desmancham, instauram uma caoticidade, poderíamos questionar que se o límen de Turner é 

uma incerteza, uma suspensão de papeis como preferiria Goffman, haveria um retorno, correto? 

Ainda que de uma maneira transformada. Uma experiência de morte do fã para o renascimento 

como ex-fã; mas o investimento empírico aqui não se cristaliza desta maneira. Tal qual o ethos 

roqueiro e o rock são anti estruturas das estruturas dominantes, mas abarcadas ou cooptadas por 

elas, podemos pensar ex-fãs como anti estruturas da cultura de fãs, em sua condição paradoxal, 

segundo Turner sobre liminaridade/liminoide. 

Com isso, quero dizer que ex-fãs correspondem tanto a uma não-expressão da 

performance de fã, com hábitos ainda remanescentes, quanto um processo de encerramento de 

qualquer vínculo, hábito e amor a partir do estopim e/ou duração da crise em diante. Em todo 

este volume, distribuído em seus subcapítulos, reforcei para os indícios de perenidade de rasuras 

e uma pretensa estabilização de ex-fãs; o verificado, contudo, sugere também uma estabilização 

do transitório, de algumas caracterizações que apontariam como os sujeitos como fãs e outras 

que refutariam tais insígnias, conforme o Quadro 11. Lembro, assim, o entendimento do 

liminoide como um “tanto isto quanto aquilo” (TURNER, 1992, p. 48-49), ou de Schechner, 

corroborado por Dawsey, que refuta a criação de um outro, mas o estranhamento do eu: “é no 

momento liminoide do ritual que emergem sentimentos de ambiguidade existencial (MUSSI, 

2018, p. 67). Não estou querendo dizer que, no fim das contas, se trata de fãs que tem vergonha 

de ser fãs, ou terem sido fãs, retomando as perspectivas iniciais do segundo capítulo, mas uma 

elaboração que se aproxima de Turner (1992, p. 48-49): os episódios, as atitudes, os 

pensamentos, as associações e dissociações liminares escapam das “classificações cognitivas 

ordinárias”, “sendo tanto isto quanto aquilo”, ou um entre-lugar oscilante, que ora parece ser 

mais uma coisa e ora mais outra, como sugerem Noleto e Alves (2015).  

 Nesse sentido, a ambiguidade com que Mussi (2018) caracteriza o liminoide, os 

atravessamentos entre passado e presente mencionados por Turner, os atravessamentos de 

objetos de afeto (HINCK, 2019) e as concepções menos rígidas de quem pode ser considerado 

fã, produzem o que designo como ex-fãs, que podem manter hábitos de fãs. Diferente de um 

término de relacionamento, conforme apontei no segundo capítulo quanto a um sentimento de 

traição, ou talvez quando um jogador de futebol se transfere para o clube rival, aos quais 

poderíamos aferir sensações de que não valeu à pena a dedicação e uma esquiva em acessar 
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memórias ou pormenorizar — foi bom enquanto durou —, ex-fãs mantêm conexões mais vivas 

com o seu passado. Por mais vivas, me refiro aos hábitos de consumo, de inclusive pontuar que 

no passado tal artista foi muito importante e, por consequência, sempre terá sido. O processo 

de desvinculação é, ipsis litteris, um processo de desvinculação: não querer ser vinculado, não 

se sentir confortável com uma associação pública desde então; em âmbitos privados algumas 

práticas permanecem, em âmbitos públicos outras são reconfiguradas. Tal qualidade separa, 

ainda que com atravessamentos, este processo de desvinculação com permanências e 

negociações de visibilidade do guilty pleasure, assumidamente contraditório pelos sujeitos na 

chave da ironia, para manter, ou abrir brechas, na sua coerência expressiva (ENNE, 2014). O 

pleasure, nestes casos, é o questionável, uma vez que problematizações mais aprofundadas nas 

rasuras e o guilty pleasure é mais uma permissividade ao prazer (visível!) que, apesar do nome, 

dilui em grande parte a culpa. 

Assim como Hills investe em fãs como uma performance (ou se interessa pela 

performance de fãs), ex-fãs também podem ser encarados como uma performance; aprendida e 

reiterada. O que parece estar em jogo, dentro das múltiplas nuances de performar ser ex-fã, são 

as camadas de visibilidade. Uma vez acontecida, assimilada e processada a crise de ruptura do 

artista, o cuidado entre o que está no bastidor ou no palco (ou cenário), seguindo a linha de 

Goffman, corresponde à relação fã-artista que não se deseja mais. Aliando os papeis que 

desempenhamos para compor nossa coerência expressiva, na ótica de Goffman, e a interrupção 

de papeis quando de crises, sugerida por Turner, o processo de desvinculação é menos uma 

virada de chave de fã para ex-fã e mais uma transição perene e, por ventura, ambígua. 

Interrompe e visibiliza a interrupção de certos papeis, enquanto invisibiliza outros papeis não 

interrompidos. 

Aqui, portanto, o atravessamento de gostos, daquilo e daqueles de que e quem somos 

fãs, em amplo sentido e não apenas de produtos culturais de entretenimento, e que também 

constituem (ou disputam) nossos sistemas de valores (HILLS; 2005) concatenam uma espécie 

de produção liminoide que, diferente de uma proposta essencialmente individualizante 

(DAWSEY, 2005), é pautada por como os sujeitos se sentem, como negociam e negociarão sua 

coerência expressiva. Assim como defendi uma proposta de fãs não idealizados, ou não ideais, 

também o faço com ex-fãs. Hábitos de consumo, reconfigurados, não são uma manutenção de 

endosso; são uma continuidade, assim como não ter mais hábitos de consumo. De maneira que 

estes artistas não tiveram atualizações como lançamentos de músicas e álbuns, o que com Anitta 

parece reformar laços com seus fãs (PILZ, 2019; FIGUEIREDO; 2019), novidades destes três, 
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ao contrário, potencializaram a retomada de rasuras. Na conclusão do capítulo 6, mencionei que 

a coerência expressiva, quando já mais ou menos tensionada, necessita de uma oportunidade 

para aflorar: atualizações de artistas representam estas oportunidades para ex-fãs corroborarem 

suas auto apresentações. 

É lógico, ex-fã não é uma experiência tão cotidiana quanto ser fã, a menos que nestes 

hábitos existam elementos como, por exemplo, “a música de um casal”; e é nítido que, na 

medida em que o drama social dos grupos se dilui, é substituído por outros episódios da 

realidade social cotidiana e construída (BERGER; LUCKMAN, 2008). Por um lado, as co-

colaborações indiciam que a fervorosidade de mágoas e raivas tende, de fato, a se diluir. De 

modo que se já não dói mais tanto, já não causa mais tanta repulsa, ao mesmo tempo a obra do 

artista já não catalisa o que costumava acontecer. Nesse sentido, poderia ser questionado se ex-

fã é uma questão de tempo, se é um processo de desvinculação que se encerra, mas este me 

parece um falso dilema. Descarto tal conclusão, uma vez que isso induziria uma perspectiva de 

que voltariam a ser fãs, de que jamais foram ex-fãs ou que seriam não-fãs (esta, me parece, 

impossibilitada por já terem sido fãs). 

Descarto também uma suposição de que o que as co-participações desta pesquisa 

responderam no questionário, se colocado em paralelo ao que escreveram nas plataformas de 

redes sociais previamente, enfraquece ao invés de reforçar o que foi publicado; nem um, nem 

outro. Entendo que o que foi publicado faz parte da assimilação, que no drama social de Turner 

já abriria margens para a desobrigação de expectativas, de performances, de coerências 

(estando, em jogo, também a sua coerência expressiva).  

Assumindo ser fã como uma auto e alodefinição (JENKINS, 1992; ROOS, 2019), onde 

ser é sentir-se e elaborar para outrem (TURCKE, 2010), não descartando-se a potência daquilo 

que não é exteriorizado (DUFFET, 2013), ex-fãs são tanto uma ressiginificação das práxis 

silenciosas de fãs quando modos de percepção do self para outras pessoas. Se os produtos 

culturais dos quais gostamos dizem algo muito importante sobre nós, informando a outrem 

quem somos (DUFFET, 2013), é isto que não querem informar. Ex-fãs são o produto de quando 

o atravessamento de gostos e filiações se torna uma sobreposição conflitante de um para o outro 

— de que modos, dada uma intensa crise de um artista com seus fãs, determinados sujeitos 

atravessam de maneira incólume. O processo de desvinculação nas rasuras da relação fã-artista, 

portanto, pode existir com permanências. 

 A moldura do drama social como método para essa estirpe de episódios apresenta, via 

de regra, uma bifurcação para (no mínimo) dois lados: rasuras e não-rasuras, por assim dizer. 
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Aqui me centrei nas rasuras, mas elas não são necessariamente hierárquicas como fios 

condutores, prevalecentes se fosse quantificar as contestações e repúdios na crise dos artistas. 

Por estabelecer diversas permanências nas rasuras, sinalizo estas tanto como limites aqui, 

quanto como próximos encaminhamentos: uma atenção maior para as permanências que pouco 

ou nada passam por rasuras, tanto na construção do drama social quanto para seus efeitos. 

Acredito, também, que esta pesquisa possibilite, e necessite de, uma ampliação de 

entendimentos quanto aos processos de desvinculação de fãs e a emergência de ex-fãs, ao que 

proponho novos investimentos em outras esferas: esportes, política, outros gêneros musicais.

  Quando delimitei essas três crises como meu corpus, projetei que ex-fãs do Apanhador 

Só estariam mais próximos de uma ideia de cisão genuinamente inesperada — e, por isso, finita 

em amplo sentido —, enquanto do Dead Kennedys, por exemplo, seria uma espécie de 

empurrão para o que já existia. O baque no Apanhador Só, a quebra na expectativa, pareceu 

maior, mais intenso. Ex-fãs que ainda ouvem músicas ou não descartaram materiais sinalizaram 

ocultar escutas e só manusear objetos e indumentárias em suas casas. O episódio do Apanhador 

Só não possibilitou apoio ao que foi revelado e muito pouco em relação ao gerenciamento, se 

comparado com os Roger Waters e no Dead Kennedys. O posicionamento do britânico aguçou 

a admiração de fãs que aprovaram as manifestações e a recusa do Dead Kennedys aflorou a 

preferência por Jello Biafra. Em ambos, mais em Waters do que nos Kennedys, foi tão aflorado 

o viés de quebra de expectativa quanto o de confirmação, ainda que a confirmação no caso de 

Waters não tenha originado rasuras e no episódio do Dead Kennedys, sim. 

A pesquisa demonstrou que, em essência, ser ex-fã é uma não-concretude em 

desvinculação total, ainda que discursivamente tal noção tenha aparecido. O que os indícios de 

rasuras e as respostas dos questionários demonstram é que, se não é raro que fãs expliquem seus 

vínculos pela obviedade — algo próximo de como poderia não ser fã de tal? —, ex-fãs também 

determinam com certa indubitabilidade que é evidente que não podem mais ser fãs. Separar a 

obra do artista, quando possível, se completa a Hesmondhalgh (2013), para quem a música é 

um dos meios pelos quais uma pessoa faz as fundações sobre si mesmo. Nestas crises, músicas 

até podem continuar dizendo sobre si, mas não o artista a quem a a canção está atrelada.  

Via de regra, em plataformas de streaming, como uma música tocada no Spotify, há um 

hífen entre artista e canção; em materialidades como discos e camisetas, dificilmente um nome 

de álbum não terá o logotipo do artista. É assim que entendo ex-fãs como, menos do que uma 

categoria, uma noção, não-estanque, que merece mais observações em outros contextos e 



285 
 

delimitações artísticas, esportivas, políticas em essência: um processo de desvinculação e não 

uma desvinculação processada.  

Ex-fãs, portanto, são aquelas e aqueles cuja relação fã-artista é entendida como no 

passado, um passado que pode ou não ser revisitado em, por exemplo, escutas de canções, mas 

que rejeitam qualquer atualização daquele artista; ou seja, não consomem novos lançamentos 

nem frequentariam concertos. Sem chance ou oportunidade de um novo gerenciamento de crise 

da relação, ex-fãs são aquelas e aqueles que se fecharam, de maneiras diversas, para uma 

restauração da relação. Neste consumo mantido, contudo, há uma certa inerência de 

incompletude no processo de desvinculação: ser ex-fã aqui é uma virtualidade ou um liminoide 

perene. Se fãs são frequentemente convidados, em promoções ou outros tipos de chamarizes, a 

mostrar o quanto são fãs, que são fãs de verdade — uma mensuração de intensidade através da 

visibilidade —, a negociação para ex-fãs se dá justamente por aquilo que estão dispostos e, 

principalmente, aquilo não estão dispostos a mostrar: como, quando, onde e para quem. 

Tomadas e tomados de memórias, materialidades e relações sociais, se ser fã é medido no afeto 

da disposição para ser fã, ser ex-fã deve ser medido no afeto da disposição em não ser mais fã. 
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ANEXOS 
 
Anexo I — Questionário Apanhador Só  
 
Pesquisa sobre o “episódio Apanhador Só” 
Esta pesquisa tem caráter científico e faz parte de uma tese de doutorado em andamento no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. O projeto, 
cujo título provisório é “ROCK, RUPTURAS E RASURAS” (e além do acontecimento do 
Apanhador Só envolve outros paralelos recentes), tem como objetivo identificar os modos de 
instauração de eventos com grande afetação na relação fã-artista. Desde já agradeço 
imensamente a sua participação na elaboração desta pesquisa. 
 
Seção 1 — Triagem  
 
1. Qual é a sua idade? * 
 
2. Qual é o seu estado de residência atual (apenas a sigla)? * 
 
3. Com qual gênero você se identifica? * 
[ ] Feminino. 
[ ] Masculino. 
[ ] Prefiro não dizer. 
[ ] Outro(s). ____________. 
 
4. Nesta escala linear, qual é o seu posicionamento político?  
1. Mais à esquerda 
10. Mais à direita  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 
5. Você já deixou de gostar/consumir um(a) artista musical por conta de suas atitudes pessoais 
e/ou políticas? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
Seção 2 — Sobre o acontecimento com o Apanhador Só 
 
6. Antes das publicações da Clara Corleone, você presenciou alguma apresentação ao vivo da 
banda? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
7. Como você tomou conhecimento do relato da Clara Corleone e com quem conversou ou se 
informou sobre ele? *  
______________. 
 
8. O relato da Clara te surpreendeu? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
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8.1. Por que? *  
______________. 
 
9. Qual é a sua opinião sobre o modo de lidar da banda a partir dos relatos sobre Felipe e 
Alexandre (com um hiato nas atividades e depois uma roda de conversa pública?)  * 
 
______________. 
 
10. Você teve algum tipo de desentendimento com pessoa(s) próxima(s) de você por conta do 
episódio? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
10.1 Se sim, como foi este(s) desentendimento(s)? 
______________. 
 
Seção 3 — Memória  
 
11. Após três anos do relato da Clara, você retomou hábitos de consumir (ouvir, assistir 
videoclipes) o Apanhador Só? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
12. O que o Apanhador Só significa para você hoje? *  
______________. 
 
 
13. Você possui(a) algo material do grupo — como CDs, camisetas, fotografias (impressa ou 
digital), ingressos de shows etc? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não 
 
13.1. Se sim, por favor, diga quais materiais, e se você ainda os têm ou qual destino deu a eles. 
______________. 
 
 
14. Você apagou alguma publicação antiga em seu perfil que mencionasse o seu gosto pela 
banda? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não 
 
 
15. Você acha que sua reação teria sido diferente se o caso não tivesse sido tão compartilhado 
e comentado nas redes sociais? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não 
 
15.1 Por que? *  
 
______________. 
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16. Gostaria de comentar ou complementar algo sobre a sua experiência que tenha sido ou não 
tenha sido mencionado até aqui? 
______________. 
 
As respostas estão disponíveis para visualização, em planilha gerada pelo Google Formulário, no link 
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B6YvPLZ7TM4kwBzaR8lSJrKqhhKZGyAMdUO50WJNv
jI/edit?usp=sharing> 
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Anexo II — Questionário Roger Waters 
 
Pesquisa sobre o “episódio Roger Waters” 
Esta pesquisa tem caráter científico e faz parte de uma tese de doutorado em andamento no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. O projeto, 
cujo título provisório é "ROCK, RUPTURAS E RASURAS" (e além do acontecimento do 
Roger Waters envolve outros paralelos recentes) tem como objetivo identificar os modos de 
instauração de eventos  com grande afetação na relação fã-artista. Desde já agradeço 
imensamente a sua participação na elaboração desta pesquisa. 
 
Seção 1 — Triagem  
 
1. Qual é a sua idade?  
 
2. Qual é o seu estado de residência atual (apenas a sigla)? 
 
3. Com qual gênero você se identifica? * 
[ ] Feminino. 
[ ] Masculino. 
[ ] Prefiro não dizer. 
[ ] Outro(s). ____________. 
 
4. Nesta escala linear, qual é o seu posicionamento político?  
1. Mais à esquerda 
10. Mais à direita  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 
5. Você já deixou de gostar/consumir um(a) artista musical por conta de suas atitudes pessoais 
e/ou políticas? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
Seção 2 — Sobre o acontecimento com o Roger Waters 
 
6. Como você tomou conhecimento de que Roger Waters estava se posicionando politicamente 
durante a turnê no Brasil? 
 
7. Você foi a um dos shows da turnê em 2018? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
8. Já havia assistido a outras apresentações do Roger Waters?* 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
9. A atitude dele nos shows, e além deles, durante a estadia no Brasil foi uma surpresa para 
você?* 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
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9.1 Por que foi/não foi uma surpresa para você?* 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
10.  O que você achou da cobertura midiática (nas redes sociais, jornais, televisão etc) sobre as 
manifestações dele e reações dos públicos?* 
 
11. O que pensa sobre o posicionamento de Roger Waters ter acontecido durante um mês 
eleitoral no Brasil?* 
 
12. Você deixou de ouvir as músicas dele e/ou do Pink Floyd em algum momento por conta 
destes acontecimentos?* 
 
Seção 3 — Memória  
 
13. O que o Roger Waters significa para você hoje? 
 
14. Você possui(a) algo material do Roger Waters ou do Pink Floyd — como CDs, vinis, 
camisetas, ingressos de shows etc? 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
14.1. Se sim, por favor, diga quais materiais e se você ainda os têm ou qual destino deu a eles. 
 
15. Você apagou alguma publicação antiga em seu perfil que mencionasse o seu gosto pelo 
Pink Floyd, Roger Waters ou pela chegada da turnê no Brasil?  
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
16. Gostaria de comentar ou complementar algo sobre a sua experiência que tenha sido ou não 
mencionado aqui? 
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Anexo III – Questionário Dead Kennedys 
 
Pesquisa sobre o "episódio Dead Kennedys” 
Esta pesquisa tem caráter científico e faz parte de uma tese de doutorado em andamento no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. O projeto, 
cujo título provisório é "ROCK, RUPTURAS E RASURAS" (e além do acontecimento do Dead 
Kennedys envolve outros paralelos recentes) tem como objetivo identificar os modos de 
instauração de eventos  com grande afetação na relação fã-artista. Desde já agradeço 
imensamente a sua participação na elaboração desta pesquisa. 
 
Seção 1 – Triagem  
 
1. Qual é a sua idade? * 
 
2. Qual é o seu estado de residência atual (apenas a sigla)? * 
 
3. Com qual gênero você se identifica? * 
[ ] Feminino. 
[ ] Masculino. 
[ ] Prefiro não dizer. 
[ ] Outro(s). ____________. 
 
4. Nesta escala linear, qual é o seu posicionamento político?  
1. Mais à esquerda 
10. Mais à direita  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 
5. Você já deixou de gostar/consumir um(a) artista musical por conta de suas atitudes pessoais 
e/ou políticas? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
Seção 2 – Sobre o acontecimento Dead Kennedys 
 
6. Como você tomou conhecimento da desaprovação do Dead Kennedys ao cartaz e o 
cancelamento da turnê? * 
____________. 
 
7. Você já assistiu a um show do Dead Kennedys? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
8. O que você achou da atitude da banda de desaprovar o cartaz e cancelar a turnê no Brasil? * 
____________. 
 
9. Para você, o modo com que a banda lidou com a repercussão do cartaz (negando a aprovação 
da arte e depois cancelando os shows) foi uma surpresa? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
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9.1 Por que foi/não foi uma surpresa para você? *  
______________. 
 
10. Você deixou de ouvir as músicas do Dead Kennedys em algum momento por conta destes 
acontecimentos? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
Seção 3 - Memória 
 
11. O que o Dead Kennedys significa para você hoje? *  
______________. 
 
12. Você possui(a) algo material do grupo — como CDs, camisetas, fotografias (impressa ou 
digital), camisetas, ingressos de shows etc? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
12.1. Se sim, por favor, diga quais materiais, e se você ainda os têm ou qual destino deu a eles. 
______________. 
 
13. Você apagou alguma publicação antiga em seu perfil que mencionasse o seu gosto pela 
banda? * 
[ ] Sim. 
[ ] Não. 
 
14. Gostaria de comentar ou complementar algo sobre a sua experiência que tenha sido ou não 
mencionado aqui? 
 
 
As respostas estão disponíveis para visualização, em planilha gerada pelo Google Formulário, no link 
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B6YvPLZ7TM4kwBzaR8lSJrKqhhKZGyAMdUO50WJNv
jI/edit?usp=sharing> 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


