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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar e interpretar os sentidos da (sub)cultura 

punk na cidade de São Paulo na atualidade, interpretando noções que envolvem 

cosmopolitismos, geração, memória e temporalidade inscritas nestes sentidos de 

identidades hoje em jogo. Identidades que alcançamos a partir das narrativas 

elaboradas por diferentes gerações de sujeitos envolvidos na subcultura punk, 

chamadas por Ricoeur (2011) e Vila (1996) de “identidades narrativas”. Como 

objetivos secundários, busco analisar: quais as estratégias de comunicação e 

expressão dos grupos urbanos identificados como punks, e como se dá a rede de 

comunicação e ajuda mútua constituída por bandas, produtores, espaços para 

organização dos shows, fanzineiros, blogueiros, sem perder de vista que os atores 

envolvidos representam, muitas vezes, mais de um papel nessa rede (o produtor 

também é músico, assim como o público, sem divisões estanques); o que é, de modo 

geral, o punk, isto é, como ele é representado em livros acadêmicos, jornalísticos e 

na imprensa diária a partir da gênese do punk na cidade de São Paulo; alguns 

exemplos de práticas musicais e expressivas dos punks, como a organização de 

festivais e a escrita e confecção de fanzines.  Como fundamentação teórica, procuro 

discutir conceitos fundamentais para a compreensão dos sentidos do punk, tais como 

cultura, subculturas, identidade, cosmopolitismos, juventude e usos da cidade. Por 

fim, analisar como os punks da primeira geração em São Paulo continuam ainda em 

atividade e como se dão as relações entre as diferentes gerações punks em atividade, 

salientando dinâmicas intergeracionais em suas disjunções e aproximações. 

 

Palavras-chave: Punk. Cosmopolitismos. Gerações. 
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ABSTRACT 

 

This master thesis aims to analyze and interpret the meanings of punk (sub)culture in 

the city of São Paulo/Brazil today, interpreting notions that envolve cosmpolitisms, 

generation, memory and temporality inscribed in these meanings of identities at stake 

today.Identities that we achieve from the narratives elaborated by different generations 

of subjects involved in the punk subculture, called by Ricoeur (2011) and Villa (1996) 

“narrative identities”. As secondary objectives, I seek to analyze: what are the 

communication and expression strategies of urban groups identified as punks, and 

how does the communication and mutual help network made up of bands, producers, 

spaces for the organization of concerts, zine makers and bloggers happen, without 

losing sight the fact that the actors involved often play more than one role in this 

network (the producer is also a musician, as well as the public, without watertight 

divisions); what punk is, in general, that is, how it is represented in academic and 

journalistic books and in the daily press from the genesis of punk in the city of São 

Paulo/Brazil; some examples of musical and expressives practices of punks, such as 

organizing festivals and writing and making fanzines. As a theoretical foundation, I try 

to discuss fundamental concepts for understanding the meanings of punk, such as 

culture, subcultures, identity, cosmpolitanisms, Youth and uses of the city. Finally, to 

analyze how the first generation punks in São Paulo are still active and how the 

relationships between the different active generations take place, highlighting 

intergenerational dynamics in their disjunctions and approaches. 

 

Key-words: Punk. Cosmopolitanisms. Generations. 
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RESUMEN 

 

Esta disertación tiene como objetivo analizar e interpretar los significados de la (sub) 

cultura punk en la ciudad de São Paulo hoy, interpretando nociones que involucran 

cosmopolitismos, generación, memoria y temporalidad inscritas en estos significados 

de identidades en juego hoy. Identidades que logramos a partir de las narrativas 

elaboradas por distintas generaciones de sujetos involucrados en la subcultura punk, 

denominadas por Ricoeur (2011) y Vila (1996) "identidades narrativas". Como 

objetivos secundarios, busco analizar: cuáles son las estrategias de comunicación y 

expresión de los grupos urbanos identificados como punks, y cómo se da la red de 

comunicación y ayuda mutua conformada por bandas, productores, espacios de 

organización de espectáculos, fanzineiros, bloggers, sin perder en vista de que los 

actores involucrados muchas veces juegan más de un rol en esta red (el productor es 

también músico, así como el público, sin divisiones herméticas); qué es el punk, en 

general, es decir, cómo se representa en los libros académicos, periodísticos y en la 

prensa diaria desde la génesis del punk en la ciudad de São Paulo; algunos ejemplos 

de prácticas musicales y expresivas de los punks, como organizar festivales y escribir 

y hacer fanzines. Como fundamento teórico, trato de discutir conceptos fundamentales 

para comprender los significados del punk, como cultura, subculturas, identidad, 

cosmopolitismos, juventud y usos de la ciudad. Finalmente, analizar cómo los punks 

de primera generación en São Paulo siguen activos y cómo se mantienen activas las 

relaciones entre las diferentes generaciones punk, destacando las dinámicas 

intergeneracionales en sus disyunciones y enfoques. 

 

Palabras clave: Punk. Cosmopolitismos. Generaciones. 
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INTRODUÇÃO 

Todos que já tiveram que escrever uma dissertação de mestrado devem ter 

enfrentado dilemas semelhantes aos que se colocam diante de mim neste longo 

momento que separa a folha em branco do início da escrita de fato. A tarefa da escrita 

é inescapável. Você pode ter centenas de folhas de anotações em cadernos de 

campo, horas intermináveis de entrevistas, pode estar com toda a leitura da 

bibliografia em dia. Em algum momento você tem que transformar isso em uma 

dissertação, um texto, um produto com várias laudas que se pretende científico e 

precisa ser avaliado e legitimado por seus pares no espinhoso caminho da ciência. 

 Bruno Latour (2012) dá a medida aproximada do quanto o trabalho de escrever 

uma dissertação, tese, relatório, seja lá o que for, é um trabalho “de formiga”, ao refletir 

sobre o que é um relato. Ora, é um texto, segundo o autor, e acredito que o leitor há 

de concordar, ao menos a princípio. Esse texto pode conter um número variável de 

palavras. Certo é, porém, que quanto mais palavras tiver, por menos gente será lido. 

Latour ainda chama a atenção para o fato de que “ler” pode não significar exatamente 

“entender”, mas apenas “folhear”, “lançar os olhos”, “citar”. Na indústria de artigos 

criada pelas exigências das agências de fomento, com o objetivo de “mensurar” a 

produtividade dos pesquisadores agraciados com as escassas bolsas disponíveis, 

“citar” sem nem ao menos “ler” vira lugar comum, por mais bem intencionados que os 

pesquisadores sejam.  

Ainda refletindo sobre o caráter dos estudos que se materializam em relatos, 

Latour também lembra que estes nunca são completos. Se o pesquisador tiver sorte 

e concluir o trabalho com sucesso, vai conseguir apenas lançar mais um relato em 

meio a tantos outros que são lançados simultaneamente no campo estudado. Não há 

relato que esgote o assunto, seja ele qual for. Ao contrário, a maior parte dos “objetos 

de estudo” permanece mal entendida ou ignorada. E é assim que as coisas são, não 

adianta chorar sobre a escrivaninha ou sobre o teclado do computador. Os prazos, as 

pressões, as cobranças do orientador, disciplinas a cursar, créditos a cumprir, o 

cotidiano e a vida para além da vida do pesquisador, a necessidade de ganhar a vida, 

pagar as contas. Tudo isso vai influenciar a qualidade do relato final. E isso não é uma 

desculpa para fazer mal feito. É apenas uma constatação dos limites a que todos nós 
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estamos submetidos. As palavras do próprio Latour vão clarear as coisas de modo 

que qualquer paráfrase seria incapaz de fazer: 

 Não importa quão grandiosa seja a perspectiva, não importa quão científica 
seja a abordagem, não importa quão rigorosas sejam as exigências, não 
importa quão astuto seja o orientador, o resultado da pesquisa – em 99% dos 
casos – será sempre um relato preparado sob tremenda pressão, a respeito 
de um tópico exigido por alguns colegas e por razões que permanecerão em 
grande parte inexplicadas. Mas isso é ótimo porque não há outro meio. 
(LATOUR, 2012, p.182)  

E se não há outro meio, que estes parágrafos iniciais sirvam apenas como uma 

advertência, um espectro a me assombrar durante os curtos dias nos quais estou 

envolvido na tarefa de escrever uma dissertação de mestrado. 

Dito isso, passo a outra questão que já deve estar causando algum 

estranhamento aos poucos que lançarem os olhos sobre essa dissertação. Não abri 

mão de escrever na primeira pessoa nessa introdução, e pretendo seguir essa mesma 

trilha durante todo o trabalho, ao contrário do que recomendam os manuais de escrita 

de trabalhos científicos. Essa não é uma escolha “inocente”: a primeira pessoa aqui 

tem sua razão de ser. É uma escolha, em primeiro lugar, metodológica. Sendo essa 

uma pesquisa que, inicialmente, tinha a intenção de ser de inspiração etnográfica, os 

cadernos de campo e a observação que iriam gerar os relatos seriam feitos a partir de 

um sujeito. Não por acaso, esse sujeito sou eu, Felipe Silvatti. Isso é óbvio, e 

mencionar isso da maneira que mencionei talvez soe como chacota, o que também 

não caberia em um texto científico. Não se trata de chacota, que fique claro. As 

contingências da vida material, no entanto, me colocaram diante da difícil decisão de 

rever a metodologia que seria aplicada a princípio. A pandemia de Covid-19, a partir 

de março de 2020, inviabilizou o trabalho de campo. A opção pela metodologia das 

histórias de vida foi feita, em parte, porque eu acredito que é possível “cercar” o objeto 

de modo satisfatório por este meio e, por outro lado, porque o trabalho de campo que 

pressupõe “bater perna” pelas ruas tornou-se simplesmente impossível de ser 

colocado em prática nos anos de 2020 e 2021.  

A impessoalidade exigida no discurso científico tem sua razão de ser, 

evidentemente. Acredita-se que a objetividade da pesquisa fica prejudicada pela 

interferência subjetiva do sujeito pesquisador. Esconder que há um sujeito 

pesquisador, no entanto, é um artifício da linguagem e não mais que isso. Mesmo 

assim, o discurso científico, na maior parte do tempo, se agarra ao ideal da 
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objetividade e omite do leitor a figura humana que há por trás dos dados (objetivos) 

que brotam na folha de papel. Como se os dados falassem por si, e quem os colheu 

não tivesse a menor importância. Vejamos Rubem Alves, citado por Coracini 

(CORACINI, 2007): “O cientista não deve falar. É o objeto que deve falar por meio 

dele. Daí o estilo impessoal [...].” Ou Sérgio de Freitas Oliveira, na tentativa de explicar 

por que motivo o tabu do discurso impessoal persiste no meio científico: “A pesquisa 

deve dizer e convencer por si mesma, pois o que importa é o que se diz e não quem 

diz. A objetividade torna o trabalho científico impessoal a ponto de desaparecer a 

pessoa do pesquisador, pois só interessam o problema e a solução” (OLIVEIRA, 

2004). 

Mas aqui cabem algumas perguntas: sempre é desejável que a pessoa do 

pesquisador desapareça? Por que motivo? Qual o fundamento disso?  

O leitor atento já sabe, embora talvez não admita e ainda esteja a estranhar o 

uso da primeira pessoa neste discurso, que a construção impessoal é uma estratégia 

retórica. O objetivo de tal estratégia é transferir de um agente humano (isto é, o 

pesquisador, o autor, aquele que escreve) para os dados objetivos apresentados a 

veracidade do que é dito. Como se os dados pudessem se enfileirar diante dos olhos 

do leitor sem um agente humano antes colher, analisar, selecionar, editar e, por fim, 

escrever o relato que se materializa na folha de papel ou no arquivo virtual de extensão 

PDF.  

Eu poderia usar esse artifício em meu proveito e simular a objetividade absoluta 

diante do leitor, mas vou arriscar não me omitir. Mais uma vez convocando Oliveira 

para me ajudar a explicar minhas razões: “Na objetividade, o discurso acaba por se 

revelar subjetivo, pois o sujeito (...) é o responsável direto pela comunicação e pela 

construção do significado. A subjetividade se apresenta na sua capacidade de 

observar, intuir, imaginar, relatar” (OLIVEIRA, 2004). 

A primeira vez em que a possibilidade de não me omitir enquanto sujeito nessa 

dissertação surgiu diante de mim foi em uma reunião com minha orientadora, Simone 

Luci Pereira, na qual ela me disse que eu não deveria omitir que sou um pesquisador 

insider (HODKINSON, 2005). Eu concordei, não faria sentido omitir isso do leitor, seria 

desonesto. Explico o motivo.  
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Essa dissertação tem como problema central quais são os sentidos de ser punk 

na cidade de São Paulo hoje, a partir da análise das narrativas de diferentes gerações 

de sujeitos (homens e mulheres) que têm no punk um sentido de identificação e 

pertencimento articulado às suas histórias de vida. Por hoje entenda-se os anos de 

2020 e 2021, cerca de quarenta anos após o surgimento dessa subcultura nas ruas 

da metrópole paulistana. Como os punks se associam, como constituem suas 

identidades enquanto integrantes de uma subcultura identificada com a juventude e 

com o mundo urbano, articulada ainda à rebeldia e resistência?  

Pois bem, eu tenho contato com a subcultura punk desde os catorze anos de 

idade. “Contato” é um eufemismo. Eu poderia dizer que o punk ajudou a moldar o que 

sou hoje, a maneira como enxergo o mundo e atuo nele. Desde os catorze anos (e 

estou com trinta e cinco no momento em que escrevo estas linhas) eu vou a shows 

punks, toco em bandas, leio fanzines, blogs e sites ligados ao punk, tenho contato 

com produtores de shows, produtores musicais, outros músicos. Montei bandas, 

gravei discos, viajei pelo Brasil e para a Europa tocando. Toquei em bandas punks 

que começaram suas carreiras nos anos 1980, inclusive em uma que já estava em 

atividade antes mesmo de eu nascer (refiro-me à banda Kaos 64, na ativa desde 1980; 

eu nasci em 1985). Há pouco atuava em apenas uma banda: era vocalista do Rot 

desde 2016, banda fundada em 1990 e que representa a vertente de som mais 

extremo dentro da estética punk, o agressivo e politizado grindcore. Mais sobre isso à 

frente.  

O parágrafo acima não é uma “carteirada”, como se costuma dizer quando 

alguém supõe ser uma autoridade em algum assunto apenas por estar envolvido há 

tempos com ele. Desde meu primeiro contato com o punk, ele sempre me causou 

espanto e perplexidade. Sempre me perguntei o que leva as pessoas a aderirem a 

uma subcultura e a dedicarem parte de suas vidas a isso e, na outra ponta do 

processo, como essa subcultura afeta a identidade e a vida das pessoas engajadas 

nisso. Em suma, até hoje não sei afirmar categoricamente e definitivamente o que é o 

punk e qual o sentido dele na vida das pessoas. Se soubesse, não me engajaria nessa 

pesquisa.  

Hodkinson afirma que o pesquisador insider é uma figura, até certo ponto, 

predominante nos estudos sobre culturas jovens (HODKINSON, 2005). Cita como 
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exemplo a própria pesquisa de doutorado dele, sobre a cultura gótica, e a de outros 

colegas que pesquisaram temas como a cultura do heavy metal, do metal extremo de 

um ponto de vista global, do uso de drogas entre os clubbers (HODKINSON, 2005). 

Para que o leitor não fique sem uma definição minimamente clara do que seria o 

pesquisador insider, Hodkinson explica que o termo designa uma situação de 

pesquisa etnográfica específica, em que há graus significativos de proximidade inicial 

entre pesquisador e pesquisado (HODKINSON, 2015).  

As implicações éticas e metodológicas dessa situação poderiam, por si só, 

render uma série de estudos, pesquisas, dissertações, teses. Parece óbvio que o 

pesquisador insider tem vantagens sobre o outsider quando se trata de conseguir 

entrevistas em profundidade ou da prática da observação participante, por já trazer 

um olhar “treinado” e habituado às situações estudadas. Mas é justamente nesse 

hábito que mora o perigo. O pesquisador insider corre o risco de projetar apenas o 

que já sabe ou supõe saber sobre o objeto estudado, sem trazer à luz nada de novo 

sobre as vozes e práticas dos atores observados, justamente por já trazer um olhar 

“viciado”. A cautela do pesquisador, nesse caso, deve ser redobrada. Cabe aqui 

reforçar o alerta feito pelo pesquisador Ticiano Paludo sobre a postura do pesquisador 

insider:  

 

Hodkinson aponta que, quando o estudioso pesquisa a sua própria prática, 
tem-se a vantagem de conhecer o campo a priori, mas que esse 
conhecimento deve ser utilizado de forma cautelosa, a fim de que a pesquisa 
proporcione uma revisita ao que já é familiar e não apenas um olhar 
conformista e definitivo. (PALUDO, 2017, p.16) 

 

 O “antídoto”, por assim dizer, para o “veneno” ao qual o pesquisador insider 

está exposto, segundo Paludo, está no caminho proposto por Silva (SILVA, 2010) para 

a pesquisa científica na área de comunicação, caminho este que compreende três 

fases.  

 A primeira fase Silva chama de estranhamento. É quando o pesquisador, de 

forma consciente e intencional, faz o esforço de se despir de seus pré-conceitos, de 

suas visões pré-determinadas acerca do objeto de estudo. O objetivo aqui é se abrir 

para novas descobertas, como um exercício em busca do ideal da imparcialidade 
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(nunca plenamente alcançada, mas sempre buscada). A segunda fase é denominada 

entranhamento. Silva descreve essa etapa como um processo de “mergulho” no 

universo do outro. É um procedimento fenomenológico de empatia: o pesquisador 

procura se colocar no lugar do outro para sentir a experiência daquilo que lhe escapa. 

Por fim, a terceira fase do caminho proposto é chamada de desentranhamento. Aqui 

o processo, como o nome já indica, faz o percurso contrário ao entranhamento. O 

pesquisador deve “sair” do outro e voltar a si mesmo, aos seus valores, agora afetado 

pela experiência do contato com o objeto pesquisado.  

 Feitas essas considerações, devo alertar o leitor também sobre o meu caráter 

de “novato” na área da pesquisa em comunicação. Apesar de ter concluído em junho 

de 2020 um bacharelado em jornalismo, a comunicação enquanto ciência só se 

assumiu como uma questão diante de mim quando ingressei no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade Paulista – UNIP e no Grupo de 

Pesquisa (certificado pelo CNPq) URBESOM1. Minha formação inicial é em filosofia. 

Estou, portanto, familiarizado apenas com a pesquisa bibliográfica do ponto de vista 

metodológico. Eu estava habituado, como é comum na filosofia, a fazer pesquisa 

apenas a partir da leitura e interpretação de textos. A questão, portanto, sobre o que 

é fazer pesquisa na área da comunicação (ciência social aplicada), como fazer, por 

que meios, com que ferramentas, não é uma questão retórica para mim. 

 A abordagem teórica, tal como chama a atenção Muniz Sodré em A ciência do 

comum: notas para o método comunicacional, não pode deixar de ser transdisciplinar, 

ou mesmo multidisciplinar, característica dos estudos acadêmicos na área de 

comunicação, que se servem de ferramentas de diversas disciplinas, tais como a 

antropologia e a sociologia, conforme o resultado que se quer alcançar (SODRÉ, 

2014).  

 Para ficar claro ao leitor de uma vez por todas: qual o problema de pesquisa 

aqui proposto? De modo sucinto, o objetivo central desta dissertação é compreender 

quais os sentidos de “ser punk” na cidade de São Paulo na atualidade, interpretando 

aí noções que envolvem geração, memória e temporalidade inscritas nestes sentidos 

de identidades hoje em jogo. Identidades que alcançamos a partir das narrativas 

 
1 URBESOM (Grupo de pesquisa em Culturas urbanas, Música e Comunicação), ligado ao PPG 
Comunicação UNIP e liderado pela orientadora desta dissertação, Simone Luci Pereira. 
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elaboradas por diferentes gerações de sujeitos envolvidos na subcultura punk, 

chamadas por Ricoeur (2011) e Vila (1996) de “identidades narrativas”. Como 

objetivos secundários, busco analisar: 1.) Quais as estratégias de comunicação e 

expressão dos grupos urbanos identificados como punks, e como se dá a rede de 

comunicação e ajuda mútua constituída por bandas, produtores, espaços para 

organização dos shows, fanzineiros, blogueiros, sem perder de vista que os atores 

envolvidos representam, muitas vezes, mais de um papel nessa rede (o produtor 

também é músico, assim como o público, sem divisões estanques). 2.) O que é, de 

modo geral, o punk, isto é, como ele é representado em livros acadêmicos, 

jornalísticos e na imprensa diária a partir da gênese do punk na cidade de São Paulo; 

alguns exemplos de práticas musicais e expressivas dos punks, como a organização 

de festivais e a escrita e confecção de fanzines. 3.)  Discutir conceitos fundamentais 

para a compreensão dos sentidos do punk, tais como cultura, subculturas, identidade, 

cosmopolitismos, juventude e usos da cidade. 4.) Como os punks da primeira geração 

em São Paulo continuam ainda em atividade e como se dão as relações entre as 

diferentes gerações de punks em atividade, salientando dinâmicas intergeracionais 

em suas disjunções e aproximações. 

A ideia inicial, quando da elaboração do projeto de pesquisa (parece uma 

eternidade, já que a pandemia modificou a nós todos profundamente de 2020 para 

cá), seria realizar uma pesquisa de inspiração etnográfica baseada, sobretudo, na 

conceituação proposta por Eduardo Restrepo na obra Etnografía: alcances, técnicas 

y éticas. Segundo Restrepo, a etnografia consiste, de modo geral, em uma descrição 

do que um grupo faz da perspectiva desse mesmo grupo. O objeto do estudo 

etnográfico, portanto, está tanto nas práticas (o que o grupo estudado faz) como nos 

significados que essas práticas adquirem para aqueles que as realizam (a perspectiva 

do grupo sobre essas práticas) (RESTREPO, 2016). 

Tratava-se, portanto, de observar as práticas dos grupos punks na cidade de 

São Paulo na atualidade e interpretar os sentidos dessas práticas. Para tanto, as 

técnicas empregadas seriam as da observação participante, que permite ao 

observador apreender o objeto por meio da dialética entre distanciamento e 

proximidade, na medida em que a prática da observação sugere distância, enquanto 

a participação sugere proximidade; e da entrevista etnográfica, que não é uma 

entrevista em sentido jornalístico, mas um diálogo em profundidade orientado pelo 
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problema de pesquisa a ser investigado (RESTREPO, 2016). Conforme já relatei 

acima, porém, o plano inicial precisou ser alterado em função da pandemia que se 

impôs e fechou os pontos de encontro e exigiu de todos um distanciamento a que não 

estávamos habituados. A escolha da metodologia de histórias de vida adequa-se bem 

aos meus fins. Deixei para tecer considerações teóricas e metodológicas sobre ela 

apenas no terceiro capítulo, que será o capítulo dedicado à análise dos relatos de fato. 

Eu poderia ter apenas eliminado do texto final a ideia da pesquisa de inspiração 

etnográfica baseada nos preceitos de Restrepo, mas faço questão de deixar claro aqui 

que a vida real, aquela que se desenrola fora dos muros das universidades e não pede 

licença para nossos planos acadêmicos, muitas e muitas vezes impõe mudanças que 

estão acima de nossas escolhas pessoais e metodológicas. 

Pois bem, dado que o punk surgiu em meio a um processo acentuado de 

urbanização, essa subcultura sempre esteve ligada à cidade. É na cidade, pela cidade 

e pelos sentidos do urbano que os punks se expressam. Os punks existem e se 

exibem nas ruas, nunca dentro de suas casas (bem, talvez no reinado das redes 

sociais, essa lógica esteja começando a se inverter). A cidade de São Paulo é um 

tema onipresente, não importa que geração de bandas punks esteja tocando na 

vitrola, no aparelho de MP3, no smartphone ou na playlist do YouTube. “Pânico em 

SP” e “Garotos do Subúrbio”, dos Inocentes. “Cidade dos meus pesadelos” e “Vivo na 

cidade”, do Cólera, duas das bandas da primeira geração dos punks paulistanos. A 

“tradição” segue durante os anos 1990, atravessa os anos 2000 e perdura até hoje, 

seja com os Invasores de Cérebros cantando que “Nós somos da Cidade de São 

Paulo, onde o punk é pra valer, onde você vai morrer...”, seja com o Gritando HC, por 

volta de 1996, cantando: “Sabadão já anoiteceu/ a garoa vai cair na Paulicéia/ pelas 

ruas vou andando/ num bar o punk-rock vai agitando...” 

A relação dos punks com a cidade foi abordada exaustivamente em dissertação 

de mestrado do curso de Arquitetura e Urbanismo da USP. A dissertação em questão 

chama-se, não por acaso, Vivo na Cidade: a experiência urbana na cultura punk, de 

Débora Gomes dos Santos. 

Os punks andam pela cidade, e essas andanças se tornam músicas, se tornam 

parte da própria identidade punk. Esse andar pelas ruas para delas se apropriar e daí 

extrair criação artística remete a uma antiga, se me permitem dizer assim, 
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“epistemologia das ruas”, que vem desde os textos de Benjamin sobre Baudelaire e 

passa pelas deambulações de dadaístas e surrealistas e pelas derivas dos 

situacionistas. Não é coincidência que várias canções punks tragam os versos 

“andando pelas ruas”. Há uma linha temática, a princípio invisível para o olhar 

desatento, que liga os versos “andando pelas ruas/ tentam entender...” dos Inocentes 

em 1982 e os versos “walking in the streets/ looking for adventure...” do Fear of the 

Future em 2016, ambas bandas paulistanas. 

O plano inicial deste trabalho era levar a cabo uma pesquisa de inspiração 

etnográfica no Centro Cultural Zapata, região central de São Paulo. A escolha não foi 

aleatória. O espaço em questão abriu suas portas para as bandas punks de todas as 

gerações. Daniel, um dos sócios da casa, é músico há muito tempo e sabia como 

tratar as bandas: sempre repassou a bilheteria, por mais “minguada” que esta fosse, 

às bandas que se apresentavam no pequeno espaço. Eu toquei lá muitas vezes. Acho 

que é o lugar em que mais toquei em São Paulo. O Centro Cultural Zapata está entre 

a Ocupação do Ouvidor e o Porão da Sanfran, dois lugares que também abrem (ou 

abriam antes da pandemia) suas portas para manifestações artísticas alternativas. 

Não pode ser ignorado, porém, o fato de que em março de 2020 o mundo virou 

do avesso com a pandemia de Covid-19. Apesar do negacionismo de alguns punks 

no princípio da pandemia (a banda escocesa Exploited postou algumas bravatas 

sobre não cancelar sua turnê mesmo diante dos fatos; a turnê, evidentemente, acabou 

sendo cancelada pouco tempo depois), todas as casas que abrigavam shows tiveram 

que fechar por tempo indeterminado. O Centro Cultural Zapata não foi exceção.  

Não sei como a pandemia de Covid-19 será encarada dentro de dez ou vinte 

anos, então não sei até que ponto devo contextualizar estes fatos na dissertação. Não 

quero e não devo perder tempo e espaço escrevendo sobre coisas que todos já 

sabem. Então, apenas uma breve observação: a Organização Mundial da Saúde, 

dado o alto grau de transmissibilidade do vírus causador da Covid-19, recomendou o 

distanciamento social como uma das principais armas para combater a disseminação 

da doença. Apesar da insistência do presidente brasileiro em negar a gravidade da 

situação, eventos com aglomerações foram todos cancelados. Aquela experiência de 

ficar colado em desconhecidos suados em um espaço exíguo, típica dos shows punks, 

ficou em suspenso e não se sabe quando retornará, se é que retornará.  
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Os shows foram suspensos, mas os prazos para a entrega da dissertação de 

mestrado permaneceram os mesmos. Isso criou um conflito, evidentemente. Como 

fazer a pesquisa com o Centro Cultural Zapata fechado? Tenho acompanhado a 

página do espaço pelo Facebook e acompanhado semanalmente, no mínimo, a 

página do Daniel, o sócio já citado acima. A situação é dramática. O Centro Cultural 

Zapata tentou se manter com doações, chegou a fazer algumas lives (Cólera e 

Gritando HC, já citados acima, participaram). Daniel tem dado uma oficina de 

produção de som (as aulas são à distância, tudo postado na página do Facebook de 

duas casas de cultura paulistanas ligadas à prefeitura) e sempre liga os conteúdos ao 

aprendizado adquirido na gestão do Zapata, mas o fato é que os aluguéis se 

acumularam e a casa já anunciou o encerramento das atividades. 

Tudo isso colocava inevitáveis problemas sobre a legitimidade e possibilidade 

de fazer esse tipo de pesquisa por via da etnografia digital/virtual. Cogitei a 

possibilidade de me aprofundar nas etnografias virtuais, mas acabei por optar, de 

comum acordo com minha orientadora, em recorrer às narrativas orais dos punks para 

colher os dados. Claro que não tirei os olhos das redes sociais, “segui os atores”, à 

moda de Latour (2012) pelas redes mesmo, porque era ali que dava para seguir 

alguém. Sempre que julgar necessário, mencionarei as controvérsias que acompanhei 

pelas redes sociais neste trabalho. Mas o caminho que tomei para coleta de dados e 

documentação é outro. É a escuta e análise das narrativas destes sujeitos punks, de 

suas histórias de vida. 

Selecionei as pessoas para narrarem suas histórias de vida segundo critérios 

geracionais. Por geração, aqui, entende-se o conceito formulado por Mannheim 

(1952), segundo o qual as gerações são definidas não pela data de nascimento em 

comum, mas por compartilharem os mesmos processos históricos. Esse 

compartilhamento dos processos históricos se dá de dois modos: por um lado, pela 

presença de eventos que quebram a continuidade histórica, o que acaba por demarcar 

um “antes e depois” na vida coletiva; por outro lado, o fato de que estas continuidades 

são vividas por sujeitos que ainda não completaram o processo de socialização, o que 

torna estas experiências históricas “primeiras impressões”, ou “experiências juvenis” 

(FEIXA, 2010). Articulado ao conceito de geração formulado por Mannheim, há o 

conceito formulado por Abrams (1982), que amplia a formulação histórico-social de 

Mannheim ao relacioná-la à identidade. Para Abrams, tanto a individualidade quanto 



21 
 

 
 

a sociedade são construções históricas. É preciso, portanto, analisar as interconexões 

entre individualidade e sociedade e suas transformações ao longo do tempo. Em 

suma, para Mannheim e Abrams, a mudança geracional não se dá por critérios 

biológicos ou de data de nascimento, mas por meio de rupturas, descontinuidades 

históricas vividas pelos mesmos sujeitos em tempos determinados. É o processo de 

mudança histórica que marca o antes e o depois no que se refere à mudança 

geracional (FEIXA, 2010). 

Neste trabalho há o relato de Mauro Rogério Antunes, um punk de 53 anos que 

viu o surgimento desta subcultura em São Paulo, teve banda nos anos 1980 e tem até 

hoje. Há o relato de Katy Fon, uma punk de 44 anos envolvida profundamente com a 

militância dos anarco-punks e que tem a história de vida relacionada à vivência punk 

na cidade de São Paulo no começo dos anos 1990. Depois, há o relato de Leandro 

Cardoso, um punk de 37 anos, que viveu o punk na virada dos anos 1990 para os 

anos 2000, uma cena marcada pelo hardcore melódico, pelo straight edge e também 

pela militância anarquista. Há o relato de Helô Anabola, uma punk de 29 anos, também 

envolvida com o anarco-punk, envolvida em diversas bandas, que começa a sua 

trajetória de vivência punk no ano de 2008, aproximadamente. Por fim, o relato de 

João Victor, 24 anos, um fã de thrash metal que começa a se envolver com o punk 

por volta de 2013, 2014, por conta de brigas de gangues na cidade de Santo André, 

vizinha a São Paulo. 

A discussão teórica e metodológica sobre a opção pelas narrativas de histórias 

de vida será feita no início do terceiro capítulo, que é onde constarão as narrativas 

dos punks. Por ora, importante salientar o tripé conceitual central que embasa esta 

dissertação, a saber, a articulação entre questões que envolvem gerações, 

cosmopolitismos e temporalidades. Como vimos, não é a pura e simples passagem 

do tempo que marca a mudança geracional. Os cinco relatos evidenciarão as rupturas 

e descontinuidades sobre os sentidos do punk, e de que maneiras o punk é 

ressignificado nas temporalidades. As noções que o punk tem de si mesmo sobre uma 

cultura cosmopolita também são ressignificadas a partir da cultura midiática e da 

comunicação pós-massiva que marcam as gerações de punks dos anos 1990 em 

diante, conforme veremos por meio das narrativas presentes no terceiro capítulo.  
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O primeiro capítulo desta dissertação terá a seguinte estrutura: como se fosse 

um preâmbulo, trarei o meu relato pessoal sobre como o punk entrou em minha vida 

e a modificou para sempre; em seguida, farei uma revisão de literatura, mas sem a 

pretensão de ser exaustiva e muito menos de ser definitiva, toda ela de publicações 

disponíveis em língua portuguesa para leitores brasileiros; num terceiro momento, 

procurarei traçar uma genealogia do punk em São Paulo a partir de reportagens do 

jornal Folha de São Paulo no começo da década de 1980, percebendo as 

representações midiáticas do punk naqueles primeiros tempos; por último, analisarei 

duas práticas dos punks: a produção de fanzines e a organização de festivais, com 

ênfase na análise do primeiro festival, ocorrido em 1982, esta análise à luz do conceito 

de heterotopia em Foucault e aquela à luz do conceito de comunicação comunitária.  

O segundo capítulo pretende explorar os referenciais teóricos da dissertação. 

Trarei uma discussão sobre os conceitos de cultura e subcultura, sobre a natureza 

dos estudos culturais e sobre o conceito de identidade. Articulado a isso, num segundo 

momento, tratarei também do conceito de cosmopolitismos, de juventude e, por fim, 

trarei uma discussão sobre ocupação e usos da cidade de São Paulo por corpos 

significantes.  

O terceiro e derradeiro capítulo trará a análise e compreensão dos relatos de 

história de vida dos punks de diferentes gerações que vivem em São Paulo, com 

interpretação à luz dos referenciais teóricos explicitados no segundo capítulo, bem 

como dos referenciais que envolvem narrativa, memória e temporalidade. 
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Capítulo 1 – ATUALIZANDO A PERGUNTA: O QUE É PUNK, AFINAL? 

 

1.1 – Um breve relato pessoal 

 

O que leva alguém a se identificar com o punk? O que motiva um adolescente 

qualquer, num momento de introspecção, de conversa consigo mesmo, a aderir a uma 

comunidade como os punks? 

Quando adolescente, eu sentia uma certa inadequação. Não consigo definir de 

modo mais preciso que isso. Até aí, sem grandes novidades. A adolescência, seja lá 

que definição se adote para esse período de transição da vida infantil para a vida 

adulta, é comumente apontada como uma fase de rebeldia, de afirmação da própria 

identidade e do próprio eu, com todas as consequências no que se refere a desafiar 

autoridades e reivindicar a própria liberdade que isso traz. 

Sendo assim, o que me diferenciou de outros amigos e colegas que, a despeito 

de também terem passado pela adolescência, não se sentiram atraídos pelo punk? A 

verdade é que eu não sei. Em algum momento, por algum motivo que me escapa, o 

sentimento de inadequação encontrou eco no som de guitarras distorcidas. Primeiro 

com o rock. Todo punk é, primeiramente, um rockeiro. Afinal de contas, não existe 

punk dissociado do punk-rock. A música punk se faz, essencialmente, com guitarras, 

baixo e bateria, a tríade da cozinha musical do rock em suas origens. 

Primeiro foi o som. As letras vieram depois. Até porque os primeiros sons punks 

que ouvi eram cantados em inglês, e filhos de trabalhadores da periferia da Grande 

São Paulo nos anos 1990, via de regra, não frequentavam escolas de inglês.  

Havia uma raiva nas guitarras distorcidas, na bateria frenética e repetitiva, nos 

vocais rasgados, que encontrou certo acolhimento no difuso e indefinível sentimento 

de inadequação que eu sentia. Por algum motivo que me escapava na época (e talvez 

ainda hoje me escape), eu não estava feliz com o mundo tal qual ele era. As pessoas 

que faziam aquela música pareciam também não estar. E quando a música deles 

encontrava minha cabeça e meu coração, eu me sentia bem e queria ouvir mais e 

mais. 

Desde a primeira vez em que ouvi rock com atenção, eu quis tocar. Não bastava 

escutar aquele barulho, eu queria fazer. Não era como o sonho de ser um rico e 

famoso “astro do rock”, era mais um ímpeto de provocar eu mesmo aquela sensação 

que as músicas de outras pessoas me provocava. E o punk-rock era perfeito, porque 
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ele era simples. Não exigia que eu estudasse um instrumento por anos a fio. O punk-

rock exigia apenas que eu aprendesse o básico (não é verdade o que ouvi várias 

vezes ao longo da vida: que para fazer som punk não é necessário saber tocar). E a 

partir desse básico, colocar a raiva e as ideias para fora. Abracei o punk-rock com 

força. 

Isso foi no começo dos anos 2000. A internet ainda era uma novidade no Brasil. 

A conexão era lenta e muito cara. Isso quer dizer que a informação não estava o tempo 

todo ao alcance do dedo, da tela do smartphone. Era difícil conhecer bandas, 

conhecer pessoas que gostavam das mesmas coisas que nós.  

Em geral, o trabalho de conhecer novas bandas exigia sair de casa e andar 

pelas ruas. Eu ia até a Galeria do Rock, na Rua 24 de Maio, em São Paulo, e andava 

pelas lojas. Olhava os cartazes dos shows que estavam para acontecer (e, muitas 

vezes, dos que já tinham acontecido) colados nas portas e vitrines das lojas. Olhava 

os discos expostos. Comprava discos de acordo com a capa, com o nome da banda, 

o nome das músicas. 

Na primeira vez que fui a um show punk em São Paulo, numa casa que antes 

abrigava um “Clube das Mulheres”, na rua Henrique Schaumann, fiquei chocado com 

duas coisas.  

Primeiro, com a proximidade entre bandas e público. Aquilo não era nada do 

que eu imaginava. Eu pensava que as bandas, mesmo sendo “pequenas”, ficariam 

em uma espécie de camarim e apareceriam apenas para fazer o show. Mas as bandas 

ficavam lá fora com público, bebiam com o público, conversavam. Depois eu viria a 

saber que isso não é exclusividade do punk, mas uma característica do underground 

como um todo. Isso na época chamou muito a minha atenção. 

A segunda coisa que me chocou não é tão positiva. Fiquei escandalizado com 

a distância entre o que as bandas pregavam em suas letras e seu comportamento 

enquanto pessoas reais. Eu ouvia verdadeiras odes à destruição do capitalismo, 

canções de ódio às grandes corporações, refrões que atacavam o imperialismo norte-

americano. Mas as pessoas que cantavam isso estavam bem ali na minha frente, 

tomando latas de Coca-Cola e fumando cigarros Marlboro aos montes. Fiquei 

decepcionado. Pelo tom das músicas, eu esperava encontrar guerrilheiros 

empunhando guitarras, prontos para “derrubar o sistema”, por assim dizer, seja lá o 

que isso queira dizer de fato. Eu estava diante, porém, de consumidores comuns. Era 
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um balde água fria, sem dúvida, mas não chegou a abalar minha convicção de que o 

punk era para mim e que ainda teríamos uma longa relação. 

Outro ponto que não posso deixar de observar neste breve relato pessoal, que 

registro aqui como uma espécie de prólogo ao trabalho, é que na minha percepção 

sempre foi evidente que o punk estava à esquerda no espectro político. As letras 

estavam ali. O Mukeka di Rato cantava que “Rambo quer matar Che Guevara, 

Braddock quer matar José Rainha”. O Ação Direta fazia canções defendendo a 

reforma agrária. Poderia citar dezenas de exemplos. Foi com estupefação, portanto, 

que me vi tendo que explicar nas redes sociais, às vezes com faíscas e atritos, que o 

punk não é “de direita”. Pior ainda, que o punk não é daquela turma que me faz corar 

(de vergonha e raiva) toda vez que gritam a plenos pulmões (ou gritam com o teclado, 

com o Caps Lock ativado) que não são nem de direita, nem de esquerda. 

Feita essa digressão, vou encerrar por aqui, pois dissertações de mestrado não 

são relatos pessoais, e eu poderia encher páginas e páginas com observações e 

histórias sobre o punk. Montei várias bandas, toquei em bandas que já estavam 

montadas, viajei, vi e vivi o punk de perto, às vezes perto demais, mas nunca sem 

manter certo distanciamento crítico. Nunca acreditei, por exemplo, que os punks 

acertavam ao pregar o voto nulo. Mas essa discussão sobre política vai aparecer mais 

à frente, no capítulo três, se o leitor tiver paciência para chegar até lá. Enquanto isso, 

vamos em frente. O caminho que me leva até a escrita desta dissertação tem vários 

inícios. Ele pode começar, por exemplo, na primeira vez em que ouvi um som de 

guitarra distorcida e aquilo me chamou a atenção. Ele pode começar na primeira vez 

em que fui à Galeria do Rock comprar meu primeiro disco punk. Pode começar lá no 

bairro Jardim Santa Teresa, na cidade de Embu das Artes, onde toquei pela primeira 

vez com a minha primeira banda punk, o Leprose. O show foi na Casa de Cultura do 

Santa Teresa, um espaço sempre aberto a todas as manifestações culturais. Isso foi 

no distante ano de 2002, mas lembro-me como se fosse hoje do calor que passei com 

aquela jaqueta de couro, da raiva que passei por minha guitarra não estar no volume 

adequado e da sensação libertadora de tocar os sons que escrevi no meu quarto, 

numa folha do caderno da escola. O bairro Jardim Santa Teresa era cheio de punks e 

alguns deles, como Otávio Salles, são meus amigos até hoje. Enfim, onde a 

caminhada começou e onde ela vai terminar, isso não tem tanta importância. O 

importante é o caminho, com o perdão do clichê. 
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1.2 – O punk nos estudos acadêmicos e livros jornalísticos 

 

O movimento punk surgiu no mundo anglófono na década de 1970, inicialmente 

encarado como uma moda ou um movimento musical derivado do rock2. Embora a 

imprensa trate o ano de 1977 como o marco inicial do punk-rock, há antecedentes nos 

EUA e na Inglaterra. A história é retratada em riqueza de detalhes no livro de 

entrevistas Please Kill Me: The uncensored oral history of punk, dos jornalistas Legs 

McNeil e Gillian McCain (MCNEIL, MCCAIN, 2011). 

O modelo de história oral transcrita em livros é privilegiado quando se trata de 

dar voz aos próprios protagonistas do punk na explicação do que ele é e também do 

que ele não é. O pesquisador Antônio Carlos de Oliveira adota este modelo na obra 

Punk – Memória, história e cultura: Documentos que resgatam parte da memória, 

preservam a história e valorizam a cultura punk (OLIVEIRA, 2015), ao transcrever fitas 

gravadas de palestras ministradas por pessoas envolvidas no movimento punk, 

durante evento no Centro de Cultura Social, em São Paulo, no ano de 1988.  

Outra obra que se utiliza do mesmo recurso é Uma história oral do movimento 

anarcopunk de São Paulo, do jornalista Eduardo Ribeiro (RIBEIRO, 2018), que cobre 

o período do final dos anos 1980 até meados dos anos 1990, em que se deu forte 

politização de parte do movimento punk de São Paulo, com explícito posicionamento 

anarquista.  

Durante o final dos anos 1970 a novidade musical e comportamental chega ao 

Brasil aos poucos, por meio de notícias na imprensa e raros discos importados. As 

primeiras bandas que se auto intitulam punks começam a tocar em 1979, mas os 

primeiros registros em discos só começam a aparecer em 1982. Neste ano acontece 

também, no Sesc Pompéia, em São Paulo, o festival O Começo do Fim do Mundo, o 

primeiro do país inteiramente dedicado à música punk segundo a imprensa.  

 
2 A bibliografia sobre o punk em inglês, evidentemente, é muito mais extensa do que a bibliografia em 
português. Na dissertação, foquei na bibliografia disponível em português, tanto traduções quanto 
obras escritas originalmente em português.  Vale a pena citar aqui, porém, pelo menos algumas obras. 
Por exemplo, a obra Punk: The definitive record of a Revolution (COLEGRAVE; SULLIVAN, 2005); ou 
The best of Punk Magazine (HOLMSTROM, 2012); ou Girls to the front: The true story of the Riot Grrrl 
Revolution (MARCUS, 2010); ou Punk Press: Rebel rock on the underground press – 1968 – 1980 
(VINCENT; MARIEL, 2013). Ou Trans-Global Punk Scenes. The Punk Reader Volume 2. (BESTLEY, 
Russ; DINES, Mike; GUERRA, Paula & GORDON, Alastair) A lista, infelizmente, seria infindável, dado 
o grande volume de trabalhos já publicados em inglês sobre a temática.  
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Antônio Bivar, no livro O que é punk, depois relançado em 2018 apenas com o 

título Punk, traz o panorama destas primeiras movimentações das bandas punks 

brasileiras (BIVAR, 2018). Essa primeira onda do punk-rock no Brasil se insere no 

contexto da segunda onda mundial, em 1982, quando o movimento musical renasce 

mais agressivo e politizado após perder força na virada dos anos 1970 para os anos 

1980, conforme demonstrou Janice Caiafa no livro Movimento punk na cidade: a 

invasão dos bandos sub (CAIAFA, 1985).  

Ao tratar dos antecedentes e influências do movimento punk (e uma das 

discussões possíveis é justamente se o punk pode ser chamado de movimento), Bivar 

começa por listar a importância do rock dos anos 1950, passa pela chamada Geração 

Beat e pelos hippies até chegar aos que são apontados no livro Please Kill Me como 

os precursores do punk: a banda Velvet Underground, que era empresariada por Andy 

Warhol, expoente da chamada Pop Art; a banda MC-5, com discurso político raivoso 

e à esquerda, fortemente inspirado nos Panteras Negras dos EUA; os Stooges, 

pioneiros nas performances de palco agressivas, com cortes profundos e machucados 

que colocavam em risco até mesmo a integridade física dos integrantes. As histórias 

e descrições das performances dessas bandas são relatadas com riqueza de detalhes 

no já citado Please Kill Me, que é a fonte de Bivar em várias passagens de sua obra 

(BIVAR, 2018).  

A referência de Bivar ao rock dos anos 1950 não é arbitrária: o punk se 

apresentava, em grande medida, como um resgate da simplicidade do rock original, 

em contraponto ao rock de arena, excessivamente elaborado e bem produzido que 

dominava a cena musical nos anos 1970. No campo das ideias, o punk também se 

contrapunha ao movimento hippie. Ambos denunciavam as injustiças sociais, mas 

enquanto os hippies traziam uma mensagem de esperança, com uma utopia no 

horizonte, os punks eram porta vozes do fim da esperança, sem utopias, apenas a 

denúncia crua de um mundo em colapso. Como dizia a música dos Sex Pistols: No 

future. 

A relação entre movimento punk e juventude também é destacada por Bivar: 

  

Se a política do mundo adulto é confusa, não se deve cobrar coerência 
política maior do movimento punk. Mesmo porque trata-se de um movimento 
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de revolta adolescente, de uma garotada que, de vida – e no momento da 
explosão do movimento – tem apenas uma média de idade em torno dos 
dezoito anos. Uma geração que, insatisfeita com tudo, acaba de invocar o 
espírito de mudança. (BIVAR, 2018, p.48) 

  

A agressão que os punks trouxeram não era apenas musical. A moda e o 

vestuário também tinham a intenção de chocar e agredir a sociedade. Roupas de 

segunda mão, rasgadas, desbotadas, alfinetes de segurança atravessados nas 

roupas ou na pele dos punks, cabelos descoloridos, espetados. O visual era parte de 

um protesto que se somava à música para denunciar uma sociedade incapaz de dar 

respostas e perspectivas de futuro para uma juventude que encarava o desemprego 

na Inglaterra. Conforme Bivar: “Mas o punk não é só visual, só música crassa. É 

também uma crítica e um ataque frontal a uma sociedade exploradora, estagnada e 

estagnante em seus próprios vícios” (BIVAR, 2018). 

Quando o protesto dos punks ingleses chega ao Brasil, encontra eco em uma 

juventude também sedenta por respostas e por externar sua indignação diante da 

desigualdade, do desemprego, da inflação e da repressão do agonizante regime 

militar.  

Estes jovens conhecem, por meio do punk, uma possibilidade de se expressar 

e se posicionar. Montam bandas, escrevem músicas, produzem seus próprios discos 

e seus próprios shows. Tudo é muito precário e cheio de dificuldades, mas feito por 

eles mesmos, conforme os preceitos do do it yourself (faça você mesmo), uma das 

máximas do punk-rock. 

As práticas que sintetizam o princípio do it yourself estão bem descritas no 

trabalho etnográfico realizado por Janice Caiafa (CAIAFA, 1985). As bandas 

incentivam o público para que montem suas próprias bandas e expressem suas 

próprias ideias. As barreiras entre público e banda são quebradas, o que é muitas 

vezes representado pela ausência de palco nos locais de shows. As próprias bandas 

procuram lugares viáveis para se apresentar, carregam e alugam os equipamentos, 

chamam outras bandas para dividir os espaços e as responsabilidades da 

organização dos eventos.  
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A obra A filosofia do punk, do norte americano Craig O’Hara, tem um capítulo 

dedicado exclusivamente a explicar em que consiste o ideal do it yourself. Segundo 

O’Hara: 

 

As bandas punks tradicionalmente se ajudavam conseguindo shows em 
outras cidades, organizando turnês, lançando discos, etc. Houve poucos 
casos de competição de fora das bandas que regularmente “se vendem” para 
obter mais público e lucros. As bandas punks tendem a tocar apenas entre si 
porque têm ideias semelhantes sobre cooperação e não têm as atitudes 
competitivas que prevalecem na indústria musical. (O’HARA, 2005, p.152)  

 

Os meios para comunicar ao mundo suas ideias não ficam apenas nas bandas, 

mas também nos modos de produzir, organizar e divulgar as práticas musicais. Os 

punks do mundo todo criam sua própria imprensa alternativa, ao editar fanzines 

caseiros e enviá-los para outros punks em todas as partes do mundo. Em seus 

fanzines, os punks entrevistam bandas, resenham discos e filmes, escrevem textos 

sobre assuntos da atualidade e sobre o próprio punk, sem os filtros e pré-conceitos 

da mídia hegemônica, que via o movimento de fora e não conseguia retratá-lo sem 

incorrer em erros conceituais e caricaturas. 

A queixa dos punks sobre o tratamento dispensado a eles pela mídia 

hegemônica está documentada na obra Os fanzines contam uma história sobre punks 

(OLIVEIRA, 2015), de Antônio Carlos de Oliveira. A obra cobre a produção de fanzines 

punks em todo o Brasil nos anos de 1982 a 1984, além de comparar o conteúdo 

produzido com o que saía sobre os punks na mídia hegemônica no mesmo período.  

A correspondência entre os punks do mundo todo, que além da troca de 

fanzines envolvia também a troca de fitas k-7 com gravações das bandas, constituiu 

uma rede de comunicação muito antes das possibilidades de comunicação em rede 

abertas pela Internet. E hoje, com a Internet e os modelos globais de comunicação, 

negócios e fluxos informacionais, isso é maior ainda, dada a produção de localidades, 

nas quais fluxos informacionais globais e locais negociam sentidos. Os estudos sobre 

grupos juvenis e culturas urbanas têm trabalhado com o conceito de cosmopolitismo 

(ou cosmopolitismos, no plural), segundo o qual as zonas de contato, no contexto das 

diásporas globais e do grande fluxo migratório, se fazem presentes para formar redes 

de cooperação de atuações juvenis colaborativas, transformando estes jovens em 
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atores sociais emergentes. A música, assim, constitui-se como elemento importante 

dos cosmopolitismos, coadunando questões de representação cultural, mediação e 

trocas interculturais (PEREIRA, 2017).  

Embora tenha perdido apelo midiático, pouco mais de quarenta anos após seu 

surgimento, o punk não desapareceu, e ainda é um elemento importante culturalmente 

na expressão da juventude dos cenários urbanos no Brasil. As bandas não param de 

surgir e talvez nunca se tenha produzido tanta música punk como atualmente, em 

função das facilidades que o meio digital traz para a produção e difusão musical. Os 

custos para a produção de um disco físico não intimidam as bandas, que lançam os 

materiais diretamente nas plataformas digitais. A rede de comunicação via cartas dos 

anos 1980 migrou para as redes sociais. Muitos fanzines viraram blogs, embora 

alguns ainda resistam no velho formato de papel fotocopiado.  

Em São Paulo a cena punk se diversificou ao longo dos anos e se pulverizou 

em várias subdivisões: anarcopunks, street-punks, metal-punks, crust-punks, 

grinders, straight-edges. Essas cenas muitas vezes não dialogam entre si, embora 

tenham uma origem comum.  

O punk começou no mundo todo como um movimento jovem, e no Brasil não 

foi diferente. Quarenta anos depois, no entanto, muitos pioneiros ainda estão na ativa, 

seja tocando em bandas, seja apenas comparecendo aos eventos. Ao se colocarem 

na linha de frente e servirem de referência aos mais novos, acabam ressignificando 

os sentidos de ser jovem na dinâmica das relações entre gerações. 

Um aprofundamento das significações dessa cultura em seu contexto atual faz-

se necessário em face de sua presença na geografia das subculturas urbanas mesmo 

após quarenta anos de seu surgimento. Caracterizado num primeiro momento, pela 

imprensa, como moda passageira, o punk persistiu no cenário urbano como meio de 

expressão musical, visual, política e estética de modo geral de várias gerações na 

cidade de São Paulo. O encontro intergeracional, inclusive, ainda não foi estudado em 

suas consequências para ressignificar uma subcultura que sempre foi associada à 

juventude. 

No campo específico dos estudos acadêmicos, merece destaque o trabalho 

desenvolvido pela pesquisadora Paula Guerra sobre a cena punk de Portugal. Seu 

trabalho aborda a atualidade do punk, na sua abrangência e multiplicidade significante 

no contexto português. A investigação empreendida pela pesquisadora portuguesa 
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explora os significados culturais, sociais e simbólicos em torno da expressão estética 

do punk, para compreender processos identitários e societais que se estabelecem em 

torno das cenas musicais até a atualidade (GUERRA, 2013). 

Da extensa produção bibliográfica de Paula Guerra acerca do movimento punk, 

cabe destacar a obra As palavras do punk: Uma viagem fora dos trilhos pelo Portugal 

Contemporâneo, trabalho de ciências sociais empreendido em conjunto com o 

pesquisador Augusto Santos Silva, rico em estatísticas e entrevistas com integrantes 

da cena portuguesa. Neste trabalho, ao tentar definir o punk e ao abordar a 

possibilidade de tratá-lo como objeto de estudo da sociologia, Guerra e Silva 

destacam três aspectos da especificidade do punk frente a outras subculturas juvenis.  

Segundo os autores, o punk é, primeiramente, uma forma musical. Desse ponto 

de vista, deriva do grande universo do rock and roll, mas com alguns aspectos 

diferenciadores. São eles a inovação (pois o punk explode em um momento histórico 

de certa institucionalização do rock, tanto do ponto de vista da legitimidade do rock 

frente às grandes gravadoras da indústria fonográfica, quanto do ponto de vista das 

instâncias de legitimação cultural fora do mercado, como quando a Rainha da 

Inglaterra condecorou os Beatles em 1965), a dissidência (o punk se afirma como uma 

dissidência e oposição à lógica de cooptação da rebeldia do rock, retomando traços 

da chamada contracultura) e a lógica do “faça você mesmo” (sendo o punk uma forma 

musical que não exige perícia técnica por parte daqueles que executam as músicas, 

ele está, em princípio, disponível a todos que queiram fazer uso dele para se 

expressar) (SILVA, GUERRA, 2015). 

Em segundo lugar, ainda de acordo com Guerra e Silva, o punk é um 

movimento cultural que reivindica para si uma série de especificidades: 

posicionamento à margem, ou no “subterrâneo”, do que é considerada a cultura 

instituída, o status quo; o desafio permanente às normas instituídas, o questionamento 

permanente e incansável das convenções e símbolos já naturalizados pela sociedade; 

a busca de coerência pessoal, entre o que se diz e o que se faz, entre o que se veste 

e o que se é. Estes são os pontos fundamentais que demarcam e opõem o punk a 

outras subculturas (SILVA, GUERRA, 2015). 

Por fim, segundo os pesquisadores, o punk é uma cena, isto é, uma estrutura, 

por assim dizer, que liga os diferentes protagonistas desse movimento cultural: 

bandas, editoras, críticos, público, fãs. O conceito de cena coloca ênfase na partilha 
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de um estilo de vida, isto é, a partilha de uma estruturação social a partir de hábitos 

de consumo e de lazer (SILVA, GUERRA, 2015).  

À parte isso, centenas de monografias, dissertações e teses acadêmicas 

abordam algum aspecto do punk dentro dos mais variados campos de pesquisa: 

sociologia, antropologia, história, comunicação, moda, arquitetura e urbanismo. 

No campo da comunicação, os trabalhos são marcados pela abordagem 

multidisciplinar, por meio da apropriação de diversas outras disciplinas que subsidiam 

a pesquisa em comunicação. Quando se trata de pesquisa acadêmica na área da 

comunicação a abordagem teórica, tal como chama a atenção Muniz Sodré em A 

ciência do comum: notas para o método comunicacional, não pode deixar de ser 

transdisciplinar, ou mesmo multidisciplinar, característica dos estudos acadêmicos na 

área de comunicação, que se servem de ferramentas de diversas disciplinas, tais 

como a antropologia e a sociologia, conforme o resultado que se quer alcançar 

(SODRÉ, 2014). 

1.3 – A gênese do punk paulistano segundo o jornal Folha de São Paulo 

O jornalismo, sobretudo quando as mídias sociais ainda não estavam 

presentes, é uma forma de representação fundamental das questões culturais, uma 

vez que é uma voz autorizada e reconhecida socialmente como válida. Para 

compreender de que maneira se dá a validação social da representação midiática pela 

via do jornalismo, talvez seja útil passar rapidamente pelo conceito de representação 

social segundo o psicólogo social Serge Moscovici (2015). De acordo com Moscovici, 

a representação social é uma modalidade de conhecimento que opera de maneira 

particular. A função da representação social é a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos. Ao tratar de que tipo de conhecimento é a 

representação social, Moscovici parte de duas premissas: primeiro, que não há uma 

separação absoluta entre mundo exterior e indivíduo, que sujeito e objeto (este 

entendido de modo dinâmico e não estável) não são totalmente heterogêneos; 

segundo, que a representação social funciona como uma espécie de preparação para 

a ação por parte do indivíduo. Deste modo, as representações sociais são geradas 

por meio de um duplo movimento. Elas partem da observação da realidade feita pelo 

indivíduo e, num segundo momento, a observação da realidade gera um relato. Estes 

relatos podem assumir várias formas, desde um texto acadêmico até os modelos 

informais de conversação (MOSCOVICI, 2015). 
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 É deste conjunto de observação e relatos que surge o conhecimento. Este 

conhecimento, isto é, a representação social, não opera, no entanto, em um plano 

meramente individual (como o próprio nome indica, afinal). Elas dependem de diálogo, 

intercâmbio de ideias e transmissão de informações (MOSCOVICI, 2015). É neste 

sentido que a imprensa assume um papel fundamental no que se refere às 

representações sociais do punk. Vale lembrar que muitos punks da década de 1980 

relatam terem tido contato com o punk pela primeira vez por meio da Revista Pop, que 

circulava naquela década. Um dos relatos de história de vida no terceiro capítulo, 

inclusive, faz referência a como a imprensa representava os punks, e relata como essa 

representação influencia, de certo modo, a maneira como os punks são vistos pela 

sociedade e até como representam a si mesmos.  

O ano de 1982, conforme já visto antes neste trabalho, é considerado o marco 

da “explosão” punk em São Paulo (um tanto tardia, dado que na Inglaterra e em Nova 

York esse marco é, grosso modo, 1977; há registros de bandas já ativas em 1979 em 

São Paulo, caso do Cólera, por exemplo, mas tal atividade ainda era incipiente e não 

constituía um fenômeno que merecesse a atenção da imprensa). Se Bivar afirmava 

que a colaboração dos punks com a imprensa no ano em questão foi enorme, apenas 

uma pesquisa nos acervos da imprensa do período pode verificar se não houve 

exagero na afirmação.  

Para fins desta pesquisa, abordei apenas o acervo do jornal diário Folha de 

São Paulo. Sendo um dos maiores jornais diários do país em circulação e influência 

(e nos anos 1980 com uma agenda forte de enfoque em cadernos que enfocavam a 

vida cultural paulistana), o recorte é válido para os fins a que me proponho aqui: 

demonstrar de que modo o punk paulistano foi abordado e representado pela 

imprensa paulistana no momento que convencionou-se chamar de gênese ou origem 

do movimento punk na cidade de São Paulo.  

A primeira referência ao punk em 1982 na Folha de São Paulo aparece em 

coluna de Miguel de Almeida, no caderno de cultura do jornal, a Ilustrada, em 8 de 

janeiro de 1982. Trata-se de breve reflexão comparando o rock ao punk, colocando o 

primeiro como gênero musical rebelde posteriormente cooptado pela indústria cultural, 

e o segundo como uma tentativa de reverter o processo de cooptação. Tentativa, na 

análise do autor, fadada ao fracasso. De acordo com o autor: “Punk me cheira como 
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mais um produto da indústria: a voz do lumpem.” Ainda assim, não descarta que há 

certo valor estético, mesmo que seja apenas um movimento de retorno aos princípios 

do rock mais básico e visceral: “De interessante é o estado arcaico das ideias. Quando 

se propõe uma volta ao rock’n roll beabá, não é só um retrocesso, é também uma 

retomada. Ok, o mesmo caminho leva a outro lugar? Me parece um curto-circuito, isso 

sim” (ALMEIDA, 1982). 

Há várias outras ocorrências sobre o punk de modo geral (resenhas de discos 

lançados no exterior, colunas sobre bandas inglesas como Sex Pistols e The Clash), 

mas busquei manter o foco nas reportagens ou colunas de opinião que tratem 

estritamente do punk em São Paulo.  

Em 24 de julho de 1982, os punks ganharam a capa da Ilustrada, em matéria 

com fotos e o título “No punk brasileiro, a nostalgia a James Dean”. Escrita por Ligia 

Sanches, a matéria traz entrevistas com Clemente e Callegari, da banda Inocentes, 

com Fábio Sampaio, da Punk Rock Discos, entre outros punks. Nenhum dos 

entrevistados faz qualquer referência ao ator citado no título. A repórter deve ter 

associado as jaquetas pretas, parte da vestimenta da maioria dos punks na época, ao 

visual do ator morto precocemente e um dos símbolos da rebeldia nos anos 1950. 

A matéria, de modo geral, trata os punks de forma positiva, retratando-os como 

pacíficos, mas com referências às “gangs” e “tretas”. Um dos entrevistados, Kid Vinil, 

que à época comandava um programa na rádio Excelsior FM, afirma que o punk não 

é um modismo e que é um movimento forte. Perguntado se existe de fato um 

movimento punk, Kid Vinil responde: “Existe e está crescendo. Não vai ser absorvido. 

As pessoas se revoltam porque ele é radical, então insistem que é coisa do passado. 

Não é. Até em Los Angeles tem uma garotada que contesta com punk rock.” 

(SANCHES, 1982). 

Se a resposta de Kid Vinil pode soar exagerada em alguns termos, pode-se 

observar também que, apesar do tom positivo, há certo ceticismo por parte da 

imprensa. Esta acabou de descobrir que há punks em São Paulo, embora eles já 

estivessem se reunindo na Punk Rock Discos desde 1979, segundo relatos de Fábio 

Sampaio, proprietário da loja.  
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Nessa mesma data os punks apareceram em pequena chamada na capa da 

Folha de São Paulo, referência à matéria de Lígia Sanches, com o título: “Os nossos 

rebeldes e pacíficos punks.” No breve texto da chamada, mais uma referência à James 

Dean, talvez uma forma de atrair a atenção do leitor saudosista do ator. 

A Ilustrada de 26/09/1982, um domingo, dia em que o caderno de cultura da 

Folha costuma trazer textos mais longos e reflexivos, trouxe um texto de Pepe Escobar 

sobre os punks de São Paulo. O gancho da matéria foi a produção do vídeo “Garotos 

de subúrbio”, da produtora Olhar Eletrônico, sob a condução do cineasta Fernando 

Meirelles. 

O texto parte de uma reflexão sobre a tragédia e a comédia gregas e passa por 

Shakespeare para trazer a informação curiosa de que o poeta e dramaturgo inglês foi 

o primeiro a utilizar o termo “punk”, quase quatrocentos anos antes. “Punk” designava, 

em Shakespeare, não um jovem de moicano e jaqueta de couro, evidentemente, mas 

a figura da prostituta. 

Com uma linguagem algo poética e filosófica, Escobar reflete sobre a natureza 

do fenômeno punk:  

 

O punk surge como moda, traveste-se magicamente em gênero 
musical – irmão delirante e noturno do rock – e de repente está 
crepitando pelas cidades ponta-de-lança do capitalismo pós-industrial 
como uma nova cosmovisão em cujo centro está um niilismo ativo, 
apaixonadamente perturbador. Nietzsche sorri (ESCOBAR, 1982). 

 

Cabe a pergunta se não há algum exagero na análise de Escobar. O jornalista 

coloca os punks lado a lado com as vanguardas artísticas do século XX. Sem dúvida 

os punks bebem na fonte delas, sobretudo na do Dadaísmo, mas daí a se afirmar 

serem uma outra vanguarda, demandaria uma investigação estética mais 

aprofundada e cuidadosa.  

Escobar também destaca o caráter cosmopolita do punk. Segundo o autor, a 

linguagem do movimento é a mesma nas diferentes capitais do mundo onde se faz 

presente. Mas não deixa de mencionar que o punk de São Paulo é essencialmente 

proletário, marginalizado e periférico: “Os punks, no entanto, moram na periferia, 
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trabalham, marcam ponto e andam a pé ou de trem de subúrbio. Continuam formando 

sua rede de comunicação, escavando rizomas nas galerias, becos e quebradas de 

nossas policiadas superfícies urbanas” (ESCOBAR, 1982). 

Ao refletir sobre o caráter político dos punks, Escobar observa que a maioria 

deles votava, então, no PT, por uma série de contingências, mas não abraçavam o 

partido cegamente e consideravam todos que aspiravam ao poder como inimigos. A 

afirmação do anarquismo, embora ainda incipiente, já existe entre os punks de 1982. 

Sobre a relação dos punks com a política anarquista, Escobar tece o seguinte 

comentário: “O anarquismo que concebem, como outros sonhadores, é uma espécie 

de Forma Poética, que não vem do passado mas apenas do futuro. Uma vivência 

existencial, e não uma política, filosofia ou ética. Uma autodefesa frente a um mundo 

hostil” (ESCOBAR, 1982). 

O texto também traz um destaque com breve análise dos dois primeiros 

registros dos punks de São Paulo em vinil: o LP coletânea “Grito Suburbano”, que 

contou com as bandas Inocentes, Cólera e Olho Seco; e o compacto “Violência e 

Sobrevivência”, da banda Lixomania, ambos distribuídos pela Punk Rock Discos, loja 

nas Grandes Galerias, Centro de São Paulo. A análise não é condescendente. Logo 

no primeiro parágrafo, observa-se que os dois registros fonográficos se afirmam por 

sua inaudibilidade. Os grupos paulistanos, ainda segundo a análise, passam longe da 

sofisticação sonora dos grupos ingleses que carregam a bandeira do punk. 

Em seguida, porém, a análise aborda o ponto positivo dos registros. O som ali 

é o menos importante, afirma o texto. Os discos estão para além de um julgamento 

moral e musical. Eles exprimem, sempre segundo a análise, as partes malditas de 

nossos instintos e nos reconciliam com nossos fantasmas, a partir de suas guitarras 

distorcidas, batidas aceleradas e vocais crispados. 

O destaque final é o filme da produtora Olhar Eletrônico, “Garotos de Subúrbio”, 

o primeiro do Brasil sobre os punks. O texto afirma que o filme não é propriamente um 

produto punk, como foram alguns dos filmes produzidos na Europa, mas uma reflexão 

honesta e apaixonada sobre o tema. O elogio maior ao filme está na afirmação de que 

a equipe da Olhar Eletrônico mostrou como desestabilizar a anemia linguística da 

mídia eletrônica brasileira.    
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Embora saiam sempre na Ilustrada, algumas notas sobre os shows punks em 

São Paulo, por vezes, se assemelham a conteúdo que poderia estar na editoria de 

polícia. É o caso de nota sobre um show no Clube Luso-Brasileiro, publicada na 

Ilustrada em 19/10/1982. A nota curta e não assinada relata que o show foi encerrado 

pela polícia militar paulista, que invadiu o recinto e revistou os punks. 

O texto traz relatos de punks que reclamaram da perseguição que costumavam 

sofrer dos policiais. Além disso, há o depoimento de um antropólogo e professor da 

Unicamp, Anthony Henman, que fazia pesquisa etnográfica sobre os grupos punks de 

São Paulo. O pesquisador relatou que os policiais invadiram o local “como selvagens”. 

Antonio Bivar também estava presente. A nota menciona que o dramaturgo estava 

prestes a lançar o livro “O que é punk” pela Editora Brasiliense. Bivar reclamou da 

ação policial, segundo a nota, e disse que do jeito que as coisas caminhavam, logo 

não haveria mais locais para os grupos punks se apresentarem. 

Sempre segundo a nota publicada na Ilustrada, os policiais foram chamados 

por causa de uma confusão entre punks que estavam na porta do show e um motorista 

que passava pelo local. Segundo relatos de presentes, o motorista quase atropelou 

alguns dos punks e teria dado marcha a ré para, de fato, tentar atropelar alguns deles. 

Os punks revidaram e quebraram os vidros do carro. 

O acontecimento mais importante para os punks de São Paulo no ano de 1982 

foi a realização do festival “O Começo do Fim do Mundo” no recém inaugurado Sesc 

Pompéia. Organizado por Antonio Bivar, que aproveitou a ocasião para lançar o livro 

“O que é punk”, pela Coleção Primeiros Passos, da Editora Brasiliense, o evento 

contou com vinte bandas punks em dois dias, 27 e 28 de novembro de 1982. Além 

das apresentações das bandas, houve exibição de documentários. 

A cobertura da Ilustrada após o evento teve tom negativo. Em matéria não 

assinada de 29 de novembro de 1982, o título destaca que o festival terminou com 

prisões: “Festa dos punks termina com prisões”. O lide da matéria traz palavras como 

“prisões”, “pancadaria” e “protestos”, além da informação de que até o início da noite 

vários punks ainda estavam sendo levados à delegacia para serem fichados, 

enquanto os menores eram encaminhados ao Juizado de Menores. 



38 
 

 
 

A partir do terceiro parágrafo, o tom negativo é amenizado. O texto dá voz ao 

jornalista Luciano Borges, que assistia à apresentação dos punks. Segundo ele, o 

aparato policial enviado ao Sesc era desnecessário, pois a maioria dos punks eram 

adolescentes que precisavam apenas de diálogo. Na sequência, porém, a matéria 

relata que moradores incentivaram os policiais a usarem os cassetetes e bombas de 

efeito moral contra os jovens punks. Esse foi, basicamente, o relato sobre o primeiro 

dia do festival, uma sexta-feira. 

Sobre o segundo dia, sábado, o tom é quase de festa. O texto destaca o visual 

“extravagante” e criativo dos punks. Relata também que o público não era constituído 

apenas pelos próprios punks, mas pela classe média do bairro, curiosos, fotógrafos 

freelancers, artistas em geral. E menciona que muitas dessas pessoas saíram 

fascinadas com o que viram. 

O parágrafo que fecha o texto traz um resumo dos incidentes negativos: 

banheiros quebrados, depredação de material do Sesc Pompéia, brigas. Em tom algo 

irônico, menciona também as palavras de ordem gritadas pelos punks, como “vamos 

destruir o sistema” e aponta certa contradição ou falta de coerência política ao citar 

que não faltaram no espaço símbolos como estrelas do PT e suásticas nazistas.  

Sobre as bandas e apresentações, apenas uma menção elogiosa a três bandas 

na coluna Painel da Ilustrada. A coluna destacou as bandas Juízo Final (vocalista com 

uma bandeira do Brasil pregada à camiseta negra), Skisitas (banda formada por 

quatro garotas que se apresentavam publicamente pela primeira vez) e o quarteto do 

ABC chamado Ulster (todos com o rosto coberto por capuzes, como se fossem 

terroristas). Segundo a coluna, tais bandas poderiam não resistir a um julgamento em 

termos estritamente musicais, mas a garra das performances tocou e surpreendeu os 

ouvintes. 

Um dia antes, 27/11/1982, os punks estavam na capa da Ilustrada, com direito 

a foto de uma punk identificada como Denise. O texto foi assinado por Pepe Escobar. 

O jornalista anunciou o primeiro festival punk de São Paulo com tom otimista e leve, 

destacando que os punks estavam deixando os seus guetos habituais para se 

apresentarem e dialogarem com a cidade. Afirmou que quem saísse de casa para 

conhecer os punks e suas bandas não deixaria de se deixar contaminar por sua 

pureza. 
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O festival foi anunciado como um acontecimento cultural digno do interesse do 

leitor da Ilustrada. Além de citar os nomes das vinte bandas que se apresentariam, 

Escobar destacou que o evento era organizado por Antonio Bivar, conhecido 

dramaturgo, e listou as atrações disponíveis para além dos shows das bandas: 

exposições de fotos e mostras de documentários, desde os feitos por produtoras 

profissionais até trabalhos de conclusão de curso de faculdades de comunicação. 

Escobar também relaciona os punks ao espaço urbano de São Paulo e suas 

transformações culturais no início da década de 1980: “Este festival é muito importante 

para colocar os punks de São Paulo no devido contexto das transformações que estão 

ocorrendo no espaço cultural da cidade.” (ESCOBAR, 1982). 

O ano de 1983 não é tão generoso com os punks de São Paulo quando se trata 

da cobertura da Folha e particularmente da Ilustrada. Passada a novidade e o grande 

festival no Sesc Pompéia, a imprensa passa a dar menos atenção às atividades 

desses grupos, embora eles não tenham parado de produzir seus discos, shows e 

fanzines. 

Com o vocábulo “punk” já incorporado pela mídia e introduzido no senso 

comum, textos e reportagens passam a usar o termo para fazer comparações com 

bandas de fora do universo do Punk Rock, como na ocasião da vinda do Kiss em 

1983. A palavra também aparece em textos de moda, sempre para definir um estilo 

que abusa da cor preta e utiliza correntes e tachas no vestuário. 

Os punks de São Paulo como notícia ou como objeto de curiosidade da 

Ilustrada, no entanto, praticamente desaparecem. Em 21 de junho de 1983, por 

exemplo, há uma resenha de Pepe Escobar sobre o filme punk inglês Jubilee, que 

acabava de ser lançado no Brasil com cinco anos de atraso. O texto trata das 

personagens e enredo do filme, mas não faz nenhuma analogia ou conexão com os 

punks de São Paulo. O tom da resenha é elogioso, como pode-se ver a partir deste 

trecho: “Para todos que têm a estética como uma de suas preocupações, ‘Jubilee’ é 

fundamental. Mesmo chegando com cinco anos de atraso (mas chegou), vai instaurar 

muita perplexidade. Ótimo” (ESCOBAR, 1983). 

Ávida por novidades, a imprensa abraça as novas tendências lançadas pela 

indústria musical. Se na Europa a virulência da onda punk foi substituída nas rádios 



40 
 

 
 

pelo ritmo mais adocicado da New Wave, no Brasil não foi diferente, embora com o 

atraso típico que caracterizava a velocidade da comunicação no início dos anos 1980. 

Se em 1982 a notícia era o festival punk no Sesc Pompéia, em 1983 é uma festa New 

Wave, no mesmo local, que aparece na capa da Ilustrada. 

O texto é assinado por Lígia Sanchez, e traz descrições das roupas 

extravagantes típicas do estilo. Trata-se de uma extravagância bem diferente da 

atribuída aos punks: o visual mais colorido dá lugar à predominância do preto, 

penteados e óculos escuros fora dos padrões imperam. As bandas também são 

outras: Titãs, Ira! e Magazine, esta última a banda de um dos maiores divulgadores 

do punk no Brasil, Kid Vinil.  

Segundo o relato de Lígia, os punks compareceram à festa, mas o retrato que 

se fez deles não é positivo. Os punks aparecem como encrenqueiros que querem 

estragar o clima da festa, talvez com rancor de terem sido preteridos pela “nova onda”: 

“O new wave chamou à portaria cruel (...) os integrantes do movimento punk da 

cidade. Gente invariavelmente sem dinheiro, pouco humor e muita vontade de arranjar 

encrenca (...) Um cuspiu daqui, outro de lá, na guerra viscosa sobrou vontade de um 

pontapé violento” (SANCHEZ, 1983). 

Kid Vinil, curiosamente, é apresentado no texto como “ex-punk”, rótulo que 

parece abraçar sem nenhum constrangimento. Segundo Lígia Sanchez, o vocalista 

da banda Magazine acredita que há certa “evolução artística” na virada do punk para 

a new wave. Palavras de Kid Vinil na reportagem: “Na Inglaterra mesmo o movimento 

punk sempre foi pequeno. E as pessoas crescem, mudam de gosto, aperfeiçoam. Em 

77 o Clash era punk e foi indo até virar new funk” (SANCHEZ, 1983). 

Em 1984, os punks já aparecem em resenhas, matérias e textos em geral como 

algo do passado, algo que foi, não algo que ainda está acontecendo. Um exemplo é 

o texto de Pepe Escobar na Ilustrada em 11 de janeiro de 1984. Ao analisar a relação 

entre sexo e música pop na história, o jornalista se refere aos punks nesses termos: 

“... os punks surgiram da escumalha da Terra e viraram tudo de cabeça para baixo. 

Cuspiram na cara do distinto público e proclamaram que sexo não estava com nada” 

(ESCOBAR, 1984). 
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Considerando-se que o texto abria com uma reflexão sobre o papel 

predominante do sexo na música de então, a afirmação que os punks seriam, de certa 

forma, “anti-sexo”, os coloca numa posição anacrônica no panorama mundial da 

música pop. Para reforçar a imagem de anacronismo, Escobar usa o termo 

“stalinismo” para se referir aos punks, colando neles uma imagem de ultrapassados e 

autoritários: “O punk começou como um anarquismo niilista. Virou stalinismo. 

Funcionou como um presságio do vazio moral corrente” (ESCOBAR, 1984). 

Apesar de a cobertura da Ilustrada sobre os shows, lançamentos e atividades 

dos punks ter esfriado após 1982, o lançamento da coletânea Ataque Sonoro, em 

1985, recebeu uma crítica positiva no jornal do dia 31 de dezembro desse mesmo 

ano. A crítica de Fernando Naporano, inclusive, ironizou o modismo da new wave e 

aconselhou às pessoas que prestassem atenção à realidade e desacostumassem a 

cabeça “moderninha”: “O lançamento deste ‘Ataque Sonoro’ vem confirmar que, 

mesmo perante a massificação da cretinice ‘uêive’ do pop nacional, o punk, por umas 

e por outras, é ainda um solitário, sincero e vitorioso movimento” (NAPORANO, 1985). 

O tom elogioso é contrabalançado com ressalvas aos aspectos técnicos do 

disco, tanto no que se refere à produção musical em si quanto à habilidade dos 

músicos. Naporano lembra, porém, que a técnica é secundária no universo punk, 

sendo a atitude e a “ideologia” das bandas os aspectos que se sobrepõem à perícia 

na composição e execução as músicas. 

A crítica também atualiza o leitor sobre a “evolução” do punk clássico dos anos 

1970 para a sua vertente mais raivosa que surgiu na Europa e nos EUA no início dos 

anos 1980, o hardcore: “Para quem não sabe, o hardcore é uma manifestação 

posterior ao punk oficial de 76. É tocado de forma muito mais rápida, mais radical em 

suas propostas políticas, menos melodioso, com a pulsação da bateria quase que 

desgovernada...” (NAPORANO, 1985). 

O texto comenta, de modo breve, a participação de cada uma das dez bandas 

da coletânea, sem destacar nenhuma. E finaliza com um elogio que reforça o fato de 

a autenticidade e garra das bandas estarem acima da habilidade técnica: “Enfim, 

apesar de todas as falhas detectáveis, dos limites musicais e das letras pouco 

trabalhadas a nível poético, a força destes grupos está na sinceridade de suas 

emoções e na militância em seus ideais” (NAPORANO, 1985).  
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Por fim, já no ano de 1986, o punk aparece na Ilustrada em matéria de 04 de 

novembro de 1986, assinada por Olympio Barbanti Jr., como o som que embala e “faz 

a cabeça” dos skatistas de São Paulo. É a primeira vez que o som punk aparece na 

Ilustrada como algo que pode estar fora do próprio universo dos punks. Nem todos os 

skatistas se assumem como punks, embora muitos o sejam e montem bandas. Eles 

preferem, no entanto, chamar as bandas de “skate-punk”, embora o som, a rigor, seja 

exatamente o mesmo executado pelas bandas não ligadas ao universo do skate. 

O repórter vai buscar o motivo dessa relação entre identificação e diferenciação 

entre punks e skatistas na voz destes: “... Fábio ‘Bolota’, por exemplo, diz não 

entender por que alguns punks saem por aí quebrando tudo. ‘Isso não tem explicação.’ 

Ele afirma que os skatistas se identificam com o punk porque o esporte tem 

movimentos radicais e o som punk é radical” (BARBANTI JR, 1986). 

A partir das reportagens por aqui expostas e brevemente analisadas, pudemos 

perceber como o punk em São Paulo passou de uma quase celebração por parte da 

Ilustrada, a partir da explosão punk em 1982 (embora as bandas já estivessem em 

atividade, pelo menos, desde 1979), até quase desaparecer da cobertura do caderno 

de cultura da Folha em 1986, com aparições esporádicas e comparações com a new 

wave, que seria o “substituto” do punk segundo a lógica da indústria musical. 
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1.4 – Dois exemplos de expressão da identidade punk: fanzines e festivais 

 

 

1.4.1: A produção de fanzines e a comunicação comunitária 

 

A despeito de estarem espalhados pelo mundo, todos os punks, seja na 

Finlândia, no Brasil, nos Estados Unidos, onde for, se entendem como uma 

comunidade única. As práticas musicais e artísticas se repetem em diferentes 

localidades geográficas. Entre essas práticas, destaca-se a produção de fanzines. 

Abordarei aqui brevemente em que consiste essa noção de comunidade e como ela 

está estritamente relacionada à produção dos fanzines que se conectam em uma rede 

mundial. 

Bauman afirma que a palavra “comunidade” não possui apenas significados, 

mas também evoca sensações (BAUMAN, 2003). As sensações que ela evoca são 

essencialmente boas justamente por conta dos significados que a palavra carrega. A 

comunidade, segundo Bauman, é um lugar cálido, o lugar do aconchego e da 

segurança. A segurança vem da confiança que depositamos no outro, pois a 

comunidade é também o lugar onde podemos esperar a boa vontade alheia 

(BAUMAN, 2003).  

É importante ressaltar que a sensação de segurança que a comunidade 

proporciona cobra seu preço, conforme nos alerta Bauman, em termos de diminuição 

da liberdade. A segurança implica, necessariamente, em renunciar a certa autonomia 

e liberdade de agir: é preciso confiar na comunidade e não questionar seus 

fundamentos, agir conforme o que é esperado pela comunidade, e não conforme o 

que manda a vontade individual de cada um (BAUMAN, 2003). 

Mas qual é o elemento que dá a “liga” de uma comunidade? Ferdinand Tönnies 

diferencia sociedade de comunidade. Para este autor, a sociedade é entendida como 

a vida pública. Dito de outro modo, a sociedade é “oficial”, regida por leis e normas, 

com toda a sua frieza e burocracia. A comunidade, por outro lado, se encontra no 

âmbito da vida íntima, compartilhada: “... tudo aquilo que é partilhado, íntimo, vivido 
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exclusivamente em conjunto (...) será entendido como a vida em comunidade” 

(TÖNNIES, 1995). 

A sociedade, de acordo com Tönnies, é um agregado mecânico e artificial, de 

caráter passageiro e aparente, enquanto a comunidade representa uma forma de vida 

que gera um elo comum, verdadeiro e duradouro. A comunidade é forte e viva, como 

um organismo, ao contrário do elemento artificial e sem vida que caracteriza a 

sociedade (TÖNNIES, 1995). 

O que cria esse laço verdadeiro e duradouro que caracteriza a comunidade é a 

intersubjetividade, ou, nos termos de Harari, as “ordens imaginadas” (HARARI, 2016). 

A realidade, de acordo com Harari, não se divide em realidade objetiva (as 

coisas existem independentemente das crenças e sentimentos dos indivíduos, como 

a gravidade, por exemplo, que existe e continua a agir quer as pessoas acreditem nela 

ou não) e realidade subjetiva (coisas que dependem de crenças e sentimentos 

pessoais para existirem, como, por exemplo, a dor que apenas um indivíduo pode 

sentir). Há um terceiro elemento que a maioria das pessoas não costuma levar em 

conta: a realidade intersubjetiva (HARARI, 2015). 

A realidade intersubjetiva se funda na comunicação entre humanos, e não na 

crença e nos sentimentos de indivíduos isolados. Harari afirma que muitos dos mais 

importantes agentes da história são realidades intersubjetivas. É o caso do dinheiro, 

por exemplo. O dinheiro não tem valor objetivo. Seu valor está fundado no fato de que 

bilhões de indivíduos no planeta acreditam que ele possui valor. Assim, ele pode ser 

trocado por bens, alimentos. Se as pessoas deixassem de acreditar de uma hora para 

outra, o dinheiro perderia seu valor (HARARI, 2015). 

Não apenas o dinheiro, mas os deuses e as religiões, segundo Harari, são 

realidades intersubjetivas. Quando as pessoas deixam de acreditar em determinados 

deuses (como já aconteceu diversas vezes na história), eles perdem todo seu poder 

e influência. Nas palavras de Harari: 

 

É relativamente fácil aceitar que o dinheiro é uma realidade intersubjetiva.                          
Geralmente as pessoas também se comprazem em saber que os antigos 
deuses gregos, impérios malignos e valores de culturas estrangeiras só 
existem em nossa imaginação. Mas ainda não queremos aceitar que nosso 
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Deus, nossa nação, nossos valores são apenas ficção porque é isso que dá 
sentido à nossa vida (...) Na verdade, contudo, a vida da maioria das pessoas 
só tem significado dentro da rede de histórias que elas contam umas para as 
outras. (HARARI, 2015, p.159) 

 

O que fundamenta e solidifica uma comunidade, portanto, é o significado que o 

grupo atribui para a própria existência, e esse significado é tecido por uma rede 

comum de histórias compartilhadas (HARARI, 2015). 

O que um punk finlandês tem em comum com um punk brasileiro? E o que este 

tem em comum com um punk norte-americano? O que faz com que pessoas tão 

distantes geograficamente se identifiquem como seres pertencentes a algo comum? 

Como eles são capazes de reconhecerem uns aos outros enquanto punks mesmo 

quando não falam o mesmo idioma, não partilham os mesmos costumes? Ora, eles 

acreditam nas mesmas histórias, eles compartilham a mesma rede de histórias tecidas 

pelos punks em todo o mundo. Eles se identificam, por meio das narrativas 

compartilhadas, com a mesma unidade estético-ético-política que caracteriza a 

comunidade punk, tanto aqui como em qualquer outro lugar do mundo. 

Essas narrativas são compartilhadas entre os próprios punks e com pessoas 

de fora da comunidade sobretudo por meio de músicas, mas não apenas por meio 

delas. Os fanzines, publicações independentes de baixa tiragem, baixo custo, feitas 

de forma amadora pelos próprios punks, também são um importante veículo de ideias, 

narrativas, histórias. Podem os fanzines, por conta de seu caráter independente, 

horizontal, não-hierarquizado, serem considerados ferramentas da chamada 

comunicação comunitária? Convém, para tentar esclarecer essa questão, conceituar 

brevemente o que vem a ser comunicação comunitária. 

Sabemos, por meio da etimologia, que a palavra “comunicação” tem sua origem 

no substantivo latino communicationem, que significa “ação de tornar comum”. Essa 

ação de tornar comum, segundo Lima, se desdobra em dois sentidos que são polos 

opostos da ação de comunicar: o sentido de transmitir e o sentido de compartilhar 

(LIMA, 2001). 

O sentido de transmitir implica um processo unidirecional. Ele supõe que algo 

possa ser apropriado e em seguida transmitido a outros. O sentido de compartilhar, 

por outro lado, é um processo comum, participativo. Ele supõe, no extremo oposto da 
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transmissão, uma co-participação, um compartilhamento, uma comunhão. Essa 

distinção pode ser explicitada, ainda de acordo com Lima, do seguinte modo: o ato de 

transmitir supõe uma comunicação manipulatória; o ato de compartilhar supõe uma 

comunicação participativa (LIMA, 2001). 

A comunicação comunitária toma como modelo, evidentemente, o sentido de 

compartilhar. É a comunicação entendida como diálogo, como um processo dialógico 

e participativo, não-hierarquizado. Segundo Lima, esse modelo foi elaborado por 

Paulo Freire ainda no final dos anos 1960, e assumiu um lugar importante nas teorias 

das comunicações a partir das potencialidades das tecnologias interativas, na esteira 

da revolução digital (LIMA, 2001). 

Não apenas as tecnologias digitais, mas avanços nas tecnologias de 

comunicação de modo geral, antes mesmo da era digital, permitiram ampliar o alcance 

e a importância dos estudos da comunicação como diálogo. Nas palavras de Lima: 

 

No Brasil dos anos 70, as novas tecnologias da época – o gravador cassete, 
a câmera de vídeo, o videocassete – anunciavam uma potencialidade de 
democratização das comunicações, desde que controladas pelos 
movimentos e grupos populares. Foram muitos os experimentos do período 
que tomaram como referência as obras de Freire a Antonio Gramsci, sendo 
os mais conhecidos aqueles nomeados como “comunicação das classes 
subalternas”, “comunicação alternativa” e/ou “comunicação popular”. (LIMA, 
2001, p.51) 

 

De acordo com Paiva e Gabbay, estas experiências não se esgotaram nos anos 

1970, mas foram até mesmo aprofundadas após o período de enxugamento do Estado 

que se seguiu à ditadura militar no Brasil. A ausência do Estado em comunidades com 

carências de recursos materiais e de infraestrutura abriu o campo para a implantação 

de diversas experiências de comunicação comunitária, tendo como objetivo mobilizar 

grupos marginalizados da sociedade e atuar em oposição à mídia hegemônica 

comercial (PAIVA; GABBAY, 2014). 

Em um apanhado geral dos conceitos que permeiam a prática da comunicação 

comunitária, Paiva e Gabbay destacam a adaptação da linguagem, que procura, 

deliberadamente, não reproduzir os modelos e estereótipos típicos da comunicação 

de massas; a criatividade, que é exercida de uma perspectiva de independência do 
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aparato tecnológico dos veículos de mídia tradicionais; e, por fim, a vinculação 

comunitária, isto é, a identificação coletiva em torno de valores comuns, partilhados 

pelo grupo, com o objetivo de expandir as reivindicações locais por meio dos veículos 

comunitários alternativos, comunitários e independentes (PAIVA; GABBAY, 2014). 

A partir desta breve conceituação da comunicação comunitária, podem os 

fanzines punks integrarem o rol de veículos que fazem parte desta estratégia 

comunicacional? Para responder a essa questão, é preciso compreender o que é um 

fanzine. 

O fanzine é uma publicação independente, no sentido de que não é ligado a 

empresas de comunicação. Feito de forma amadora e com tiragem pequena, seu 

processo de criação e produção depende da criatividade dos fanzineiros. Geralmente 

é um processo artesanal, com fotocópias, colagens e sem grandes recursos materiais. 

Segundo Bivar, o termo “fanzine” decorre da junção das palavras “fan” (fã, em 

inglês) e “magazine” (revista, em inglês). É, portanto, uma revista do fã, mas em 

sentido estrito: é feita pelo fã e para o fã (BIVAR, 2018). 

Ainda de acordo com Bivar, o primeiro fanzine punk de que se tem notícia surgiu 

na Inglaterra, em 1976. Mark Perry, bancário de 19 anos, assistiu a um show da banda 

Ramones e resolveu escrever uma crítica. Escreveu oito páginas e tirou duzentas 

cópias em uma copiadora. Nascia, assim, o fanzine Sniffing Glue (o nome é uma 

referência a uma das músicas dos Ramones tocadas no show) (BIVAR, 2018). 

Mark Perry lançou outras edições posteriormente e passou a assinar apenas 

Marky P. Talvez por ser um veículo escrito por alguém identificado diretamente com o 

punk, sem o filtro da imprensa profissional, o fanzine cresceu rapidamente. No quarto 

número, a tiragem já era de mil cópias. No décimo número, oito mil cópias, impressas 

em offset (BIVAR, 2018). 

O conteúdo do Sniffing Glue não se limitava a resenhas de shows de bandas 

punks. Mark Perry fazia considerações acerca da natureza do movimento, tentava 

definir o que era o punk (ou discorria, ao contrário, sobre a impossibilidade de 

enquadrá-lo em uma definição). Seus textos, em algumas edições, se aproximavam 

de algo que poderia ser considerado como um ensaio de um manifesto punk (BIVAR, 

2018). 
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Sendo o amadorismo uma das marcas características dos fanzines, Mark Perry 

não titubeou em parar assim que se sentiu entediado. Ao confessar os motivos que o 

levaram a desistir de editar o fanzine, Mark Perry anunciou também que estava 

passando o Sniffing Glue para qualquer um que tivesse interesse em continuar 

escrevendo (BIVAR, 2018). 

Segundo O’Hara, os fanzines são a principal forma de comunicação entre 

punks. Os maiores (com tiragens acima de mil cópias) geralmente tratam apenas de 

música e política, mas os assuntos podem ser tão variados quanto os interesses da 

comunidade. Há fanzines, por exemplo, de arte e de fotografia feitos por punks e para 

punks. De modo geral, eles oferecem uma síntese dos vários elementos, éticos, 

estéticos e políticos, que compõem esta subcultura (O’HARA, 2015). 

Um dos fanzines analisados por O’Hara, o Maximumrocknroll, de San 

Francisco, nos EUA, é um exemplo de como essas publicações contribuem para forjar 

uma comunidade punk mundial. Fundado em 1982 e em atividade até hoje, o foco 

deste fanzine não ficou apenas na cena da Califórnia, mas trouxe uma perspectiva 

cosmopolita, colocando em perspectiva a política e as cenas punks de várias partes 

do mundo. No Maximumrocknroll, leitores e redatores se misturam: os textos dos 

leitores são parte essencial do fanzine. Eles publicam scene reports (relatos das cenas 

locais) escritos por punks de todas as partes do mundo. Além disso, sempre 

publicaram anúncios e endereços para contatos de todos os continentes (O’HARA, 

2015). 

Com o passar dos anos o Maximumrocknroll adquiriu uma aparência mais 

profissional e uma distribuição ampla, mas essa não é a regra entre os incontáveis 

fanzines produzidos ao redor do planeta. O’Hara sintetiza desta forma a natureza dos 

fanzines punks: 

 

Os fanzines não devem ser confundidos com revistas que têm capa lustrosa, 
páginas coloridas e altos orçamentos. A maioria deles é feita em copiadora, 
grampeada, sem páginas numeradas, sem direitos autorais e nenhuma 
chance de rentabilidade. Para ser editor de um fanzine, tudo que se precisa 
é ânsia de expressar opiniões, ideias ou pensamentos e acesso a uma 
copiadora barata. (O’HARA, 2012, p.66) 
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O historiador paulistano Antonio Carlos de Oliveira fez um levantamento dos 

fanzines punks no Brasil, de 1982 a 1984, no livro Os fanzines contam uma história 

sobre punks. Sua análise não se limitou ao conteúdo, mas abarcou também aspectos 

visuais e de autoria dos fanzines. 

Segundo Oliveira, os primeiros fanzines punks que circularam pelo Brasil 

eram feitos principalmente por pessoas ligadas às bandas então em atividade. E o 

objetivo primordial dos autores, consequentemente, era divulgar informações sobre a 

própria banda e bandas de amigos (OLIVEIRA, 2015). 

Essas publicações, assim como as que circulavam em outras partes do 

mundo, eram geralmente feitas em copiadoras, com pequenas tiragens. Eram 

vendidas ou distribuídas pelos próprios editores e circulavam, principalmente, pelo 

correio. De acordo com Oliveira, os fanzines divulgavam-se mutuamente. Quase todos 

contavam com endereços de outras publicações, inclusive de outros estados e países 

(OLIVEIRA, 2015). 

Com o passar do tempo, os fanzineiros punks diversificaram os assuntos 

tratados. Embora informações sobre bandas nunca tenham deixado de ser o conteúdo 

majoritário, outros temas que poderiam interessar aos punks, como política 

anarquista, por exemplo, passaram a integrar os fanzines (OLIVEIRA, 2015). 

Retomarei algumas características da comunicação comunitária para, 

finalmente, tentar demonstrar que os fanzines são um exemplo dessa concepção de 

comunicação dialógica. 

Os fanzines punks, conforme as características explicitadas acima, vão na 

contramão da comunicação como um processo unidirecional. A concepção de 

comunicação que marca o fanzine é a do compartilhamento não-hierarquizado das 

informações. Qualquer um que tenha interesse pode publicar o seu próprio fanzine e 

compartilhá-lo com a comunidade punk e outros interessados ou curiosos. 

O fanzine norte-americano analisado por O’Hara e citado acima, 

Maximumrocknroll, publica textos de colaboradores do mundo todo, além de divulgar 

outros fanzines, constituindo uma rede de informação e colaboração entre punks de 

todo o planeta. 
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Os três conceitos elencados por Paiva como os que permeiam a comunicação 

comunitária, a saber, adaptação da linguagem, criatividade e vinculação comunitária 

estão presentes nos fanzines. 

Sobre a adaptação da linguagem, a estética dos fanzines é muito mais livre 

do que a das revistas e publicações da mídia hegemônica. Os formatos e soluções de 

diagramação são tão diversos quanto o são os fanzineiros. Embora os autores 

reproduzam certas práticas e técnicas da imprensa profissional (a entrevista com 

bandas ou ativistas é a mais comum), não se limitam a imitações de revistas ou 

jornais. Como são feitos pelos próprios punks, os fanzines conseguem fugir do olhar 

estereotipado da imprensa tradicional. 

Os fanzines punks sempre tiveram que adotar soluções criativas para entrar 

em circulação. Como não dispunham de conhecimentos técnicos de edição, nem do 

aparato técnico para impressão do material, os fanzineiros fizeram o que era possível 

da maneira que era possível: colagens, fanzines feitos à mão, reprodução por 

mimeógrafo.  

Como não estão presos a nenhum modelo editorial imposto de fora, os 

fanzineiros são livres para criar formatos, modelos, conteúdos e modos inovadores de 

apresentação. Os scene reports do Maximumrocknroll são um exemplo: relatos de 

cenas locais feitos pelos próprios envolvidos são um modo original e sem 

antecedentes na mídia hegemônica de compartilhar informação entre os punks. 

Por fim, a vinculação comunitária. Os fanzines, antes da Internet, foram um 

fórum de compartilhamento de informação e de vivências de punks de toda a parte do 

mundo. Eram neles que se encontravam endereços para correspondência e 

informações sobre o que os punks estavam fazendo em outros lugares, quais seus 

interesses e reivindicações. Há relatos nas redes sociais de punks que se 

correspondem desde os tempos em que os fanzines eram o principal meio de troca e 

compartilhamento de informações. Hoje se correspondem por meios eletrônicos, mas 

o contato estabelecido há décadas permanece. 

Os fanzines foram o meio que os punks encontraram para falar de si mesmos 

com a própria comunidade punk espalhada pelo mundo. Sob a ética do “faça você 



51 
 

 
 

mesmo”, não se limitaram a consumir o que grandes corporações de mídia tinham a 

dizer sobre o punk, mas fizeram dos fanzines sua própria voz. 

É claro que a partir da popularização dos meios digitais e eletrônicos de 

comunicação e sobretudo com a popularização da internet e suas múltiplas 

possibilidades de comunicação, os fanzines também migraram para os meios digitais, 

embora não tenham deixado de existir os fanzines de papel fotocopiado. A 

comunicação que os punks estabeleciam via fanzines migrou para outras plataformas, 

como redes sociais, blogs, canais no Youtube, podcasts. Mesmo fanzines que ainda 

são feitos de papel são, muitas vezes, distribuídos em arquivos de PDF por meio de 

listas de e-mail ou por meio de grupos de redes sociais. Essa nova configuração é 

resultado da comunicação pós-massiva, que investe em fluxos comunicacionais 

bidirecionais (de todos para todos), ao contrário do fluxo unidirecional (de um para 

todos) que caracteriza as mídias de função massiva (LEMOS, 2007). 

A comunicação pós-massiva, fenômeno que se consolida a partir dos meios 

de expressão proporcionados pela internet, é a pá de cal no paradigma do receptor 

passivo, alienado e manipulável, típica caracterização do emissor na análise da 

comunicação a partir dos meios de comunicação de massas. O receptor, a partir deste 

novo paradigma, é um agente ativo, que não apenas reage aos emissores, mas é ele 

próprio também um emissor que produz seu próprio conteúdo (MONTENEGRO; 

ARAZIMO; MELLO, 2020). 

 

1.4.2 - Os festivais punks à luz do conceito de heterotopia em Foucault 

 

Outra prática que define a relação dos punks com o espaço que os cerca é a 

realização de festivais. Embora a maioria dos eventos punks sejam pequenos e 

espalhados por vários pontos da cidade, em determinadas ocasiões especiais os 

punks organizam-se para realizar eventos maiores: os festivais. Como vimos acima, 

um destes festivais é considerado um dos marcos fundadores do punk paulistano, a 

saber, O Começo do Fim do Mundo, realizado no Sesc Pompéia em 1982. Farei aqui, 

a seguir, um exercício de aproximação entre o conceito de heterotopia segundo o 

filósofo Michel Foucault e a prática de organização dos festivais punks.  
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Antes de partir para a análise de fato, uma ressalva. Trato aqui apenas do 

festival O começo do fim do mundo, de 1982. Conforme já vimos, imprensa e 

historiografia oficial da punk mencionam este evento como o primeiro festival punk na 

cidade de São Paulo, por isso sua relevância. Pensar os festivais posteriormente e na 

atualidade implicaria levar em conta outras lógicas que não a heterotopia segundo 

Foucault. Implicaria pensar, por exemplo, as lógicas de espetáculo e de festivalização 

da cultura (BENNET; TAYLOR, 2014). Não entrarei nestas questões aqui neste 

trabalho, pois não tenho a intenção de fazer uma análise exaustiva dos festivais. 

Minha intenção, com a análise que virá a seguir, é apenas compreender melhor os 

sentidos do punk em seu início na cidade de São Paulo, por meio de uma chave de 

leitura que usa como ferramenta um conceito de Michel Foucault. Não quero passar a 

impressão de que acredito que até hoje um festival punk possa ser lido como uma 

heterotopia, o que soaria demasiado romântico. No entanto, no contexto da novidade 

punk paulistana em 1982, é uma chave de leitura possível. Feita a ressalva, passo à 

análise.  

Segundo Foucault, o espaço medieval, com suas rígidas hierarquias (lugares 

sagrados e profanos, protegidos e desprotegidos, celestes e terrestres), foi dissolvido 

e dessacralizado por Galileu, a partir do momento em que o físico instituiu o espaço 

como um elemento infinito e infinitamente aberto (FOUCAULT, 2001). 

Embora Galileu tenha operado uma dessacralização teórica do espaço, o 

filósofo considera que ainda não fomos capazes de alcançar uma dessacralização 

prática do espaço. E o que isso quer dizer? Quer dizer, segundo Foucault, que a vida 

dos homens no Ocidente ainda é governada por oposições intocáveis, que as 

instituições e as práticas não são capazes de violar: público e privado, espaço da 

família e espaço social, espaço cultural e espaço funcional, espaços de lazer e 

espaços de trabalho (FOUCAULT, 2001). 

Apesar de não ser capaz de dessacralizar os espaços, as sociedades instituem 

algo que poderia ser chamado de contra-lugares: utopias realizadas onde os lugares 

reais da sociedade são representados, contestados e invertidos. Isso é o que Foucault 

chama heterotopias. Elas se diferem das utopias, na medida em que estas não são 

localizáveis no espaço real (FOUCAULT, 2001). 

Foucault elenca seis princípios para nortear o que ele chama de 

heterotopologia, isto é, o trabalho de identificar e mapear as heterotopias. O primeiro 

princípio afirma que toda cultura e todo agrupamento humano constituem 
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heterotopias. Elas podem ser de dois tipos: de crise e de desvio. As heterotopias de 

crise são lugares privilegiados, sagrados ou interditados para indivíduos que estão em 

crise em relação ao lugar em que vivem. Os internatos do século XIX, o serviço militar 

obrigatório e a viagem de lua-de-mel são exemplos citados pelo autor. As heteropias 

de desvio, por sua vez, são lugares onde se colocam os indivíduos cujo 

comportamento transgride a norma vigente. Os exemplos são as casas de repouso, 

clínicas psiquiátricas e prisões (FOUCAULT, 2001). 

O segundo princípio elencado por Foucault afirma que cada heterotopia possui 

uma função precisa e determinada no interior da sociedade onde ela se insere. Um 

mesmo espaço caracterizado como heterotopia pode, de acordo com a sincronia da 

cultura, ter uma função ou outra completamente diversa (FOUCAULT, 2001). 

De acordo com o terceiro princípio, a heterotopia é capaz de justapor, em um 

mesmo espaço real, diversos lugares incompatíveis uns com os outros. É o que 

acontece, por exemplo, no teatro: este encadeia, no retângulo da cena, uma série de 

lugares estranhos uns aos outros (FOUCAULT, 2001). 

O quarto princípio relaciona tempo e espaço: ele afirma que as heterotopias 

estão ligadas a recortes no tempo, que Foucault chama de heterocronias. Elas 

começam a operar quando os homens alcançam uma ruptura absoluta com o tempo 

tradicional. O cemitério, por exemplo, começa com uma heterocronia, com uma 

ruptura do tempo da vida e a imersão do indivíduo numa eternidade na qual ele não 

cessa de se dissolver. As bibliotecas e os museus, que buscam acumular em um 

espaço o tempo passado também são exemplos que ilustram a ideia de corte no 

tempo. Este princípio afirma que as heterotopias não se fundam apenas na 

acumulação do tempo, mas também em sua dissolução ou aceleração. Nesse sentido, 

as festas, festivais e feiras são heterotopias, embora sejam temporárias: sua 

característica definidora é justamente seu caráter fugaz (FOUCAULT, 2001). 

As heterotopias fundadas na aceleração e dissolução do tempo, sobretudo os 

festivais, vale dizer, são fundamentais para a análise dos festivais punks que me 

proponho a fazer aqui.  

O quinto princípio caracteriza o que Foucault chama de um sistema de abrir e 

fechar próprio das heterotopias: esse sistema, ao mesmo tempo que as isola, as torna 

penetráveis. A entrada nesses espaços, de modo geral, não se dá à vontade. Ou é 

forçada, como no caso das prisões, ou supõe um ritual de purificação antes da entrada 

de fato. Para entrar, no caso dos rituais de purificação, são exigidos dos indivíduos 
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certos gestos pré-determinados, ou uma autorização de quem já está dentro. Os 

gestos pré-determinados exigidos para a entrada nem sempre são explicitados. Há 

heterotopias que parecem aberturas, mas escondem a exclusão: pelo simples fato de 

entrar, se é excluído (FOUCAULT, 2001). 

Por fim, o sexto princípio afirma que as heterotopias têm uma função em 

relação aos espaços que permanecem. Essa função se desdobra em dois polos: criar 

um espaço de ilusão que denuncia como mais ilusório ainda o espaço real (os antigos 

bordéis, por exemplo); ou criar, ao contrário, um espaço tão perfeito, tão 

meticulosamente ordenado, como são imperfeitos e desordenados os espaços reais 

da vida (FOUCAULT, 2001). 

A respeito das heterotopias fundadas na dissolução ou aceleração do tempo, 

caso dos festivais, feiras e festas, é possível estabelecer um paralelo com o conceito 

de zona autônoma temporária do teórico anarquista Hakim Bey. Embora não defina o 

conceito, o que iria contra seu método de escrita eminentemente ensaístico, é possível 

inferir do texto de Hakim Bey que o caráter temporário é justamente o que garante que 

a zona autônoma temporária não será localizada pelo poder constituído. Ao contrário 

do conceito de revolução, que pretende ser permanente e durar no tempo, Hakim Bey 

sugere a possibilidade do levante, que irrompe e logo cessa antes que se petrifique. 

Após se dissolver, o levante ressurge em outro tempo e lugar, para então se desfazer 

novamente, e assim, numa tática de atacar e desaparecer, impede que o Estado 

possa identificar a área liberada e esmagá-la pela repressão (BEY, 2018). 

O trunfo revolucionário da zona autônoma temporária, assim, está em sua 

invisibilidade, em seu caráter fugaz. Se o Estado não a reconhece e não a define, não 

pode exercer seu poder sobre ela. Assim que a zona autônoma é nomeada, isto é, é 

reconhecida pelo Estado, ela deve desaparecer, se dissolver, para então brotar em 

outro lugar, novamente invisível. Segundo Hakim Bey, essa é a tática perfeita para 

fazer frente a um Estado que assume contornos onipresentes, mas não deixa de 

apresentar fendas e rachaduras por meio das quais pode emergir a “revolução de todo 

dia”, a luta do homem comum que não cessa mesmo diante do fracasso da revolução 

política e social que pretendia se institucionalizar e perdurar no tempo. Como faz 

questão de lembrar Hakim Bey, nada, exceto o fim do mundo de fato, pode trazer o 

fim da vida cotidiana. E esta se rebela por meio das fissuras do poder pretensamente 

onipresente (BEY, 2018). 
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É possível notar, embora não haja referência explícita de Hakim Bey a esse 

autor, ecos da distinção que Michel de Certeau faz entre estratégia e tática ao tratar 

da vida cotidiana. A estratégia é descrita pelo autor como gesto cartesiano, 

racionalização estratégica circunscrita aos que exercem o poder: instituições, 

corporações, Estado. É o gesto da modernidade científica, próximo da razão 

instrumental, da estratégia militar. É a “arte do forte” (CERTEAU, 1998).  

A tática, por outro lado, é a “arte do fraco”. Ela é exercida por aquele que está 

sob o campo de visão do inimigo. Depende, portanto, de “ocasiões”, de operar golpe 

a golpe. O terreno que a tática venha a ganhar não se conserva por muito tempo. A 

tática opera, segundo Certeau, de um não-lugar, o que lhe garante mobilidade, mas a 

expõe ao acaso. Nas palavras de Certeau: “Tem que utilizar, vigilante, as falhas que 

as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai 

caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia” 

(CERTEAU, 1998). 

Ao recusar a institucionalização, os punks operam nessas brechas apontadas 

por Hakim Bey e Michel de Certeau. A oposição que os punks fazem ao status quo 

está mais próxima de vanguardas artísticas como o Dadaísmo e o Futurismo 

(O’HARA, 2015) do que de grupos revolucionários formais que pretendem tomar e 

exercer o poder, que pretendem operar uma revolução que perdure no tempo. 

Ao operar nas brechas, as práticas musicais dos punks emergem nos espaços 

possíveis. Eles organizam seus shows em esquema cooperativo, em espaços 

alugados ou cedidos por terceiros, numa rede de ajuda mútua que prescinde de apoio 

estatal ou empresarial (BIVAR, 2018) (O’HARA, 2015). 

Alguns festivais punks, no entanto, por vezes irrompem em espaços mais 

institucionalizados. O festival, neste caso, pode ser caracterizado como um evento 

maior que um simples show. Envolve uma quantidade maior de bandas, envolve 

outras atividades, como mostras de filmes, palestras, lançamento de livros ligados ao 

universo punk. O festival é um evento extraordinário, que estabelece uma ruptura com 

o tempo usual, uma heterocronia, tal como define Foucault (FOUCAULT, 2001). 

O primeiro festival punk em São Paulo, de acordo com a imprensa e com a 

historiografia vigente acerca do movimento, recebeu o nome “O Começo do Fim do 

Mundo”. Abrigado pelo Sesc Pompéia, o festival durou dois dias e aconteceu em 

novembro de 1982. Contou com a participação de vinte bandas de São Paulo e da 

região do ABC paulista. Foi também o evento que marcou o lançamento do livro O 
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que é punk, de Antonio Bivar, já citado neste trabalho. Uma música de cada banda 

participante foi registrada em rolo de fita, e desse material resultou o LP “O Começo 

do Fim do Mundo”. 

Embora não seja uma entidade estatal, o Sesc (Serviço Social do Comércio) 

promove, segundo sua página institucional na internet, ações no campo da Educação, 

Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Embora seja uma entidade privada, o Sesc lida 

com verba arrecadada pelo governo e sofre pressão deste para comprovar a 

destinação das verbas e o atendimento do interesse do público. É uma instituição, 

portanto, cujas ações se situam no campo do que Michel de Certeau chama de 

estratégia.  

O fato de o Sesc sediar um festival punk, com bandas marginalizadas pelo 

establishment da indústria fonográfica, caracteriza as práticas musicais dos punks, 

nesse caso, como parte do que Certeau chama de tática, as pequenas ações que se 

insinuam nas rupturas, nas brechas possíveis. Os punks se apropriam de um espaço 

que abriga, na maior parte do tempo, manifestações de arte já chanceladas pela 

imprensa e pela crítica em geral como arte “séria”. Clemente Nascimento, então 

baixista da banda Inocentes, se refere ao festival, em vídeo disponível no site do Itaú 

Cultural, como uma invasão: eram os jovens da periferia invadindo e tomando conta 

de um espaço que usualmente os exclui. 

O festival “O Começo do Fim do Mundo” não se institucionaliza. É um evento 

único, sem continuação. Não há uma segunda edição no ano seguinte, nem dois anos 

depois. Isso reforça o seu caráter de evento extraordinário, que irrompe sem aviso, tal 

como o festival postulado como zona autônoma temporária por Hakim Bey e como a 

heterotopia postulada por Foucault, que dissolve ou acelera o tempo usual, abrindo 

uma heterocronia.  

Outra característica da heterotopia que pode ser identificada no festival punk 

em questão é o sistema de abrir e fechar que é inerente a ela. Para entrar, exigem-se 

certos gestos pré-determinados ou a autorização daqueles que já estão dentro, 

conforme vimos acima. Ora, portar a vestimenta característica dos punks, com suas 

jaquetas pretas, coturnos, estampas de bandas nas camisetas, é um gesto exigido 

para a entrada no festival. O evento, porém, era gratuito e aberto ao público. O fato 

de a pessoa não trajar a vestimenta típica dos punks não barraria sua entrada. A roupa 

“inadequada”, porém, poderia levar à exclusão: a pessoa estaria dentro do espaço da 

heterotopia, mas estaria simultaneamente fora, por não corresponder aos gestos pré-
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determinados exigidos para a entrada real. A vestimenta é apenas um exemplo, mas 

há outros elementos que poderiam ilustrar os tais gestos pré-determinados: expressão 

corporal, vocabulário, atitude. 

A não continuidade do festival, seu caráter único, remete à tática do 

desaparecimento postulada por Hakim Bey para a realização efetiva da zona 

autônoma temporária: uma vez que esta seja estabelecida, deve desaparecer antes 

que possa ser identificada pelo Estado ou pelo poder constituído, evitando assim ser 

reprimida ou cooptada. 

Em novembro de 2001, no entanto, dezenove anos depois do festival original, 

os punks organizaram algo que pode ser considerado uma segunda edição. O festival, 

desta vez, adotou o nome “A um passo do Fim do Mundo”. O espaço que abrigou o 

evento foi o Tendal da Lapa, centro cultural ligado à Subprefeitura da Lapa, em São 

Paulo. Mais uma vez, portanto, os punks aproveitaram uma brecha e ocuparam um 

espaço institucional. Desta vez foram 50 bandas tocando em dois palcos, durante dois 

dias. 

No ano seguinte o Tendal da Lapa sediou o festival “O Fim do Mundo”. O nome 

sugeria o fim do ciclo aberto em 1982. Foi um evento maior, com uma semana de 

duração. Além dos shows de 62 bandas distribuídos pela semana, o evento trouxe 

lançamentos de livros, de fanzines, exibição de filmes sobre o movimento punk e 

debates.  

Em 2003 o festival não tornou a ocorrer, o que sugere que os organizadores 

levaram a sério o fechamento do ciclo simbolizado pelo nome do último evento: “O 

Fim do Mundo”.  

A institucionalização ou cooptação a serem evitadas pela tática do 

desaparecimento, no entanto, não pôde ser totalmente contida. Seria, talvez, caso o 

festival tivesse encerrado suas atividades de fato em 1982. Os produtores culturais e 

curadores, no entanto, atentos às efemérides, não perderam a oportunidade de 

ressuscitar o festival na ocasião em que este completou trinta anos. O que vem depois 

do fim do mundo? Desta vez o Sesc Pompéia, palco do evento original, sediou, em 

2012, o festival “O Fim do Mundo, enfim”, com uma quantidade reduzida de bandas e 

a gravação de um DVD com os shows das bandas participantes.  
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CAPÍTULO 2 – (SUB)CULTURAS, IDENTIDADES, JUVENTUDES E 

COSMOPOLITISMOS: ALGUNS CONCEITOS CENTRAIS 

 

2.1 – É possível falar em uma cultura punk? 

 

Recentemente, no final de janeiro de 2021, participei de um seminário 

acadêmico sobre o punk, o Punk Scholars Network. Por conta da pandemia de Covid-

19, que segue neste ano de 2021 enquanto escrevo estas linhas, ceifando uma média 

de duas mil vidas por dia no Brasil, as atividades se deram de modo remoto, por 

videochamada. O seminário foi muito rico no que diz respeito a possíveis abordagens 

sobre o punk atualmente, mas uma discussão pontual, em específico, chamou-me a 

atenção e desde então ronda minhas preocupações enquanto pesquisador. Mais de 

quarenta anos após o surgimento das primeiras bandas e grupos que se identificavam 

como punks (e desde o início o punk é objeto de estudos acadêmicos, vide a obra de 

Hebdige (2004), cuja impressão original data de 1979), nós ainda não sabemos em 

que “caixinha conceitual”, por assim dizer, devemos colocar o fenômeno punk. O 

pesquisador Moacir Oliveira de Alcântara, autor da dissertação de mestrado intitulada 

“Violentos, selvagens e baderneiros: representações e modos de subjetivação do 

punk no jornal Correio Braziliense (1990-2014)” (2019) colocou o assunto em pauta 

ao dizer que preferia não se referir ao punk como uma subcultura, mas como uma 

cultura. Argumentou, na ocasião, que o termo subcultura estigmatizava e rebaixava 

algo que ele via como muito mais amplo e rico. A partir disso, várias pessoas 

presentes pediram a palavra para acrescentar algo sobre esse problema: seria o punk 

uma cultura ou uma subcultura? Argumentou-se, inclusive, que o punk poderia ser 

outra coisa. Uma tribo urbana, talvez, no sentido em que define Maffesoli, isto é, uma 

rede urbana que compartilha entre si afetos, experiências, conhecimentos e objetivos 

em comum (MAFFESOLI, 2014). A pesquisadora Gabriela Cleveston Gelain, 

doutoranda na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), autora da 

dissertação de mestrado intitulada “Releituras, transições e dissidências da subcultura 

feminista Riot Grrrl no Brasil) (2017), levantou uma possibilidade pouco explorada: o 

punk, a depender da relação que se tem com as bandas, pode ser encarado inclusive 

como um “fandom”, que também é, de certa forma, uma subcultura, mas cujos laços 

entre os membros se constituem a partir do gosto em comum, mais especificamente 

do gosto pelo consumo de algum bem cultural específico, seja uma série, um filme, 
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um jogo de videogame e, como colocado por Gabriela, uma banda, ou um conjunto 

de bandas que tocam um estilo similar entre si.  

Enfim, o longo parágrafo acima é apenas para situar o leitor. Ou, ao contrário, 

mostrar ao leitor que não há, em sentido preciso, onde se situar com segurança 

quando se fala do punk. O terreno é pantanoso, para usar uma metáfora meio gasta, 

mas que atende bem ao que quero colocar aqui. Muitas vezes as pessoas falam as 

mesmas palavras, mas o significado do que se diz não é compartilhado no diálogo. 

Por isso há certa obsessão no discurso acadêmico em definir os conceitos 

precisamente. Sem isso, evidentemente, não há intersubjetividade possível. Mas 

definir um conceito não é petrificá-lo. É, na verdade, apenas uma tentativa, um ensaio, 

um esforço para levar a cabo uma comunicação mínima.  

Usei a palavra “ensaio” no parágrafo acima de propósito. Quando eu cursava a 

faculdade de Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, lá pelos idos 

de 2005 a 2009, circulava entre os alunos uma piada sobre a crescente “humildade” 

dos filósofos conforme os séculos avançavam. A piada é mais ou menos a seguinte. 

No princípio, os filósofos escreviam tratados. Um tratado tem a pretensão de esgotar 

o assunto abordado, como se sabe. Quando se inaugurava o que chamamos de 

modernidade os filósofos já tinham, ainda segundo a piada, “baixado um pouco a 

bola”. Os tratados caíram de moda. Os textos começaram a aparecer com títulos que 

traziam as palavras “discurso sobre”, “ensaio sobre”, “contribuição para uma”. A 

intenção não era mais esgotar os assuntos, mas trazer uma contribuição para uma 

discussão que não se encerraria ali. A piada se encerrava dizendo que, com a 

crescente especialização dos saberes e sua consequente subdivisão em vários 

campos, logo os textos trariam títulos com as palavras “algumas palavrinhas sobre”, 

ou “peço licença para escrever um pouco sobre”. Exageros e piadas à parte, qualquer 

pesquisa que se encare como tal hoje precisa saber que não pode trazer ao leitor mais 

que uma contribuição, uma perspectiva, uma chave de leitura.  

Toda escrita, sem exceção, parte de alguns pressupostos. Estes pressupostos 

podem estar implícitos ou explícitos. É evidente que quando estão explícitos no 

próprio texto, a vida do leitor é facilitada. É muito mais difícil ler um texto quando os 

pressupostos estão implícitos. Porta (2003) ensina, inclusive, que quando lemos um 

texto e não conseguimos entender seu conteúdo, na grande maioria das vezes isso 

se dá porque não conhecemos quais são os pressupostos do autor. Os pressupostos 

são os autores e conceitos com os quais o texto dialoga.  
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Pretendo deixar, neste capítulo, na medida do possível, explícitos quais são os 

meus pressupostos. De onde parto para conduzir e analisar as entrevistas do terceiro 

capítulo e qual referencial teórico que utilizo para interpretar o que os entrevistados 

dizem sobre o punk. Quando falo sobre cultura, do que exatamente estou falando? O 

que quero dizer com subcultura? Com identidade? Cosmopolitismo? Juventude? 

Gerações? Se os pressupostos não estiverem claros, todo o trabalho corre o risco de 

cair em um palavrório vazio e estéril, uma narrativa solta, sem fio condutor e sem um 

fundamento sólido onde se assentar. A tarefa não será fácil, mas me esforçarei para 

não cansar o leitor mais do que o necessário. Espero que, ao fim e ao cabo, o leitor 

não sinta que desperdiçou tempo (esse bem tão valioso) ao dedicar um pouco da sua 

atenção ao que escrevo aqui.  

Vou partir do conceito de cultura, porque é a partir dele que vai se desdobrar o 

conceito de subcultura. Minha perspectiva é a dos Estudos Culturais, mas isso diz 

muito pouco ao leitor não familiarizado com estes termos. O foco do trabalho não é 

ensinar o que são os Estudos Culturais, mas não deixarei o leitor na mão. Assim que 

concluir a abordagem dos conceitos de cultura e subcultura, abordarei brevemente o 

que são os chamados Estudos Culturais. 

Raymond Williams é um dos “pais fundadores” dos Estudos Culturais. Embora 

essa afirmação seja por demais genérica e talvez soe como uma caricatura, ela serve 

para colocar o leitor a par do fato de que o autor em questão é um pioneiro dessa 

abordagem. O conceito de cultura do qual parto é o elaborado por Williams. Ele possui 

uma obra de referência, praticamente um dicionário, chamado “Palavras-Chave: um 

vocabulário de cultura e sociedade” (2007). Farei a seguir a exposição da abordagem 

do autor acerca do vocábulo “cultura”.  

Para nosso azar (ou sorte, já que a equivocidade de um termo não é 

exatamente negativa; pode ser positiva, pode indicar uma riqueza semântica que 

instigue a curiosidade do pesquisador), logo de saída, Williams diz que “cultura” 

(culture) é umas das três palavras mais complicadas da língua inglesa. O que 

entendemos por cultura em língua portuguesa não é diferente, portanto, podemos 

trazer a dificuldade para o idioma de Camões também. E por que “cultura” é um termo 

complicado? Segundo Williams, por dois motivos: primeiro, por conta de seu 

desenvolvimento histórico em diversas línguas europeias; segundo, e muito mais 

importante, porque a palavra é usada para referir-se a conceitos importantes em 

disciplinas diversas e que não dialogam entre si, assim como em sistemas de 
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pensamento diversos e até mesmo incompatíveis (WILLIAMS, 2007). Em outras 

palavras, muita gente fala e escreve sobre cultura no universo acadêmico, e muitas 

dessas pessoas estão a falar sobre coisas diferentes sempre que mencionam o termo.  

A seguir Williams parte para a etimologia da palavra. Não vou me deter na 

análise etimológica por falta de espaço e tempo, mas recomendo fortemente ao leitor 

que vá ao texto de Williams para constatar a imensidão de termos que derivaram da 

raiz latina original, a saber, colere. Colere significa muitas coisas: habitar, cultivar, 

proteger, honrar com veneração (WILLIAMS, 2007). O mais importante a se destacar, 

no entanto, é que “cultura” é um substantivo que, nos seus primeiros usos, referia-se 

a um processo: cuidar de algo, se dedicar a algo, ter cuidado com algo. Esse cuidado, 

nos primórdios do uso, estava ligado às colheitas ou aos animais. Derivou daí, sempre 

segundo a análise de Willians, por metaforização, o uso de “cultura” como processo 

de cuidado com o desenvolvimento humano. Primeiro, o cuidado com as colheitas e 

os animais. Depois, o “cultivo” das potencialidades humanas a serem desenvolvidas 

(WILLIAMS, 2007). Esse uso, o leitor há de concordar, já é um pouco próximo do que 

o senso comum entende por cultura.  

Ora, o leitor já deve ter escutado as pessoas usarem a palavra “culto” para 

designarem um sujeito que possui educação formal, leu muito, viajou bastante e 

conheceu “outras culturas”, conhece (e, mais importante, “entende”) música clássica 

ou música de orquestra. Enfim, há um estereótipo do que seria uma pessoa culta, e 

essa visão ainda é muito difundida na linguagem popular nos dias de hoje. Essa 

perspectiva do senso comum parte do que se entende por “alta cultura”, geralmente 

em oposição à cultura de massas ou mesmo à cultura popular (MORIN, 2018).  

Mas não é esse o conceito de cultura formulado por Raymond Williams. A partir 

do Iluminismo, cultura passou cada vez mais a designar o mencionado processo de 

cultivo das potencialidades humanas. Nesse sentido, cultura e civilização passaram a 

figurar como termos entrelaçados. E a cultura europeia, portadora do “farol do 

iluminismo”, guiaria os outros povos rumo à civilização. O reconhecimento, no entanto, 

de uma “cultura europeia”, desembocou em uma virada de perspectiva, segundo 

Williams, a partir de Herder, autor que passou a criticar a subjugação de outros povos 

a partir da Europa no fim do século XVIII. Segundo Williams, Herder argumentava, em 

uma inovação decisiva para a época, que era necessário falar em “culturas”, no plural. 

Nas palavras de Williams: “… culturas específicas e variáveis de diferentes nações e 

períodos, mas também culturas específicas e variáveis dos grupos sociais e 
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econômicos no interior de uma nação” (WILLIAMS, 2007). Esse sentido, segundo a 

análise de Willians, difundiu-se amplamente no seio do movimento romântico, para 

contrapor-se ao sentido de civilização e para valorizar as culturas nacionais, 

tradicionais e populares. 

A partir da aceitação do uso da palavra “culturas”, no plural, a tarefa de 

definição do conceito complica-se. É tentador buscar por um sentido “verdadeiro” ou 

“correto”, mas a busca pela precisão conceitual não pode cair na armadilha de ignorar 

a multiplicidade de sentidos que o termo evoca. Como afirma Williams, a história da 

palavra “cultura” é complexa e está em constante construção. Williams alerta para o 

fato, entretanto, de que dentro de uma disciplina determinada é conveniente 

esclarecer o uso conceitual. Mas isso não significa rejeitar o amplo leque e até mesmo 

a sobreposição dos diferentes sentidos que a palavra “cultura” evoca. Como exemplo, 

Williams aponta para o fato de que na arqueologia e na antropologia cultural, cultura 

tenha o sentido de produção material. Já na história e nos estudos culturais, a palavra 

refere-se fundamentalmente a sistemas de significação ou simbólicos (WILLIAMS, 

2007).  

Ironicamente, apesar do didatismo e da acurada análise do desenvolvimento 

histórico da palavra, não é nesse texto que Williams explicita o que ele entende por 

cultura. O que há aqui é apenas uma pista, a partir da afirmação de que nos estudos 

culturais a palavra refere-se a sistemas de significação ou simbólicos. É em outro 

texto, The Long Revolution, que Williams nos fornece algo que se aproxima de uma 

definição conceitual. Cultura, ali, refere-se a um modo específico de vida que expressa 

significados e valores. A expressão desses significados e valores não se dá apenas 

por meio da chamada alta cultura, como a arte ou a educação formal, mas também 

por meio de instituições e, muito importante salientar, do comportamento cotidiano, da 

vida ordinária. A análise da cultura, segundo este conceito, consiste em elucidar e 

interpretar estes significados e valores, tanto os implícitos quanto os explícitos, que 

se expressam por meio destes modos de vida concretos (WILLIAMS, 2012). 

Na obra Cultura, Williams faz um esforço para assentar as bases de uma 

sociologia da cultura (1992). O autor faz nesta obra a mesma análise a partir da 

etimologia e do desenvolvimento histórico da palavra “cultura”. A partir da explicação 

sobre quais as abordagens sociológicas possíveis da cultura, o termo fica um pouco 

mais claro. Vejamos. Williams afirma que há duas formas principais de abordagem, 

uma idealista e outra materialista. Na abordagem idealista, a ênfase da análise está 
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no “espírito formador” do que ele chama de modo de vida global (já vimos que, grosso 

modo, modo de vida e cultura se identificam). Esse espírito formador se manifesta em 

todas as atividades sociais, nas instituições, na vida cotidiana, no dia a dia da vida 

ordinária, mas ele se evidencia com mais força nas atividades especificamente 

culturais. E o que seriam, na concepção de Williams, atividades especificamente 

culturais? Ele responde: trabalhos intelectuais, estilos de arte, linguagens 

determinadas. Na abordagem materialista, por outro lado, a ênfase está na “...ordem 

social global no seio da qual uma cultura específica, quanto a estilos de arte e tipos 

de trabalho intelectual, é considerada produto direto ou indireto de uma ordem 

primordialmente constituída por outras atividades sociais” (WIILIAMS, 1992). 

Apesar de reconhecer a validade das abordagens acima expostas, Williams 

desloca a ênfase dada ao espírito formador para os elementos que produzem as 

culturas. O foco de Williams se volta para a cultura vivida, que é determinada por 

processos sociais que englobam a economia, a política e a chamada cultura de 

massas, expressa através dos meios de comunicação de massas. Segundo Williams: 

“... a organização social da cultura, como sistema de significações realizado, está 

embutida numa série completa de atividades, relações e instituições, das quais 

apenas algumas são manifestamente ‘culturais’” (WILLIAMS, 1992). 

Como vimos, Williams não ignora a evolução histórica da palavra e a 

consequente sobreposição de sentidos. Também não ignora que alguns usos 

possíveis estão adequados às especificidades das disciplinas que abordam a cultura. 

A tarefa de explicitar o conceito de cultura de Williams com uma frase simples, 

portanto, revela-se infrutífera e reducionista. Mas há algumas palavras-chave que 

podem nos orientar na busca pelo conceito, servindo como um mapa para que não 

nos percamos em terreno tão vasto. Quando tratamos de cultura nos referimos a 

modos de vida que expressam significados e valores. Estes estão mais ou menos 

organizados e se expressam não apenas por meio de atividades especificamente 

culturais, mas também por meio de instituições, da vida ordinária e cotidiana do 

homem comum. Williams não estava sozinho nesta conceituação de cultura. Tratarei 

dos outros autores ligados a esta concepção de cultura um pouco mais à frente, com 

uma breve exposição sobre a Escola de Birmingham e os chamados estudos culturais 

britânicos. 

Apenas para amarrar tudo o que foi dito sobre cultura, e para que eu não perca 

o fio condutor deste trabalho, retorno à pergunta: pode o punk ser chamado de cultura, 
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segundo o sentido acima exposto? Eu entendo que sim, pois, como veremos nas 

entrevistas de história de vida, o punk é um modo de vida que expressa significados 

e valores. E estes se manifestam tanto nas obras punks que são mais especificamente 

culturais, como a produção musical e a produção de fanzines, como na vida cotidiana 

dos punks, no modo como seus corpos ocupam o espaço urbano, no modo como se 

vestem, como se portam, como se alimentam e como convivem. 

 

 

 

2.2 – Cultura ou subcultura? Ou ambos? 

 

Se o punk pode ser entendido como uma cultura, então por que chamá-lo de 

subcultura? Ora, subcultura é uma derivação da palavra cultura. Gramaticalmente, é 

uma derivação por prefixação. A análise gramatical, no entanto, pode nos induzir ao 

erro aqui. O prefixo “sub” indica algo que está abaixo. “Subcultura”, no entanto, como 

veremos, é algo mais específico do que isso. Não é algo que está abaixo da cultura, 

em sentido pejorativo. Mas talvez haja um pouco disso “escondido” no conceito.  

É certo que os punks têm uma certa fixação pelo prefixo “sub”. No punk 

paulistano, especificamente, isso é bem evidente. Os punks paulistanos referem-se 

às margens da cidade como “subúrbio”. Esse uso é comum no Rio de Janeiro, mas 

em São Paulo, desde os anos 1980, já era comum referir-se às margens da cidade 

como “periferia”. A exceção é a música “Periferia”, da banda Ratos de Porão. Em 

outras canções, como “Garotos do Subúrbio”, dos Inocentes, por exemplo, o uso 

comum é subúrbio mesmo. “Suburbanos” é o nome de uma banda que participa do 

festival “O começo do fim do mundo”, em 1982. “Quando pego o trem subúrbio, caio 

dentro do real”, diz a letra de “Somos vivos”, da banda Cólera. “Nasci no subúrbio 

operário de um país subdesenvolvido”, diz a letra de “Subúrbio Operário”, da banda 

Garotos Podres (há uma discussão sobre se essa banda pode ser classificada como 

punk, dado seu evidente envolvimento com a cena dos “carecas”; falarei mais sobre 

isso à frente). “Buracos suburbanos” é o nome de uma música da banda Psykoze. A 

música está na coletânea, vejam só, intitulada “Sub”. É uma coletânea com quatro 

bandas punks de São Paulo lançada em 1983. Mas voltemos à subcultura.  

A maior referência quando se trata de subcultura nos estudos culturais é o 

trabalho de Dick Hebdige, Subculture: The meaning of style, lançado em 1979. Neste 
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trabalho, utilizarei uma tradução para a língua espanhola, feita por Carles Roche e 

lançada em 2014.  

A explicação do que vem a ser uma subcultura passa pela interpretação de 

valores e significados de determinados modos de vida. O que interessa para Hebdige, 

especificamente, é o significado da revolta. Ele chega a usar a expressão “o delito 

como forma de arte”, com a ressalva de que “delito”, aqui, pode significar, na maioria 

das vezes, uma mera infração de códigos socialmente aceitos (HEBDIGE, 2004).  

O que interessa a Hebdige na análise de uma subcultura? Os significados e 

valores, expressos em formas e rituais, de “grupos subordinados” (aqui o prefixo “sub” 

aparece com seu sentido de algo que está abaixo): tedd boys, mods, rockers, 

skinheads, punks (HEBDIGE, 2004). Grupos subordinados, na terminologia 

empregada por Hebdige, devem ser entendidos em oposição a grupos dominantes.  

Estes grupos subordinados expressam seus valores e significados por meio do 

“estilo”. Embora existam várias culturas juvenis a partir do pós-guerra, algumas delas 

adotam um estilo que evoca significados subversivos. A subversão surge mais como 

um desafio, uma atitude de oposição desafiadora, do que como um programa 

coerente, revolucionário em sentido estrito. É uma subversão simbólica. Pode-se 

dizer, uma provocação. Os grupos que adotam estilos com essas características são 

as chamadas subculturas.  

A análise de Hebdige parte da noção de cultura conforme as formulações de 

Williams, isto é, uma análise de valores e significados concretos, das tendências 

sociais gerais que se manifestam, muitas vezes de modo implícito, na vida cotidiana. 

Embora se interesse por manifestações culturais específicas, a análise não ignora a 

cultura como um “modo de vida em seu conjunto” (HEBDIGE, 2014). Este trabalho de 

Hebdige, é importante lembrar, está relacionado à segunda geração da Escola de 

Birmingham, quando Stuart Hall e outros, inclusive o próprio Hebdige, colocaram o 

foco dos estudos nas questões de identidade e resistência às ideologias, trazendo à 

cena mulheres, jovens, negros (ESCOSTEGUY, 2010).  

A tarefa de ler, entender e interpretar significados, no entanto, não é trivial. Essa 

leitura precisa partir de um método. E neste ponto, Hebdige recorre a Roland Barthes. 

A partir de modelos derivados da linguística tal como sistematizada por Saussure, 

Barthes destaca o caráter arbitrário dos fenômenos culturais. Em sua obra Mitologias, 

Barthes examina o conjunto de regras, códigos e convenções que transformam os 

significantes de grupos sociais dominantes em “universais” e “dados” para o restante 



66 
 

 
 

da sociedade (BARTHES, 2007). O que está em jogo aqui, conforme veremos, é a 

compreensão do conceito de ideologia, ou seja, de que modo as ideias, valores e 

significados dos grupos dominantes tornam-se as ideias, valores e significados dos 

grupos dominados. Isso se dá, conforme Barthes, porque os leitores dos significados 

tendem a ver o que é arbitrário como natural. A relação entre significante e significado, 

embora arbitrária, é vista como natural, como um processo causal.  

A ideia de cultura em Barthes não se limita às manifestações culturais em 

sentido estrito, isto é, manifestações artísticas e intelectuais. Segundo Hebdige, a 

ideia de cultura em Barthes ultrapassa os limites de bibliotecas e instituições similares 

para abranger o conjunto da vida cotidiana (HEBDIGE, 2004). Ora, é evidente a 

intenção de não limitar o conceito à alta cultura, mas abarcar também a vida ordinária, 

as manifestações culturais que se expressam por meio da vida cotidiana, tal como 

postulava Williams.  

Em Mitologias, Barthes aplica os métodos e postulados da linguística à análise 

de sistemas de discurso diferentes da linguagem tal como entendida por Saussure. 

Barthes analisa “discursos” como a moda, o cinema, a culinária, a fotografia. Hebdige 

chama a atenção para o fato de que o empreendimento de Barthes abre novas 

perspectivas para os chamados estudos culturais. Isso não quer dizer que Barthes 

esteja filiado a esse campo de estudos. O autor francês tinha preocupações 

semelhantes às de Hoggart e Williams, mas não mais que isso. Barthes “encontrou”, 

no entanto, uma noção de ideologia que se infiltrava em todos os níveis da vida social, 

anônima, transcendente. E o termo “ideologia”, de acordo com Hebdige, é 

fundamental para levar a cabo qualquer leitura do estilo subcultural (HEBDIGE, 2004). 

Mais do que compreender o sentido do termo ideologia, é importante também 

relacionar esse conceito ao de hegemonia, tal como formulado pelo marxista italiano 

Antonio Gramsci. Como veremos mais à frente, o aporte gramsciano é fundamental 

para o desenvolvimento dos estudos culturais.  

Corro o risco de cansar o leitor, mas é necessário dizer que “ideologia”, a 

exemplo de “cultura” e outros termos que emprego e empregarei aqui, é uma palavra 

com uma rica história e uma ampla gama de significados. Há um sentido que impera 

no senso comum, e já vi muitas vezes os punks referirem-se à ideologia com esse 

sentido: conjunto de ideias (mais ou menos coerentes) que orientam a ação, o 

comportamento, a identidade. É nesse sentido que se fala de “ideologia anarquista”, 

“ideologia comunista”. É um emprego do termo um tanto confuso, mas sua 
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compreensão intuitiva é relativamente fácil. Sabemos do que uma pessoa fala quando 

ela diz professar a “ideologia anarquista”.  

Sobre esse sentido empregado no senso comum, há um relato muito 

interessante em artigo de Simone Luci Pereira, intitulado Temos nosso próprio tempo: 

Memória, temporalidade, consumo e imaginários juvenis sobre a década de 1980 

(PEREIRA, 2013). Segundo Pereira, durante um curso de Sociologia que ela 

ministrava em uma universidade particular de São Paulo, uma aluna comentou que a 

geração a qual ela mesma pertencia era muito “acomodada”, sem interesses coletivos. 

Uma geração sem “ideologias”. A aluna usou o termo nesse sentido. A discussão que 

acontecia na aula, para contextualizar a afirmação da aluna, era sobre contracultura, 

multiculturalismo, movimentos sociais e juvenilização da cultura. Em seguida, a aluna 

citou a canção “Ideologia”, de Cazuza (1988), como se ela expressasse a politização 

da geração dos anos 1980, e a presença das ideologias norteando as ações e 

pensamentos dos jovens que viviam naqueles tempos. O curioso nesse relato é que 

a canção de Cazuza não é uma ode às ideologias ou um elogio da suposta politização 

dos jovens dos anos 1980, e Pereira explicou isso à aluna em questão, conforme o 

artigo. Ao contrário, a canção trata do fim das “ideologias”, da “ressaca” da geração 

que abandona os sonhos revolucionários, que abdica de mudar o mundo, talvez ao 

constatar que a luta da geração dos anos 1960 não foi capaz de estabelecer ou 

realizar qualquer utopia. 

Interpretações da canção de Cazuza à parte, o que eu gostaria de destacar no 

relato acima é o sentido em que a aluna emprega “ideologia”. É algo, como se 

depreende dos exemplos que a aluna dá, mais próximo do que costumamos chamar 

de utopia, um ideal que mobiliza a ação a política. A aluna entende que sua geração 

não se mobiliza politicamente por lhe faltar “ideologia”. É claro que a afirmação da 

aluna é uma generalização apressada, e daquelas que incorrem em erros. Há vários 

jovens engajados politicamente, seja na política institucional ou não. Enfim, voltemos 

ao termo ora analisado e guardemos a informação de que os punks costumam 

empregar esse sentido de ideologia presente no senso comum.  

Mais como uma curiosidade histórica do que com qualquer outro fim, já que não 

pretendo fazer um exaustivo levantamento dos múltiplos sentidos que “ideologia” 

assumiu ao longo da história, a primeira vez que se tem notícia do termo foi em 1801, 

em um livro de Desttut de Tracy, Eléments d’ideologie (Elementos de Ideologia). O 

livro tinha a finalidade de “... elaborar uma ciência da gênese das ideias, tratando-as 
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como fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo humano, enquanto 

organismo vivo, com o meio ambiente” (CHAUÍ, 2004). 

Como se vê, o termo surge a partir de uma obra interessada na gênese das 

ideias, inspirada na ciência materialista que então prosperava. O termo, apesar de 

assumir sentidos múltiplos e, na tradição marxista, mais precisos, nunca vai perder 

essa relação com uma preocupação com a gênese, a origem das ideias. De onde elas 

vêm? Como são “construídas”? 

Sendo o “mundo das ideias” algo “demasiado humano”, a ciência nascente não 

poderia ignorá-lo. Estudar o ser humano e a sociedade sem estudar as ideias, seja lá 

o que elas forem, é, portanto, tarefa impossível.  

Auguste Comte, em seu “Curso de filosofia positiva”, empregava “ideologia” em 

um sentido semelhante ao original mostrado acima. Ele acrescentou, no entanto, uma 

camada a mais de significado: por um lado, ideologia era o termo que designava o 

estudo da formação das ideias a partir das relações entre o corpo humano e o meio 

ambiente; por outro lado, o termo indicava também o conjunto de ideias de uma época, 

tanto no sentido de uma certa “opinião geral”, quanto no sentido dos discursos 

filosóficos e científicos dos pensadores da época (CHAUÍ, 2004). 

O termo aparece também em Durkheim, mas já em um sentido completamente 

pejorativo. Durkheim pretendia estabelecer as bases da sociologia como ciência, 

empregando para isso critérios semelhantes aos usados nas ciências naturais. 

Qualquer conhecimento sobre a sociedade que não passasse sob estes rígidos 

critérios de cientificidade, Durkheim chamava de ideologia (CHAUÍ, 2004).  

Mas é a maneira como Marx emprega o termo “ideologia” que vai orientar tanto 

a análise semiológica de Barthes quanto os trabalhos dos autores ligados aos estudos 

culturais, Hebdige incluso.  

Marx é figura muito conhecida e referencial no meio acadêmico latino-

americano e brasileiro, em particular. Essa afirmação soa banal e algo ridícula, mas 

vou mantê-la aqui assim mesmo. Isso porque no Brasil de 2020 e 2021, governado 

por um presidente de extrema-direita, que flerta com teorias da conspiração e adota 

um discurso anticomunista que flerta com os piores dias do macarthismo, talvez não 

seja banal deixar explícito que Marx é um pensador amplamente estudado, e não um 

bicho-papão, um monstro que se esconde debaixo das camas ou dentro do armário 

dos brasileiros “de bem”.  
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É bem conhecido nos cursos universitários por essas bandas onde canta o 

sabiá o esquema da relação entre superestrutura e infraestrutura elaborado por Marx. 

A infraestrutura é o modo como produzimos nossa existência. A base material, na 

terminologia de Marx. A superestrutura é, grosso modo, as ideias que daí derivam. E 

como essas ideias se expressam. É o “mundo das ideias”. É o “campo” onde operam 

o Direito, a Religião, as Artes, o Estado, as instituições.  

Para ser mais preciso e me ater a de que modo Marx explicitou esse tão 

conhecido esquema: a base material, ou infraestrutura, decorre da produção social da 

existência humana, isto é, relações determinadas e necessárias, independentes da 

vontade desses homens, e que decorrem do grau de desenvolvimento das forças 

materiais de determinada sociedade. Como essas relações são necessárias, e aqui 

“necessário” é entendido em seu sentido filosófico, isto é, como essas relações não 

poderiam ser de outro modo, elas determinam todas as demais relações. Elas 

determinam, em suma, a superestrutura. Segundo Marx, o “conjunto destas relações 

de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a 

qual se eleva uma superestrutura jurídica e política” (MARX, 1971). 

Mas o sentido do termo “ideologia” em Marx é mais sutil do que uma mera 

identificação entre superestrutura e ideologia. A ideologia é uma espécie de realidade 

invertida, por assim dizer. Ela encobre o fato de que a infraestrutura determina a 

superestrutura e o inverte.  

A professora Marilena Chauí nos traz um exemplo interessante de como opera 

essa inversão. Ela cita, em sua obra O que é ideologia, o exemplo da teoria das quatro 

causas de Aristóteles, tal como ela foi conservada pelos pensadores medievais. 

Segundo a teoria, os objetos existentes possuem quatro causas: a causa material (no 

caso de uma mesa, a madeira, a matéria de que o objeto é constituído); a causa formal 

(a forma que a mesa possui); a causa eficiente (a força motriz que faz o objeto assumir 

a sua forma determinada; no caso da mesa, o trabalho do marceneiro); e, por fim, a 

causa final (o motivo ou razão pela qual o objeto assumiu a forma determinada; no 

caso da mesa, para servir como altar, por exemplo) (CHAUÍ, 2004). 

Essa teoria possui uma hierarquia entre as causas. Elas não possuem o mesmo 

valor. Uma causa vale mais ou é mais importante do que outra. Essa hierarquia vai da 

causa inferior para a superior, para a que possui maior valor. Na hierarquia 

estabelecida pela teoria, a causa inferior, a mais baixa nessa relação, é a causa 

eficiente. A mais importante, o topo da hierarquia, é a causa final.  
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A partir de um olhar não treinado para identificar como a ideologia opera, essa 

teoria soa como uma concepção metafísica que explica fenômenos naturais e 

humanos. Chauí chama a atenção, no entanto, para o fato de que a sociedade grega, 

onde vivia Aristóteles, era escravagista. A sociedade medieval, por sua vez, era 

baseada em um regime de servidão. As relações sociais de produção, portanto, eram 

baseadas em uma hierarquização dos seres humanos. Os escravos, aqueles que 

produziam e trabalhavam de fato, eram hierarquicamente inferiores aos cidadãos 

livres da Grécia Antiga. Os servos medievais, por sua vez, eram hierarquicamente 

inferiores aos senhores. Eram pessoas que valiam menos na hierarquia social, 

cabendo a eles a obrigação de trabalhar. O trabalho, vale lembrar, era encarado como 

um castigo, algo a que homens livres e “bem nascidos” não deveriam se submeter. 

Se olharmos atentamente para a teoria das quatro causas tendo em mente a base 

material que estruturava as relações sociais nas sociedades da Grécia Antiga e da 

Europa Medieval, perceberemos que a causa eficiente está ligada ao trabalho de 

escravos e servos. Ora, quem é o trabalhador que dá forma à mesa com seu trabalho? 

Não é o senhor, nem o cidadão livre. O escravo é, portanto, identificado à causa 

eficiente, aquela mais baixa na hierarquia das causas. A causa final, por sua vez, está 

identificada ao senhor, ao que é servido. Ela é a causa, afinal, que indica para que o 

objeto serve (CHAUÍ, 2004). 

 O exemplo demonstrado por Chauí explica, portanto, de que modo o que 

aparentemente é uma teoria geral de explicação da realidade, acaba por se desvelar 

como uma transposição para o plano das ideias de relações sociais determinadas e 

necessárias. Não são as ideias que explicam a realidade material, mas, ao contrário, 

são as relações sociais e materiais que explicam as ideias. Segundo Chauí, um dos 

traços fundamentais da inversão que a ideologia opera consiste justamente em 

“...tomar as ideias como independentes da realidade histórica e social, de modo a 

fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando na verdade é essa 

realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas” (CHAUÍ, 2004). 

 Na obra A ideologia alemã, Marx e Engels explicam como funciona a operação 

de inversão efetivada pela ideologia. Eles postulam que as ideias dominantes de uma 

época determinada, nada mais são que a expressão, no mundo das ideias, das 

relações materiais dominantes. Como nos lembra Williams, é a incapacidade de 

perceber que as ideias dominantes são a expressão das relações materiais 

dominantes que produz a ideologia, essa versão invertida da realidade (WILLIAMS, 
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2007). A partir desse uso crítico do termo, Marx e Engels vão denunciar os “ideólogos” 

da classe dominante como criadores de conceitos que ganham a vida formando a 

ilusão dessa classe sobre si mesma (ENGELS, MARX, 2008). 

 Williams vai nos lembrar, de todo modo, que esse uso específico do termo 

“ideologia”, na filosofia marxista e em todas as teorias que derivam dela, não exclui o 

sentido do termo como um conjunto de ideias de uma determinada classe ou grupo 

definido. Esse conjunto de ideias surge a partir de um conjunto de interesses 

materiais, como postula Marx, mas aqui a ideologia não é entendida no sentido de 

erro ou ilusão (WILLIAMS, 2007). 

 Assim, nessa última acepção é possível falar em ideologias. É possível falar, 

por exemplo, em ideologia proletária, que seria o conjunto de ideias que derivam das 

relações materiais a que essa classe está submetida. Isso aproxima um pouco mais 

a ideologia da acepção do senso comum. No entanto, não podemos perder de vista a 

acepção de ideologia como erro, ilusão, falsa consciência ou realidade invertida. E é 

preciso explicitar sempre em qual sentido o termo está a ser empregado.  

 Volto a seguir, a partir deste ponto, os passos de Hebdige, ao menos em parte. 

Hebdige trata do conceito de ideologia porque ele é fundamental para a análise das 

subculturas. É de suma importância, segundo o autor, perceber que a operação de 

ocultamento da realidade realizada pela ideologia não é exatamente uma ação 

deliberada, intencional, realizada por indivíduos determinados, instituições 

determinadas e plenamente conscientes disso. Segundo Hebdige, ao contrário, a 

ideologia opera por baixo da consciência. O caráter ideológico das ideias se dissimula 

de maneira muito eficaz porque ele está sedimentado na vida ordinária, no dia a dia 

que não é objeto de reflexão (HEBDIGE, 2004).  

 Se a ideologia satura o discurso cotidiano, diz Hebdige, ela não pode ser 

isolada da vida cotidiana como, por exemplo, um conjunto de “ideias políticas”. E 

Hebdige dá um passo além: ele afirma que, tampouco, a ideologia pode ser reduzida 

às categorias abstratas de uma “visão de mundo” ou à concepção marxista de “falsa 

consciência” (HEBDIGE, 2004).  

 Para fundamentar sua afirmação, Hebdige cita Althusser, para quem a 

ideologia nada tem a ver com a consciência, mas é, isso sim, fundamentalmente 

inconsciente. Para Althusser, a ideologia é, sim, um sistema de representações, mas 

estas nada têm a ver com a consciência. Elas operam em um nível mais profundo, 

inconsciente. Elas se impõem aos homens enquanto estruturas que atuam sobre eles 
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sem que estes percebam. Tais estruturas são a família, as instituições políticas e 

culturais, instituições de ensino e similares (HEBDIGE, 2004).  

 Cabe perguntar quem são as pessoas que produzem as ideias dominantes em 

uma dada sociedade. Marx já nos deu a senha: as ideias dominantes são as da classe 

dominante, embora isso não apareça de modo claro e evidente. Nem poderia ser 

assim. A dominação, para ser plenamente convincente, tem que se mascarar como 

outra coisa. Como naturalização, talvez. “As coisas são assim porque são assim.” 

 A significação, assim como a ideologia, não é algo que ocorre de modo 

transparente a nós. Os princípios desse processo estão apresentados no Curso de 

Linguística Geral de Saussure. A palavra “xícara”, por exemplo, é um significante que 

representa a imagem mental que temos da xícara, ou, dito de outro modo, o conceito 

de xícara. Isso é o significado. A palavra não representa a xícara em si. Ela não 

presentifica uma xícara de fato, concreta, que pode ser tocada por nós. A relação entre 

significante e significado é totalmente arbitrária. Isso quer dizer que não há nenhuma 

semelhança natural entre a palavra xícara e o significado, muito menos entre o 

significante e a coisa em si, que sequer é acessada pelo pensamento. A relação 

estabelecida é uma mera convenção. A imagem mental que é evocada pela palavra 

“xícara” poderia ser evocada pela palavra “mesa”, se a convenção tivesse assim 

determinado (SAUSSURE, 2012). 

 A atenção de Saussure estava voltada especificamente para os signos 

linguísticos, para a linguagem verbal, mas a realidade ao nosso redor está repleta de 

signos os mais diversos. Não apenas os signos verbais, mas um objeto qualquer pode 

assumir um significado, ou vários significados, a depender do contexto. Hebdige, aliás, 

abre seu livro com a história do tubo de vaselina, narrada por Genet. Um tubo de 

vaselina pode representar, como no caso narrado, uma afronta, uma provocação, algo 

carregado de sentido sexual, ou, mais especificamente, homossexual, significando 

uma afronta e um desafio para autoridades que comungam de uma cultura machista 

e homofóbica (HEBDIGE, 2004). 

 Qualquer objeto pode ser um signo, isto é, carregar um significado, representar 

alguma coisa que não ele mesmo. O sentido de “representar”, se olharmos com 

atenção, é justamente tornar presente (de novo) algo que não estava ali até então. 

 Segundo Hebdige, todos os aspectos da cultura possuem valor semiótico, sem 

exceção. E o que isso quer dizer, de fato? Que os aspectos da cultura são regidos por 

normas e códigos semânticos, pode-se dizer, “ocultos”, isto é, que não são 
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apreendidos diretamente pela experiência. Estes signos, ele afirma, não são 

evidentes, assim como não o são as relações sociais que os produzem e que eles 

representam. Isso significa, para tornar tudo mais claro e relacionado ao conceito de 

ideologia, que toda significação traz em si uma dimensão ideológica. Para 

fundamentar tal afirmação, Hebdige cita Volosinov, para quem todo signo pode tanto 

distorcer a realidade quanto ser-lhe fiel. Ou representar a realidade de um ponto de 

vista específico. Enfim, a lição de Volosinov que Hebdige quer evidenciar é que todo 

signo está sujeito a critérios de valoração ideológica. O domínio da ideologia e o dos 

signos se equiparam: quando um signo está presente, a ideologia também está 

(HEBDIGE, 2004).  

 Volto à questão sobre quem produz as ideias dominantes que circulam em uma 

determinada sociedade, já respondida por Marx. As ideias dominantes são as da 

classe dominante. Na concepção de Hebdige, para responder à esta pergunta, 

devemos interrogar quais são os grupos e classes que participam da “... definição, 

ordenação e classificação do mundo social” (HEBDIGE, 2014). 

 O Brasil, infelizmente, é exemplar para responder à esta pergunta de modo 

contundente. É claro que as ideias dominantes passam por instituições como a Igreja 

e instituições de ensino. No Brasil, porém, os meios de comunicação de massas como 

rádio e televisão tiveram um papel essencial na formação da mentalidade das 

pessoas, muito mais do que instituições que exigem um letramento mínimo para 

operar com eficiência. O ensino mínimo obrigatório de oito anos só se tornou lei por 

aqui em 1971 (Lei 5.692). Foi apenas a partir da Constituição de 1988 que o ensino 

obrigatório foi assumido pelo Estado como um direito público subjetivo. E os números 

da universalização da educação básica só avançam de fato a partir da Constituição. 

Isso para lembrar o fato de que o povo tinha acesso a meios de comunicação de 

massa décadas antes de ter acesso ao ensino básico de modo universal, ou algo 

próximo da universalização. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo de fato. De 

acordo com nota divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

em 2018 o país ainda possuía 11,3 milhões de pessoas analfabetas com quinze anos 

de idade ou mais. Se todos os analfabetos do país fossem colocados em uma cidade, 

ela só não seria mais populosa que a cidade de São Paulo, a mais populosa do Brasil. 

Nesse contexto, as pessoas não apenas passaram décadas se informando por meios 

de comunicação de massas, mas também se educando e formando sua mentalidade. 

Como nos lembra Sodré, muitos brasileiros acessaram rádio e televisão muito antes 
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de serem alfabetizados (SODRÉ, 2013). Isso, sem dúvida, deve ser levado em conta 

na hora de responder quem são as pessoas que criam as ideias dominantes na 

sociedade brasileira. Antes de Sodré, vale lembrar, Martín-Barbero, em Dos meios às 

mediações (2015), já falava de uma “oralidade secundária”, ou “segunda 

alfabetização”, trazida pela cultura de massas na América Latina. Segundo Martín-

Barbero, este fenômeno fez com que uma grande camada da população passasse 

diretamente de uma cultura visual para uma cultura audiovisual, sem passar pela 

cultura letrada. Martín-Barbero, no entanto, não vê neste fenômeno um mal, mas o 

encara como um elemento constitutivo de nossa realidade (MARTÍN-BARBERO, 2015 

[1997]).  

 Voltando a Hebdige, o autor afirma que não precisamos pensar muito para 

concluir que o acesso aos meios de difusão das ideias na sociedade, sobretudo os 

meios de comunicação de massas, não é igual para todas as classes. Alguns grupos, 

segundo Hebdige, possuem mais voz e mais oportunidades para ditar normas, de 

organizar e criar significados. Outros grupos, evidentemente, não possuem 

oportunidade alguma para produzir ideias e comunicar aos outros suas definições de 

mundo (HEBDIGE, 2004).  

 Repito o que disse Hebdige sobre não ser preciso pensar muito: não 

precisamos pensar muito para concluir que os que possuem mais dinheiro e, portanto, 

mais poder, possuem mais acesso aos meios de difusão de ideias. Pode-se 

argumentar, em 2021, que as redes sociais quebraram o monopólio da informação 

dos meios de comunicação tradicional, mas as recentes revelações sobre como 

operam os algoritmos dessas redes, no sentido de engajar os usuários em 

determinados conteúdos e inibir o acesso a outros, coloca em dúvida esse argumento. 

Sobre a democratização das mídias e da informação no mundo digital, há duas visões 

aparentemente antagônicas, uma mais “apocalíptica”, por assim dizer, e uma outra 

que percebe mais complexidades nestes processos. Segundo a visão mais 

apocalíptica, sob a aparente democratização da informação, ainda há interesses 

alheios aos usuários das redes sociais determinando o que vai ser visto e por quem 

vai ser visto. As redes sociais não são, como bem demonstra Lanier, um território tão 

livre e democrático como querem fazer crer que são (LANIER, 2018). Por outro lado, 

na visão um pouco mais otimista, a função pós-massiva da comunicação, na esteira 

da articulação e globalização das redes telemáticas, descentralizou o fluxo 

informativo, isto é, quebrou, ainda que não de modo absoluto e definitivo, o monopólio 
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das mídias mais institucionais e especializadas. Segundo André Lemos, pesquisador 

da área da cibercultura, em entrevista para o portal da revista Humanitas, da Unisinos, 

a emissão, na função pós-massiva, é mais aberta, sem controles institucionais, de 

características mais conversacionais (COSTA, 2014). Esse cenário traz visibilização 

para grupos que sempre foram silenciados na mídia de massas.  

 Marx e Engels sintetizam melhor a questão ao afirmarem categoricamente que 

as ideias da classe dominante são as ideias dominantes, não importa a época. 

Aqueles que detêm os meios de produção, isto é, a força material dominante na 

sociedade, também são aqueles que dominam no plano intelectual, mental e 

espiritual. A classe que possui o controle dos meios de produção material controla 

também os meios de produção mental, dito de outro modo. Deste modo, aqueles que 

carecem dos meios de produção material e, consequentemente, dos meios de 

produção mental, acabam submetidos, devido à impossibilidade de criar e difundir 

suas próprias ideias, às ideias dominantes. Estas não são mais do que a expressão, 

na forma de ideias, das relações materiais dominantes (ENGELS E MARX, 2007).  

 Esse postulado de Marx e Engels é o fundamento da ideia de hegemonia 

segundo Gramsci, e o último termo que Hebdige analisa para levar a cabo a 

investigação sobre o significado das subculturas. Segundo Hebdige, a teoria da 

hegemonia de Gramsci fornece a mais efetiva explicação de como se mantém a 

dominação nas sociedades capitalistas avançadas (HEBDIGE, 2004). Voltemos 

nosso olhar para a hegemonia, portanto. 

 Vou me ater ao sentido do termo estabelecido por Gramsci, porque é isso que 

nos interessa aqui. Gramsci refere-se à “hegemonia política” em um sentido genérico 

de equivalência com os termos “preeminência” ou “supremacia”. Quando trata da 

questão da formação da classe dirigente e a necessidade de estabelecer relações 

seguras entre estas e as classes dirigidas (consenso), Gramsci refere-se a essa 

operação como “reorganização da hegemonia cultural”. Hegemonia cultural não se 

contrapõe à hegemonia política, tanto que, em certos momentos, o autor italiano 

aglutina os termos e refere-se também à hegemonia político-cultural (COSPITO, 

2017). 

 O significado atribuído à hegemonia oscila entre o sentido de “direção” 

contraposto ao termo “domínio”, e um sentido mais amplo que compreende os dois 

termos, isto é, direção mais domínio. Para Gramsci, uma classe é dominante de dois 

modos. Ela tanto é dominante, como o termo propriamente indica, como também é 



76 
 

 
 

dirigente. É dirigente das classes com as quais ela se alia e é dominante das classes 

adversárias (COSPITO, 2017). 

 A hegemonia, portanto, supõe uma aliança entre classes determinadas que 

submetem as classes dominadas. Hebdige afirma que a hegemonia é, assim, uma 

situação. E o que caracteriza essa situação de hegemonia é a aliança de grupos 

sociais determinados para exercer uma “autoridade social total” sobre os grupos 

subordinados ou dominados. Essa dominação, no entanto, não se dá de modo 

explícito. Não se trata de uma imposição à força das ideias dominantes, mas de 

convencimento, persuasão, de tal modo sutil que as ideias dominantes pareçam 

naturais e/ou legítimas (HEBDIGE, 2004). A dominação assim exercida não deve 

aparecer explicitamente tal como é. Ela acontece de maneira oculta, insidiosa. Assim 

como a ideologia. Assim como os “mitos” que são desmitificados por Barthes. Uma 

expressão de Morin traduz bem como se dá o processo de dominação operado pela 

hegemonia: “colonização das mentes”. E como os meios de comunicação de massas 

não trabalham apenas com categorias mentais e intelectuais, mas operam também 

no campo das emoções, podemos ir mais longe e afirmar que se trata, em última 

análise, da colonização de mentes e corações (MORIN, 2018).  

 O poder hegemônico, portanto, não opera por meio da força, mas sim por meio 

do consenso. E é aí que reside sua fissura, seu calcanhar de Aquiles. Justamente por 

necessitar do consenso da maioria dominada, o poder hegemônico não pode ser 

exercido de forma permanente pela mesma aliança de classes dominantes. A 

hegemonia deve ser constantemente conquistada, reproduzida, sustentada no tempo. 

Ela é, de certo modo, um equilíbrio. E todo equilíbrio precisa ser sustentado, 

alimentado, vigiado, sob o risco de se romper. Como diz Hebdige, a identificação plena 

entre ideologia e ordem social não é fixa, nem está garantida para sempre. O 

consenso pode ser questionado, pode romper-se (HEBDIGE, 2004).  

 É neste ponto da argumentação que Hebdige se dá por satisfeito e volta sua 

atenção especificamente para as subculturas. Esclarecidos, finalmente, os conceitos 

de ideologia e hegemonia, é possível buscar interpretar o significado das subculturas. 

Segundo Hebdige, a emergência das subculturas marca espetacularmente o fracasso 

do consenso nas sociedades do pós-guerra. O autor chama a atenção para o fato de 

que o desafio à hegemonia representado pelas subculturas não vem diretamente 

delas, da mera existência desses grupos, mas sim do estilo expressado por eles. A 
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objeção, a oposição à ordem estabelecida, tal como expressadas pelas subculturas, 

se dá no nível das aparências, isto é, no nível dos signos (HEBDIGE, 2004).  

 A luta pela posse de diferentes discursos e diferentes significados se dá dentro 

da ideologia e opera rachaduras na pretensão do consenso. Os objetos podem ser 

“roubados” por grupos subordinados, isto é, os grupos subordinados podem 

estabelecer novos significados para estes objetos, e estes significados podem 

expressar uma forma de resistência à ordem estabelecida, à ordem que perpetua a 

subordinação das classes dominadas. As subculturas, portanto, expressam esses 

significados que desafiam a ordem por meio do estilo (HEBDIGE, 2004). Elas 

ressignificam objetos que já estavam ali antes delas e significavam outras coisas. Por 

meio dessa ressignificação, as subculturas expressam seu rechaço e seu desafio ao 

consenso que perpetua a dominação.  

 Apenas a título de exemplo, qualquer pessoa que tenha tido contato com os 

punks sabe que os coturnos ao estilo militar fazem parte da indumentária de muitos 

grupos. Isso não significa, no entanto, uma adesão ou admiração ao estilo de vida 

militar. Ao contrário, os punks rejeitam o militarismo, protestam contra o serviço militar 

obrigatório e abominam as guerras. A apropriação dos coturnos militares é um desafio, 

uma afronta. Uma tentativa de ressignificar e trazer para o universo de desordem 

presente no imaginário punk um elemento da ordem que os punks repudiam. Essa 

explicação, vale dizer, circula com frequência nos meios punks, mas não é aceita 

como verdade absoluta. Outros punks dirão que o coturno é útil se você tiver que 

chutar pessoas em uma briga, e os punks paulistanos do início dos anos 1980 

estavam sempre na iminência de entrar em luta corporal, fosse com outras gangues 

punks rivais, fosse com gangues de carecas. Nessa interpretação, a ressignificação 

da indumentária militar cai por terra, e o coturno passa a ter um valor de uso na guerra 

cotidiana travada pelos punks contra os inimigos que eles encontram pelas ruas. De 

qualquer forma, a história da ressignificação também existe e circula como uma 

explicação possível, além de ser um exemplo que ilustra a operação de apropriação 

de signos de que nos fala Hebdige.  

 Tratei do conceito de cultura que perpassa este trabalho e também do conceito 

de subcultura. Isso vai fornecer subsídios para a análise e interpretação das 

entrevistas com os punks no terceiro capítulo. É conveniente, neste ponto da 

dissertação, trazer uma breve conceituação do que são os chamados estudos 

culturais, já que o referencial teórico do trabalho se baseia largamente nos autores 
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identificados com esta “escola”, tais como Williams e o próprio Hebdige. Partirei agora, 

portanto, para uma breve explanação acerca dos estudos culturais, apenas para que 

essa ponta não fique solta no trabalho.  

 

2.3 – Um breve parêntese: o que são os estudos culturais? 

 

 Os estudos culturais não são propriamente uma disciplina, ao menos não no 

sentido de um campo de estudos com uma metodologia própria. A abordagem 

metodológica depende do que se pretende investigar, e para isso os pesquisadores 

fazem uso dos métodos e princípios de disciplinas como a sociologia e a antropologia, 

por exemplo. Não há consenso sobre se tal abordagem deve ser chamada de 

interdisciplinar, transdisciplinar ou até mesmo antidisciplinar, mas a nomenclatura, 

nesse caso, pouco importa.  

 Os chamados “pais fundadores” dos estudos culturais não tinham a pretensão 

de inaugurar uma nova disciplina, ou uma nova abordagem teórica e metodológica. 

As obras desses autores não eram manuais ou introduções aos estudos culturais. O 

que aconteceu, na verdade, foi uma convergência de interesses de determinados 

autores no tratamento que se dava até então às questões culturais, sobretudo a partir 

das mudanças na cultura da classe trabalhadora inglesa no período posterior à 

Segunda Guerra Mundial. Já vimos que a teoria marxista considerava a cultura como 

um âmbito determinado pelas relações sociais de produção. Ora, esse determinismo 

típico do marxismo mais ortodoxo leva à inevitável conclusão de que o interesse pelas 

questões culturais é algo de menor importância diante das questões econômicas e de 

economia política. Se a cultura é tão somente subproduto das relações materiais de 

produção, estudar estas diretamente é muito mais eficiente para se entender a cultura 

do que estudar a cultura diretamente. 

 É claro que a cultura propriamente dita não saiu do radar de alguns autores 

ligados à tradição marxista. Adorno, Benjamin e outros autores ligados à chamada 

Escola de Frankfurt sempre tiveram questões culturais em seus horizontes. Mas o 

tratamento que se deu às questões culturais nesses autores acabou por reforçar uma 

certa hierarquia entre uma “cultura autêntica” e a cultura de massas, essa considerada 

menor, mero produto para consumo e entretenimento de uma classe subordinada 

vítima dos meios de comunicação de massas que reforçam e mantém a dominação. 

A abordagem dos estudos culturais, como veremos, embora não negligencie o poder 
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dos meios de comunicação de massas para a manutenção da ordem estabelecida, 

não trata os receptores das mensagens como vítimas inertes e passivas. 

 Richard Hoggart publicou em 1957 o livro que é considerado o fundador do 

campo de estudos que viria a ser conhecido como estudos culturais: The uses of 

Literacy: aspects of Working-Class Life with specials references to Publications and 

Entertainments. Curiosamente, na França, o título da obra foi traduzido apenas como 

La culture du pauvre (A cultura do pobre). Há uma tradução para o português datada 

de 1973, com o título As utilizações da cultura: aspectos da vida cultural da classe 

trabalhadora (1973). 

 Sendo o próprio Hoggart um filho das classes trabalhadoras inglesas, chama a 

atenção o aspecto autobiográfico que perpassa todo o trabalho. Hoggart não era um 

pesquisador que veio de fora do mundo das classes trabalhadoras realizar um 

trabalho etnográfico. Ele falava de si mesmo, do que viu durante sua infância e 

adolescência. Biografia, autobiografia, etnografia, não por acaso, serão metodologias 

muito usadas nos estudos culturais posteriormente. Pode-se dizer também que 

Hoggart, por falar de si mesmo e de um universo que conhecia muito bem, em razão 

de viver o cotidiano, a vida ordinária da classe trabalhadora, é o tipo de pesquisador 

que Hodkinson vai posteriormente chamar de insider. 

 O livro é um estudo de inspiração etnográfica, com fortes tons autobiográficos, 

sobre a influência da cultura difundida pelos modernos meios de comunicação de 

massas na vida das classes trabalhadoras inglesas (MATTELART E NEVEU, 2004). 

Hoggart descreve a vida cotidiana das classes populares e depois, em um segundo 

momento, analisa como as publicações destinadas à classe trabalhadora se integram 

e influenciam o contexto das classes populares. A tese central, ao fim e ao cabo, ao 

contrário do que costumavam supor as análises mais influenciadas pela Escola de 

Frankfurt, é “... que tendemos a superestimar a influência dos produtos da indústria 

cultural sobre as classes populares” (MATTELART, NEVEU, 2004). Isso não quer 

dizer, no entanto, que Hoggart não manifeste desconfiança profunda com a 

industrialização da cultura. O ponto de virada está na atenção que Hoggart concedeu 

aos receptores. Estes não são encarados como receptores passivos, mas sujeitos que 

podem engendrar práticas de resistência a partir da recepção dos conteúdos.  

 Hoggart não se afastou das classes trabalhadoras ao optar pela carreira 

acadêmica. Ao contrário, seu trabalho na Universidade de Hull o colocou em contato 

direto com as estruturas de educação de adultos do meio operário. Ele é o fundador 
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do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) de Birmingham, centro irradiador 

inicial dos trabalhos ligados à abordagem dos estudos culturais.  

 A ideia de resistência à ordem cultural industrial postulada por Hoggart vai 

atravessar os múltiplos objetos de estudos abordados pelos estudos culturais a partir 

dos trabalhos desenvolvidos por pesquisadores ligados ao CCCS de Birmingham. Por 

trás da ideia de resistência há a convicção de que é impossível abstrair a cultura das 

relações sociais, das relações de poder e das disputas que marcam a manutenção ou 

mudança da ordem social (MATTELART E NEVEU, 2004). Essa ideia atravessa 

também os trabalhos de outros dois autores fundadores dos estudos culturais: 

Raymond Williams e Edward P. Thompson. Ambos são autores também ligados à 

educação de adultos das classes populares e à chamada New Left, corrente que 

tentava recolocar as análises marxistas no debate público a partir dos anos 1960, sob 

uma perspectiva crítica do marxismo mais ortodoxo. Williams e Thompson partilhavam 

do objetivo de ir além das análises marxistas que submetiam a cultura à economia, a 

superestrutura à infraestrutura, o que acabava por negligenciar o pensamento sobre 

as formas culturais (MATTELART E NEVEU, 2004).  

 Uma das obras mais conhecidas de Thompson é A formação da classe operária 

inglesa (2012), cujas análises estão centradas justamente na vida e nas práticas de 

resistência das classes populares. O ano da publicação original foi 1963. Cinco anos 

antes disso, Williams já havia publicado Culture and Society, trabalho que buscava 

uma genealogia do conceito de cultura na sociedade industrial. O trabalho é um 

esboço da problemática que Williams abordou em sua obra seguinte, The Long 

Revolution (1961), que analisava o papel dos sistemas de educação e de 

comunicação na dinâmica das mudanças sociais, para propor uma reforma 

democrática das instituições culturais então vigentes na Inglaterra (MATTELART E 

NEVEU, 2004).  

 As preocupações teóricas destes três autores partem da interação entre cultura 

e economia, tentando escapar do esquema reducionista do marxismo ortodoxo que 

submetia a cultura à economia. A concepção de cultura presente nessas obras está 

embebida pela ideia de resistência que é marcada pela oposição à ordem 

estabelecida pelo capitalismo industrial do pós-guerra.  

 O trio de fundadores, e estou ciente do paradoxo dessa afirmação, só se 

completa com a figura de um quarto pesquisador, oito anos mais jovem do que 

Thompson: Stuart Hall. Hall assumiu a direção do CCCS em 1968 e só saiu de lá em 
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1979. Foi o grande impulsionador das pesquisas que abordaram as subculturas que 

emergiram nas sociedades industriais capitalistas.   

 Tenho plena consciência de que a exposição acima é um tanto simplificadora 

e soa de alguma maneira como mero conhecimento enciclopédico. No entanto, 

infelizmente, uma análise mais aprofundada das origens dos estudos culturais exigiria 

um trabalho de fôlego, o que não é meu foco e minha intenção aqui. Eu quis apenas 

esboçar um quadro geral sobre de que indagações teóricas partiram os autores que 

são, em grande medida, o referencial teórico deste trabalho.  

 Para o leitor interessado em aprofundar estas questões, recomendo fortemente 

a obra Cartografia dos estudos culturais: uma versão latino-americana, de Ana 

Carolina Escosteguy (2010). A autora apresenta o “cânone” sobre a fundação dos 

estudos culturais sem deixar de problematizar o quão reducionista a própria ideia de 

cânone pode ser. Ela salienta que mesmo as afirmações tidas como lugar-comum no 

campo dos estudos culturais são motivo de debates e discussões.  

 Escosteguy destaca o papel exercido por Stuart Hall. Este, embora não seja 

citado como membro do “trio fundador”, é um autor fundamental para a constituição e 

consolidação dos estudos culturais britânicos. Sua importância, aliás, é 

unanimemente reconhecida (ESCOSTEGUY, 2010). Ao substituir Hoggart na direção 

do CCCS, entre 1968 e 1979, Hall impulsionou os estudos sobre práticas de 

resistências das subculturas e sobre análises dos meios de comunicação de massas, 

identificando o papel central deles no direcionamento da vida das sociedades. Hall 

também foi um importante aglutinador em um período marcado por profundas 

distensões teóricas e encampou diversos projetos coletivos. A produção de artigos de 

Hall é reconhecidamente abundante, e suas reflexões são parte integrante das 

coletâneas mais importantes sobre estudos culturais (ESCOSTEGUY, 2010).  

 Apesar de a origem britânica ser a história oficial sobre a origem dos estudos 

culturais, há estudiosos que questionam e problematizam essa versão, sem deixar, 

com isso, de reconhecer a importância da “matriz” britânica para a disseminação dos 

estudos culturais pelo mundo. Escosteguy cita, por exemplo, um estudo canadense 

chamado Relocating Cultural Studies – Developments in Theory and Research (1993), 

que narra a versão britânica, mas a contrasta com a particularidade do caso 

canadense (ESCOSTEGUY, 2010).  

 Há contraposições, portanto, sobre a versão dominante acerca da origem dos 

estudos culturais. Alguns estudiosos afirmam que é possível, em outras localidades e 
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em outros momentos, identificar “origens” diferentes para o que se chama estudos 

culturais. Segundo Escosteguy, as diferenças nacionais, somadas à confluência de 

propostas de cunho teórico e político “... geraram outros exemplos de estudos culturais 

que desestabilizam a narrativa sobre uma origem centrada, sobretudo, em 

Birmingham, na Inglaterra” (ESCOSTEGUY, 2010). 

 Discussões sobre as origens à parte, o reconhecimento do CCCS de 

Birmingham como centro fundador e irradiador dos estudos culturais é amplamente 

aceito, mesmo diante de críticas pontuais. Para além da importância dos nomes e das 

obras em si, os fundadores britânicos legaram princípios que nortearam os estudos 

culturais por décadas. Esses princípios foram sumarizados por Schwarz e são citados 

por Escosteguy. São eles: a identificação precisa das culturas vividas como um objeto 

de estudo; o reconhecimento da autonomia e da complexidade das formas simbólicas; 

a crença de que as classes populares possuem formas culturais próprias e que 

existem em pé de igualdade com as formas culturais das classes privilegiadas, da 

chamada alta cultura, numa contraposição à visão, predominante entre as classes 

dirigentes, de que a cultura popular seria inferior, exótica, bárbara ou qualquer outro 

adjetivo que a inferiorize e a coloque numa hierarquia inferior em relação à 

autoproclamada alta cultura; a aposta na concepção de que o estudo da cultura não 

deve ser reduzido a uma disciplina, mas deve ser, ao contrário, inter, trans ou até 

mesmo antidisciplinar (ESCOSTEGUY, 2010).  

 Talvez essa narrativa sobre a emergência dos estudos culturais a partir de 

Birmingham passe ao leitor a falsa impressão de que havia um fio condutor explícito 

entre os três autores citados como “pais fundadores” (esses três que são, na verdade, 

quatro, pois Stuart Hall não pode ser deixado de fora) havia uma concordância 

explícita, um projeto ordenado e explicitado por eles no sentido de fundar uma nova 

disciplina. Essa impressão de uma coordenação explícita não existia, pelo menos não 

de modo formal. Apesar de ligados ao CCCS, cada um seguia seu caminho teórico a 

partir de interesses que não estavam submetidos a um projeto coletivo em sentido 

estrito. No entanto, os pontos de vista compartilhados entre eles permitem compor o 

fio da narrativa que os colocam como fundadores. Havia entre eles um leque de 

preocupações comuns que giravam em torno das relações entre cultura, história e 

sociedade (ESCOSTEGUY, 2010).  

 A partir desse leque de interesses comuns, Escosteguy afirma que é possível 

apontar duas grandes orientações na análise cultural que vão constituir e consolidar 
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as preocupações teóricas dos estudos culturais. A primeira grande orientação 

concebe a cultura como um amplo espectro de significados e práticas que 

movimentam e constituem a vida social. Deste modo, o padrão estético considerado 

como “arte séria”, isto é, a literatura, as artes plásticas, a música erudita, é apenas 

uma expressão da cultura. Não é a única, nem é a expressão máxima. É uma das 

expressões possíveis em meio a tantas outras. Esse alargamento do conceito de 

cultura, por sua vez, leva à segunda grande orientação na análise cultural: todas as 

expressões da cultura devem ser relacionadas ao contexto das instituições, das 

relações de poder, das relações sociais e da história (ESCOSTEGUY, 2010). 

 Esses eixos, orientações e interesses comuns não constituíram, 

evidentemente, um programa rígido, ao modo de um manual. A pluralidade de objetos 

de estudo, somada à rejeição de abordar os problemas a partir de uma disciplina 

única, não poderia, no entanto, impedir os pesquisadores que se dispuseram a 

trabalhar sob essas orientações e com estes objetos de interesse a se identificarem 

como parte de uma mesma disciplina, ou mesmo campo de estudos. São esses eixos 

iniciais que vão permitir que se fale, por exemplo, da versão canadense dos estudos 

culturais, ou de sua versão latino-americana, cada um deles com suas especificidades 

em função de determinantes locais.  

 Feita a explanação acerca do que chamo aqui de estudos culturais, passo a 

discutir outros conceitos que fundamentarão a discussão sobre o punk na atualidade 

na cidade de São Paulo. Começarei pelo conceito de identidade. Depois discutirei 

cosmopolitismo e, por fim, a questão do papel do corpo na comunicação urbana. O 

conceito de identidade que tentarei fixar aqui (e veremos que identidade na 

modernidade não combina muito bem com o verbo “fixar”) é devedor das reflexões 

teóricas de Stuart Hall, já apresentado acima na contextualização sobre os estudos 

culturais.  

 

2.4 – Identidade, identidades ou identificação? 

 

 “Identidade” é outro termo complicado e com uma longa história. O leitor a esta 

altura deve estar pensando: de novo? Infelizmente, não posso simplesmente 

amontoar conceitos-chave aqui sem uma mínima discussão sobre o que eles 

significam e que lugar eles ocupam no contexto geral da discussão aqui empreendida. 

Nós tendemos, na vida cotidiana, a empregar as palavras de maneira irrefletida, sem 
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nos determos em seus sentidos precisos. E nem poderia ser de outro modo. O dia a 

dia não é uma dissertação acadêmica. Aqui é preciso tomar cuidado, o leitor sabe e 

espero que compreenda e me conceda alguma paciência.  

 Investigar o que seria a “identidade punk” está entre os objetivos que me impus 

neste trabalho. Nas falas dos punks pude constatar, inclusive, que a preocupação com 

a identidade é frequente e recorrente. É esperado dos punks uma postura correta, 

uma coerência com uma certa identidade punk, que ainda não sabemos bem o que é. 

É recorrente também, nos relatos sobre como os punks começaram a escutar punk 

rock, frequentar shows, ler fanzines, andar com outros punks, que as pessoas narrem 

como acabaram por “se identificar” com o universo punk. Como se dá esse processo 

de identificação, o que ele é de fato, como o “tornar-se punk” passa por um processo 

de identificação, isto é, de constituição de uma identidade, são preocupações que 

operam como pano de fundo, às vezes mais explícito, às vezes apenas implícito, desta 

investigação sobre o punk paulistano na atualidade e seus atravessamentos 

geracionais.  

 A título de contextualização, apenas para introduzir a questão, nos anos 1980 

tornou-se lugar comum referir-se à contemporaneidade com o que se convencionou 

chamar de pós-modernidade. O que vem a ser a pós-modernidade também não é 

questão trivial. Vamos aos poucos. Já presenciei, em minhas incursões pelas redes 

sociais, certas pessoas usarem o termo pós-moderno como uma ofensa. Os pós-

modernos, na ocasião, eram pessoas ligadas a certa esquerda mais preocupada com 

questões identitárias do que com questões de classe, embora classe também seja 

uma identidade, conforme veremos. A pós-modernidade, e nós reconstituiremos esse 

trajeto a partir das reflexões de Stuart Hall, está fortemente ligada à questão da 

dissolução ou descentramento das identidades. Discutir identidade hoje, portanto, 

passa por refletir também sobre as características da pós-modernidade.  

 Segundo Hall, a questão da identidade é amplamente discutida nas ciências 

sociais. A atualidade da discussão é a seguinte: a identidade tal como era vista 

originalmente, isto é, como uma unidade que constitui o sujeito moderno, está em 

declínio. E este declínio faz nascer novas identidades que fragmentam a unidade até 

então sólida do sujeito moderno (HALL, 2004).  

 Esse processo é caracterizado, de certo modo, como uma “crise de identidade”. 

As ciências sociais têm visto esse processo como parte de uma mudança ampla, “... 

que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
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abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável 

no mundo social” (HALL, 2004). 

 As reflexões de Hall sobre a identidade partem de uma concordância com a 

tese de que as identidades modernas estão sendo descentradas, deslocadas, 

fragmentadas. O colapso das identidades é um processo que está fragmentando as 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Estas 

paisagens culturais, antes de iniciado o processo de fragmentação, forneciam aos 

indivíduos sólidas localizações de seus papéis e de seus locais na sociedade (HALL, 

2004). Estas transformações, segundo Hall, abalam nossas identidades pessoais e 

abalam a ideia que temos de nós mesmos enquanto indivíduos centrados, unificados 

e integrados. Essa perda do “sentido de si” é o fenômeno chamado de deslocamento 

ou descentramento do sujeito. E esse deslocamento se dá em um duplo movimento: 

o sujeito se sente deslocado tanto da perspectiva do mundo social e cultural, quanto 

se sente deslocado de si mesmo. A identidade, antes suposta como unificada e fixa, 

é deslocada pela experiência da dúvida e da incerteza (HALL, 2004).  

 Mas o que era essa identidade fixa da qual perdemos a experiência na pós-

modernidade? Para responder a esta pergunta, Hall reconstitui o trajeto de três 

concepções de identidade: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e, finalmente, 

o sujeito pós-moderno, que seria a concepção que nós estamos a experienciar na 

atualidade. 

 O sujeito do Iluminismo, ou sujeito moderno, baseava-se em uma concepção 

da identidade centrada, unificada, dotada das capacidades de razão, consciência e 

ação, sendo as duas últimas consequências da capacidade racional. Não seria 

exagero dizer que a razão é o centro e o fundamento do sujeito moderno. Lembremo-

nos de Descartes. No Discurso do método, o racionalista francês coloca o pensamento 

como o fundamento da existência. Ao tentar encontrar a base, o fundamento primeiro, 

a primeira certeza incontestável a partir da qual se construiria o sólido edifício da 

ciência moderna, a única certeza que resta após aplicado o método da dúvida radical 

é a certeza do pensamento, de que o sujeito pensa (DESCARTES, 2005). A 

racionalidade, portanto, é parte central do que se entende por sujeito moderno, ou 

sujeito do Iluminismo. Esse núcleo unificado, segundo essa concepção, emergia 

assim que o indivíduo nascia e se desenvolvia ao longo de sua vida, mas permanecia 

sempre o mesmo, ou “idêntico a si mesmo” (HALL, 2004). 
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 A noção de sujeito sociológico, por sua vez, emerge a partir do 

desenvolvimento das ciências sociais, como pode-se perceber pela própria 

denominação. É uma concepção que reflete a complexidade do mundo moderno e 

coloca em questão a visão do sujeito como um núcleo unificado e, em certa medida, 

autônomo em relação ao mundo exterior. A emergência do sujeito sociológico colocou 

em pauta a relação do indivíduo com a sociedade, isto é, com outras pessoas que 

mediavam os valores, os sentidos, os símbolos, em suma, a cultura do mundo em que 

o indivíduo habita. A identidade, de acordo com a concepção sociológica, é formada 

na interação entre o sujeito e a sociedade. De acordo com Hall: “O sujeito ainda tem 

um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado 

num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses 

mundos oferecem” (Hall, 2004). 

 A emergência do sujeito pós-moderno, no entanto, coloca essas concepções 

em crise. O sujeito, antes vivenciado como uma unidade estável, torna-se 

fragmentado, composto por várias identidades. Essas identidades, argumenta Hall, 

não são apenas diferentes entre si, mas são, muitas vezes, contraditórias ou não 

resolvidas. Na mesma linha, segue Hall, as identidades que compunham a paisagem 

do mundo social também entram em colapso, como resultado das rápidas mudanças 

estruturais e institucionais que caracterizam a pós-modernidade. O processo de 

identificação, por meio do qual os sujeitos costumavam projetar suas identidades 

culturais, torna-se também problemático, variável, instável, provisório, sujeito a 

mudanças constantes e precipitadas (HALL, 2004). 

O sujeito pós-moderno, segundo Hall, não possui uma identidade fixa, 

essencial, permanente. Ele “possui” (se é que se pode “possuir” algo que está em 

constante mudança e, desse modo, nos escapa) uma identidade não estabilizada, 

móvel, formada e transformada continuamente a partir das relações entre o sujeito e 

os sistemas culturais que o rodeiam. A identidade deste sujeito é definida 

historicamente (portanto, sujeita a mudanças), não biologicamente ou por qualquer 

outra categoria fixa. Deste modo, o sujeito assume identidades diferentes em 

momentos diferentes, e essas identidades não são unificadas em torno de um “eu” 

uno, estável e coerente. Na pós-modernidade, nos diz Hall, a identidade una e estável 

é uma fantasia. Se sentimos nossa identidade unificada, isso se dá unicamente 

porque somos capazes de construir uma “narrativa do eu”, uma narrativa sobre nós 

mesmos que procura expressar uma coerência e unicidade em torno de um sujeito. 
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No lugar da identidade unificada, a experiência da pós-modernidade coloca os sujeitos 

diante de uma multiplicidade de identidades com as quais eles podem se identificar. 

Na argumentação de Hall: “... à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar...” (HALL, 2004). 

É claro que não podemos perder de vista que o que foi dito aqui sobre o sujeito 

e sobre a identidade é por demais esquemático, e o próprio Hall alerta para este fato. 

Uma discussão mais aprofundada demandaria um espaço muito maior e um trabalho 

específico, com foco apenas sobre a identidade, e com a ressalva de que o termo 

suscita problemas e questões que se desmembrariam em vários e diversos trabalhos 

de investigação. 

Neste ponto, antes de seguir com a discussão teórica sobre a identidade, abro 

um breve parêntese para citar um exemplo muito atual sobre como a identidade punk 

pode ser problemática, e sobre como os próprios punks divergem sobre o que a 

constituiria, afinal. Recentemente a prefeitura da cidade de São Paulo mandou colocar 

pedras sob viadutos na Zona Leste da cidade. O caso teve grande repercussão na 

mídia e nas redes sociais. Como se sabe, muitos sem-teto dormem sob os viadutos 

da cidade. É uma maneira que eles encontraram para se protegerem minimamente 

da chuva e outras intempéries. Um teto improvisado, ou ocupado temporariamente. A 

medida de colocar pedras sob os viadutos foi muito criticada, já que as pedras 

impediam que as pessoas se deitassem no local. Acusada de higienista, a prefeitura 

defendeu-se alegando que a decisão de instalar as pedras foi tomada por um 

funcionário isolado. Não se sabe quem era o tal funcionário, mas a prefeitura, para 

tentar limpar a própria imagem, também disse que o sujeito não identificado já havia 

sido exonerado. As pedras, segundo apurou-se depois, foram colocadas em algum 

momento entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Mas o caso só repercutiu 

fortemente, isto é, só ganhou grande visibilidade nas mídias, quando a prefeitura 

começou a remover as pedras de fato. O padre Júlio Lancellotti, coordenador da 

Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, esteve no local. Lancellotti é 

conhecido por sua defesa da população de rua na cidade. No Brasil tensionado 

politicamente pelos discursos conspiratórios da extrema direita, o padre é acusado de 

ser comunista, “defensor de vagabundo”, entre outras coisas que os bolsonaristas 

consideram como ofensas. Pois bem, já estamos chegando no ponto da história em 
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que os punks vão entrar no meio disso, ainda que de modo indireto. Lancellotti 

aproveitou que estava no local e ajudou a retirar algumas das pedras com uma 

marreta. O que vem a seguir não é uma crítica ao padre, longe disso. Vivemos em um 

mundo em que impera uma lógica de redes sociais digitais. Se algo não gera uma 

imagem ou uma narrativa, se algo não vira um post em redes sociais, esse algo não 

existiu. De certo modo, é uma exacerbação da sociedade do espetáculo postulada por 

Guy Debord. O espetáculo, segundo Debord, é uma relação social mediada por 

imagens (DEBORD, 2007). Dentro dessa lógica, é óbvio que a equipe de Lancellotti 

bateu uma foto do padre empunhando a marreta enquanto retirava bravamente as 

pedras colocadas para atrapalhar a já muito sofrida vida dos sem-teto. Se a intenção 

do padre era, como se diz comumente nas redes sociais, “lacrar”, ou, para usar uma 

linguagem mais antiquada, fazer um marketing pessoal, pouco importa. O fato é que 

a imagem foi postada nas redes sociais de Lancellotti e viralizou. Mesmo os detratores 

do padre, a contragosto, tiveram que admitir a enorme força simbólica da imagem: um 

padre franzino, idoso, portando uma marreta que é pesada demais para ele, com 

máscara de proteção contra o vírus transmissor da Covid-19, a destruir as pedras que 

o poder constituído colocou para atravancar o caminho de uma população 

extremamente vulnerável. Não demorou para começar a aparecer nas redes sociais, 

principalmente no Facebook, memes e posts a afirmar que o padre Júlio Lancellotti é 

um verdadeiro punk. Muitos punks afirmaram, inclusive, que o padre seria “mais punk” 

do que os punks que só sabem correr atrás de som, drogas e tretas. A atribuição de 

uma certa identidade punk a um padre, no entanto, não foi uma atitude unânime. 

Outros punks manifestaram-se sobre a nova polêmica em termos mais duros e 

reativos, no intuito de defender a identidade punk de ser ligada a uma figura que 

representa uma instituição como a Igreja Católica. Em minhas incursões pelas redes 

sociais, notei que os punks estavam divididos. A punk Lene Verg comentou em um 

post sobre o assunto em seu perfil no Facebook que o padre era, sim, um verdadeiro 

punk, pois o punk não se definia por visual e som, mas pela atitude. Fejones 

Montanari, o Feijão, guitarrista da banda Nuclear Frost, discordou, mas elogiou a 

atitude do padre. Disse que ele era um verdadeiro cristão. Priscilla Trassas, vocalista 

da banda Trassas, foi mais longe: comentou no mesmo post que não apenas o padre 

era punk, mas que, na concepção dela, Jesus também era um verdadeiro punk. O 

perfil de Juninho Peixoto fez piada com a situação: disse que, pelo visual que o padre 

ostentava nas fotos, ele parecia muito mais um skinhead do que um punk. Polêmicas 
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à parte, a situação e a falta de consenso que dela deriva ilustram bem as tensões e 

controvérsias que a identidade punk provoca. Como pudemos ver por meio deste 

exemplo, a identidade punk não é algo fixo, estável, definível em termos rígidos. Ao 

contrário, ela é volátil e é alvo de controvérsias entre aqueles que fazem parte da 

comunidade punk.  

Feitos os parênteses, voltemos a Stuart Hall. Falávamos do descentramento 

do sujeito e das identidades na pós-modernidade. Apenas para esclarecer a questão, 

vou retomar o trajeto que Hall faz para demonstrar de que modos se deu esse 

descentramento. Isso não é algo que simplesmente acontece. Há uma série de 

rupturas que levam a essa concepção de identidades fragmentadas. Hall enumera 

cinco avanços na teoria social que levaram a esse descentramento. 

O primeiro desses avanços diz respeito à teoria marxista. A reinterpretação dos 

trabalhos de Marx a partir dos anos 1960 jogou luz sobre a afirmação de que os 

homens (a humanidade) são sujeitos da História, mas não são sujeitos absolutos. Os 

homens constroem a história, mas isso se dá a partir das condições que lhes são 

dadas. Os novos intérpretes da teoria marxista, segundo Hall, interpretaram essa 

afirmação no sentido de que os homens não eram os agentes da História. Não 

poderiam ser, pois são obrigados a agir sob condições históricas criadas por outros, 

condições que lhes são dadas. Sempre segundo Hall, o estruturalista marxista 

Althusser chamou a atenção para o fato de que esse deslocamento da agência 

individual colocava em xeque duas proposições-chave da filosofia moderna: a 

existência de uma certa “essência universal” do homem, algo que poderíamos chamar 

de “natureza humana” e a existência dessa suposta essência como um atributo de 

cada indivíduo, de cada “sujeito singular”. Essa interpretação do pensamento de Marx 

por Althusser, embora tenha sido posteriormente muito criticada, provocou forte 

impacto sobre os rumos do pensamento moderno, conforme afirma Hall (HALL, 2004). 

O segundo descentramento, segundo Hall, vem da influência do pensamento 

freudiano no pensamento social, sobretudo a “descoberta” do inconsciente. Para 

resumir, a teoria de Freud postulou que nossa identidade (nossa sexualidade, nossos 

desejos) é formada não de acordo com um pensamento linear e racional, submetido 

ao crivo da Razão tal como o sujeito cartesiano, mas por processos psíquicos e 

simbólicos comandados pelo chamado “inconsciente”, que opera segundo uma 

“lógica” muito diferente da Razão. A ampla aceitação da teoria do inconsciente no 
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pensamento social é um duro golpe na concepção de sujeito unificado e racional, 

fundado na razão, tal como postulou Descartes.  

Não apenas Freud, mas teorias que beberam em fontes freudianas 

influenciaram fortemente as teorias sociais. O já citado Althusser, por exemplo, usou 

conceitos emprestados de Lacan para descrever como a ideologia opera. Lacan é 

outro autor ligado à psicanálise (“fundada” por Freud) que questiona a concepção de 

um sujeito inteiro e unificado. A imagem que a criança tem de si mesma como um eu 

unificado, na teoria lacaniana, não provém do núcleo interior da criança, mas é algo 

que ela aprende aos poucos, parcialmente, em um processo cheio de rupturas e 

negociações. É uma imagem formada a partir de uma relação com o outro (HALL, 

2004). 

Para fechar este segundo descentramento provocado pela psicanálise a partir 

da noção de inconsciente, a identidade, segundo essa concepção, não é algo fixo e 

estável, mas algo formado aos poucos, um processo que se dá ao longo do tempo. 

Não é algo inato, isto é, que já nasce com o indivíduo. Mais do que isso, a identidade 

permanece sempre incompleta, sempre “em formação”. Deste modo, talvez seja 

inadequado falar em identidade, pois o termo passa a impressão de algo acabado e 

estático. O termo mais adequado sugerido a partir dessa leitura seria “identificação”. 

A identificação é um processo, está sempre em andamento e nunca está plenamente 

acabada e pronta. Segundo Hall: “A identidade surge não tanto da plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza 

que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 

imaginamos ser vistos por outros” (HALL, 2004). Nos termos da psicanálise, portanto, 

a identidade (ou a identificação) é algo que estamos sempre a buscar enquanto 

vivemos. Na busca pela identidade nós construímos biografias, narrativas sobre nós 

mesmos, e estas tecem as partes diferentes do nosso eu cindido, na busca ininterrupta 

por uma unidade, uma fantasia de plenitude.  

Hall não deixa de observar que a teoria psicanalítica, tanto a de matriz freudiana 

quanto a de matriz lacaniana, não deixou de ser alvo de críticas e questionamentos, 

mas isso não diminuiu seu impacto geral sobre as formas do pensamento moderno 

(HALL, 2004).  

O terceiro descentramento está associado à linguística estrutural de Saussure, 

autor já mencionado acima. Saussure postulou que os indivíduos não são os “autores” 

das afirmações que fazem, no sentido de que os indivíduos não criam os significados 
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que são expressos pela língua. Dito de outro modo, a língua preexiste aos indivíduos. 

Ela é um sistema social, não individual. Os indivíduos expressam seus pensamentos 

por meio da linguagem, mas o fazem por meio de significados que já estavam 

embutidos na língua e nos sistemas culturais. Além disso, esses significados não são 

fixos e estáveis. O significado depende de relações de similaridade que as palavras 

têm umas com as outras dentro do sistema que é a língua. Ora, a palavra “noite”, para 

ficar no exemplo dado por Hall, faz sentido em um sistema onde também há a palavra 

“dia”. Nós só sabemos o que é a “noite” se soubermos o que é o “dia”. Aqui, observa 

Hall, é possível perceber uma analogia entre a língua e a identidade. O indivíduo sabe 

quem ele é em relação a um outro que ele não pode ser. Lacan chegou a afirmar, 

inclusive, que a identidade é estruturada como a língua. Hall cita o argumento de 

Derrida, segundo o qual o falante de uma língua qualquer nunca pode fixar o 

significado de uma forma final. E isso inclui o significado de sua própria identidade. O 

significado, portanto, é sempre instável. A instabilidade é inerente a ele. O significado 

“... procura o fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela 

diferença)” (HALL, 2004). 

O quarto descentramento, segundo Hall, ocorre a partir do trabalho de Michel 

Foucault. O filósofo francês, em uma série de obras, produziu algo como uma 

“genealogia do sujeito moderno”. Ele identificou a emergência de um novo tipo de 

poder a partir do século XIX, o chamado “poder disciplinar”. Apesar de emergir no 

século XIX, esse tipo de poder se desenvolve e atinge seu ápice no século XX. O 

poder disciplinar desdobra-se em duas preocupações fundamentais: em primeiro 

lugar, ele se preocupa com a vigilância, que é o controle da espécie humana de modo 

geral, ou de populações inteiras. Em segundo lugar, o poder disciplinar preocupa-se 

com o controle e a vigilância do indivíduo e do corpo. O objetivo deste poder é manter 

as vidas dos indivíduos e seus desdobramentos (o trabalho, o lazer, os prazeres, a 

vida afetiva, sexual e familiar, a saúde física e moral) sob estrito controle disciplinar. 

Esse controle se dá a partir do poder dos chamados regimes administrativos, do 

conhecimento especializado e do conhecimento fornecido pelas nascentes Ciências 

Sociais. Em suma, o objetivo final de todo esse aparato colocado a serviço de um 

regime disciplinar, é produzir um tipo específico de ser humano, um ser humano que 

possa ser tratado como um “corpo dócil” (HALL, 2004).  

E o que isso tem a ver com o descentramento das identidades? Segundo Hall, 

embora o poder disciplinar descrito por Foucault seja produto de instituições coletivas, 
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suas técnicas aplicam um poder e um saber que “individualiza” o indivíduo, envolve o 

corpo dos indivíduos em uma individualização a partir da vigilância, da observação, 

da escrita objetiva, documental e meticulosa sobre o comportamento individual. Deste 

modo, as instituições coletivas, ao exercer o poder disciplinar, isolam cada vez mais 

os indivíduos. É um paradoxo, mas é assim que se exerce o poder disciplinar. 

Segundo Hall, “... quanto mais coletiva e organizada a natureza das instituições da 

modernidade tardia, maior o isolamento, a vigilância e a individualização do sujeito 

individual” (HALL, 2004). 

Por fim, o quinto descentramento citado por Hall provém do impacto do 

feminismo, tanto enquanto crítica teórica como também enquanto movimento social. 

O feminismo é anterior aos “novos movimentos sociais” que emergiram a partir dos 

anos 1960. Como se sabe, essa década é considerada o grande marco da 

modernidade tardia. Foi uma década marcada por revoltas estudantis, movimentos 

contraculturais, lutas pelos direitos civis, afirmação da liberdade sexual, movimentos 

pacifistas, enfim, todo o “caldeirão cultural”, com o perdão do clichê, associado com 

1968. Embora o fortalecimento e a maior visibilidade do feminismo derivem do 

contexto geral da década de 1960, o feminismo em si possui especificidades que o 

colocam em relação direta com o descentramento do sujeito e das identidades. 

Em primeiro lugar, o feminismo questionou a distinção entre público e privado. 

Hall menciona como exemplo disso o slogan feminista: “o pessoal é político”. Em 

segundo lugar, e esse aspecto deriva do primeiro, o feminismo abriu novas arenas da 

vida social para a contestação política: a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, 

o cuidado com as crianças. Em terceiro lugar, o feminismo colocou como uma questão 

política e social a forma como somos “produzidos” e “formados” como sujeitos 

generificados. Essa concepção politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 

identificação. Em quarto lugar, e esse aspecto deriva do terceiro, o feminismo colocou 

sob contestação e investigação o processo de formação das identidades sexuais e de 

gênero. Por fim, ao questionar o processo de formação das identidades, o feminismo 

colocou sob fortes dúvidas a concepção de que homens e mulheres partilhavam uma 

mesma identidade (noção expressa, por exemplo, na ideia de humanidade). No lugar 

de uma mesma identidade partilhada entre homens e mulheres, o feminismo colocou 

a questão da diferença sexual (HALL, 2004).  

Nunca é demais lembrar ao leitor que essa exposição dos cinco aspectos que 

levaram ao descentramento do sujeito é meramente esquemática e, como tal, não 
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escapa de certo reducionismo. Há vários outros fatores envolvidos, tais como a 

aceleração do processo de globalização, as diásporas, migrações forçadas, 

homogeneização cultural, tensões entre local e global no seio dessas mesmas 

questões. Tentarei retomar, na medida do necessário para a discussão sobre o punk 

na atualidade a que me proponho, algumas dessas questões na discussão sobre a 

noção de cosmopolitismo, o próximo termo que discutirei assim que encerrar a 

discussão sobre identidade. 

Talvez uma olhada rápida em um princípio fundamental possa me ajudar a 

trilhar o caminho aqui proposto. É de amplo conhecimento das pessoas que estudam 

os fundamentos da Lógica, ou a Lógica Básica, ou a Lógica Proposicional, o “princípio 

da identidade”. Ele remonta aos fragmentos do filósofo pré-socrático Parmênides. 

Apesar da dificuldade em traduzir esses fragmentos com precisão, o que leva a longas 

discussões sobre os sentidos ali expressos, o princípio da identidade pode ser 

formulado a partir de uma afirmação tautológica, retirada de um poema (sim, nos 

primórdios da filosofia ocidental empregavam-se formas hoje não aceitas como 

discurso racional e científico) de Parmênides: “o ser é.” Parece apenas um jogo de 

palavras. Uma proposição tautológica é uma afirmação redundante, que expressa o 

mesmo conteúdo duas vezes. Isso fica ainda mais evidente na continuação do 

fragmento: “o não-ser não é.” Esse princípio é o fundamento elementar da lógica. O 

ser é idêntico a ele mesmo. Ora, o que é, é. E o que não é, não é. E por que esse 

princípio recebeu o nome de princípio da identidade? Isso talvez fique mais claro com 

a explicitação de outro princípio da lógica que deriva do primeiro: o princípio da não-

contradição. Segundo esse princípio, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. 

O ser que é idêntico a ele mesmo não pode ser igual a outro ser, de outra natureza. 

Ele não pode ser idêntico e ser diferente de si mesmo ao mesmo tempo. Parece muito 

abstrato? Vou colocar em termos que dialogam melhor com esse trabalho: você não 

pode ser punk e não ser punk ao mesmo tempo. Ou você é punk, ou não é. Recorri a 

esses princípios da lógica apenas para introduzir um aspecto fundamental da 

identidade: ela é sempre marcada pela diferença. A identidade é relacional, ela 

depende de outro (que não é) para afirmar-se enquanto tal. Como posso saber se 

determinada pessoa é punk ou não? Ora, comparando-a com outra que não é punk. 

Mas já sabemos que a identidade punk, assim como qualquer outra identidade, não é 

exatamente unificada, mas fragmentada, de difícil definição, marcada por 

controvérsias. Vamos a um exemplo concreto. 
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O músico conhecido como Supla é uma figura pública. Não é um sujeito cujo 

nome circula apenas no underground (aliás, embora seja conhecido, talvez seu nome 

nem circule no underground, na verdade). Filho de um casal conhecido de políticos (a 

mãe já foi prefeita de São Paulo e o pai foi senador pelo Estado de São Paulo e 

atualmente é vereador pela cidade de São Paulo), Supla é o que se pode chamar de 

um homem privilegiado. É evidente, pelo seu núcleo familiar, que nunca lhe faltou 

nada, para dizer o mínimo. Se você perguntar a um punk, provavelmente vai ouvir que 

Supla é um playboy, isto é, um sujeito endinheirado, que não precisa trabalhar para 

sobreviver. O fato de ser, vamos dizer, “bem nascido”, branco, filho de políticos, já 

coloca Supla na antítese do que se espera do “ser punk”. Mas as coisas se complicam 

um pouco quando nos detemos mais detalhadamente sobre a figura pública de Supla. 

O músico usa um visual que pode ser identificado como punk. Estão lá os coturnos, 

as tachas, as roupas de couro, os braceletes, o cabelo descolorido e espetado que 

remete ao vocalista Billy Idol (da banda Generation X). Não fica apenas no visual. Se 

você analisar musicalmente o disco “Charada Brasileiro” (2001), não vai poder negar 

que é um disco de punk-rock. Inclusive a banda de apoio de Supla nesse álbum são 

os integrantes do Holly Tree, banda de punk-rock paulistana que não está mais na 

ativa. Não vou entrar no mérito da discussão se é um bom disco de punk-rock ou não. 

Isso basta para fazer de Supla um punk? Quero dizer, a comunidade punk entende 

que Supla é parte dessa comunidade? Em geral, pelo menos em São Paulo, não. Não, 

porque ele é um playboy, não toca com as outras bandas punks (talvez com exceção 

do Holly Tree), não tem a “atitude” certa. Mas as coisas, mais uma vez, não são assim 

tão simples. Quando, no começo da década de 2000, Supla tocou no programa 

Musikaos, da TV Cultura, acompanhando dos músicos do Holly Tree, era possível 

nitidamente ver na plateia uma figura muito conhecida dos punks paulistanos. Trata-

se de Matheus Mondini, fundador do selo Nada Nada Discos. O selo está relançando 

em vinil vários discos seminais do punk paulistano. Mondini lançou recentemente uma 

edição primorosa da clássica coletânea Sub, cheia de faixas bônus até então raras. 

Em uma conversa com o ilustrador e ex-guitarrista da banda Murphy’s Law, o 

novaiorquino Alex Morris, fiquei sabendo que Supla não é apenas respeitado pelos 

punks em Nova Iorque, mas é também muito querido. Não tenho como verificar o quão 

correto está o que Morris me disse, mas achei a afirmação, no mínimo, curiosa.  

O fato é que não é possível determinar, como se fosse um dogma ou uma 

verdade evidente, se Supla pode ser chamado de punk ou não. E isso está atrelado à 
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dificuldade em se determinar precisamente o que seria a identidade punk. E, mais 

ainda, está articulado às complexas dinâmicas e processos do hibridismo cultural 

latino-americano, em que lógicas massivas, populares, midiáticas, subculturais 

negociam sentidos de maneiras ambíguas e problemáticas, que lógicas mais 

simplistas da abordagem comunicacional e cultural não conseguem compreender 

(GARCIA-CANCLINI, 2019). O que pude extrair de conversas informais com punks 

em São Paulo é que Supla é, de modo geral, encarado como uma espécie de bufão. 

Corrobora essa concepção a participação de Supla em programas de televisão da 

mídia hegemônica, como ocorreu no reality-show Casa dos Artistas, na emissora SBT, 

em 2001. Em suas aparições na televisão, Supla se mostra como uma espécie de 

personagem, uma figura algo caricata, que não consegue articular frases seguidas em 

português sem encaixar expressões em inglês no meio, sempre com o cabelo 

cuidadosamente espetado e o visual extremamente carregado. A participação de 

Supla em outro reality, este na extinta MTV Brasil, chamado Papito in Love, é 

recheado de frases sexistas e de situações criadas que objetificam as mulheres. O 

“mote” do programa era arrumar uma namorada para Supla. Catorze garotas ficavam 

confinadas em uma mansão junto com Supla e passavam por provas e desafios até 

sobrar apenas uma garota. O leitor há de convir que isso está longe do ethos punk, 

atualmente preocupado com questões relativas ao machismo e sexismo. Sei que este 

trabalho não é o lugar adequado para fazer juízos de valor sobre a qualidade do 

programa protagonizado por Supla na MTV Brasil, mas vou me permitir fazer essa 

brevíssima exceção: assisti ao programa para escrever esse trecho do trabalho, e 

Papito in Love oferece um entretenimento de qualidade muito questionável, para dizer 

o mínimo. As tentativas de fazer piada esbarram no machismo tosco e, no lugar de 

provocar risos, provocam, no máximo, o sentimento de constrangimento que 

costumamos chamar de vergonha alheia. Enfim, para jogar mais um ingrediente no 

caldeirão da controvérsia: algumas participantes do programa alegam, em entrevistas 

para a própria produção do Papito in Love, que a atração que elas supostamente 

sentem por Supla se dá justamente pelo fato de ele ser punk. Segundo elas, é claro.  

Deixemos de lado o bufão Supla e voltemos à identidade, ou à identificação. 

Kathryn Woodward nos fornece algumas pistas das características da identidade que 

podem nos auxiliar na tarefa de aproximação a uma conceituação. Segundo 

Woodward, a identidade é sempre relacional. O que isso quer dizer? A autora relata 

uma história contada pelo escritor e radialista Michael Ignatieff sobre a guerra na 
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antiga Iugoslávia para exemplificar em que consiste a característica relacional da 

identidade. Para tentar compreender as motivações da guerra, Ignatieff conversa com 

sérvios e croatas e busca compreender, segundo uns e outros, o que os diferencia. 

Ao conversar com um sérvio, Ignatieff observa que não consegue distinguir um sérvio 

de um croata apenas com o olhar. Do ponto de vista das aparências ou das 

características físicas, sérvios e croatas são indistinguíveis. Ora, segundo Woodward, 

as identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos 

que as representam. A resposta que o sérvio dá a Ignatieff é um exemplo disso: o 

soldado mostra a Ignatieff um maço de cigarros e afirma que são cigarros sérvios. Do 

outro lado, afirma o soldado sérvio, fumam cigarros croatas. A resposta não satisfaz 

Ignatieff. O escritor argumenta que não importa se são sérvios ou croatas, ainda são 

cigarros. Impaciente, o soldado sérvio responde que os estrangeiros não entendem 

nada. Mas o soldado sabe que sua resposta não foi plenamente satisfatória. Irritado, 

o sérvio tenta mais uma vez marcar a diferença: ele afirma, então, a Ignatieff, que o 

problema está no fato de os croatas acharem que são melhores, que são “europeus 

finos”. É aí, segundo o soldado, que reside o erro dos croatas que marca a diferença 

entre sérvios e croatas: estes pensam que são melhores do que aqueles, quando na 

verdade todos são iguais (WOODWARD, 2014). 

Trata-se de um paradoxo, evidentemente, mas não deixa de ser um caso 

exemplar de como opera a característica relacional da identidade. A identidade sérvia 

é marcada e afirmada por meio da diferença diante da identidade croata. O sérvio 

sabe que é sérvio porque ele não é um croata, e vice-versa. Nas palavras de 

Woodward: 

 

Essa história mostra que a identidade é relacional. A identidade sérvia 

depende, para existir, de algo fora dela: a saber, de outra identidade (croata), 

de uma identidade que ela não é, que difere da identidade sérvia, mas que, 

entretanto, fornece as condições para que ela exista. A identidade sérvia se 

distingue por aquilo que ela não é. Ser um sérvio é ser um “não-croata”. A 

identidade é, assim, marcada pela diferença. (WOODWARD, 2014, p. 09) 

 

Essa marcação da diferença, no entanto, observa Woodward, não se dá sem 

certos problemas. A diferença é marcada por uma exclusão, tal como no princípio da 

identidade da lógica proposicional. Se você é sérvio, não pode ser croata. Se você é 

croata, não pode ser sérvio. No entanto, conforme vimos, a tentativa do soldado sérvio 
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de marcar a diferença acaba por concluir que ambos, sérvios e croatas, não são 

diferentes. A diferença, conclui o raciocínio paradoxal do soldado sérvio, está no não 

reconhecimento da igualdade. 

Além de ser marcada pela diferença, a identidade também é marcada por meio 

de símbolos, segundo a análise de Woodward. Esses símbolos não são apenas os da 

linguagem. Podem ser, por exemplo, os cigarros citados pelo soldado sérvio na 

história contada por Ignatieff. Existe uma associação, portanto, entre a identidade de 

uma determinada pessoas e as coisas, os objetos que essa pessoa usa. O cigarro, 

nesse caso, funciona como um significante (WOODWARD, 2014). Essa característica, 

aliás, é muito visível na construção da identidade punk por meio do vestuário e do 

estilo. Ao sair às ruas com uma camiseta estampada com algum motivo punk, ou 

portando algum acessório relacionado à simbologia punk, seja um cinto, um coturno, 

o que for, o punk está marcando uma diferença com relação às outras identidades que 

circulam pela cidade.  

As discussões sobre a identidade, conforme Woodward, são marcadas por 

duas concepções: uma essencialista e uma não essencialista. Segundo a concepção 

essencialista, as identidades possuem um conjunto claro, evidente e autêntico de 

características que os indivíduos que partilham dessas identidades possuem. Na 

concepção não essencialista, o foco está nas diferenças e nas características comuns 

e compartilhadas tanto entre indivíduos pertencentes ao mesmo grupo quanto entre 

indivíduos de “identidades diferentes”. A concepção não essencialista procura 

também, segundo Woodward, verificar de que maneira as características de uma 

determinada identidade se modificam ao longo do tempo (WOODWARD, 2014).  

Não podemos fugir de uma conceituação, por mais que ela seja provisória e 

esteja sob constante revisão ou evolução. Quando se fala de identidade, portanto, 

devemos ter em mente que podemos estar diante de reivindicações essencialistas do 

que seria essa identidade, isto é, de uma concepção de identidade como algo uno, 

fixo e estável. Essa concepção essencialista costuma estar presente em grupos que 

marcam explicitamente quem pertence ou não ao grupo, o que parece ser o caso dos 

punks na maior parte do tempo.  

Essas reivindicações essencialistas, conforme Woodward, podem basear-se 

na natureza, caso das identidades marcadas por questões étnicas, de raça ou em 

relações de parentesco. O mais comum, no entanto, aponta Woodward, é que as 

reivindicações essencialistas se refiram a uma versão essencialista da história e do 
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passado, um passado idealizado, narrado, construído e representado como uma 

verdade imutável e fundante (WOODWARD, 2014).  

Estejamos ou não diante de concepções essencialistas, é importante não 

perder de vista o fato de que a identidade é relacional, isto é, marcada pela diferença, 

conforme já apontado acima. Essa marcação da diferença se dá no plano simbólico. 

Woodward dá o exemplo das identidades nacionais, que são marcadas por símbolos 

como bandeiras, uniformes, símbolos mais explícitos e evidentes. Essa marcação 

simbólica, no entanto, pode se dar por meio de símbolos menos explícitos, como os 

cigarros referidos pelo soldado na história acima, uma vestimenta, uma maneira de se 

alimentar.  

A identidade, convém ressaltar, não é um ente abstrato em sentido estrito. 

Segundo Woodward, ela está sempre vinculada a condições sociais e materiais. Se 

um grupo é simbolicamente marcado como inimigo ou como tabu, argumenta a autora, 

as desvantagens materiais decorrentes disso serão reais, não apenas simbólicas. Há 

um entrelaçamento, portanto, entre o material e o simbólico, entre as identidades e as 

relações sociais e materiais (WOODWARD, 2014).  

A relação entre o social e o simbólico é determinante para o processo de 

construção e manutenção das identidades. O simbólico está entranhado no social, 

pois é por meio da marcação simbólica que damos sentido às práticas e relações 

sociais. São marcações simbólicas, por exemplo, que definem quem é excluído e 

quem não é excluído. Essas marcações simbólicas são vivenciadas de modo material 

nas relações sociais (WOODWARD, 2014).  

A marcação das identidades cria entre elas alguns sistemas classificatórios. 

Essa classificação pode seguir uma rígida hierarquia, como por exemplo nas 

sociedades marcadas por castas (de modo explícito), ou pode seguir uma oposição 

entre dois termos antagônicos, como “nós” e “eles”, “punks” e “skinheads”, “petistas” 

e “bolsonaristas”.  

Essa marcação de diferenças, no entanto, segundo Woodward, pode ocultar as 

diferenças dentro de um mesmo grupo. Na afirmação da identidade nacional, por 

exemplo, as diferenças de classe e gênero dentro do grupo nacional são omitidas ou 

ignoradas (WOODWARD, 2014).  

Por fim, conforme já visto neste trabalho, as identidades não são fixas e 

unificadas. Há contradições, negociações, controvérsias e descentramentos no 

interior de identidades coletivas e até de identidades individuais. Para uma 
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conceituação minimamente precisa, segundo Woodward, é preciso que nos 

atentemos à concepção de identidade como um processo, como identificação. 

Reivindicar uma identidade, nesse sentido, significa assumir uma posição de 

identidade, isto é, se identificar com um determinado discurso da identidade que lhe é 

oferecido. A identificação, como um processo que envolve investir em uma posição 

dada por um discurso, não envolve apenas aspectos simbólicos e sociais, mas 

também aspectos psíquicos. Sem levar em conta a relação entre esses três 

elementos, não chegaremos a uma definição de identidade satisfatória 

(WOODWARD, 2014).  

Feitas essas considerações a respeito das dificuldades para chegar a um 

conceito preciso de identidade, volto a Stuart Hall. Hall refere-se à identidade como 

um conceito “sob rasura”. Colocar um conceito sob rasura, de acordo com Hall, não 

significa que esse conceito “não sirva mais” para pensar. É um conceito ainda não 

dialeticamente superado, mas em uma situação em que ainda não existem conceitos 

diferentes que possam substitui-lo. O que resta, então, é continuar a pensar com o 

conceito sob rasura, em uma forma desconstruída e não totalizada, isto é, fora do 

paradigma que gerou o conceito originalmente. É uma espécie de ressalva sobre o 

conceito, uma marcação que lembra que ele foi “cancelado”, mas, paradoxalmente, 

ainda é possível pensar com ele, desde que feita essa ressalva (HALL, 2014).  

Se o conceito de identidade está “sob rasura”, o simples ato de trocá-lo pelo 

conceito de identificação não coloca o pesquisador em situação mais confortável. Ao 

contrário, Hall afirma que “identificação” é um dos conceitos “menos bem 

desenvolvidos” da teoria social e cultural. Ele é preferível ao conceito de “identidade”, 

mas não resolve os problemas e questões decorrentes deste. A tentativa de solução, 

isto é, o esforço para operar um conceito razoável de identificação, passa pela 

compreensão de aspectos da teoria discursiva e da teoria psicanalítica (HALL, 2014). 

Hall inicia a explicação sobre a abordagem discursiva contrastando-a com o 

“naturalismo” da concepção que o senso comum tem do que seria a identificação. 

Segundo Hall: 

 

 Na linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir do 
reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são 
partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo 
ideal. É em cima dessa fundação que ocorre o natural fechamento que forma 
a base da solidariedade e da fidelidade do grupo em questão. (HALL, 2014, 
p. 106) 
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A abordagem discursiva, em contraste com a concepção do senso comum, 

concebe a identificação como uma construção, um processo que está sempre em vias 

de ser completado, mas nunca se completa. A identificação, na concepção discursiva, 

é sempre um processo em andamento. Ela não é determinada, precisa sempre ser 

sustentada e pode ser abandonada. Não é algo dado e nem é algo que se fixa após 

um processo de construção. A identificação, insiste Hall, é sempre condicional. Está 

alojada na contingência, nunca na necessidade. Uma vez que a identificação pareça 

estabilizada, ela nunca anulará completamente a diferença. A identificação é, 

portanto, segundo Hall, um processo de articulação, um ponto de sutura. Nunca há 

um ajuste completo, uma totalidade, uma unidade. Como é um processo que envolve 

sempre a diferença, a identificação depende de um processo discursivo, a marcação 

de diferenças e fronteiras simbólicas. Esse “ponto de sutura” de que nos fala Hall, para 

ser completado, requer sempre aquilo que está fora dele mesmo. A identificação, 

portanto, depende sempre do exterior e este é parte integrante do que a constitui 

(HALL, 2014). 

Já a abordagem psicanalítica trouxe ao termo identificação uma rica história 

semântica desde Freud. Segundo Hall, Freud refere-se à identificação como a 

expressão mais remota de um laço emocional estabelecido entre uma pessoa e outra. 

Na obra Luto e Melancolia, Freud refere-se à identificação não como aquilo que 

prende alguém a um objeto existente, mas sim a um objeto perdido, portanto ausente. 

Ela é fundada não em processos racionais e conscientes, mas na fantasia, na projeção 

e na idealização. As identificações, desse modo, não se dão de forma coerente. Vários 

processos de identificação se dão ao mesmo tempo, tanto em agências como o 

superego, quanto no ego propriamente dito. Essas demandas de identificação são 

conflituosas e desordenadas e mesmo os ideais culturais não são assumidos pelos 

sujeitos sem conflitos internos e desordem (HALL, 2014).  

Hall explicitou as contribuições da teoria discursiva e da teoria psicanalítica 

para deixar claro que o conceito de identidade que ele busca não é essencialista, mas 

“estratégico e posicional”. Ou seja, a concepção de identidade de Hall não possui um 

núcleo estável, impermeável a mudanças e instabilidades. Quando trata da identidade 

cultural, Hall deixa claro que não fala de um “eu coletivo” verdadeiro, essencial e 

sempre idêntico a si mesmo. Mesmo as identidades culturais nunca são unificadas, 

mas fragmentadas, fraturadas, construídas por meio de discursos, práticas e 

“posições de sujeito” que se cruzam e podem, inclusive, ser antagônicos e 
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contraditórios. As identidades, de acordo com Hall, estão sempre sujeitas a um 

processo de historicização, em constante processo de mudança e transformação 

(HALL, 2014).  

Como as identidades são construídas dentro de discursos e por meio de 

discursos, elas devem ser entendidas como produzidas em momentos históricos e 

locais institucionais específicos, por meio de práticas discursivas específicas e 

localizadas no tempo e no espaço. As identidades são, assim, produto da marcação 

da diferença e da exclusão produzidas por práticas discursivas e de poder, e não o 

signo de uma unidade estável e fixa. Essa construção das identidades, conforme já 

dito acima, se dá por meio da diferença e depende dela. Isso significa que é somente 

por meio da relação com o outro, com o que está “fora”, com aquilo que falta, que 

podemos construir o significado positivo de qualquer termo, isto é, sua identidade 

(HALL, 2014). 

A apropriação que Hall faz do termo “identidade”, portanto, não pretende ser “o 

conceito correto” e pode não ser partilhada por outras disciplinas e abordagens. Hall 

utiliza o termo “identidade” para significar um ponto de encontro, o que ele chama, 

metaforicamente, de “ponto de sutura”, entre os discursos e práticas que interpelam o 

sujeito, que convocam os sujeitos para assumir um lugar como sujeitos sociais de 

discursos particulares, e, por outro lado, os processos que constituem “processos de 

subjetivação”, que constroem os sujeitos enquanto sujeitos dos quais se pode “falar”. 

Em suma, as identidades, na concepção de Hall, são pontos de encontro, provisórios 

e temporários, às posições de sujeito que as práticas discursivas constroem para nós 

e que, como sujeitos, podemos escapar delas ou subvertê-las. (HALL, 2014). Hall, 

ainda neste artigo, invoca as contribuições do pensamento de Judith Butler ao afirmar 

que as identidades são performativas (no complexo jogo entre reiteração e diferença 

que se dá nos discursos e nos corpos), tornando mais complexo o que chamamos de 

identidade.  

Essa concepção de identidade formulada por Hall também não foi isenta de 

críticas e questionamentos, mas é dela que partirei para pensar a identidade punk a 

partir das entrevistas no terceiro capítulo. Voltarei a falar sobre as práticas discursivas 

ao fim do capítulo, quando abordarei a relação do corpo com a cidade na cultura punk 

em São Paulo. Por ora passarei à noção de cosmopolitismo para esclarecer de que 

concepção abordarei o tema na leitura das entrevistas. 
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2.5 – Cosmopolitismo ou cosmopolitismos? 

 

O sufixo “ismo” em “cosmopolitismo” talvez passe a impressão de que o termo 

se refere a, de algum modo, um movimento ou “ideologia” (no sentido de conjunto 

mais ou menos organizado e coerente de ideias) que prega uma certa “filosofia de 

vida” cosmopolita, ou algo que o valha. “Cosmopolita”, como se pode notar, é um 

termo que junta duas palavras gregas de tradução complexa (como acontece em 

quase toda tentativa de tradução, a bem da verdade). Kosmos é um termo grego de 

amplo conhecimento do público em geral, e é usado em língua portuguesa (cosmos) 

com o sentido muito semelhante ao grego. Cosmos, em português, refere-se ao 

universo, no sentido de conjunto de planetas e galáxias que formam um todo. É nesse 

sentido que se usa o termo “cosmonauta”, para referir-se ao “viajante espacial”. 

Entender o termo no sentido estrito de “universo”, no entanto, empobrece um tanto a 

significação que o termo grego evoca. “Cosmopolita”, por exemplo, não se refere a 

um cidadão do universo no sentido do espaço sideral, mas a um cidadão universal, 

que acredita que as fronteiras nacionais limitam os direitos de uma cidadania que 

deveria ser universal, pois entende que a humanidade partilha dos mesmos direitos, 

não importa a localização geográfica. O termo Polis, grosso modo, é a cidade. Embora 

pareça, à primeira vista, uma tradução simples, o termo carrega consigo uma série de 

pressupostos implícitos, como a concepção da Grécia Antiga de uma cidade-estado 

independente, uma concepção particular e historicamente determinada de cidadania 

e da política (repare na raiz da palavra “política”) como uma arte (no sentido grego de 

tékhné) de cuidar das coisas da cidade, da vida coletiva e do bem comum. O termo 

“cosmopolita”, portanto, em seu significado etimológico, evoca o sentido de um 

cidadão (o ocupante de uma cidade, que nela vive e atua politicamente) “do mundo”, 

um cidadão que reconhece como “igual” toda a humanidade, em detrimento da 

afirmação da supremacia de alguns povos sobre outros. “Cosmopolita”, nesse sentido, 

também pode referir-se a uma cidade com tais características, isto é, uma cidade que 

acolhe cidadãos de vários lugares sem impor a cultura local, ou que, no mínimo, 

incorpora sem conflitos explícitos as culturas e hábitos vindos de outros lugares. 

O senso comum entende o termo “cosmopolita”, de modo geral, sob uma 

perspectiva consumista e colonialista, por assim dizer. Uma pessoa cosmopolita, no 

senso comum, é alguém que viajou bastante, conheceu outros países e outras 

culturas, mesmo que essas viagens tenham ocorrido nos circuitos mais comerciais e 
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turísticos. Também se chama de cosmopolita a pessoa que convive bem e conhece 

culturas diversas, ou que domina diferentes idiomas. Já a cidade cosmopolita, 

conforme a concepção do senso comum, é aquela que “acolhe” (coloco o termo entre 

aspas, porque esse “acolhimento”, muitas vezes, oculta relações de exploração 

material, como no caso de comunidades estrangeiras em São Paulo e em outras 

cidades do mundo que acabam submetidas a subempregos e a um padrão de vida 

muito abaixo dos nativos da terra) cidadãos estrangeiros ou comunidades inteiras 

desses cidadãos e até mesmo incorpora hábitos dessas culturas estrangeiras, como 

a culinária ou a música. Diz-se, no senso comum, que São Paulo é uma cidade 

cosmopolita. Essa concepção é fortemente marcada pelas experiências de consumo. 

Explico. As pessoas dizem, e eu mesmo já ouvi isso muitas vezes em minha vida, que 

São Paulo é cosmopolita porque aqui você pode comer uma boa massa italiana, uma 

boa esfiha árabe, uma boa empanada de algum (outro) país da América Latina. Depois 

você pode ir passear no bairro japonês. Ou no bairro coreano, se preferir. Enfim, a 

afirmação da cidade de São Paulo como cosmopolita carrega um forte acento 

comercial e tem algo de colonizada, uma vez que destaca a integração de São Paulo 

às culturas provenientes da Europa ou do Norte Global rico e hegemônico, e procura 

omitir as más condições em que vivem comunidades estrangeiras dos países pobres, 

como as comunidades boliviana e haitiana, para citar apenas duas.  

Já que falo genericamente de concepções do senso comum, é muito usual a 

afirmação de que o punk é cosmopolita. Essa afirmação não está completamente 

errada. Mas o que ela quer dizer de fato? Em que sentido o punk é cosmopolita? Antes 

de prosseguir, vou citar um caso particular que pode demonstrar na prática musical o 

cosmopolitismo que opera no seio da cultura, ou subcultura, punk. Em 2018 a banda 

finlandesa Força Macabra tocou em São Paulo, no Sesc Belenzinho. Na ocasião, fiz 

uma entrevista com o baterista da banda e escrevi uma matéria sobre a vinda da 

banda para o caderno Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo (SILVATTI, 2018). 

Bandas conhecidas apenas entre os punks tocam em São Paulo com certa frequência 

(ou pelo menos tocavam, antes da pandemia de Covid-19). Como é algo corriqueiro, 

as turnês dessas bandas por aqui dificilmente ganham as páginas dos jornais. A não 

ser que se trate de alguma banda “reconhecida” pela mídia hegemônica, o que não é 

o caso do Força Macabra. Por que, então, a Folha de São Paulo topou publicar a 

matéria quando sugeri a pauta? Provavelmente porque a banda tem certas 

características que a tornam, no mínimo, “curiosa”. O Força Macabra é uma banda 
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finlandesa que canta em português. Eles optaram pelo idioma porque foram 

fortemente influenciados pelas bandas brasileiras da década de 1980, tanto as bandas 

punks quanto as bandas de metal dessa época. O nome Força Macabra, não por 

acaso, foi tirado do verso de uma música da banda paulistana Skarnio. Em seus discos 

e shows o Força Macabra sempre toca covers de bandas como Cólera, Ratos de 

Porão e Olho Seco, pioneiras do punk brasileiro. E, embora seja muito conhecida entre 

os punks, o Força Macabra não é exatamente uma banda punk, pelo menos não em 

sentido estrito. Eles trazem em seu som muito da estética do metal, nas letras e na 

sonoridade. De certo modo, o som que eles fazem é uma espécie de híbrido das cenas 

punk e metal do Brasil nos anos 1980. Os integrantes do Força Macabra enxergaram 

na versão brasileira do punk “algo” que eles não enxergavam nas bandas punks de 

outros lugares do mundo. O que exatamente seria esse “algo” é difícil definir. Quando 

perguntados a respeito, os integrantes citam que era a agressividade, a energia. De 

fato, se você ouvir as gravações dos anos 1980 das bandas que eles citam como 

influência, há muita energia e agressividade ali. Mas há também uma nítida falta de 

habilidade em lidar com os instrumentos e com os estúdios de gravação. Em 

comparação com as bandas punks europeias da mesma época, as gravações dos 

brasileiros são de qualidade muito inferior. É claro que isso tem a ver com as 

condições materiais do Brasil. Talvez, e aqui estou no campo da pura especulação, 

esse “algo” que o Força Macabra enxergou e admirou no punk brasileiro seja 

justamente a garra em fazer as coisas mesmo em condições nitidamente adversas. 

Ou talvez essa admiração provenha de um certo gosto onívoro, no sentido de onívoro 

cultural, (PETERSON, 1992) pelo exotismo. Nota-se, pelas gravações toscas, que as 

bandas eram muito pobres de recursos, sejam de técnica musical, sejam para 

financiar uma gravação de qualidade, e mal sabiam o que estavam fazendo em termos 

de produção. Mesmo assim fizeram o seu som, gravaram, e as gravações chegaram 

aos ouvidos admirados dos finlandeses. Curiosamente, os punks brasileiros em geral 

também admiram as bandas finlandesas. E paradoxalmente, as bandas finlandesas 

são admiradas por aqui justamente por sua agressividade na sonoridade, sobretudo 

em comparação com o punk inglês de 1977. O que os finlandeses enxergaram em 

nós, nós enxergamos neles, e duas cenas tão distantes uma da outra se alimentaram 

musicalmente e se influenciaram mutuamente. O fato de os punks brasileiros serem 

influenciados por bandas inglesas é muito natural. Esse era o som punk que circulava 

por aqui pelos canais da indústria cultural. Mas as bandas finlandesas não contavam 
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com o aparato da indústria cultural, elas eram undergrounds como as bandas daqui. 

A influência das bandas finlandesas entre os brasileiros, portanto, é algo que merece 

maior atenção e algum estudo mais aprofundado. Não tratarei disso aqui, no entanto. 

Fica a anotação para uma investigação futura. 

Citei o caso do Força Macabra porque ele é um exemplo claro do que quer dizer 

a afirmação “o punk é cosmopolita”. Ora, não há dúvidas de que o punk é uma 

comunidade mundial, que rejeita fronteiras. Uma chave possível para melhor 

compreender o cosmopolitismo que caracteriza o punk é o conceito de cosmopolitismo 

estético do pesquisador israelense Motti Regev. Segundo Regev, o cosmopolitismo 

estético se caracteriza por elementos expressivos utilizados por diferentes culturas 

para evidenciar proximidade entre essas culturas e até mesmo a sobreposição de 

umas sobre as outras. Esse processo desemboca na possibilidade de um senso 

estético global e transnacional (REGEV, 2013). Essa aproximação estética entre 

nações e etnias diversas, segundo Regev, geram o que ele chama de isomorfismo 

expressivo: práticas semelhantes entre matrizes estéticas distintas culturalmente, no 

sentido de promover aproximações e articulações entre o global e o local (FERREIRA 

JUNIOR, 2018).  

Antes da internet, punks do mundo todo se correspondiam por meio de cartas 

e fanzines. Os materiais das bandas circulavam pelos correios, numa expressão 

singular da ética do faça você mesmo. Se o som dos punks não tocava em rádios 

comerciais, os punks faziam seu som circular pelo mundo em fitas k-7, faziam suas 

ideias circularem pelo mundo por meio de fanzines fotocopiados. Foi esse tipo de 

intercâmbio que proporcionou a troca de experiências e sonoridades entre brasileiros 

e finlandeses. 

Estou a falar de cosmopolitismo, mas não abordei, ainda, o termo de uma 

perspectiva conceitual crítica. O cosmopolitismo na história do pensamento parte 

ainda da filosofia antiga, dos pensadores estoicos, mais precisamente. Não me deterei 

sobre a concepção estoica, e a menciono aqui mais como uma curiosidade histórica. 

A concepção de cosmopolitismo do pensamento estoico parte da premissa de que 

todos os seres humanos são manifestações de um espírito universal. Deste modo, 

como possuem uma essência comum, os seres humanos deveriam tratar uns aos 

outros de modo fraternal. Nos discursos de Epicteto aparecem algumas noções que 

nos dão pistas sobre as noções cosmopolitas dos estoicos: estão nos discursos as 

ideias de que os homens seriam todos membros de uma mesma família universal. 
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Está nos discursos também a frase atribuída a Diógenes de Sínope, segundo a qual 

ele não seria cidadão ateniense e nem coríntio, mas um cidadão do mundo 

(EPICTETUS, 1995). “Cidadão do mundo”, aliás, era o nome de um lugar onde os 

punks costumavam tocar na cidade de São Caetano do Sul, vizinha à São Paulo. 

É o conceito de cosmopolitismo elaborado por Kant, no entanto, que influencia 

decisivamente o caminho teórico e mesmo político que o termo assume a partir do 

pensamento moderno. A partir daqui, analiso a concepção de cosmopolitismo 

kantiana segundo as análises do geógrafo David Harvey (HARVEY, 2017). Kant não 

tratou do cosmopolitismo em suas obras filosóficas mais famosas, as “Críticas”, mas 

em ensaios como “Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita” 

e “Sobre a paz perpétua”. É neste último que Kant trata dos povos espalhados sobre 

a Terra como uma “comunidade universal”. Segundo Kant, a consequência de 

conceber uma comunidade universal é que a infração de uma lei em determinada 

parte do planeta afeta a humanidade como um todo. O que há por trás dessas 

considerações é a tentativa de formular uma lei política universal, que valha para toda 

a humanidade (HARVEY, 2017).  

Ora, as pretensões universalistas da filosofia kantiana são amplamente 

conhecidas. Sua ética pretendia ter validade universal, assim como sua epistemologia. 

A ideia de uma lei universal deriva da concepção kantiana de que a face da Terra é 

propriedade comum de todos os homens (no sentido de humanidade). Kant 

reconhece, por consequência disso, o direito universal de mover-se por sobre a face 

da Terra e o direito de as pessoas associarem-se entre si se assim o desejarem, sem 

que as fronteiras nacionais violem esses direitos universais (HARVEY, 2017).  

Essas pretensões universais e universalistas sempre se colocam como neutras 

e objetivas (lembrar o que falamos acima sobre a ideologia), mas estão cheias de 

pressupostos colonialistas determinados historicamente. A ideia de lei universal 

kantiana pressupõe que a Terra está dividida em Estados Soberanos, e estes tendem 

a assumir, conforme se aperfeiçoam, a forma democrática e republicana (HARVEY, 

2017). No ensaio “Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita”, 

Kant deixa claro que tem uma concepção finalista, teleológica da história. Fica 

implícito, no texto, que Kant concebe a história como uma linha reta que progride, que 

vai sempre em frente. Esse progresso se fundamenta no uso da Razão (também 

universal, uma vez que todos os seres humanos são racionais). Por meio do uso 

progressivo da Razão, os homens tendem a alcançar a “maioridade”, isto é, a 
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autonomia. A ideia de uma “paz perpétua” traz como pressuposto a ideia nada banal 

de que os povos sobre a Terra tenham alcançado a “maioridade”, isto é, estejam no 

pleno exercício da concepção de Razão elaborada pelo Iluminismo (KANT, 2010). 

Ora, os iluministas, apesar de seus inegáveis méritos, talvez não percebessem, por 

contingências históricas, que a concepção de Razão elaborada por eles era também 

historicamente produzida a partir de certas condições materiais. Sob a ideia dos 

benefícios de uma Razão universal, esconde-se uma certa concepção colonialista, 

que termina por inferiorizar os povos que “não alcançaram a maioridade”, isto é, que 

não se submeteram à concepção de Razão Iluminista.  

A crítica que Harvey faz à concepção de cosmopolitismo kantiana leva em 

conta que o próprio Kant afirmava que a “lei universal” deveria fundar-se em 

conhecimentos de geografia e antropologia. O mérito de Kant aqui, segundo Harvey, 

é perceber que a tentativa do conhecimento universal deve levar em consideração os 

aspectos locais, o particular. Daí a necessidade do conhecimento empírico das 

particularidades geográficas e antropológicas. No entanto, as considerações de Kant 

a respeito da Geografia e da Antropologia estão absolutamente contaminadas por 

preconceitos e concepções que nada têm de científicas, sendo meras reproduções de 

concepções preconceituosas do senso comum, descambando, inclusive, para seu uso 

em racismos, etnocentrismos e patriarcalismos de diversas ordens (HARVEY, 2017).  

Harvey chama a atenção para o fato de que o próprio Kant afirmava que a 

pretensão de elaborar uma lei universal deveria estar submetida a conhecimentos de 

geografia e antropologia. Kant, no entanto, nunca elaborou e publicou uma obra 

sistemática sobre essas duas disciplinas. O que há são anotações esparsas que o 

pensador alemão utilizava em suas aulas. São dessas anotações que ficamos 

sabendo das concepções completamente contaminadas por preconceitos e ideias não 

científicas. Embora se reconheça a importância de Kant em outros ramos do 

conhecimento, como a epistemologia e a ética, é consenso entre estudiosos que as 

considerações de Kant sobre geografia e antropologia são “irrelevantes” ou 

“destituídas de interesse”. Harvey alerta para o fato de que é possível depreender daí 

que a concepção kantiana de cosmopolitismo carece dos fundamentos que o próprio 

filósofo colocou como condição (HARVEY, 2017). 

A crítica de Harvey é muito pertinente e bem fundamentada, o que não significa 

que as ideias expressas por Kant no sentido de uma “hospitalidade universal” não 

sejam, ainda hoje, influentes. E são influentes não apenas no meio especificamente 
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acadêmico, mas sobretudo no campo da diplomacia e da política internacional. É 

público o conhecimento do fato de que as ideias de Kant serviram como pano de fundo 

para a criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e de todo o sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos. Segundo Harvey há um renascimento 

do interesse pelo cosmopolitismo kantiano enquanto uma concepção unificadora para 

a democracia e a governança global (HARVEY, 2017).  

Martha Nussbaum (2019) é uma das principais autoras a defender um retorno 

à moralidade cosmopolita kantiana. Nussbaum propõe a criação de uma estrutura 

educativa, de uma pedagogia cosmopolita de base kantiana, para fundamentar as 

decisões políticas racionais no mundo globalizado (HARVEY, 2017). É possível 

encontrar em Nussbaum ecos da ideia kantiana segundo a qual o diálogo global 

(cosmopolita) depende de conhecimentos das geografias e ecologias locais para 

fundamentá-lo, além dos conhecimentos antropológicos também citados por Kant 

(HARVEY, 2017).  

Embora reconheça que os objetivos propostos por Nussbaum sejam nobres, 

Harvey pontua a necessidade urgente de submeter estes objetivos a uma revisão 

crítica. A pretensão universalista de uma pedagogia cosmopolita pode, alerta Harvey, 

estar contaminada por interesses alheios à pretensa objetividade do conhecimento 

científico e universal. Harvey observa que o colonialismo, o imperialismo, o militarismo 

e o racismo estão nas raízes da constituição da geografia e da antropologia como 

disciplinas autônomas. E esses elementos, segundo Harvey, não podem ser 

dissociados do desenvolvimento da geografia e da antropologia. A conexão íntima 

entre esses elementos e as disciplinas, sob uma perspectiva crítica, não pode ser 

simplesmente ignorada ou apagada, mas levada sempre em consideração. O 

problema da “contaminação” da geografia e da antropologia por interesses alheios a 

elas não está apenas nas origens dessas disciplinas. É um problema que se perpetua 

no tempo. A revisão crítica, portanto, não deve ser feita apenas de uma perspectiva 

histórica, mas deve ser feita continuamente, ao longo do tempo, conforme os 

conhecimentos geográficos e antropológicos sejam apresentados. Isso porque esses 

saberes, segundo Harvey, não deixam de alimentar, por exemplo, o aparato militar, 

com os objetivos de monitorar, guiar mísseis e até elaborar estratégias contra 

possíveis insurgências de povos submetidos a regimes autoritários. Os 

conhecimentos geográficos e antropológicos, alerta Harvey, são em grande medida 

moldados por instituições como grandes corporações e o Banco Mundial (HARVEY, 
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2017). Em suma, Harvey não tem a intenção de negar o cosmopolitismo, ou postular 

a impossibilidade de uma pedagogia cosmopolita nos moldes do que propõe 

Nussbaum. O que Harvey propõe é colocar essas ideias sob uma lente crítica, que 

aponte para a observação de que a aparente neutralidade do cosmopolitismo de 

molde kantiano pode (e quase sempre está) estar a ocultar interesses políticos, 

econômicos e militares de países hegemônicos da geopolítica global. 

A revisão crítica proposta por Harvey encontra eco no conceito de 

“cosmopolitismo crítico” proposto por Gerard Delanty (2008). Delanty avalia que o 

cosmopolitismo é um tema cujo interesse tem crescido muito nos últimos anos nas 

ciências sociais, na esteira de uma maior compreensão da globalização e do 

crescimento de movimentos transnacionais pelo mundo. O interesse pelo 

cosmopolitismo cresce, segundo Delanty, muito mais pelo amplo leque de 

possibilidades que ele oferece para a compreensão de aspectos culturais, políticos e 

sociais no mundo globalizado do que por suas características normativas, utópicas ou 

pelo imperativo moral (conforme a concepção de Nussbaum). Delanty assinala, 

inclusive, que não seria exagero falar em uma “virada cosmopolita” nas ciências 

sociais, para referir-se ao crescente interesse pelas abordagens que levam em conta 

o cosmopolitismo (DELANTY, 2008).  

Essa “virada cosmopolita”, segundo Delanty, coloca em perspectiva crítica 

tanto a abordagem do mundo social puramente interpretativa quanto a abordagem 

puramente descritiva. Nesse sentido, o “cosmopolitismo crítico” proposto por Delanty 

é uma tentativa de superar as concepções instrumentais que colocam o 

cosmopolitismo como condição para relações puramente econômicas entre nações. 

A “virada cosmopolita”, na concepção de Delanty, colocou a concepção universalista 

de cosmopolitismo sob uma concepção crítica que pode ser chamada pós-universal, 

ou pós-universalista. E o que seria essa concepção? Segundo Delanty, nada mais que 

a concepção do global visto sob a ótica do local. O resultado disso, a relativização do 

universalismo, abre a perspectiva cosmopolita para aplicações empíricas mais 

relevantes, afirma Delanty (DELANTY, 2008).  

E que aplicações empíricas mais relevantes seriam essas? Delanty dá como 

exemplo o reconhecimento de uma multiplicidade de projetos cosmopolitas pelo 

mundo. O cosmopolitismo, dessa perspectiva, não é mais concebido como um projeto 

ocidental, com pretensões universais e totalizantes. Não se fala em cosmopolitismo, 

no singular, mas em cosmopolitismos, no plural, uma vez que projetos e aspirações 
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cosmopolitas podem existir em qualquer lugar do planeta e em qualquer momento. 

Segundo Delanty, as orientações políticas e culturais cosmopolitas podem partir de 

indivíduos, de atores coletivos, movimentos sociais ou de populações inteiras. Delanty 

ressalta que é importante não confundir o cosmopolitismo com o transnacionalismo. 

Este é um requisito para as orientações cosmopolitas, mas não se confunde com o 

cosmopolitismo propriamente dito. Quando falamos de cosmopolitismos, de acordo 

com Delanty, falamos da identificação de processos de autotransformação, seja de 

indivíduos, seja de populações inteiras, processos estes originados do encontro com 

o outro no contexto da globalização (DELANTY, 2008).  

O cosmopolitismo crítico proposto por Delanty procura ultrapassar o 

universalismo de caráter normativo, evitando os obstáculos da concepção de 

cosmopolitismo mais relativista, que acaba por equiparar cosmopolitismo com a 

“hibridização” ou com o pluralismo. Por levar em consideração a concepção pós-

universalista, o conceito proposto por Delanty, em lugar de simplesmente negar o 

universalismo e o relativismo, opera uma modificação do universalismo por meio do 

relativismo. O cosmopolitismo, portanto, não é universalista no sentido ocidental ou 

do Norte Global, mas leva em conta a multiplicidade de contextos em que podem 

surgir orientações cosmopolitas. O cosmopolitismo crítico, ao mesmo tempo que 

provoca a auto problematização, leva em conta a “aprendizagem do outro”. A chave 

para o cosmopolitismo crítico, aliás, é o reconhecimento da perspectiva do outro. A 

auto problematização resulta desse encontro com o outro. O cosmopolitismo está 

relacionado, portanto, com a capacidade de autotransformação com os recursos 

culturais e políticos de uma determinada sociedade ao entrar em contato aberto com 

o outro, contato que deve estar aberto à aprendizagem, à escuta e ao olhar atento 

para o outro, reconhecendo-o como um sujeito do qual se pode aprender algo 

(DELANTY, 2008).  

A proposta de cosmopolitismo crítico de Delanty oferece uma alternativa ao 

internacionalismo e às orientações no sentido da globalização, com suas expressões 

comerciais e econômicas. O cosmopolitismo crítico, longe de equivaler à globalização 

e suas implicações, é uma resposta a ela. Ao contrário da globalização, o 

cosmopolitismo pode expressar-se por meio de movimentos orientados a submeter as 

forças globais ao controle e fiscalização dos públicos ou estados cosmopolitas. Uma 

das características fundamentais do cosmopolitismo, ao contrário do 

internacionalismo e da globalização, é o seu vínculo com o local. O “local”, por assim 
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dizer, da política cosmopolita é o nexo, o ponto de encontro entre o local e o global. É 

parte constitutiva do cosmopolitismo essa tensão que surge quando o local entra em 

contato com o global. Essa é a diferença fundamental, segundo Delanty, entre o 

cosmopolitismo crítico e o superficial: este é apenas a expressão do uso de estilos de 

vida de outras culturas com o fim de enriquecer a vida material e não vai além disso. 

O cosmopolitismo crítico, por sua vez, é a expressão política e cultural das tensões 

entre global e local (DELANTY, 2008) e como um lugar epistemológico do “entre” local 

e global.  

Ao abordar o punk sob a perspectiva do cosmopolitismo, devemos ter em 

mente tanto a crítica do universalismo feita por Harvey quanto o conceito de 

cosmopolitismo crítico elaborado por Delanty. Muitas vezes, numa crítica que ecoa o 

pessimismo das análises frankfurtianas da cultura, o fato de existirem punks no Brasil 

é apontado como traço de uma suposta homogeneização cultural, ou da imposição de 

valores norte-americanos e ingleses à cultura brasileira por meio da indústria cultural. 

A perspectiva do cosmopolitismo vai me permitir ultrapassar essa crítica no terceiro 

capítulo (pelo menos é essa minha intenção). A título de curiosidade, fica a 

observação nada banal de que muitos fanzines punks que circulavam no início dos 

anos 2000 traziam as palavras de ordem “pense globalmente, aja localmente”, o que 

não deixa de ser uma expressão ou reconhecimento da tensão entre global e local 

apontada por Delanty pelos fanzineiros punks do início do milênio. E apenas para 

pontuar o quanto a tese da “homogeneização cultural” pode ser reducionista, no livro 

Dance of Days: duas décadas de punk na capital dos EUA, dos autores Mark 

Andersen e Mark Jenkins (2015), há um relato sobre escritos de Paulo Freire colados 

nas paredes do local onde os punks se reuniam. Um brasileiro, portanto, que a 

princípio nada tem a ver com o punk, era uma influência para os punks de Washington. 

Não dá para afirmar categoricamente, portanto, que os punks brasileiros apenas 

recebem passivamente a cultura norte-americana como uma imposição na condição 

de colônia cultural, embora essa crítica também não seja absolutamente desprovida 

de sentido. Ela precisa ser colocada, porém, sob crítica. Antes de abordar a discussão 

sobre juventudes, tratarei brevemente do papel da imaginação no contexto da 

globalização para que fique mais clara essa relação entre as culturas e os meios de 

comunicação de massas.  

Esse contato com o outro não se dá necessariamente numa relação face a face, 

embora isso também aconteça num contexto marcado pelas diásporas populacionais. 
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O contato com o outro se dá, muitas e muitas vezes, por meio de produtos culturais 

transmitidos e consumidos por meios de comunicação de massas. Sabemos mais 

sobre o modo de vida norte-americano por seus filmes do que por meio de contatos 

face a face com cidadãos norte-americanos. Os efeitos dos meios de comunicação de 

massas, somados aos efeitos da imigração pelo planeta, são dois pontos de ruptura 

que determinam a “obra da imaginação” enquanto característica que constitui as 

subjetividades modernas. Essa tese é do antropólogo Arjun Appadurai, e está 

explicitada no livro As dimensões culturais da globalização: a modernidade sem peias 

(2004). 

“Meios de comunicação de massas” é daquelas expressões que são tão 

repetidas que acabam por ter seu significado esquecido e deformado. Um livro é um 

meio de comunicação, que comunica por meio da palavra escrita e impressa em 

suporte de papel. Se é um meio de comunicação de massas, depende da tiragem e 

de quantas pessoas o leem de fato. O jornal impresso é um meio de comunicação de 

massas. Mas é a instantaneidade da comunicação eletrônica proporcionada pelos 

meios de comunicação eletrônica que aprofunda as mudanças na “obra da 

imaginação” que Appadurai quer destacar. A comunicação eletrônica assume uma 

multiplicidade de formas que demanda uma lista extensa: televisão, cinema, rádio, 

computadores, telefones, estes entendidos como suportes de uma multiplicidade 

gigantesca de formas de comunicar algo, sejam filmes, telenovelas, músicas, textos, 

notícias, documentários. A vida cotidiana está atravessada pela comunicação 

eletrônica continuamente e de modo tal que a cada indivíduo é oferecida uma 

ferramenta para imaginar a si mesmo de várias maneiras e como um processo social 

sempre em curso e interminável enquanto o indivíduo vive. Segundo Appadurai, estas 

características da comunicação eletrônica, somadas às migrações, são as forças que 

impelem e compelem o que o autor chama de obra da imaginação. Ora, os 

espectadores e as imagens estão em circulação simultânea e constante. Ambos não 

podem, pelas características mesmas da imigração e da comunicação eletrônica, 

estar confinados a espaços e contextos locais e regionais. De acordo com Appadurai, 

essa relação entre obra da imaginação e meios de comunicação não é totalmente 

emancipadora e nem totalmente disciplinada, mas é um espaço possível de 

contestação, por meio do qual indivíduos e coletividades anexam e reinterpretam o 

global em suas práticas locais cotidianas (APPADURAI, 2014).  
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Appadurai afirma que a imaginação possui um novo papel a partir do mundo 

pós-eletrônico. Esse novo papel se configura por meio de três distinções elencadas 

por Appadurai, as quais mencionarei aqui para fechar este assunto. 

Em primeiro lugar, Appadurai aponta que a imaginação, a partir da 

popularização da comunicação eletrônica, deixou de ser um elemento exclusivo das 

expressões artísticas, dos mitos e dos rituais. A imaginação agora é parte da atividade 

mental das pessoas comuns, da vida ordinária da população das mais variadas 

sociedades. Ela é parte da prática cotidiana de vida das pessoas comuns. Prova disso, 

segundo Appadurai, é que nunca tantas pessoas imaginam rotineiramente a 

possibilidade real de elas mesmas ou seus filhos viverem em lugares diferentes e 

distantes daqueles em que nasceram. As pessoas movem-se pelo planeta e arrastam 

consigo a imaginação sobre novas maneiras de viver. Mesmo quando estas diásporas 

são motivadas pelo desespero (Appadurai cita os campos de refugiados espalhados 

pela Europa), as pessoas carregam com elas a força da imaginação, seja como 

memória, seja como desejo de uma outra vida. Para aqueles que migram, tanto as 

motivações para migrar quanto as estratégias de adaptação quando a mudança já se 

efetivou de fato, são fortemente marcadas por um imaginário midiático carregado de 

imagens de outros lugares que transcendem os espaços nacionais (APPADURAI, 

2004).  

Em segundo lugar, Appadurai pontua que é importante distinguir imaginação 

de fantasia. Há toda uma tradição de crítica cultural, em geral associada ou herdeira 

do pensamento de matriz frankfurtiana, que coloca o povo numa posição de 

submissão e vitimização frente aos produtos da indústria cultural e dos meios de 

comunicação de massas. É dessa tradição que derivam as teses que apontam certa 

“homogeneização cultural” a partir dos centros produtores dos países ricos ou que 

denunciam a comunicação eletrônica como “ópio do povo”. Appadurai aponta que há 

cada vez mais provas de que o consumo dos produtos da indústria cultural origina, 

em várias partes do planeta, resistência, ironia e, de modo geral, um impulso para a 

ação. Esta afirmação de Appadurai está em sintonia com as teses de Martín-Barbero 

e seus estudos de recepção no contexto da América Latina (MARTÍN-BARBERO, 

2015). Appadurai cita uma série de exemplos que embasam essa tese, como 

terroristas que modelam sua figura de acordo com a do personagem Rambo, ou donas 

de casa para quem o ato de ler romances ou acompanhar telenovelas faz parte do ato 

de construção de suas próprias vidas. Os exemplos abundam. Appadurai cita os 
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grafites, o rap, a dança de rua e eu poderia acrescentar até mesmo o punk a esse 

conjunto. Para Appadurai. estas expressões são as provas de que as imagens que 

circulam pelos meios de comunicação são apropriadas pelos repertórios locais de 

ironia, revolta, humor e resistência. Isso não quer dizer, pondera Appadurai, que os 

consumidores dos produtos da indústria cultural sejam livres e felizes. O que se 

pretende colocar em questão é a ideia de que o consumo desses produtos seja 

necessariamente passivo. De acordo com Appadurai, onde há consumo, há prazer. E 

onde há prazer, há ação. É aqui nesse ponto da argumentação que se torna 

importante a distinção entre fantasia e imaginação. A ideia de fantasia é marcada pelo 

divórcio com a ação e traz em si algo de individualista. A imaginação, ao contrário, 

traz em si a ideia de projetar algo, de ser o prelúdio de uma ação. Quando coletiva, a 

imaginação é um poderoso mobilizador para a ação com potencial para transformar a 

realidade material. É a imaginação coletiva, por exemplo, que cria ideias de 

comunidades, sejam bairros, nações, grupos de interesses comuns. A imaginação não 

evoca a evasão escapista, mas é um combustível e um elemento constituinte da ação 

(APPADURAI, 2004). 

E isso nos leva para a terceira e derradeira distinção, a saber, aquela que se 

dá entre o sentido individual e o sentido coletivo de imaginação. Appadurai fala da 

imaginação como propriedade de coletivos e não apenas de indivíduos. De acordo 

com o autor, por conta de suas condições de fruição coletiva, os meios de 

comunicação de massas tornam possível uma “comunidade de sentimentos”, isto é, 

um grupo determinado passa a imaginar e a sentir coisas de modo coletivo, em 

conjunto, não apenas como mera soma de indivíduos isolados. A recepção coletiva 

dos meios de comunicação de massas pode gerar “confrarias” de veneração, de 

carisma, por meio da partilha da sensibilidade e da imaginação comuns. Essas 

“confrarias” são sempre comunidades com a potencialidade de transitarem da 

imaginação coletiva para a ação efetiva e coletiva (APPADURAI, 2004). 

Em suma, a apropriação que os punks fizerem do que seria, a princípio, apenas 

um produto da indústria cultural (o rock, já que o punk deriva deste) e a possibilidade 

da fruição coletiva dos produtos culturais ligados ao punk, ensejaram uma imaginação 

coletiva transnacional que impulsionou práticas coletivas que ultrapassam a criação 

musical e estética, desembocando em práticas políticas e éticas vivenciadas por meio 

de experiências locais, mas imaginadas e postas em prática a partir do punk pensado 
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e imaginado como uma cultura global e livre de fronteiras. É nesse sentido que o punk 

pode ser entendido como cosmopolita, não no sentido meramente comercial.  

Pois bem, nesse ponto é conveniente retomar de onde partimos, apenas para 

situar o leitor para que o fio condutor desse longo capítulo de fundamentação teórica 

não se perca. Tratei do conceito de cultura e em que sentido o punk pode ser 

entendido como cultura. Depois, passei para o conceito de subcultura e suas 

implicações teóricas, como os conceitos de ideologia e hegemonia. Em um terceiro 

momento, procurei situar o leitor sobre o que são os estudos culturais, suas origens, 

pressupostos teóricos e autores “canônicos” (expressão que os referidos autores 

provavelmente rejeitariam). Em seguida, discuti o conceito de identidade segundo 

Stuart Hall e teci algumas considerações sobre como este se articula com o que é 

geralmente entendido como uma identidade punk. Por fim, discuti o conceito de 

cosmopolitismo a partir de três autores: David Harvey, Gerard Delanty e Arjun 

Appadurai. Não falta muito, para alívio do raro leitor, para terminar o percurso de 

fundamentação teórica que me propus a fazer aqui. O próximo passo, agora, é tratar 

do conceito de juventude, fundamental para abordar o punk na atualidade, já que o 

punk sempre foi concebido como uma cultura, ou subcultura, jovem, mesmo que 

nunca fique muito claro o que isso quer dizer de fato. Passarei à discussão, portanto, 

acerca do conceito de juventude.  

 

 

 

2.6 – O que é, afinal, um jovem? 

 

Lembro-me neste momento das considerações de Santo Agostinho a respeito 

do tempo. Se não me perguntam o que é o tempo, sei o que ele é (ou ao menos penso 

saber, pois tenho sérias dúvidas se sabemos de fato algo que não conseguimos 

explicar). Se me perguntam (e aí preciso explicar), já não sei (SANTO AGOSTINHO, 

2017). Quando penso no sentido do termo “juventude”, sinto-me do mesmo modo. 

Sabemos o que é um jovem ou o que é a característica que o torna jovem, a juventude. 

Ou pensamos saber. É óbvio que alguém que acaba de nascer é ainda jovem, ou seja, 

possui o atributo da juventude. Mas até quando pode essa pessoa ser considerada de 

fato jovem? Até dezoito anos depois de nascida? Vinte anos? Quarenta? Penso que 

talvez a resposta dependa de algum ponto de referência no que se refere à passagem 
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do tempo. Numa sociedade em que a expectativa de vida gira em torno dos quarenta 

anos, uma pessoa de trinta anos não é considerada jovem. Já numa sociedade em 

que a expectativa de vida gira em torno dos oitenta anos, uma pessoa de trinta anos 

pode ainda ser considerada, com relação às outras, jovem. Li recentemente uma 

entrevista do Publisher do jornal Folha de São Paulo, Luiz Frias, na qual ele afirmava 

que a média de idade dos repórteres da Redação do jornal era de trinta e cinco anos. 

Segundo Luiz Frias, é uma Redação jovem (CANZIAN, 2021). Se estivéssemos 

falando de um time de futebol, no entanto, trinta e cinco anos seria considerada uma 

média de idade muito alta. Tal time seria, sem dúvidas, considerado velho. Isso porque 

os jogadores de futebol costumam aposentar-se nessa faixa de idade. Jovens para 

uma Redação de jornal, velhos para disputar um campeonato de futebol de forma 

competitiva. Isso me leva a pensar que talvez a juventude, enquanto atributo, dependa 

do tipo de atividade profissional ou material a pessoa avaliada como jovem ou não 

exerce. Um professor de vinte anos de idade é, sem dúvida, considerado jovem. Um 

aluno do Ensino Médio da mesma idade, no entanto, já é considerado velho pelo 

restante da turma. A coisa se complica um pouco mais se eu levar em consideração 

outras coisas que não a idade das pessoas. Todos já ouvimos expressões do tipo 

“velho com alma jovem”, ou a variante “a idade está na mente da pessoa”, significando 

que é possível ter uma “mente jovem” em um corpo já com idade avançada. Complica-

se ainda mais quando considero também que por vezes referem-se à juventude como 

um coletivo de pessoas, uma “identidade”. Derivam desse uso de juventude 

expressões como “essa juventude de hoje é muito despolitizada”, ou “juventude 

perdida”, nome de uma música da banda Ratos de Porão.  

O leitor já deve ter percebido, a essa altura, que se eu ficar a analisar os 

sentidos do termo “juventude” com base nas expressões que as pessoas usam no 

cotidiano, vou andar em círculos sem avançar. E isso se dá porque os sentidos do 

termo são realmente múltiplos. Minha pretensão é que, ao se deparar com algo como 

“o punk é concebido como uma cultura juvenil”, o leitor tenha em mente o que é 

juventude segundo uma chave interpretativa da antropologia e da sociologia. Aqui eu 

vou tomar como referência os estudos do antropólogo Carles Feixa, sobretudo um 

livro em particular: De jóvenes, bandas y tribus: antropología de la juventud (1999).  

Feixa refere-se a este livro como um “guia de viagem” para quem se interessa 

em conhecer a antropologia da juventude. De fato, Feixa fez um trabalho que pode 

muito bem ser encarado como um guia. No primeiro capítulo o antropólogo traça um 
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panorama “transcultural” das concepções de juventude, desde as sociedades 

“primitivas” até os “pós-adolescentes” do mundo contemporâneo. Feixa faz um 

trabalho que vai do geral ao mais concreto, do teórico ao etnográfico, da história social 

a histórias de vida particulares. Aliás, as histórias de vida que Feixa traz nos capítulos 

finais são duas, ambas de jovens punks (FEIXA, 1999). 

O antropólogo parte de um entendimento da juventude como uma fase da vida 

individual. E que fase seria essa? Aquela compreendida entre a emergência da 

puberdade (uma condição fisiológica) e o reconhecimento do status de adulto (uma 

condição social, já que não há um marco biológico claro que determine em que 

momento um adolescente se torna um adulto; a condição de adulto depende do 

reconhecimento da comunidade). Esta concepção de juventude, segundo Feixa, tem 

sido considerada, ao menos nas sociedades ocidentais, uma condição universal, isto 

é, que abrange todas as sociedades e momentos históricos. O termo “juventude”, 

segundo essa concepção, tem como pressuposto a necessidade de uma fase de 

preparação entre o período da vida localizado entre a completa dependência do 

indivíduo (infância) e a inserção social completa e satisfatória (idade adulta). Segundo 

Feixa, essa teoria da juventude foi formulada pela primeira vez em 1904, na obra 

Adolescence: Its psychology, and its relations to Physiology, Anthropology, Sociology, 

Sex, Crime, Religion and Education, do psicólogo G. Stanley Hall. Stanley Hall 

entendia que, por depender de uma base biológica e fisiológica, as crises da 

adolescência são um estágio inevitável e universal do desenvolvimento humano. A 

obra de Stanley Hall, segundo Feixa, foi muito influente no começo do século XX. O 

seu grande mérito, além de ter inaugurado e de ter dado legitimidade científica aos 

estudos sobre a adolescência, foi difundir uma imagem da adolescência como um 

período de crise transitória, o que levou vários educadores da época ao entendimento 

de que era preciso “deixar os jovens serem jovens” (FEIXA, 1999).  

As ideias de Stanley Hall estavam muito em voga nos Estados Unidos em 1925, 

quando a antropóloga Margaret Mead iniciou um trabalho de campo em Samoa. O 

livro que resultou deste trabalho, Coming of Age in Samoa (1925), mesmo que não 

tivesse essa intenção explícita, pode ser entendido como uma refutação às ideias de 

Stanley Hall. Mead demonstrou que o período de crise que Stanley Hall postulou como 

universal a partir de estudos sobre adolescentes norte-americanos não era 

necessariamente universal, numa crítica ao etnocentrismo da teoria psicológica então 

em voga. Na concepção de Mead, a adolescência das samoanas não era um período 
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de crise ou tensão, mas um desenvolvimento harmônico que se dava lentamente. O 

trabalho de Mead, no entanto, não estava imune a críticas, como é da natureza mesma 

do trabalho científico. Muitos anos depois, em 1983, Derek Freeman afirmou que o 

trabalho de campo de Mead foi prejudicado pelos pressupostos ideológicos da autora 

e por seu precário conhecimento da língua falada pelas adolescentes samoanas. 

Segundo Freeman, o conflito não estava de fato ausente das meninas que ali viviam 

(FEIXA, 1999). 

As críticas ao trabalho de Mead, no entanto, não invalidam a denúncia do 

caráter etnocêntrico do conceito de Stanley Hall. De fato, afirma Feixa, na perspectiva 

antropológica, a juventude é uma construção cultural. O que se entende por juventude 

muda conforme o tempo e o espaço, isto é, a concepção de juventude muda conforme 

condicionantes históricas, sociais e geográficas. Nas diferentes organizações sociais 

há transições da infância para a vida adulta, mas as formas, os conteúdos e as 

características dessa transição variam conforme variam as especificidades culturais. 

Embora tenha realmente uma base biológica, a percepção social e os significados da 

transição da infância para a vida adulta variam conforme se modificam as sociedades. 

E nem todas as sociedades, observa Feixa, reconhecem que exista um estágio 

claramente marcado e perceptível entre a dependência infantil e a autonomia da vida 

adulta (FEIXA, 1999). 

Para que exista a juventude, afirma Feixa, é preciso que existam algumas 

condições. Por um lado, condições sociais. Estas se expressam por meio de normas, 

comportamentos e instituições que marquem e delimitem o que distingue a juventude 

dos outros grupos etários. Por outro lado, condições culturais, ou “imagens culturais”. 

Estas, por sua vez, se expressam por meio de ritos e valores que são associados 

especificamente aos jovens (FEIXA, 1999). 

Embora a obra de Feixa seja relevante para a compreensão do conceito de 

juventude sob a perspectiva antropológica, para os fins deste trabalho não seria 

pertinente expor todas as categorizações de juventude que o antropólogo elencou a 

partir de uma subdivisão por tipos de sociedade. Apenas a título de curiosidade, Feixa 

agrupou cinco grandes modelos de juventude, os quais derivam de cinco tipos de 

sociedade diferentes: os púberes, que correspondem aos jovens das sociedades 

primitivas, isto é, as sociedades sem Estado; os efebos, que correspondem aos jovens 

dos Estados Antigos; os moços, que correspondem aos jovens das sociedades 

camponesas e pré-industriais; os “muchachos” (assim está grafado no original em 
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espanhol; achei temerário cravar uma tradução específica, já que o termo em 

português pode significar tanto garoto, quanto rapaz; em geral indica uma pessoa 

jovem, que possui mais energia; em algumas regiões do Rio Grande do Sul usa-se o 

termo “muchacho”, grafado assim como no espanhol, para referir-se a rapaz ou 

jovem), que correspondem aos jovens das sociedades industriais dos tempos da 

primeira industrialização; finalmente, os jovens propriamente ditos, que correspondem 

àqueles nascidos no seio das sociedades pós-industriais (FEIXA, 1999). 

Pois bem, como este trabalho trata do punk, vou expor brevemente aqui apenas 

as considerações de Feixa a respeito da juventude pós-industrial, período de 

emergência do punk dos países anglófonos, sobretudo Estados Unidos e Inglaterra. 

O período do pós-guerra, de acordo com Feixa, reservou à juventude um papel de 

protagonismo, ao contrário da concepção de uma adolescência passiva, 

predominante na primeira metade do século XX. Feixa cita, por exemplo, um célebre 

ensaio de José Luis Aranguren (1961) a respeito da juventude no pós-guerra, no qual 

o autor intuiu uma tendência à “juvenilização da sociedade”, expressa por meio da 

emergência de uma certa “cultura juvenil”. Eram tempos de “culto à juventude”. Em 

termos mais banais, ser jovem “estava na moda”. Por outro lado, os meios de 

comunicação de massas difundiam a imagem do “rebelde sem causa”, sempre 

associado à revolta juvenil, embora esta fosse caracterizada por um individualismo 

que a afastava da revolta de caráter político. Por isso o “sem causa” associado ao 

termo “rebelde”. As subculturas que começavam a aparecer, a exemplo de Teddy 

Boys, beatniks, hippies, rockers. Estas subculturas eram versões, com características 

próprias, da imagem do “rebelde sem causa” (FEIXA, 1999). 

Essa mudança do papel da juventude foi proporcionada, segundo Feixa, por 

cinco fatores. O primeiro foi a emergência, no pós-guerra, do Estado de Bem Estar 

Social, que criou uma rede de proteção social para os grupos menos favorecidos 

economicamente e possibilitou um crescimento sustentado das economias liberais 

sem que a desigualdade atingisse níveis alarmantes. O contexto de pleno emprego e 

crescimento das economias proporcionado por essas políticas econômicas e sociais 

beneficiou os jovens de várias maneiras: maior escolaridade, mais tempo livre, mais 

possibilidades de ócio, proteção por meio da seguridade social. Em segundo lugar, a 

consolidação da juventude como um grupo social com certos privilégios levou a uma 

crise da autoridade patriarcal. A contestação sistemática da autoridade dos pais 

ampliou os âmbitos e as expressões da liberdade juvenil. De um modo simbólico, a 
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revolta contra a autoridade dos pais era encarada como uma revolta contra todas as 

formas de autoritarismo. Em terceiro lugar, as melhores condições econômicas 

permitiram a emergência de um mercado voltado especificamente para o consumo 

dos jovens. Os produtos voltados para adolescentes e jovens explodiram no mercado: 

revistas, discos, moda, locais para shows ou reuniões sociais exclusivas para jovens. 

Em quarto lugar, a emergência dos meios de comunicação de massas redundou em 

uma verdadeira cultura juvenil internacional. Rádio, discos, cinema, linguagens da 

indústria cultural articulavam uma cultura jovem de caráter universal que levou muitos 

jovens a se identificarem mais com jovens de outros lugares e contextos em 

detrimento de membros de sua própria classe social ou etnia. A idade passa a ser um 

marcador de identidade tão ou mais eficaz que as identidades nacionais, de classe ou 

étnicas. Finalmente, em quinto lugar, esse processo de modernização levou a um 

processo de erosão da moral puritana que vigorava desde os primórdios do 

capitalismo industrial. A moral puritana foi, gradativamente, substituída por uma moral 

consumista e mais liberada de tabus sexuais e sociais. Foi essa mudança, por 

exemplo, o fundamento da chamada “revolução sexual”, impulsionada sobretudo pela 

difusão do uso de anticoncepcionais. Pela primeira vez, o sexo era dissociado de seus 

fins para procriação, o que permitiu relações mais livres e igualitárias. E os portadores 

dessa nova moral eram os jovens (FEIXA, 1999).  

Também Edgar Morin (1976), na virada dos anos 1950/60, ao analisar o 

fenômeno da cultura de massas, atentou para a juventude como valor emergente 

naquele contexto, estando presente nos imaginários trazidos pela cultura massiva 

expressa em filmes, publicidade e em música, todos voltados ao tempo livre. Uma 

sociedade do consumo se instaurava articulada a isso, em que para além da 

valorização da juventude como faixa etária, institui-se também uma certa 

“juvenilização da cultura” como estilo de vida (nos corpos, na indumentária, nas 

mentalidades, nos gostos musicais e alimentares, na noção de rebeldia), que se 

espalha para outras gerações, tornando-se um imaginário potente de distinção social, 

inclusive (PEREIRA, 2004). 

O papel político e cultural que os jovens assumiram no pós-guerra ajudou a 

configurar os anos 1960 e 1970 como um período de contestação e afronta aos 

poderes constituídos. Teóricos da contracultura, como Marcuse, postulavam que a 

juventude era a vanguarda da sociedade futura. Parece uma afirmação banal, mas 
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isso coloca a juventude no mesmo papel revolucionário que cabia ao proletariado no 

pensamento marxista (FEIXA, 1999). 

As crises econômicas dos anos 1970 em diante, no entanto, somadas à 

reestruturação dos consensos a respeito do Estado de Bem-estar Social, colocaram 

os jovens da década de 1970 em uma posição de fragilidade econômica, o que levou 

à dependência e à falta de protagonismo. Os teóricos da contracultura revelaram-se 

otimistas demais acerca do papel revolucionário que caberia aos jovens nas 

sociedades futuras. A partir dos anos 1980, a imagem dos jovens volta a estar 

marcada pelo conformismo, pela falta de mobilização política e até mesmo pelo 

puritanismo que caracterizava os princípios do século XX. Sua inserção social tornou-

se mais difícil, o que levou a consequências como a dependência de drogas e à 

violência juvenil. Impossibilitados de ingressar no mercado de trabalho e dependentes 

economicamente dos pais, os jovens dos anos 1980 viram se distender o tempo do 

que era entendido como juventude, esperando muito mais por sua inserção no mundo 

adulto. As condições nos anos 1990 não mudaram muito, sobretudo do ponto de vista 

econômico. Do ponto de vista dos meios de comunicação eletrônicos, no entanto, 

mudaram bastante, principalmente depois da popularização da internet. Instituições 

como escola e família passaram a disputar com a internet o local de primazia enquanto 

mediadores das relações dos jovens consigo mesmos e com o mundo social que os 

circunda (FEIXA, 1999). 

Quando o punk se popularizou em São Paulo, nos anos 1980, as condições 

econômicas eram justamente as descritas por Feixa, agravadas pelo fato de que o 

Brasil nunca instituiu um programa de políticas de Bem-estar Social. Agravadas, 

também, pelo fato de o país estar sob uma ditadura militar desde 1964, em um 

processo de conturbada transição para um regime democrático que ainda não estava 

sequer configurado. Agravadas pela desigualdade social que nunca deixou de 

caracterizar o Brasil. Agravadas pelo desemprego e por políticas econômicas 

equivocadas que fizeram a inflação disparar várias vezes durante a década de 1980, 

o que contribuía para corroer o poder de compra dos mais pobres. Como exemplo 

concreto da dependência econômica citada por Feixa, posso citar uma entrevista da 

banda Ratos de Porão para o programa telejornalístico sensacionalista “Aqui e Agora”, 

do SBT, em 1993. Podemos ver na entrevista uma banda com integrantes ainda 

jovens, aproximadamente na faixa dos vinte e poucos anos. Quando perguntados se 

ganham dinheiro com a banda, cada integrante responde à sua maneira. O baterista 
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Boka diz que o dinheiro que ganha com a banda dá apenas para ele não precisar pedir 

dinheiro ao pai quando quer sair à noite. O baixista Jabá diz que o dinheiro ganho com 

a banda dá para ajudar a mãe em casa. O guitarrista Jão diz que dá para colocar 

gasolina no carro e ajudar a mãe. O vocalista João Gordo diz que o dinheiro dá para 

sustentar o vício. A repórter pergunta qual é o vício, talvez esperando que Gordo 

responda “drogas” ou bebidas”. Gordo responde: CDs. O que é possível notar por 

meio dessa breve entrevista é que todos os integrantes da banda durante o ano de 

1993, ainda vivem com os pais ou dependem deles em alguma medida. Se não vivem, 

ainda têm contato muito próximo. Precisam “ajudar em casa”. Boka dá a entender que 

é sustentado pelo pai, já que o dinheiro da banda é apenas para “sair” sem precisar 

pedir dinheiro.  

Este é, de modo geral, o quadro da vida da “juventude” no período em que o 

punk emerge em São Paulo. Para finalizar este capítulo de fundamentação teórica, 

tratarei agora, brevemente, da cidade de São Paulo e dos usos possíveis da cidade 

pelos corpos desses punks que a habitam.  

 

2.7 – Punks na cidade: usos do espaço e estratégias de visibilidade 

 

Não vou fazer aqui uma retomada de toda a história da cidade de São Paulo. 

É uma história muito extensa, complexa e isso me levaria, inevitavelmente, a um 

desvio de rota que tomaria muito tempo e espaço deste trabalho. Vou pontuar apenas 

alguns aspectos que considero relevantes para situar a emergência do punk nas 

especificidades da cidade de São Paulo.  

É difícil falar de São Paulo sem coalhar o texto com um sem número de clichês 

e frases feitas. Tentarei ser breve para não enervar o leitor com essas curiosidades 

introdutórias. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. E de todo o continente 

americano. De todo o hemisfério Sul do planeta. Não é pouca coisa. Segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), são 12,3 milhões de habitantes numa 

área de 1.521 quilômetros quadrados.  

Nos anos 1980, quando os punks começam a fazer parte da paisagem da 

metrópole, o centro de São Paulo já não abrigava as elites econômicas da cidade. A 

região central já passava, na verdade, por um processo de degradação e de fuga de 

capitais e de pessoas. Não obstante, o Centro de São Paulo ainda conserva um 

elevado valor histórico e cultural. Ali estão alguns dos marcos arquitetônicos e 



123 
 

 
 

culturais da cidade, como a Sala São Paulo, a Estação Júlio Prestes, a Estação da 

Luz, a Pinacoteca, a Biblioteca Municipal, o Pátio do Colégio, o Museu de Arte Sacra. 

Também estão ali as praças icônicas da cidade: Patriarca, Sé, República, Largo de 

São Bento e Arouche. Em algumas praças do Centro, como a praça da Bandeira e 

Roosevelt, ocorreram comícios que ajudaram a determinar os destinos políticos de 

todo o país. Na Praça da Sé ocorreu, em 1975, o histórico ato ecumênico em protesto 

contra o assassinato do jornalista Wladimir Herzog por agentes da ditadura militar. 

Também foi a Sé que abrigou o comício pelas Diretas Já em 1984 (KOWARICK, 

2007).  

A importância histórica e cultural, no entanto, não foi capaz de deter o processo 

de deterioração enfrentado pelo Centro. De fato, a primazia econômica da cidade foi 

se deslocando do Centro para a região da Avenida Paulista nos anos 1960 e 1970. 

Mais recentemente, o eixo econômico da cidade sofreu novo deslocamento, desta vez 

para a região das avenidas Berrini, Marginal Pinheiros e Faria Lima (FRÚGOLI, 2000). 

Nesse contexto, o deslocamento das populações de renda média e alta para o 

chamado setor Sudoeste da cidade foi o vetor de altos investimentos públicos nessa 

área. Avenidas foram alargadas, pontes e viadutos foram construídos, além de linhas 

de metrô. Os principais e mais luxuosos shoppings centers da cidade também estão 

nessa região, e não no Centro. Enquanto os investimentos refluíam para o setor 

Sudoeste, o Centro da cidade não recebeu a mesma atenção. O resultado da fuga de 

capitais para outra região traduziu-se em abandono de prédios comerciais e 

residenciais, crescente dificuldade de acesso às zonas centrais, restrições no trânsito, 

poluição atmosférica, visual e sonora, além da visível deterioração de vastas áreas, 

seja por falta de manutenção adequada, seja pelo simples abandono de áreas que 

não são mais viáveis comercialmente em função da mudança de perfil 

socioeconômico da população que circula diariamente pelo Centro. A decadência 

urbana, no entanto, não quer dizer que o Centro não seja esteja mais integrado nas 

dinâmicas e fluxos da cidade. Ao contrário, ainda é uma das áreas mais bem servidas 

pela rede de transporte urbano, sejam trens, metrô ou ônibus (KOWARICK, 2007). 

É possível, por exemplo, ir de qualquer zona da cidade para o Centro usando 

algum meio de transporte coletivo. Já os deslocamentos de uma zona para a outra, 

da Zona Sul para a Zona Leste, por exemplo, exigem uma passagem pelo Centro. O 

Centro é, portanto, devido à dinâmica estabelecida de deslocamentos via transporte 

coletivo urbano, um entroncamento, um nó para onde confluem todas as outras partes 
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da cidade. Nos anos 1980, era no Centro que os punks se reuniam. Os locais variavam 

do Largo São Bento até a atual Galeria do Rock, na Rua 24 de Maio, mas os punks, 

mesmo os que moravam na periferia, não saíam muito dessa órbita do Centro para se 

encontrarem e trocarem ideias, discos, fanzines. Nos anos 2019 e 2020, antes da 

pandemia de Covid-19, ainda era pelo Centro que os punks costumavam se encontrar. 

Os shows aconteciam no Centro Cultural Zapata, na rua Riachuelo, ou no Morfeus 

Clube, próximo à estação Santa Cecília do metrô. Ali perto também havia a 

Associação Cultural Cecília, que abrigava vez ou outra alguns shows punks. As lojas 

de discos deslocaram-se da rua 24 de Maio para as galerias nas ruas Barão de 

Itapetininga e 7 de Abril, mas ainda era comum encontrar vários punks reunidos, 

tomando cerveja e conversando na porta das lojas destas galerias. Algumas das lojas: 

Extreme Noise Discos, Garimpo Cultural, The Records. Isso não quer dizer que não 

havia shows nas periferias. Havia. Mas não eram eventos sistemáticos. Se você fosse 

ao Centro em uma sexta à noite ou num sábado, era certo encontrar algum evento no 

Centro Cultural Zapata. Nas periferias, os eventos eram descentralizados, cada fim 

de semana em algum bairro diferente. As casas nas periferias que abrigavam shows 

punks com maior frequência e regularidade não duravam muito tempo, ou abriam e 

fechavam durante longos intervalos de tempo, caso, por exemplo, do Covil 360, em 

Pirituba.  

A procura pelo Centro como ponto de encontro dos punks se dá, em grande 

medida, pelo fato de a região ser caracterizada como uma área de transbordo 

(MEYER, 1999). Mas não apenas isso. O Centro tem também um valor simbólico, 

sobretudo para os punks, pelo fato de parte relevante da gênese da cena paulistana 

orbitar pela região. Boa parte dos punks não são moradores do Centro. Isso desde as 

origens do punk em São Paulo. No desordenado processo de urbanização paulistano, 

as pessoas pobres foram jogadas para longe do Centro, dado o preço proibitivo dos 

imóveis nas regiões centrais. Nas periferias, além dos terrenos serem mais baratos, 

era mais fácil ocupar terrenos ilegalmente, sobretudo por conta da fiscalização mais 

frouxa. Com a mudança das classes mais abastadas para o setor Sudoeste, pobres e 

ricos podem ter ficado mais próximos do ponto de vista geográfico (vide o bairro do 

Morumbi e a comunidade de Paraisópolis), mas continuaram tão distantes quanto 

antes do ponto de vista da qualidade de vida. Os condomínios fechados 

popularizaram-se entre as classes altas, o que gerou uma exclusão dentro da própria 

cidade, às vezes dentro dos próprios bairros (CALDEIRA, 2000).  
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Neste contexto de segregação na cidade, circular pelo Centro quando você é 

um corpo empurrado para as bordas da cidade pela dinâmica social e econômica, 

pode ser encarado como um ato político. Em um certo sentido, os punks que 

perambulam pelas ruas do Centro estão retomando a parte da cidade de onde eles 

foram expulsos por serem pobres. Os pobres podem ir ao Centro para trabalhar, mas 

não para se divertir e se expressar artisticamente, dadas as condições de ocupação 

e usos da área central.  

Embora tenha sofrido acelerado processo de deterioração a partir dos anos 

1980, o Centro ainda é muito mais do que seu mero valor de troca submetido à lógica 

do lucro. Para muitas pessoas (moradores, transeuntes, trabalhadores, ONGs, 

movimentos sociais, agentes públicos e privados) o Centro é, sobretudo, valor de uso: 

é local de trabalho, de moradia, de encontros, de trocas, de lutas pela reivindicação 

de direitos (KOWARICK, 2007).  

Não podemos nos esquecer que a prefeitura da cidade de São Paulo ainda está 

localizada no Centro. Bancos e empresas migraram em massa para a região da Faria 

Lima, mas o centro executivo das decisões políticas da cidade ainda está na região 

central. E mesmo degradado, o Centro possui uma oferta de serviços coletivos 

relativamente boa. Mesmo ocupado em larga medida por vendedores ambulantes 

precarizados e por catadores que fazem a coleta seletiva, o Centro ainda é dinâmico 

do ponto de vista econômico. Basta circular por suas ruas para constatar isso. Milhões 

de pessoas circulam pela região todos os dias. Justamente por seu dinamismo, o 

Centro é local de expressão de polarizações e de conflitos pela apropriação do espaço 

(BONDUKI, 1999).  

Essa ideia de apropriação do espaço remete ao ensaio de Lefebvre, O direito 

à cidade (LEFEBVRE, 2001), escrito em 1967, pouco antes da efervescência cultural 

e política que caracterizaram e marcaram o ano de 1968. Lefebvre postulou que a vida 

cotidiana na cidade poderia ser diferente do cotidiano alienado imposto pela lógica do 

binômio consumo e produção. Inspirado em grande medida pelos autores 

situacionistas, Lefebvre entendia que era possível uma vida urbana mais significativa 

e até mesmo, no limite, divertida. Isso não significa eliminar o conflito e o dissenso na 

cidade, mas estar aberto à resolução dialética dos conflitos, estar aberto aos embates 

e à busca da novidade (LEFEBVRE, 2001).  

Quando se fala em “direito à cidade” atualmente, no entanto, Lefebvre soa mais 

como um eco do passado. Embora seu legado seja indiscutível, os movimentos que 
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reivindicam o espaço urbano e o direito de estar na cidade, de serem reconhecidos 

como parte deste espaço atuam, muitas vezes, como aponta Harvey, sem nem ao 

mesmo terem ouvido falar da existência de Lefebvre (HARVEY, 2014).  

Harvey observa que o renascimento da ideia de direito à cidade não é 

diretamente herdeiro das ideias de Lefebvre, mas brota da própria prática dos 

movimentos sociais urbanos. O geógrafo cita como exemplo, inclusive, as 

movimentações no Brasil que resultaram no Estatuto das Cidades, Lei 10.257/2001. 

A criação da Lei resultou da mobilização dos movimentos sociais urbanos, 

particularmente os que reivindicam o direito à moradia (HARVEY, 2014).  

Os movimentos sociais, no entanto, embora não sejam parte integrante da 

política institucional e partidária em sentido estrito, estão mais próximos de uma 

expressão política organizada. O direito à cidade não se resume às reivindicações 

destes movimentos. Muitos corpos são excluídos do cotidiano da cidade, mesmo que 

seja uma exclusão simbólica por meio de um sistema de significações que “orienta” 

quais corpos são adequados e aceitáveis para estarem presentes no espaço público 

(BUTLER, 2019). O direito à cidade, portanto, passa por estratégias de visibilização 

destes corpos fora da norma.  

Segundo Rocha (2012), numa sociedade marcada pela midiatização e pela 

estetização, os corpos circulam lado a lado com as imagens e são eles próprios 

convertidos em imagens para consumo, numa ditadura da visibilidade compulsória. 

Nesse sentido, o conceito de politicidade pode ser valioso para entender de que 

maneira os corpos em circulação na cidade dão um sentido político para a vida 

comunitária marcada pela mediatização e pela circulação de imagens. Politicidade, 

segundo Rocha, é tanto um fato bioestético quanto um recurso pedagógico que se 

pode “auscultar” em cenários plásticos e invariavelmente imagéticos (ROCHA, 2012). 

O que se entende por politicidades são ações de forte base estética, nas quais o corpo 

marca e define atitudes específicas e autônomas, o que caracteriza, por um lado, um 

exercício de subjetividade e, por outro lado, uma recusa consciente do assujeitamento 

(ROCHA, 2012). Assujeitamento, apenas para esclarecer ao leitor, é um processo de 

adaptação discursiva. O que caracteriza um sujeito “assujeitado” é a apropriação de 

discursos preexistentes. Esses discursos preexistentes, por sua vez, são empregados 

segundo regras também já preexistentes. A consequência de assumir o 

assujeitamento como um fato inquestionável é o reconhecimento de que não existem 

discursos originais ou textos individuais em sentido criativo. Tudo já está dado, e o 
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máximo que fazemos é nos apropriarmos de discursos prévios que já circulavam antes 

de nós (STROGENSKI, 2003).  

As estratégias de visibilização destes corpos que rejeitam o assujeitamento na 

cidade nos remetem, finalmente, à noção de performance. A performance não é um 

elemento secundário na cultura punk. As apresentações musicais envolvem também 

elementos do vestuário característico dos punks, postura no palco, discursos, 

interação com o público, gestual.  

O termo performance, porém, é escorregadio. É empregado, indistintamente, 

para referir-se a uma apresentação musical, a uma cena teatral ou a qualquer prática 

corporal dentro de uma determinada sociedade (OPAZO, 2018).  

Segundo Opazo, a tarefa de estabelecer uma definição universal e unívoca de 

performance é impossível (OPAZO, 2018). Isso porque cada disciplina cunhou suas 

definições a partir da especificidade de cada objeto de estudo. Assim, tentar 

estabelecer uma definição universal pode resultar em uma solução teórica desligada 

da complexidade dos sujeitos estudados.  

Singer foi um dos primeiros autores a abordar sob o termo “performance 

cultural” situações como concertos, atuações, ritos e cerimônias. Para este autor 

essas situações constituíam unidades observáveis de uma estrutura cultural. Segundo 

Opazo: “Para Singer, toda performance cultural possui certas características: um início 

e um final, um programa de atividades organizado, um grupo de performers, uma 

audiência, um local e uma ocasião de performance” (OPAZO, 2018). 

Os chamados performance studies foram definidos por Schechner como um 

campo de estudos aberto, multivocal e contraditório. Segundo este autor, o contexto 

e as convenções socioculturais desempenham papel fundamental na indicação do que 

é performance ou não. Toda performance, ainda de acordo com Schechner, é uma 

ação ensaiada. Isso não apenas na prática artística, mas também na vida cotidiana, 

quando padrões de comportamento são reproduzidos e imitados (OPAZO, 2018). 

Um par de conceitos útil para compreender a natureza da performance é a 

distinção que Diana Taylor faz entre performático e performativo (e daí a sua 

delimitação entre arquivo e repertório). O performativo se relaciona com os aspectos 

discursivos de uma performance, enquanto o performático refere-se aos aspectos não 

verbais e visuais, seus elementos teatrais. De acordo com essa distinção o 

performativo refere-se a atos que colaboram com a construção de realidades que 

excedem as convenções culturais e artísticas, enquanto o performático representa 
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elementos contemplados dentro das convenções, como um discurso normativo. 

Assim, o performativo indica a capacidade de o sujeito construir novas instâncias a 

partir dos elementos disponíveis em seu entorno sociocultural (OPAZO, 2018). 

Uma das questões que tentarei compreender, a partir do terceiro e derradeiro 

capítulo, é por meio de quais práticas os punks da cidade de São Paulo de diferentes 

gerações constroem estas novas instâncias a partir dos elementos dados. Que 

estratégias de visibilidade esses corpos punks adotam no sentido de politicidades que 

recusam o assujeitamento. A estratégia metodológica adotada será a das histórias de 

vida, narradas oralmente pelos próprios punks entrevistados para este trabalho.  
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CAPÍTULO 3 – NARRATIVAS PUNKS: MEMÓRIAS E GERAÇÕES EM 

MOVIMENTO 

 

3.1 – Breves considerações teóricas e metodológicas 

 

Antes de partir para os relatos de fato e sua análise, vale fazer algumas 

considerações de ordem teórica e metodológica sobre os relatos de histórias de vida 

como método de recolha de dados. A história de vida procura dar conta das influências 

socioculturais sobre indivíduos particulares, inserindo-se na linha das metodologias 

qualitativas da investigação social e antropológica. Toda história de vida é 

necessariamente única e individual. É um relato feito a partir da experiência individual 

e subjetiva, fundamentado na experiência e na memória. Estes relatos, portanto, são 

constituídos pela subjetividade do autor. A história de vida transmite sempre uma 

visão particular que o narrador tem do mundo e de si próprio (BRANDÃO, 2007).  

A narrativa que o indivíduo constrói sobre si mesmo é um elemento central de 

constituição e sustentação da identidade individual. Por conta desta característica, a 

história de vida nunca é um relato objetivo sobre os fatos e a relação entre eles na 

vida do indivíduo. Estes relatos estão sempre carregados dos investimentos 

emocionais e subjetivos do narrador. Narrar a própria história de vida é um meio de 

recordar e reviver os eventos narrados, o que leva o narrador a experimentar 

novamente as emoções e afetos que estão associados a estes eventos. A história de 

vida, portanto, não é um relato objetivo e desinteressado. Ao contrário, ela é um relato 

dotado de uma afetividade particular. É por meio dessa narrativa que o indivíduo se 

afirma e se constrói como uma identidade distinta das demais identidades (BRANDÃO 

2007).  

Por conta destas características, a história de vida é vista como uma 

metodologia “menor” por correntes das ciências sociais que se pretendem mais 

positivistas, objetivistas e dedutivas. A crítica a essa metodologia não leva em conta, 

no entanto, que as metodologias quantitativas e de caráter mais dedutivo também 

dependem da fidedignidade das informações fornecidas pelos atores envolvidos. Dito 

de outro modo, não há ciência social que não passe pelo indivíduo e pela subjetividade 

deste. É claro que, ao adotar a metodologia da história de vida, o pesquisador deve 

estar ciente das limitações e dos riscos envolvidos. O pesquisador não pode ter a 

inocência de achar que a história de vida é o que ela não pode ser: um relato objetivo. 



130 
 

 
 

Ela é sempre uma narrativa acerca do que o indivíduo decidiu contar sobre si mesmo. 

Lacunas e omissões, portanto, não são apenas possíveis, mas são também 

esperadas. Há também o fato de a memória ser extremamente seletiva. As pessoas 

simplesmente não conseguem lembrar de todos os fatos, mesmo quando estes são 

recentes. Há sempre o risco, portanto, de o narrador omitir, voluntária ou 

involuntariamente, fatos e eventos que seriam relevantes para a pesquisa. Mas isso 

também é verdade, vale lembrar, para outras metodologias, como o questionário. O 

questionário é diferente da história de vida, mas não é necessariamente “mais 

objetivo”. Ele também depende da vontade e da memória do entrevistado, das suas 

representações simbólicas do mundo e da capacidade de compreender as perguntas 

que lhe são colocadas (BRANDÃO, 2007). 

O que se pretende com a metodologia das histórias de vida, é importante deixar 

claro, não é equiparar o senso comum ao conhecimento científico. Os dados do senso 

comum podem fornecer material para a elaboração do conhecimento científico, mas 

um não se confunde com o outro. As histórias de vida são colocadas dentro de um 

contexto e interpretadas e relacionadas à luz de relações conceituais e fundamentos 

teóricos que estão para além do relato em si. 

Se ainda há alguma dúvida sobre como é possível a experiência individual e 

subjetiva servir de fundamento a uma teoria que se pretende universal, é importante 

salientar, como o faz Brandão, que essa questão, no fundo, é apenas retórica, pois a 

experiência subjetiva, seja de que natureza for, nunca é exclusivamente e 

estritamente individual. A narrativa individual, embora seja única, traduz uma 

experiência que é coletiva, social ou comum. Como afirmava Durkheim (1996), até 

mesmo nos atos mais individuais e solitários a sociedade está presente. Não apenas 

isso, o social se manifesta e se faz ver por meio das consciências, das experiências e 

das narrativas individuais (BRANDÃO, 2007).  

O objetivo da metodologia da história de vida é ter acesso a uma realidade que 

está além do narrador e da narrativa por ele elaborada. A história de vida, deste modo, 

é um meio para compreender o universo que cerca o indivíduo narrador. A qualidade 

da narrativa, sob qualquer ponto de vista, depende, em larga medida, da qualidade do 

vínculo estabelecido entre pesquisador e pesquisado, entre o entrevistador e o 

narrador (SILVA, BARROS, NOGUEIRA & BARROS, 2007). Afinal, é difícil imaginar 

um indivíduo se dispor a contar sua vida para outro se não existir, no mínimo, um 

vínculo de confiança.  
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O método da história de vida tem como ponto de partida o desejo do 

entrevistado em narrar sua vida. Sem essa vontade do narrador, não há relato. Como 

é um relato de vida, pede-se ao indivíduo que narre sua vida da maneira que achar 

melhor, interferindo o mínimo possível. Na metodologia, chama-se essa prática de 

entrevista não estruturada (SILVA ET AL, 2007).  

O relato de história de vida não é uma apresentação de si, mas uma construção 

de si mesmo. A narrativa, com suas particularidades, oferece ao pesquisador pontes 

para outros âmbitos que ultrapassam o individual, como o sociológico, a ponte entre 

o sujeito individual e o coletivo e social. Necessariamente, ao falar de si, de sua vida, 

o indivíduo falará de seu contexto, da conjuntura social em que ele está inserido. Ao 

narrar como constituiu a si mesmo por meio de sua história, o sujeito dá ao 

pesquisador acesso à cultura, ao meio social, aos valores, ao simbólico e ao 

ideológico que permeiam os discursos e as narrativas (SILVA ET AL, 2007). 

Importante ressaltar também que, dada a importância do vínculo entre 

entrevistador e entrevistado nos relatos de histórias de vida, a minha subjetividade 

também está presente no resultado do processo. É parte constitutiva destas narrativas 

o fato de que sou eu, pesquisador insider (HODKINSON, 2014), a escutar estas 

narrativas. Eu escolhi quem daria os depoimentos. Os relatos não brotam do nada, os 

entrevistados são provocados e instigados a narrarem suas vidas. Se fosse outra 

pessoa a entrevistá-los, com outros vínculos, os relatos seriam outros. Deixarei claro, 

conforme o leitor poderá verificar mais à frente, qual o vínculo que possuo com cada 

um destes punks que narram suas histórias de vida.   

Não há narrativa sem memória. Excluídas as inevitáveis omissões voluntárias, 

variável que o pesquisador não pode controlar, o relato necessariamente é “refém” da 

memória do narrador. Não se pode perder de vista, portanto, que o esquecimento é 

parte integrante e inseparável do ato de rememorar, pela própria natureza da 

memória, que é seletiva (PEREIRA, 2004). Como na obra do escritor Proust, Em 

busca do tempo perdido, a narrativa é sempre atravessada pela lógica interna da 

articulação de três vidas que evidenciam o tecido no qual as narrativas são tramadas: 

a vida vivida, a vida lembrada e a vida narrada. A memória, conforme a obra de Proust, 

tem um duplo aspecto, que se manifesta numa espécie de jogo: ela é voluntária e 

involuntária, ação e experiência. O ato de lembrar se faz e se refaz no presente. A 

memória voluntária é aquela que o narrador busca conscientemente, motivado pelo 

presente. Para encontrar o que lhe falta, o presente recorre ao passado. Este nunca 
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é acessado em si mesmo, mas se apresenta de forma linear, sequenciado, como em 

uma narrativa. Uma vez acessado por meio da memória, o passado dá outras 

definições e contornos ao presente, ressignificando-o. Já a memória involuntária surge 

do imponderável, de modo fragmentado e descontínuo. É um passado que irrompe 

sem deixar claro com o que ele se articula. A memória involuntária é ativada pela 

memória afetiva, pode ser despertada por sensações táteis, sabores, cheiros, sons. É 

uma memória que surge sem ser solicitada, fruto do acaso, da aleatoriedade pura. 

Justamente por essa característica, ela contém o “tempo perdido”. O narrador lida com 

essas memórias organizando-as, sobrepondo em uma ordem as imagens, os relatos, 

organizando o tempo. Memória voluntária e involuntária, no entanto, não são 

instâncias separadas. Estão articuladas entre si de um modo que uma contribui para 

dar sentido a outra (PEREIRA, 2004). 

A obra de Paul Ricoeur, especialmente o livro Tempo e narrativa (1994), é de 

grande valia para pensar questões relacionadas à construção de narrativas. A 

investigação filosófica de Ricoeur está voltada, entre outras questões, para a relação 

entre o “tempo vivido” e a “narração”. Para Ricoeur, narrar é uma forma de estar no 

mundo e uma forma de compreensão deste mundo. A narrativa reúne e representa, 

por meio do discurso, as diversas perspectivas existentes sobre o tempo. Segundo 

Ricoeur, o caráter temporal é inerente a toda experiência humana. O que é narrado 

tem um desenvolvimento temporal, e tudo aquilo que se desenvolve no tempo pode 

ser narrado. Só se pode reconhecer o processo temporal porque ele é narrado, e é 

por meio da narrativa mesma que se reconhece esse processo. Há, portanto, uma 

reciprocidade intrínseca entre narrativa e temporalidade (RICOEUR, 1994). 

Outro aporte teórico valioso para compreender a relação entre as narrativas e 

a constituição da identidade é o de Pablo Vila (1996; 2014), que trabalha 

especificamente com a reflexão sobre narrativas identitárias em torno da música. 

Neste autor, a narrativa é pensada como instrumento teórico e metodológico, como 

categoria epistemológica e esquema cognitivo capaz de referir-se às formas com que 

atores sociais se apropriam das canções e do universo da cena punk, construindo 

identidades narrativas. Os indivíduos buscam construir sentidos e coerências para 

suas vidas, articulando passado, presente e futuro, construindo tramas 

argumentativas seletivas nas quais as músicas exercem papel de artefato cultural 

privilegiado para as construções de si e dos outros. Na especificidade das “histórias 

de vida”, rememora-se a sua trajetória, há um esforço de construção de sua própria 
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identidade, num resultado de apropriação simbólica do real, lembrando e omitindo 

passagens de sua vida, fatos, atos, construindo sentidos (PEREIRA, 2013). A 

memória é compreendida em sua dimensão dinâmica que contempla lembrança e 

esquecimento, silêncios, ênfases e recorrências, real e imaginário, memórias 

voluntárias e involuntárias, as quais se compõem de maneira complexa trazendo à 

tona as construções identitárias (PEREIRA, 2004). Nestas narrativas contadas pelos 

sujeitos de diferentes gerações do punk em São Paulo, atento para a complexidade 

da narrativa memorialística, fruto do presente de quem lembra, em suas nuances que 

nos apresentam desafios e possibilidades para a compreensão dos sentidos de 

temporalidade, de pertencimento e identidade, de embates geracionais, de sentidos 

já cristalizados e legitimados sobre o punk. 

Por fim, antes de partir para as narrativas de fato, algumas breves 

considerações sobre os aspectos mais práticos da metodologia. Em primeiro lugar, 

como cheguei a estes cinco entrevistados? O primeiro critério que adotei foi 

geracional. A intenção era ter presentes narrativas sobre o punk de quem começou a 

se identificar com esta subcultura em São Paulo nos anos 1980, nos anos 1990, nos 

anos 2000 e nos anos 2010. Uma das entrevistadas, Helô, não nasceu em São Paulo, 

mas em uma cidade do interior de Santa Catarina. Outro entrevistado é de Santo 

André, cidade vizinha a São Paulo. Santo André faz parte da região conhecida como 

ABC Paulista, que compreende as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo 

e São Caetano do Sul. É uma região muito ligada ao punk paulistano. As desavenças 

entre São Paulo e ABC, inclusive, fazem parte da história da gênese do punk 

paulistano. 

Chegar a estes entrevistados específicos foi um processo quase que natural. 

Eu já conhecia todos eles, mas a dificuldade de encontrar pessoas para entrevistar 

crescia na medida em que a faixa etária diminuía. Com o Mauro, o primeiro 

entrevistado, eu já estava em contato desde 2019. Colhi vários relatos dele para a 

produção de um livro sobre o lançamento do primeiro disco da banda Skarnio, da qual 

Mauro é guitarrista e fundador. Eu já tinha, portanto, alguns trechos gravados e 

transcritos, que foram colhidos presencialmente antes da pandemia. Pedi ao Mauro 

que apenas complementasse algumas informações, o que fizemos via Whatsapp 

mesmo. Todos os outros eu também já conhecia e os contatei via Whatsapp. Eu só 

não tinha o contato da Helô, mas pedi ao meu amigo Emiliano, que tocou comigo nas 
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bandas Rot e Skarnio, e ensaia no mesmo estúdio em que as bandas da Helô 

ensaiam. 

Expliquei a todos os entrevistados que a entrevista era para uma dissertação 

de mestrado e falei brevemente sobre o tema e os objetivos. Fiz a proposta de realizar 

as entrevistas por Skype, para evitar contatos presenciais e deslocamentos por conta 

da pandemia. Avisei que a entrevista seria gravada, mas encontrei algumas 

resistências no sentido de conciliar agendas. Tive algumas dificuldades técnicas 

também. Por exemplo, marquei a entrevista com a Katy por Skype. No dia e horário 

marcados, Katy não conseguia fazer login no Skype, por ter esquecido a senha. Como 

estávamos em contato pelo Whatsapp, acabamos optando por fazer a entrevista por 

este aplicativo mesmo. Para que eu pudesse ter a gravação em áudio dos relatos, 

fizemos tudo por áudio e não por chamada. Mas a entrevista foi ao vivo, com interação 

em tempo real. Deixei a Katy bem à vontade para contar a vida dela, mas conduzi o 

sentido de alguns trechos da narrativa. Em algum momento, interrompi para pedir que 

ela não esquecesse de comentar algo sobre a relação entre ser mãe e ser punk. Vou 

deixar para narrar as dificuldades de cada entrevista, no entanto, na introdução de 

cada uma delas. 

A minha intenção era que esse universo de cinco entrevistados tivesse alguma 

diversidade de identidades para além do punk. Por exemplo, era importante que 

tivesse pelo menos uma mulher. Na historiografia oficial do punk, poucas mulheres 

falam. Elas aparecem aqui e ali, mas claramente não são protagonistas. Acabei por 

entrevistar, entre cinco punks, duas mulheres. Achei importante também que tivesse, 

pelo menos, uma voz de um punk negro. Poderia ter mais, claro, mas, para ser 

sincero, isso não refletiria a população punk de São Paulo que circula pelo Centro. 

Antes da pandemia, quando eu comparecia ao Centro Cultural Zapata, por exemplo, 

era raro encontrar punks negros por lá. Entrevistei Leandro Cardoso, um punk negro 

que traz a questão do racismo para as discussões sobre a identidade punk.  

Por fim, talvez o leitor se pergunte por que apenas cinco entrevistas. Ora, a 

minha preocupação não era obter aqui uma amostragem demográfica. Se optasse por 

essa via, não conseguiria fazer entrevistas em profundidade. Teria que me limitar a 

questionários prontos, com respostas curtas. Teria uma amostragem maior, mas não 

teria narrativas de histórias de vida. No início deste capítulo já discuti de que modo é 

possível chegar ao geral por meio do particular. Carles Feixa (1999), por exemplo, traz 

“apenas” dois relatos de história de vida em seu livro sobre juventudes e tribos. Isso 
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não tira, de maneira alguma, a legitimidade do trabalho feito. O número de cinco 

entrevistas foi um meio de cobrir as temporalidades que eu pretendia cobrir por meio 

das narrativas destes punks. Estão presentes nas narrativas os anos 1980, os anos 

1990, a passagem da década de 1990 para a de 2000, a segunda metade da década 

de 2000 e a primeira metade da década de 2010 e suas vicissitudes midiáticas, 

culturais, políticas, atuando nos sentidos de identidade punk construídas por estes 

sujeitos. Espero, com isso, construir uma perspectiva, entre tantas possíveis, de como 

o punk vai se ressignificando conforme a passagem do tempo e a mudança geracional. 

 

3.2 – Mauro Rogério Antunes, 53 anos 

 

Mauro vive em São Paulo, no bairro da Lapa. Sempre morou em São Paulo, 

mas já viveu em outros bairros, como a Vila Leopoldina. Depois de trabalhar por 

muitos anos como bancário, Mauro amargou o desemprego na segunda metade da 

década de 2010. Foi então que Mauro teve a ideia de trazer o punk para dentro de 

casa, como uma forma de gerar renda. Ele montou um estúdio em casa e aluga o 

espaço para bandas ensaiarem. Em um segundo momento, ampliou o espaço e fez 

também um bar. O espaço se chama 147 Studio Bar. Antes da pandemia, Mauro 

organizou alguns shows de pequeno porte no espaço. Paralelo a isso, Mauro trabalha 

como motorista de aplicativos. Foi uma forma que ele encontrou para complementar 

a renda. O guitarrista e fundador do Skarnio é casado e tem dois filhos, uma menina 

e um menino. 

Eu conheci o Mauro por volta de 2011. A banda dele, Skarnio, eu já conhecia 

desde 2002, por meio da coletânea em LP Contra-Ataque, lançada em 1987. Antes 

disso, ainda em 2010, vi uma apresentação do Skarnio no extinto Espaço Impróprio, 

no bairro da Consolação, em São Paulo. A verdade é que já conheci o Mauro 

praticamente sendo escalado para tocar baixo no Skarnio. A banda estava sem 

baterista e sem baixista. Certo dia, em um bar em São Paulo, meu amigo Fernando 

comentou que estava negociando para trazer a banda Inepsy, do Canadá, para fazer 

alguns shows no Brasil. Fernando queria convidar a banda Skarnio para tocar junto, 

mas sem baterista e baixista isso seria impossível. Alexandre, então vocalista do 

Skarnio, estava presente. Eu tocava com o Alexandre em outra banda, Stench of 

Death. Alexandre fez a sugestão: “Felipe, por que você não toca baixo no Skarnio?” 

A ideia era escalar também o baterista do Stench of Death e assim completar o time. 
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O baterista não ficou, mas eu fui baixista do Skarnio até o ano de 2015. Depois que 

saí continuei em contato com todos os integrantes. O depoimento de Mauro está neste 

trabalho porque ele é uma pessoa que presenciou alguns episódios marcantes do 

punk ainda nascente em São Paulo. Mauro esteve presente no festival O Começo do 

Fim do Mundo, por exemplo. A banda Skarnio foi fundada em 1986 e está na ativa até 

hoje, com alguns intervalos de inatividade. A maior parte das entrevistas que 

resultaram nestes depoimentos foram feitas de modo presencial, antes da pandemia  

Posteriormente, pedi apenas, via Whatsapp, que Mauro complementasse algumas 

informações. 

 

O rock entrou na minha vida por influência da minha mãe, dos meus 
pais. Há quarenta e tantos anos atrás era normal a mãe ficar em casa, 
diferente de hoje, que o casal tem que trabalhar para tentar dar o 
sustento da casa. Minha mãe escutava de tudo: MPB, rock, os 
rockinhos dos anos 1950 e 1960. E acho que outra grande influência, 
além disso aí, foi a Sessão da Tarde. Na minha época, quando eu 
tinha uns dez anos, passava muito filme musical. Passavam tanto os 
filmes de caras como o Fred Astaire, Dançando na Chuva, como 
também os filmes do Elvis Presley, do Bill Halley e seus Cometas, do 
cara que inventou o twist. Então eu fui pegando essas coisas. E o que 
me chamou mais a atenção sempre foi o rock’n roll. O primeiro disco 
que eu comprei com o meu dinheiro era do Elvis Presley, em 1976 ou 
1977 (10 anos de idade), alguma coisa assim. Eu juntei o dinheiro, fui 
lá e comprei. Depois eu comprei um compacto dele. Na época estava 
passando a novela Estúpido Cupido e eu comprei um compacto da 
Celly Campelo. 

 

Note o leitor que o primeiro contato de Mauro com o rock se dá de maneira não 

muito usual. Não é pelos discos de rock em si, mas por meio de filmes musicais que 

passavam em uma faixa de horário considerada mais infantil da emissora de TV Rede 

Globo. Depois, por meio de uma telenovela da mesma Rede Globo. Essa apropriação 

dos produtos difundidos por meios de comunicação de massas, que depois vai 

desembocar no punk, não tem nada de alienante. O emissor, no caso o Mauro, se 

apropria de modo ativo da cultura de massas e a reinterpreta a partir de sua própria 

realidade local e material, tal como postulam os estudos de recepção de Martín-

Barbero (2015) e as considerações de Appadurai a respeito do papel da imaginação, 

conforme visto no segundo capítulo (APPADURAI, 2004). Do rock difundido pelos 

meios de comunicação de massas para o punk em sua versão paulistana, Mauro 

passa da releitura do global a partir da realidade local. 
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Daí você vai ficando mais velho, vai fazendo novos amigos. Os amigos 
da minha idade tinham irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos 
gostavam de rock. Daí você começa a escutar. Deep Purple. Nazareth. 
AC/DC. Daí me apresentaram Stooges.  
 
Na escola eu tinha um amigo (Reinaldo, vulgo Naldão; menor que eu, 
mas era Naldão) desde o primeiro grau, que hoje chamam de Ensino 
Fundamental, que quando fomos para o segundo grau ele começou a 
curtir punk, influenciado por outros amigos dele. Eu acabei tendo 
contato com o punk através dele.  
 
Stooges e punk rock eu conheci mais ou menos ao mesmo tempo. 
Mas quando eu escutei Stooges eu pensei: ‘Caraca, é isso aí mesmo. 
A minha praia não é muito o Led Zeppelin.’ Daí eu comecei a ir atrás 
de punk mesmo. Isso em 1981, mais ou menos. Da metade de 1981 
para a frente. Nessa época já tinha um circuito punk em São Paulo, 
tanto que esse meu amigo já estava curtindo o som.  
 
A primeira fitinha punk que eu consegui foi esse meu amigo que me 
deu. De um lado da fita tinha Rezillos e do outro lado, não me lembro 
bem, acho que era Stiff Little Fingers. Ou Speed Twins, não me lembro 
bem. Depois disso comecei a escutar Sex Pistols e tal. Aí já estávamos 
em 1982. 

 

 É claro que os meios de comunicação de massas de modo geral e a imprensa 

em particular tiveram papel fundamental na difusão do punk em São Paulo. Muitos 

punks “das antigas” citam o LP A revista Pop apresenta o punk-rock como o primeiro 

contato com bandas punks. Mas o boca a boca, o contato presencial e físico com os 

amigos das ruas ainda era determinante. O punk era difundido de amigo para amigo 

e muitas amizades também se formavam por meio da afinidade musical e estética 

com o punk-rock.  

 

Eu coloco como um marco, o momento em que eu comecei a curtir 
punk mesmo, o mês de julho de 1982. Foi quando eu peguei meu 
primeiro som, que foi lá na PUC-SP, no porão da PUC, embaixo do 
teatro TUCA. Foi coisinha simples para um primeiro show (ironia): 
tocaram Inocentes, Olho Seco, Cólera. Tinha mais uma banda, se não 
me engano. Não era o Ratos de Porão dessa vez. Mas essas três eu 
tenho certeza. Eu comecei a curtir som punk logo depois que o Grito 
Suburbano foi lançado. Alguns meses depois. Nisso já estava rolando 
aquela onda punk aqui em São Paulo. Já estava começando a 
aparecer na mídia. Depois de um tempo, até o final de 1982, já estava 
aparecendo na mídia. Eu peguei o comecinho do “boom” do punk. E 
eu fiquei sabendo desse som pela Punk Rock (discos, loja do Fabião 
Olho Seco). 

 

 Conforme as memórias vão tecendo a identidade narrativa de Mauro, é 

possível notar a busca por uma referência, um marco, um evento fundador que seria 
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o fator fundamental para a constituição e consolidação da identidade punk. Embora 

isso demonstre uma concepção essencialista de identidade, conforme visto no 

segundo capítulo, é possível, também, se levarmos em consideração as partes 

anteriores do relato, algo mais próximo do que Hall postulou como “identificação”, isto 

é, um processo que ocorre ao longo do tempo. Antes do evento fundamental, o show 

na PUC-SP, há uma série de eventos que vão constituindo, aos poucos, em um 

processo gradual mesmo, o entendimento de Mauro sobre si mesmo enquanto pessoa 

identificada com a cultura punk. 

 

Quem começava a curtir som tinha que ir à Punk Rock, era lá que 
estavam os sons. Você chegava lá e ficava babando nos discos que o 
Fabião colocava na parede e nas fitinhas dele. As fitinhas eram 
clássicas. Tenho elas aqui ainda (pega as fitas). Eram organizadas por 
data: lançamento 1. Lançamento 2. E assim sucessivamente. Eram 
coletâneas. Você ficava sabendo das bandas por meio dessas 
coletâneas em fita. Porque você não tinha dinheiro para comprar um 
LP importado, mas tinha dinheiro para comprar uma fitinha k7. 

 

 A loja citada por Mauro, Punk Rock Discos, era um ponto de encontro dos 

punks no início dos anos 1980. Como o Mauro disse, “quem começava a curtir som 

tinha que ir lá”. A loja ficava na rua 24 de Maio, onde hoje fica a Galeria do Rock. 

Talvez pelo fato de a loja estar no Centro da cidade de São Paulo, era para lá que os 

punks confluíam. A loja ressignificou aquele espaço e reconfigurou os corpos que ali 

ocupavam. A loja, neste caso, pode ser entendida como um nó de uma rede, um 

cluster, que contribuiu para ressignificar um espaço, um território urbano (PEREIRA; 

LÓPEZ MOYA, 2018). Também sobre a relação de Mauro com as fitas k7, era comum 

ouvir os punks dizerem, nos anos 2000, que o MP3 cumpria então o papel que as fitas 

k7 cumpriam nos anos 1980. Era muito mais barato difundir as bandas por meio das 

fitas do que pelos discos. O MP3 guardava a mesma relação com os CDs. O MP3 era 

muito mais barato, ou até mesmo gratuito. O MP3, porém, também acabou por entrar 

em desuso com a popularização do streaming. 

 

E aí eu já estava no meio de amigos que curtiam som punk. Um dia eu 
estava na casa de um deles e ele pegou uma daquelas vitrolinhas 
portáteis, da década de 1980, colocou para rolar um compacto do 
Exploited e um compacto do Discharge. Aí fodeu. Aí, mais uma vez: é 
isso aí mesmo. Olha que som fodido, que som energético, isso e 
aquilo. Como os caras faziam um som daqueles? Todo mundo 
espantado: caraca, que som é esse? Isso aí sim transmite toda a 
nossa revolta, transmite a agressividade. 
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 As bandas citadas, sobretudo o Discharge, marcam a passagem do som punk 

mais melódico e cadenciado para o som mais acelerado e com vocais crispados que 

caracteriza o hardcore. Os punks brasileiros foram fortemente influenciados pelo 

hardcore, principalmente a versão europeia, conforme se pode constatar pelo som 

tocado pelos punks na coletânea Sub, no som do Ratos de Porão e do Olho Seco e 

pelos relatos presentes no trabalho etnográfico realizado por Janice Caiafa no início 

dos anos 1980 (CAIAFA, 1985). 

 A partir deste ponto do relato, Mauro passa a fazer considerações sobre a 

maneira como a imprensa retratava os punks e como os punks viam a si mesmos: o 

punk era, afinal, diversão ou movimento social? Ou a junção dos dois? Ou nem uma 

coisa e nem outra? 

 

 A mídia impressa, por exemplo, a Folha, retratava mais o que era o 
punk. Quando ela fazia as reportagens, umas duas reportagens que 
eu lembro que foram grandes, era realmente um enfoque cultural: “o 
movimento punk no Brasil, assim e assado, contra isso e aquilo”. 
Apareciam umas merdas? Apareciam. Mas era porque os caras 
faziam merda. O que chama mais a atenção? O cara estar todo 
bonitinho, certinho, ou o cara estar todo atravessado? O que chama 
mais a atenção andando na rua, um cara de terno e gravata ou um 
cara de cabelo vermelho, bermuda e coturno? Andando na Paulista? 
Para quem você vai olhar? Então, funciona assim: os caras que faziam 
coisas espalhafatosas, ou que faziam merda, acabavam aparecendo 
mais do que os que só estavam lá curtindo o som. 

 

 O visual e o comportamento “espalhafatoso” e rebelde podem ser encarados 

como estratégias de visibilidade e de marcação da diferença para constituir a 

identidade. O punk, ao adotar um visual mais agressivo e marcadamente diferente do 

visual do cidadão médio, marca sua diferença em relação ao cidadão comum. Vimos, 

no segundo capítulo deste trabalho, que a identidade é sempre relacional, a diferença 

em relação ao outro é sempre constitutiva da identidade. Ao se diferenciar dos outros, 

o punk marca, demarca e define sua identidade. Como diz a letra da banda Inocentes: 

“Não quero ser mais um na multidão, não quero sua companhia.” 

  

 Quando eu comecei a curtir, muita gente já não tinha o foco no punk 
como uma coisa ligada às gangues. Quando o punk surgiu em São 
Paulo, no final da década de 1970, ele vinha vinculado a essa coisa 
de gangues. O pessoal assistia ao filme Warriors e falava: é isso aí 
que é ser punk. E o filme não tem porra nenhuma a ver com punk. 
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Esse filme marcou época e virou cult por algumas coisas. Foi o 
primeiro filme a retratar as gangues lá fora também. Se você for parar 
para olhar, é um filminho água com açúcar, o que a gente chama de 
filminho Sessão da Tarde. Mas o pessoal aqui achava que punk era 
aquilo que estava no filme. 

 

 Em uma análise da cena punk portuguesa, Paula Guerra argumenta que o 

punk, como referem vários teóricos, foi uma cultura que se construiu por meio de um 

processo de colagem. Este processo de colagem agregou tanto elementos da cultura 

dita mais elitizada quanto elementos da cultura popular (GUERRA, 2013). Ora, no 

caso brasileiro e, mais especificamente, paulistano, não foi diferente. Este processo 

de colagem se apropriou de vários elementos de diferentes culturas e de linguagens 

não especificamente e exclusivamente ligadas à música, como o cinema. 

Dois filmes são vistos como fundamentais para a constituição da identidade 

punk: Warriors e Laranja Mecânica. Isso percebe-se não apenas nos relatos dos 

punks, mas é visível também em estampas de camisetas com imagens destes filmes 

e nas tatuagens de alguns punks que circulam pelas ruas. Os dois filmes retratam 

gangues e cenas de violência. Warriors tem o enredo menos complexo e boa parte da 

atratividade que o filme exerce vem simplesmente das cenas das gangues andando 

pelas ruas entre uma briga e outra. Laranja Mecânica é um pouco mais complexo, 

pois além da violência gratuita há questionamentos sobre a legitimidade da ação 

estatal sobre os corpos e as mentes que não se enquadram nos padrões da 

sociedade, que não foram capazes de tornarem-se “corpos dóceis” (FOUCAULT, 

2014). A influência que esses filmes exercem sobre os punks, sobre seu 

comportamento, postura, trejeitos é um bom exemplo do papel que produtos culturais 

massificados, caso do cinema neste exemplo, exercem sobre a imaginação de 

sociedades locais (APPADURAI, 2004). 

Serrano Amaya (2004) dialoga com a noção de “sistemas peritos” (Giddens, 

1991) como modos de conhecimento técnico que se estendem às próprias relações 

sociais e à intimidade e aos quais se recorre para realizar a experiência reflexiva de 

si. Nesse sentido, canções, filmes, LPs, também podem assumir este papel na 

reflexividade social onde suas letras, sons, imagens, arranjos ajudam a construir 

sentidos, a fazer os sujeitos pensarem suas identidades constantemente, ligando as 

vidas vividas àquelas narradas nas músicas e outros suportes.  
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 Quando eu comecei a curtir, junto com meus amigos que já curtiam o 
som um pouco antes de mim, a gente tinha já uma outra visão. A gente 
já começava a analisar e estudar o punk como um movimento 
contestatório. Estamos aqui para mostrar a merda que está o mundo. 
Mostrar toda a nossa insatisfação com o mundo. O pessoal que 
começou a curtir comigo, mais ou menos na mesma época, já 
começava a ter essa visão do punk. Não essa visão “eu curto punk e 
tenho a minha gangue, mas minha gangue é mais importante que o 
movimento”. A ideia política era mais importante do que qualquer outra 
coisa.  

 

 Mauro rememora aqui o momento em que os punks começam a refletir sobre 

seu próprio papel enquanto punks. No seu cotidiano, os punks não se sentem 

confortáveis no papel de espetáculo ou de modismo passageiro atribuídos a eles por 

parte da imprensa. Por meio da reflexão, os punks compreendem que contestar a 

sociedade passa por compreendê-la. Os punks passam, então, por um processo de 

politização. A partir do processo de politização os punks passam, pelo menos a 

maioria deles, a identificarem-se com o anarquismo (O’HARA, 2015). O “gatilho” 

dessa adesão do punk ao anarquismo pode ter partido de algo simplório, como a 

menção à “anarquia” na canção dos Sex Pistols, mas já nos anos 1970 bandas como 

o Crass levavam o anarquismo como algo mais sério e aprofundado. Apesar de o 

anarco-punk surgir de modo organizado em São Paulo e em outros Estados do Brasil 

apenas nos anos 1990, na segunda metade dos anos 1980 alguns punks já 

frequentavam reuniões e grupos de estudos anarquistas, inclusive com trocas de 

informações com pessoas da velha guarda do anarquismo no Brasil que não 

possuíam, a princípio, qualquer relação com os punks (RIBEIRO, 2019).  

 Uma noção de “politização do cotidiano” vai se esboçando nestas formas de 

atuação política que passam pelos corpos, pelas questões estéticas e indumentárias 

(sem estarem ligadas necessariamente às formas políticas institucionais formais) 

como biopoderes de resistência, no dizer de Valenzuela Arce (2012) como formas de 

enfrentamento pelos corpos e estilos de vida aos poderes estatais, geracionais e 

hegemônicos. 

 

 O movimento punk aqui em São Paulo, pelo menos na minha visão, 
começava a sair para outros lados. Algumas reportagens mostravam 
isso. Algumas reportagens eram só detonando o punk. O cara 
chegava e fazia uma reportagem com aquela maldita frase: punk que 
é punk encoxa a mãe no tanque. Isso aconteceu porque teve gente 
besta que falou isso aí. Foi uma reportagem idiota, só falando merda. 
Depreciando. Nenhuma coisa importante. Punk que é punk bebe leite 
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e chupa limão para vomitar, esse tipo de coisa. Se eu não me engano 
é uma reportagem que saiu no jornal Estadão naquela época, uma 
reportagem grande, com umas duas páginas, fotos e tal. Mas a mídia 
em geral mostrava tanto as merdas quanto as coisas legais. Mostrava 
esse lado cultural e político. A gente estava saindo da ditadura. Não 
tinha tanta repressão como na década de 1970, mas ainda havia uma 
ditadura, ainda havia repressão. Ainda existiam os esquadrões da 
morte. Você ainda corria o risco de ser parado pelos gambés 
(policiais), ser colocado em um camburão e não aparecer nunca mais. 
Ou o cara te enfiava no camburão, te pegava aqui na Lapa e te largava 
lá em Itaquera, sem dinheiro, sem porra nenhuma. Se vira, cara. Vai a 
pé para casa. 
 

 Este episódio da reportagem do Estadão é narrado no livro de Antonio Bivar 

(BIVAR, 2018). Mauro não menciona, mas o episódio gerou muita revolta e indignação 

entre os punks de São Paulo. Clemente Nascimento, da banda Inocentes, escreveu 

uma carta ao jornal, exigindo direito de resposta. A carta foi publicada. Clemente 

caracterizava o punk como um movimento de importância cultural e política, algo muito 

distante da caricatura involuntária (ou não) publicada pelo Estadão. Segundo Bivar, 

inclusive, foi a partir da carta de Clemente que a imprensa tomou interesse pelos 

punks. Depois deste episódio, revistas, jornais, telejornais, vários veículos procuraram 

os punks para saber quem eles eram e o que eles pensavam (BIVAR 2018). Lembro 

aqui o leitor da análise de um jornal diário, a Folha de São Paulo, e seus discursos e 

reportagens sobre os punks realizada no primeiro capítulo. Os discursos e narrativas 

públicas sobre o punk circulavam socialmente pela via dos jornais, da grande mídia. 

Hoje isto ocorre, na maioria das vezes, em debates e brigas em redes sociais, como 

Twitter e Facebook. 

 A repressão aos punks pelas forças policiais não se dava apenas nas ruas, 

mas também dentro de espaços fechados onde os punks se reuniam para tocar, como 

deixa claro a parte do relato de Mauro a seguir:  

 
 Teve um show clássico no Teatro Luso-Brasileiro. O mesmo lugar do 

show de lançamento de LP Grito Suburbano. Nesse show estavam 
tocando Ratos de Porão e algumas outras bandas. O Ratos de Porão 
estava tocando, aliás, com esse tipo de coisa eles davam um azar do 
caralho, eles estavam tocando e a polícia entrou de repente e parou o 
som. Os caras tocando, salão cheio, daqui a pouco entra a polícia civil. 
A gente estava lá dentro, olhamos para trás e vimos os caras fazendo 
a volta pela porta. E aí entrou um cara botando banca, não sei se era 
um delegado ou que porra que ele era, com dois caras junto, um de 
cada lado, escoltando, cada um com uma doze. Os caras entraram e 
foram andando. Eu nunca fui de ficar colado em palco, então eu estava 
mais ou menos no meio do salão. Percebi a movimentação estranha 
e comecei a olhar, procurando de onde vinha o burburinho. Olhei para 
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trás e vi os ratos lá (os ratos, no caso, os policiais, não os Ratos que 
estavam no palco). Vi esses três caras andando bem no meio do salão. 
Da porta até o meio, de cara para o palco. E o salão foi abrindo para 
eles passarem, como se fosse o mar vermelho abrindo. Até que o cara 
que parecia ser o chefe chegou na ponta do palco e disse: “Aê, 
molecada! Vamos parar com essa porra aí, meu!” E o som parou na 
hora, os caras do Ratos olharam para baixo e viram os caras com uns 
puta de uns trabucos na mão, tinha que parar mesmo.  
 
Eu falo que esse som é clássico porque muita gente conta essa 
história, todo mundo que estava lá lembra disso. Os policiais fizeram 
uma montanha de cintos e braceletes e uma montanha de coturnos. 
Revistaram todo mundo e não encontraram nada com ninguém. 
Acabou o som, acabou o clima, claro. Depois que eles revistaram todo 
mundo, falaram: “Agora vocês podem pegar suas coisas.” E todo 
mundo voou em cima das coisas. Saiu gente assim: o cara que calçava 
42 saiu com um pé 39 e o outro 43. Teve um amigo meu que saiu com 
dois pés direito do coturno. Umas coisas absurdas. Até hoje eu penso 
que tenho o santo muito forte, ou que alguém me protege muito bem. 
Fui procurar meu cinto lá na pilha, não achei. Quando eu olhei estava 
um cara lá no palco com o meu cinto. Vestido com ele, na cintura. Eu 
caminhei até ele e falei: “Cara, por favor, esse cinto é meu.” Ele tinha 
outro cinto na mão: “Esse aqui?” E eu: “Não, esse aí que está na sua 
cintura.” E aí eu não sei se o cara me achou muito cara de pau, ou se 
ele teve medo que houvesse alguém por trás de mim. Ele deve ter 
pensado: “Esse moleque é muito folgado, vir falar comigo assim. Esse 
moleque deve ser amigo de quem?” Ele tirou o cinto e jogou para mim. 

 

 Perceba o leitor que a repressão aos corpos punks se dá por duas camadas. A 

primeira, mais evidente, é a simples ameaça de agressão física, caracterizada, 

sobretudo, pela ostentação de armas de fogo de grosso calibre. A outra camada, mais 

sutil, se dá por meio de uma agressão simbólica. Os policiais ordenaram aos punks 

que se despissem justamente de seu visual que os caracterizava como punks: os 

coturnos, cintos, braceletes. Lembre-se que é característico da subcultura exprimir 

sua rebeldia e seu rechaço à ordem por meio do estilo (HEBDIGE, 2014). Vale 

lembrar, também, o papel de mediação que os objetos possuem nas relações sociais 

(LATOUR, 2012). Ao fim e ao cabo do espetáculo proporcionado pelos policiais – e 

chamo de espetáculo, pois a narrativa de Mauro traz elementos que remetem não a 

uma ação policial propriamente dita, mas a uma encenação, a uma performance, 

desta vez não como uso político do corpo (TAYLOR, 2004), mas do uso do corpo para 

afirmar o poder estatal e causar terror aos corpos dissidentes (BUTLER, 2018); a 

imagem dos policiais atravessando o salão no meio dos punks, e estes saindo do 

caminho “como o mar vermelho se abrindo” remete, sem dúvida, a uma performance 

– os policiais não confiscam os objetos dos punks, mas quebram a ordem estabelecida 
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precariamente pelos próprios punks ao induzirem cada a um a pegar o que 

conseguisse pegar, jogando os punks uns contra os outros e quebrando qualquer 

solidariedade e camaradagem que poderia existir ali. Outro ponto que merece 

destaque neste trecho das memórias de Mauro é o fato de ele usar a memória de 

outros (“todo mundo lembra disso”), seus pares, como ancoragem de seu relato 

pessoal. Halbwachs (1990) é uma referência nos estudos de memória social ao 

enfatizar a memória coletiva alicerçada na memória que é compartilhada, dando-lhe 

assim legitimidade.   

 

 Eu acho que não tinha um cara nessa época que curtia punk que não 
tinha vontade de montar banda. Acho que era o normal. O problema 
era a dificuldade que nós passávamos para ter as coisas. 
Equipamento era caro. Não existiam estúdios para ensaio. Então para 
fazer alguma coisa, montar banda, você tinha que ter os instrumentos, 
equipamento, um lugar para ensaiar. Mesmo que fosse algo simples, 
você tinha que ter tudo. A dificuldade era essa. 

 

 A música sempre está associada ao punk. Embora não se limite à música, ela 

é, sem dúvida, o principal meio de expressão dos punks. Vimos no primeiro capítulo 

que os punks quebraram as barreiras entre bandas e público. Tudo era uma coisa só. 

Isso era assim no início, e assim permanece até hoje. As bandas punks não apenas 

dizem ao seu público que podem montar suas próprias bandas, mas incentivam o 

público para que o faça. Em São Paulo, antes da pandemia, era relativamente raro 

encontrar entre o público dos shows punks pessoas que não tocavam em bandas. Os 

punks, portanto, não se contentam em fazer do punk-rock e suas vertentes a trilha 

sonora de suas vidas cotidianas (DENORA, 2000), mas querem eles mesmos ajudar 

a compor a trilha dos outros punks.  

 

 Mas tinha o espírito do faça você mesmo. A gente pensava: “Se os 
caras lá fora fazem, por que eu não posso fazer?” Se o cara que é meu 
amigo, que está ali do meu lado, se os caras do Ratos de Porão têm 
uma banda, por que eu não posso montar uma? Se o meu amigo lá da 
Zona Sul tem uma banda, por que não eu?” Todo mundo tinha vontade 
de montar uma banda, de participar de um zine. De expressar a sua 
revolta, sabe? Não só pelo visual, mas pelas ideias. 
 
 

 A ética do faça você mesmo talvez tenha sido o aspecto do punk que mais se 

universalizou, que mais está relacionada ao cosmopolitismo. Embora seja uma ética 

universal, ela assumiu contornos locais conforme as especificidades geográficas, 
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humanas e sociais de cada contexto específico (HARVEY, 2014). Em São Paulo, dada 

a situação de pobreza dos punks, a ética do faça você mesmo assumiu contornos de 

solidariedade e compartilhamento de instrumentos musicais. Não são raros os relatos 

de bandas que gravavam discos, mas não possuíam suas próprias guitarras, baixos 

e bateria. Quem conseguia comprar os instrumentos, emprestava para quem não 

conseguia comprar. E assim as bandas caminhavam e movimentavam o cenário.  

 

 O pessoal que começou a curtir na minha época, de 1982 para a 
frente, já veio com uma outra visão. Uma visão mesmo de 
contestação. Ainda havia uns punks ‘faquinha’, mas tinha muita gente 
que via de outra forma. O cara que começava a curtir punk e se 
perguntava: ‘Mas o que é o anarquismo? Deixa eu saber o que é isso 
antes de levantar essa bandeira.’ O cara que começava a curtir punk, 
mas se preocupava em saber o que era o punk de fato, o que os caras 
lá fora estavam falando. Uma coisa que ajudou muito foi o livro do 
Bivar. Esse livro não é uma bíblia, mas ele realmente fala o que é o 
punk, o Bivar tem uma vivência do que é a contestação lá fora e ele 
consegue captar por que veio o punk. O punk não é só para fazer uma 
música barulhenta. O punk começou a aparecer por causa de todas 
as dificuldades que os jovens europeus estavam vivendo, com as 
crises, desemprego, com a crise do petróleo na década de 1970, falta 
de perspectivas, Guerra Fria. Coisas que a gente não sentiu aqui, ou 
sentiu de modo diferente, em outro contexto. A gente nunca dormiu 
sabendo que tem uma bomba ou um míssil apontado diretamente para 
nossas casas, nossas cabeças. Imagina o que é você ir dormir 
sabendo que no país vizinho tem uma bomba que basta um cara 
apertar um botão e o seu país acaba, é varrido do mapa. A gente aqui 
nunca passou por uma guerra para saber o que é isso. Nós falamos e 
sabemos que a guerra é uma merda, mas imagina o estresse que esse 
pessoal viveu diante da perspectiva real de um conflito nuclear. 

 

 Embora o Brasil não estivesse diretamente envolvido na Guerra Fria, o Golpe 

Militar de 1964 está inserido neste contexto. A Revolução Cubana despertou o medo 

norte-americano de uma reação em cadeia, e os movimentos de esquerda passaram 

a ser fortemente reprimidos na América Latina. Em vários países, como Argentina, 

Uruguai, Chile e Brasil, a repressão aos movimentos de esquerda culminaram em 

golpes militares e ditaduras que perduraram por alguns anos, ligados ao que foi 

chamado de Operação Condor.  Em 1982 os militares ainda detinham o poder no país. 

E o medo de uma guerra nuclear era algo global, pois a imprensa sempre afirmava, 

acertadamente, que o arsenal das duas potências mundiais no auge da Guerra Fria 

era potente o suficiente para varrer toda a vida do planeta. Portanto, a reinterpretação 

dos punks paulistanos sobre o horror da guerra, tema muito comum no punk europeu, 
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assumiu tanto contornos mais globais (como na música “Fim do mundo”, da banda 

Psikóze: “O mundo acabará numa grande explosão/cegos, surdos, mudos nada 

sentirão”) como contornos mais locais e voltados para a especificidade da ditadura 

militar brasileira (como na música “Militar”, da banda Ulster: “Militar, militar, militar, vou 

te matar”).  

 

A música e o visual do punk são modos de expressar essa situação, 
esse horror represado. Por trás da música e do visual há as ideias. 
Um não existe sem o outro. E daí chega uma hora que você não sabe 
o que é o quê. Se é um movimento musical, cultural, político. Se é 
tudo isso ao mesmo tempo. Se não é nada disso. Se é um movimento 
apolítico, associal. Você não sabe direito o que é, mas está lá tudo 
junto, e está acontecendo.  
Na minha visão, as ideias do punk são expressas tanto no visual 
como na música. É uma coisa conjunta. E na música é tanto o 
instrumental, que é agressivo, seco rápido, curto, como as letras. E 
esse som expressou toda uma mudança de contexto. De músicas 
longas, rebuscadas, com temas distantes da realidade, falando sobre 
tomar chá de cogumelo e viajar para o espaço, para justamente o 
contrário disso: uma música seca, rápida, na cara, com letras que 
tentam sacudir as pessoas: ‘Você não está vendo que está uma 
merda isso aqui?’ 
A gente via essas bandas e falava: “Eu também posso fazer isso, eu 
também sei fazer isso. E quero fazer. Quero falar que aqui no Brasil 
tudo está uma bosta, que eu não arrumo emprego, que tem gente 
morrendo de fome, que a polícia mata. 

 

 Mauro corrobora aqui o que já vimos no segundo capítulo a respeito da 

identidade punk: ela não se apresenta como algo unívoco, mas algo fragmentado, 

múltiplo, instável, de difícil enquadramento e definição. Não se sabe se é um 

movimento musical, político, cultural, se é tudo isso ao mesmo tempo ou se não é 

nada disso. Apesar da indefinição, os punks não ficam parados. Continuam 

produzindo, tocando, compondo, escrevendo fanzines. A relação dos punks com a 

música vai muito além do mero consumo. É claro que autores como Tia DeNora já 

demonstraram que a relação dos sujeitos com a música nunca é mero consumo 

passivo, ao contrário, a música é apropriada e usada como “tecnologia de si”, isto é, 

um elemento de que os sujeitos lançam mão para expressarem e construírem afetos 

e sentidos de si, sentidos de construção da própria identidade na vida social 

(DENORA, 2000). Ora, a relação dos punks com a música, no entanto, dá um passo 

além. Os punks não expressam sentidos e afetos apenas por meio de músicas 

difundidas por uma indústria cultural, mas os punks eles mesmos montam suas 
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bandas e expressam isso por meio de suas próprias músicas, sem a mediação de 

bandas profissionais. 

 

 Era comum ter violão em casa. Eu cheguei a ter um, mas nunca 
aprendi. Vou ser sincero: eu tentei aprender, mas era muito chato, ficar 
fazendo posição (acordes), eu não conseguia. Não conseguia. Até o 
dia em que me apresentaram o power chord. Aí eu pensei: ‘Puta que 
pariu, é isso daí, velho!’ O power chord me salvou. ‘Eu consigo tocar 
com dois dedos? Está bom pra cacete.’ Aí que eu comecei a tocar 
mesmo, devagar fui aprendendo, pegando dicas de um, dicas de 
outro. Até hoje eu não consigo fazer os acordes. E olha que eu tentei, 
cara. 

 

 Neste trecho da narrativa, Mauro aborda um tema muito recorrente quando se 

fala de punk: a falta de habilidade ou técnica musical. Quando comecei a tocar, lá 

pelos idos de 2000, 2001, era comum ouvir que para ser um “punk de verdade” você 

não podia dominar seu instrumento. Ou que o segredo para “tocar bem” o punk-rock, 

era não saber tocar, num evidente paradoxo. Nos seus trabalhos sobre os primórdios 

do punk no Brasil, Bivar (2018) e Caiafa (1985) mencionam a questão da falta de 

habilidade musical, mas mencionam por alto. Isso está longe de ser a ênfase destes 

autores, provavelmente porque eles não queriam fazer juízos de valor sobre a 

qualidade estética das músicas que analisavam. Até porque eles nem analisaram 

tanto as músicas, mas sim os músicos, por assim dizer. A imprensa dava mais 

destaque para a falta de domínio dos instrumentos por parte dos punks, conforme 

vimos no primeiro capítulo. A imprensa também costumava destacar a má qualidade 

da produção musical dos punks (gravações de qualidade sofrível), inclusive 

comparando as gravações brasileiras com as europeias, estas mais bem cuidadas. 

Apesar de algum conhecimento musical ser desejável quando se trata de montar uma 

banda, mesmo que seja uma banda punk (a não ser que a proposta esteja mais para 

a anti-música; mesmo neste caso, porém, a desconstrução musical costuma ser 

melhor executada por quem tem algum conhecimento de como a música funciona), é 

fato que o power chord citado por Mauro facilita muito a vida dos guitarristas punks. O 

power chord é um acorde simplificado, com apenas duas notas: a tônica e a quinta 

nota do acorde. As outras notas são deliberadamente omitidas. Pela sua simplicidade, 

o power chord é fácil de ser executado. Ele também permite, dada a sua simplicidade 

inerente, uma troca de acordes mais rápida do que em músicas executadas com 

acordes tradicionais. Dessa facilidade surgiram as versões mais aceleradas e sujas 
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do punk-rock, o hardcore e o grindcore (este tem um pé no metal, que, não por acaso, 

também é executado por meio de power chords). Note que Mauro é um guitarrista que 

admite não saber fazer acordes. Todos os sons do Skarnio são executados apenas 

com power chords. Quase tudo no punk é executado com estes acordes simples, que 

funcionam muito bem em guitarras distorcidas. Apesar da facilidade do ponto de vista 

da técnica musical, os punks dos anos 1980 esbarravam, principalmente, em 

dificuldades financeiras na hora de montar bandas. 

 

 Eu tentei montar banda com um amigo. Mas aí, o que acontece: você 
não achava gente. Tentei montar banda com o Celso, um amigo meu 
que morava perto da estação de Pirituba. Amigão. Ele era mais velho 
do que eu, e para mim era como um irmão mais velho. Um cara muito 
ponta firme, muito gente boa. A gente tentou, mas nunca acontecia. 
Justamente por causa desse problema. Quando tinha as pessoas, não 
tinha a aparelhagem. A gente até achava gente que queria, mas aí o 
cara não tinha dinheiro para comprar um baixo, não tinha dinheiro para 
comprar um amplificador. Não tinha lugar para ensaiar. No final não 
deu certo. 

 

 Antes de conseguir formar o Skarnio, Mauro passou por algumas tentativas 

frustradas de montar uma banda. As condições materiais, muitas vezes, eram uma 

barreira intransponível. Atualmente no Brasil o funk é uma expressão musical que 

nasceu das camadas mais pobres da sociedade e ainda hoje é vivido e praticado 

majoritariamente por estes grupos sociais subalternizados. As pessoas que produzem 

funk no Brasil se apropriaram e ainda se apropriam tantas vezes da ética do faça você 

mesmo, conseguindo fazer e difundir seu som com muito pouco dinheiro, a partir dos 

recursos digitais disponíveis (GUERRA; MENEZES, 2021). Os punks paulistanos dos 

anos 1980 não tinham os recursos digitais à sua disposição. E, se tivessem, 

provavelmente não se apropriariam deles, já que a música punk é feita com guitarra, 

baixo e bateria. Não há avanço tecnológico ou técnico que tenha conseguido mudar 

esse fato. Apesar de ter se modificado muito ao longo dos anos, incorporando 

elementos de outros estilos musicais, talvez a estética musical do punk não esteja 

aberta à inovação que venha de fora da organicidade produzida por instrumentos que 

precisam ser tocados por seres humanos reais.  

 

A (loja) Punk Rock fechou, saiu lá das Grandes Galerias, que é o 
mesmo lugar onde hoje é a Galeria do Rock. Só que a loja reabriu na 
rua Augusta. Ela saiu das Grandes Galerias porque os outros lojistas 
reclamavam que ia um monte de punks lá, ficavam na porta e 
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afastavam a clientela deles. Esses caras que fizeram o abaixo-
assinado para tirar os punks de lá hoje vivem dos rockeirinhos, não é? 

 

Mauro faz referência aqui a um episódio muito conhecido dos punks de São 

Paulo. Os lojistas das Grandes Galerias, na rua 24 de Maio, fizeram um abaixo-

assinado, em 1982, para tirar a loja Punk Rock Discos de lá. Isso porque os punks 

eram, de certa forma, um “incômodo”. Segundo o relato de Mauro, eles afastavam a 

clientela. A questão é que o processo de degradação do Centro relatado no segundo 

capítulo já estava em ritmo acelerado na década de 1980. As classes alta e média se 

afastavam cada vez mais do Centro, primeiro indo para a região da Avenida Paulista 

e depois para o eixo que engloba Avenida Faria Lima, Marginal Pinheiros, Berrini e 

Jardins (FRÚGOLLI, 2000) Para sobreviver, os proprietários de lojas das Grandes 

Galerias tiveram que alugar os espaços para pessoas diferentes da “clientela” a que 

estavam habituados. Em uma grande ironia, o espaço passou a ser ocupado por 

lojistas que trabalhavam com o rock. Lojas de discos e camisetas abundaram no 

espaço, que passou a ser conhecido como Galeria do Rock. Por isso Mauro diz que 

as pessoas que fizeram o abaixo assinado para tirar os punks da 24 de Maio hoje 

vivem dos rockeiros, quando este gênero musical, para além do musical, transforma-

se num estilo de vida (roupas, indumentárias, acessórios, etc.) e se articula às logicas 

de consumo articuladas à gostos e ethos que se querem independentes, rebeldes, 

alternativos (FEATHERSTONE, 1987).  

  

 

Nisso que o Fabião foi para a Augusta, todo sábado a gente ia para lá. 
De vez em quando eu ia durante a semana, mas de sábado eu batia 
cartão. Todo sábado, 9h, 9h30 da manhã a gente estava lá na 
Augusta. Ali era o nosso “Facebook”. Era onde você encontrava os 
amigos, trocava ideias, sabia das novidades. Os caras chegavam: 
‘Porra, recebi isso aqui da Finlândia, recebi isso aqui da Alemanha.’ 
‘Recebi esse zine da Finlândia.’ A gente não entendia porra nenhuma 
do que estava escrito, mas a gente via as fotos, os nomes dos discos, 
das pessoas das bandas. As coisas novas que o Fábio trazia. Nessa 
época, eu comecei a fazer cinto e pulseira. Fazia para mim, fazia para 
um amigo, comecei a fazer assim. Um dia o Fabião falou: ‘Porra, cara, 
você faz esses acessórios legais pra caramba, por que você não faz 
uns e coloca aqui pra vender?’ Aí eu comecei a trabalhar com o Fábio. 
Assim, entre aspas, não é? Eu fazia os acessórios, deixava lá em 
consignação. A minha vida era isso daí. 
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O primeiro trabalho remunerado de Mauro, portanto, estava diretamente 

relacionado ao universo punk. Mauro confeccionava os cintos e pulseiras, aqueles 

objetos simbólicos que marcavam a identidade visual dos corpos punks que 

circulavam pelas ruas de São Paulo. Note também que as trocas, o compartilhamento 

de afetos e informações se dava a partir deste cluster que era a loja de Fábio Sampaio, 

por onde muitas redes e fluxos simbólicos e materiais passavam, se esbarravam, 

negociavam sentidos. Mauro chega a dizer que ali era o “Facebook” dos punks, com 

isso querendo dizer que a rede social, então, era presencial e feita por uma mediação 

corpo a corpo, face a face, sem mediações eletrônicas, mas que tinha em comum e 

como base a noção de rede, como forma social de se darem as associações, 

interações e controvérsias (LATOUR, 2011). 

Segundo Caiafa (2017), a cidade é um espaço de comunicação. A 

comunicação urbana, tal como podemos ver na narrativa de Mauro a partir dos 

espaços de encontros dos punks, é caracterizada por formas de circulação e de 

comunicação que deslocam as anteriores ou são adaptadas por elas, o que produz 

experiência, afeta o espaço construído e gera formas de sociabilidade e de 

subjetivação (CAIAFA, 2017). O espaço público, afinal, não pode ser concebido como 

um dado em si mesmo. O espaço público é produto das práticas e usos que ocorrem 

nele, “que mesclam as lógicas do público e do privado e suas muitas hibridações e 

negociações” (PEREIRA; RETT; MIRANDA, 2021).  

 

Então ele (Fábio) começou a receber uns VHS lá de fora. Ele tinha 
aquele UK Decay, tinha aquele GBH ao vivo no Victoria Hall, que é um 
clássico deles, e algumas outras coisas. Ele tinha contato com o cara 
do Carbono 14 lá no Bixiga e começou a passar os vídeos lá. Uma vez 
por mês ou uma vez a cada quinze dias ele passava esses vídeos no 
Carbono 14. Ele entrava em contato com o pessoal que ele conhecia: 
“Olha, pessoal, vou passar o vídeo tal no dia tal, apareçam por lá.” A 
gente ia lá, pagava a entrada, como se fosse um show. Daí a gente 
via os caras lá. 
 
Imagina a sensação de ver o vídeo dos caras do GBH. A gente só via 
esses caras por foto. A gente via naquela puta telona. O Carbono 14 
tinha três ou quatro andares, três andares, eu acho. Era um espaço 
bem underground, bem alternativo. Tinha um lugar em que tocavam 
bandas, tinha um lugar em que faziam mostras de vídeos, tinha um 
barzinho, uma livraria. Era bem legal o Carbono 14. É uma pena que 
não durou, que não conseguiu passar da década de 1990.  
 
Então imagina a cena: você entra no lugar, numa sala, quase uma tela 
de cinema. Sem mesas, sem cadeiras. Ele tinha tirado todas as mesas 



151 
 

 
 

porque teve um evento lá antes. A gente sentou no chão mesmo e 
ficamos vendo os caras naquela telona, o cara cantando, o pessoal 
subindo no palco, dando mosh, e a gente tudo de queixo caído, 
babando. A gente via aqueles cabelões, o cabelo todo arrepiado, 
enorme, e a gente: “Uau, cara, isso existe mesmo, o negócio é real.  

 

Se os punks de São Paulo não tinham condições de trazer a banda inglesa 

GBH para tocar por aqui, uma fita VHS “quebrava o galho”. É curioso como a imagem 

em movimento dá uma sensação de realidade, emociona como se fosse a banda 

tocando ao vivo, presencial. Muito desse efeito deve ter se perdido nos dias de hoje, 

dado o número infinito de telas com imagens as mais variadas a que estamos 

expostos diariamente. Um tema de pesquisa a ser desenvolvido futuramente, 

completamente interligado ao tema da pandemia, é investigar as recepções das 

inúmeras lives que tomaram conta das redes sociais durante os meses de isolamento. 

Meses estes que, no Brasil que vacina pouco e não pratica isolamento de fato, já se 

transformaram, enquanto escrevo estas linhas, em um ano.  

O relato de Mauro, posteriormente, focou a formação da banda Skarnio e as 

dificuldades enfrentadas para gravar um disco. Não tratarei disso aqui porque 

pretendo abordar o assunto em outro texto. Para os fins deste trabalho, seu relato já 

forneceu elementos de grande interesse para auxiliar na compreensão dos sentidos 

de ser punk. Das narrativas que atravessarão gerações, é o relato do punk mais velho 

que constará aqui. Vale dizer que a parte do relato sobre as dificuldades para lançar 

o disco Pobre Natureza será a matéria prima para um livro a ser lançado brevemente 

por mim, por enquanto com o título provisório: Pobre Natureza: a história do disco que 

demorou vinte anos para ser lançado. 

Para fechar esse relato, observo que o presente é fundamental nessa 

reconstrução memorialística que Mauro faz do passado. Ele tem a banda Skarnio até 

hoje, segue tocando, gravando e lançando discos. Parte de sua renda vem de um 

estúdio e bar onde punks ensaiam e se encontram para conversar. Os cintos e 

pulseiras que Mauro cita nos relatos são confeccionados até hoje. Mauro é uma 

pessoa que tem muito cuidado com a conservação de objetos do passado que 

alimentam as memórias. As fitas k7 que ele menciona nos relatos estão guardadas 

em um sótão de sua casa. Mauro usa até hoje um cinto confeccionado por ele mesmo 

nos anos 1980. A ligação entre passado e presente também se apoia em objetos que 

atravessaram a passagem do tempo relembrado e reconstruído pela narrativa. 
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3.3 – Katy Fon, 44 anos 

 

Eu conheço a Katy desde 2011, quando viajei para o Rio de Janeiro para tocar 

com uma antiga banda, o Leprose. Viajamos em uma van com a banda Unfit Scum, 

também de São Paulo. O baterista do Unfit Scum, Marcelo Burchauser, é companheiro 

de Katy. Os dois têm uma filha de doze anos. Pouco depois, em 2012, Marcelo e eu 

começamos a tocar juntos na banda Fear of the Future. Marcelo tocava bateria e eu 

tocava baixo. A banda ficou ativa de 2012 a 2018 e nesse período eu convivi um pouco 

com a Katy, viajando juntos ou bebendo pelos bares do Centro de São Paulo. Naquele 

tempo eu já sabia que Katy era uma pessoa bastante conhecida entre algumas 

gangues de São Paulo e entre o pessoal envolvido com o anarco-punk. Ela conta a 

seguir um pouco de sua história. Como já relatei acima, esta entrevista foi planejada 

para ser realizada por Skype, mas mudamos para o Whatsapp devido a problemas 

técnicos. Apesar de não termos nenhum elemento visual a conduzir a conversa, a 

entrevista fluiu bem, sobretudo devido ao vínculo que já havia entre entrevistador e 

entrevistada. 

 

O punk entrou na minha vida através de uma treta. Na verdade, na 
minha adolescência, com uns 14 ou 15 anos, eu colava em um bar de 
headbanger que tinha no Bixiga. Se chamava Chopp House. Era um 
inferninho bem zoado e eu lembro que direto eu fugia de casa para ir 
a esse bar. Eu, umas primas e umas amigas da escola, para você ter 
uma ideia. Eu era bem criançona mesmo. A gente ia a esse bar e 
ficava lá até 1h, 2h da manhã mangueando, pedindo dinheiro para 
tomar pinga com mel. Em uma noite dessas eu apanhei de vários 
carecas. Tomei um pau mesmo, servido. Na real, eu nem sabia o que 
era punk e o que era skinhead.  

 

Quem estava envolvido com qualquer cena de rock em São Paulo nos anos 

1990 acabava se deparando com os carecas. A atuação destes grupos está descrita 

no livro Skins: as tribos do mal, de Helena Salem (SALEM, 1995). O livro contém 

alguns erros pontuais, mas é uma boa introdução ao universo destes grupos ligados 

à extrema direita. O termo skinhead para se referir aos carecas é um tanto 

controverso. Há skinheads em São Paulo e em outras cidades que se afirmam 

antifascistas. Quando se trata dos carecas, no entanto, a ligação com a extrema direita 

é mais evidente, seja nos discursos, nos símbolos ou nas letras das bandas. Uma 

rápida olhada na página “Carecas do Brasil” no Facebook pode dar uma dimensão ao 
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leitor do quanto estes grupos propagam ideologias da extrema direita. Eles apoiam 

explicitamente o presidente Jair Bolsonaro, rejeitam qualquer grupo ligado às 

esquerdas ou a pautas identitárias. Os carecas se subdividem em algumas gangues, 

como por exemplo os Carecas do Subúrbio e os Carecas do ABC. Um discurso 

nacionalista misturado a pautas da TFP (Sociedade Brasileira de Defesa da tradição, 

família e propriedade, facção de extrema direita ligada à setores da Igreja Católica) e 

com discursos inspirados no integralismo de Plínio Salgado é o que une estes grupos 

(SALEM, 1995).  

 

E aí eu fiquei muito pê da vida e pensei: ‘Que porra é essa?’ Aí eu fui 
atrás e vi que os punks eram inimigos dos carecas. Eu morava na Zona 
Norte de São Paulo e tinha um barzinho lá que colavam uns punks. 
Era o pessoal da Reformatório e da Kaos Punk (gangues de São 
Paulo). E aí eu fui sozinha lá. Eu sempre fui meio doida, então eu fui 
sozinha lá. Conheci os punks e comecei a dar rolê com eles. Era um 
pessoal de gangue. Na Zona Norte era o pessoal da Reformatório. 
Comecei a andar com eles, dava rolê pelo bairro mesmo. Eu morava 
no Lauzane e a gente ficava por lá bebendo, ouvindo música. Comecei 
a conhecer som punk e tal. Mas a minha ideia mesmo era colar com 
uma gangue, porque na minha cabeça eu ia me vingar dos carecas. 
Coisa de menina, né? Eu fiquei alguns anos dando rolê com o pessoal 
da Reformatório. Depois eu fui conhecendo o pessoal de outra 
gangue, da Kaos Punk, da Zona Sul. E fiquei mais um tempo dando 
rolê com o pessoal da Kaos. 

 

É possível perceber que o punk em São Paulo já possui uma certa ‘história 

oficial”, um tanto cristalizada na memória coletiva e que o trabalho com as narrativas 

aqui contadas ajuda a desconstruir e multiplicar os sentidos da história deste 

movimento cultural na cidade. Notamos que, paralelamente à história oficial do punk, 

aquela sempre contada a partir do Bivar (BIVAR, 2018), há uma série de gangues nas 

bordas da cidade de São Paulo. A história dessas gangues é um pouco mais obscura. 

Só recentemente começaram a aparecer alguns relatos em livros que dão conta de 

contar um pouco dessa história. São exemplos os livros Phuneral Punk: o outro lado 

da história – os sobreviventes, de Paulinho Oliveira (2012) e My way – A periferia de 

moicano, de Valo Velho (2018). A multiplicidade de gangues, no entanto, pelo menos 

no que pode se depreender dos relatos dos punks, é tão grande, que podemos dizer 

que há uma parte enorme da história do cotidiano punk em São Paulo que é pouco 

contada e visibilizada.  
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Enfim, eu fui crescendo, fui ficando mocinha, e aquele rolê de gangues 
começou a ficar pequeno para mim, até porque eu venho de uma 
família muito politizada e eu comecei a me questionar, porque aquilo 
era só treta e bebedeira. Droga ninguém usava, porque a gente não 
tinha dinheiro para usar droga. No máximo o pessoal misturava uns 
remédios, benflogin para tomar com a bebida. Mas não tinha droga. A 
gente era tudo criança, adolescente pobre e o rolê era de bebedeira 
mesmo. Mas aquilo começou a me cansar. E aí eu conheci um cara 
chamado Marciano, que era anarco-punk, e comecei a conversar com 
ele, comecei a gostar das ideias dele. Um dia ele me levou na comuna. 
Tinha uma comuna aqui em São Paulo, na Zona Oeste, chamada 
Goulai Polé. Então eu conheci o pessoal mais anarco-punk de São 
Paulo mesmo, que era o pessoal da comuna e o pessoal da Casa da 
Esquina, que era o pessoal das bandas Protesto y ódio e 
Provocazione. Comecei a fazer amizade com esse pessoal e 
abandonei as gangues. Isso foi uma treta, porque o pessoal ficou 
chateado comigo. Naquela época, comecinho dos anos 1990, as 
gangues ainda dominavam. E o anarco-punk, por mais que falasse 
que não era gangue, era um grupo muito fechado. E tinha treta com o 
pessoal de gangue. Enfim, me assumi anarco e comecei a dar rolê 
com os anarco-punks. 

 

Apenas para situar o leitor, quando Katy fala que vem de uma família politizada, 

há todo um contexto de resistência à ditadura militar no Brasil por trás disso. Os pais 

de Katy são jornalistas e ambos foram perseguidos pela ditadura. Eu cheguei a 

entrevistar, em outra ocasião e para outro projeto, o pai da Katy, Antonio Carlos Fon. 

Ele me contou que foi preso e torturado pela ditadura. Os militares, nos anos 1970, 

tentaram processar Antonio Carlos Fon com base na Lei de Segurança Nacional, por 

causa de uma reportagem que saiu na Revista Veja sobre os porões da ditadura e 

sobre as torturas que ali aconteciam. O material desta reportagem deu origem ao livro 

Tortura: a história da repressão política no Brasil (FON, 1979).  

A história dos anarco-punks de São Paulo, ou parte dela, é muito bem retratada 

no já citado livro Uma história oral do movimento anarco-punk de São Paulo, do 

jornalista Eduardo Ribeiro (2018). Inclusive há depoimentos de Katy no livro. A história 

sobre começar a andar com os punks por conta de uma surra de uma banca de 

carecas também está relatada no livro de Ribeiro. Segue o relato de Katy: 

 

Fiquei bem feliz por um certo tempo porque a gente tinha projetos, 
tinha discussões. Conheci as meninas anarco-feministas. Aquilo me 
deixou muito contente. A partir daí fui conhecendo mais sobre 
feminismo, sobre anarco-feminismo, sobre luta das mulheres. Fui 
ligando muitas dessas coisas com a minha família, porque as meninas 
anarco-feministas da época tinham um contato muito grande com as 
mulheres da União de Mulheres. Eram pessoas que fizeram parte da 
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minha infância. Então juntar o punk com uma militância política que eu 
entendia como uma militância correta, foi o auge. 
 

Este relato corrobora a tese de O’Hara segundo a qual os desdobramentos 

políticos do punk se expressam por meio do anarquismo (O’HARA, 2014). A partir dos 

anos 1990 os punks, pelo menos parte deles em São Paulo, assumiram de maneira 

muito mais evidente e contundente a militância anarquista, mantendo inclusive 

relações com outros grupos de anarquistas que não contavam com punks em suas 

fileiras. (RIBEIRO, 2018) 

 

Durante estes anos de anarco-punk eu me envolvi em vários projetos. 
Fui conhecendo mais pessoas. Depois, durante um certo tempo, a 
gente criou a Orgap, que era Organização Anarco-Punk. Porque, na 
real, dentro do MAP (Movimento Anarco-Punk) também tinha 
divergências. São pessoas, certo? E por mais que você fale que um 
grupo é coeso, na real sempre tem muita divergência de pensamento. 
Mas com o pessoal da Orgap rolava uma sintonia bem bacana, a gente 
organizava vários eventos. A gente criou, não vou dizer que foi a 
primeira página de internet, mas foi uma das pioneiras, para falar sobre 
anarquismo, sobre o movimento anarco-punk no mundo e no Brasil. 
Durante um bom tempo a minha vida foi dedicada à Orgap. A Orgap 
se juntou a um outro pessoal e nós começamos a organizar eventos 
no Tendal da Lapa. Eram eventos que, para nós, em nossas cabeças, 
não podia ficar resumido só a som. Então rolava um monte de debate, 
rolava exposição de filmes, exposição de fotos. Nós ficamos um bom 
tempo trabalhando com a Orgap. E frequentando o CCS (Centro de 
Cultura Social) também. Isso foi uma maneira que encontrei para me 
politizar e saber mais sobre o anarquismo. O CCS foi um espaço que 
agregou muito ao pessoal punk, por mais que tenham pessoas que 
digam que não. Porque rolaram umas tretas lá também. Mas durante 
um bom tempo foi um espaço que acolheu o pessoal anarco-punk e 
muita gente aprendeu muita coisa lá.  

 

Parte dessa história da relação dos punks com o CCS e com espaços e 

pessoas anarquistas não ligados com o punk também está relatada no livro de 

Eduardo Ribeiro (2018) já mencionado acima. Outro livro que documenta um pouco 

dessa história é Punk – memória, história e cultura: Documentos que resgatam parte 

da memória, preservam a história e valorizam a cultura punk, de Antonio Carlos de 

Oliveira (2015). Este livro traz, inclusive, transcrições de conversas entre punks, 

anarco-punks e anarquistas em eventos na segunda metade dos anos 1980, um 

pouco antes do recorte temporal do relato de Katy.  

 

Sobre os carecas, era uma relação de ódio mortal. Teve um episódio 
que rolou comigo, com um primo meu. Ele é de João Pessoa, na 
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Paraíba. E ele veio morar junto comigo e com minha mãe aqui em São 
Paulo. Veio para fazer um curso. Ele é advogado e queria fazer um 
curso para a Defensoria, alguma coisa assim, não me lembro bem. 
Mas era um curso que tinha só em São Paulo. E aí teve um fim de 
semana que eu fui dar uma voltinha com meu primo ali no Bixiga. 
Vários carecas já me conheciam e nos encontraram ali na rua. Mas 
eles foram mais para zoar o meu primo, porque eles viram o sotaque 
nordestino dele. Foi um episódio muito triste. Eram uns carecas daqui 
de São Paulo junto com outros caras de Curitiba. Eu não me lembro 
do ano, mas isso foi em dezembro. Provavelmente eles estavam aqui 
por causa do evento deles o Dezembro Oi. Enfim, o final da noite foi 
meu primo sendo esfaqueado na minha frente. Eu tomei só uns ‘chega 
pra lá’, não cheguei a ser agredida e nem a moça que estava com a 
gente naquela noite. Foi crime de ódio mesmo. Porque eu lembro que 
eles ficavam falando para o meu primo voltar para a terra dele. Meu 
primo está vivo, mas eu nem sei como. Ele levou várias facadas. O 
pulmão foi atingido, o fígado, o rim. Eu levei meu primo praticamente 
morto para o pronto-socorro. 

 

A diferença que marca as identidades das subculturas muitas vezes, como 

neste relato, é marcada pela violência. As diferenças entre punks e carecas são 

resolvidas por meio da violência, como na situação de guerra citada por Woodward 

que abordamos no segundo capítulo. A violência dos carecas, no entanto, não se volta 

apenas conta os punks. Todas as identidades que estão fora de seu ideal de “pureza” 

merecem a agressão. No exemplo do relato, a pessoa agredida e quase assassinada 

era nordestina. Salem relata em seu livro alguns episódios de ataques de carecas 

contra rádios que tocavam músicas nordestinas e contra alguns centros de tradições 

nordestinas (SALEM, 1995). A experiência da violência nas ruas, do risco de ser 

agredido a qualquer momento, também faz parte, em alguns casos, do processo de 

identificação com o punk. Isso vai aparecer em outro relato mais à frente. O processo 

de subjetivação que vê no outro (o outro que constitui, pela negação, a própria 

identidade do sujeito) um inimigo a ser alvejado e combatido, coloca a violência e sua 

expressão como um marcador da identidade. No caso dos carecas, que pregam uma 

ideologia conservadora, marcada pela moral cristã (apesar da contradição de saírem 

agredindo pessoas pelas ruas), os corpos que são alvos dos ataques são todos 

aqueles que não se adequam ao padrão que eles pregam. São os corpos que não se 

adequam, que não se tornaram dóceis, para usar a expressão de Foucault 

(FOUCAULT, 2014). Ou os corpos dissidentes, na expressão de Butler (BUTLER, 

2018). Ao “vigiar” as ruas para expulsar estes corpos “inadequados” segundo um 

padrão de moralidade questionável, os carecas expulsam estes corpos das áreas 
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visíveis da cidade, condenando-os à invisibilidade e impedindo-os de ocupar os 

espaços da cidade. É uma estratégia de intimidação. 

 

Antes de eu virar mãe, a gente tinha um bar lá na avenida 13 de Maio. 
Era o Germinal. Eu trabalhava incansavelmente nesse bar, assim de 
virar a noite, organizar evento, vender comida. Era eu e mais quatro 
ou cinco amigos, não lembro. Aquilo era a minha vida. Mas rolou um 
desentendimento lá no Germinal, eu dei uma afastada e um tempo 
depois eu engravidei. Minha filha vai fazer doze anos. Naquela época, 
você ser mãe e ser punk eram mundos opostos. Não rolava. Então eu 
optei por ser mãe. Porque na realidade eu gosto de ser mãe. E a vida 
do punk e a maternidade não caminhavam juntas. Eu já não tinha mais 
tempo de me dedicar a nada. Uma criança pede total atenção, 
principalmente criança pequena. E os eventos eram uma coisa que, 
pra mim, pelo menos, eu já não podia. Porque eram eventos de virar 
a noite. Então eu dei uma bela afastada de tudo. Me afastei realmente. 
Hoje eu sei que as coisas estão um pouco diferentes. Têm muitas 
mães organizando grupos, tem muita coisa legal, organização de 
meninas, eventos de mulheres. Mas naquele tempo, não. Então eu 
percebi, e isso foi uma coisa que me incomodou muito, que a minha 
participação dentro do punk passou a ser como a Katy companheira 
do Marcelo. Eu só o acompanhava nos rolês da banda dele. E isso 
começou a me incomodar, a incomodar realmente. Porque eu nunca 
fui nada de ninguém, eu sempre fui eu. E isso começou a encher meu 
saco. Eu não queria ser vista como a companheira do Marcelo. Agora, 
nos últimos anos eu estava tentando retomar algumas coisas, 
participar de algumas coisas. Mas aí chegou a pandemia. Chegou a 
pandemia e parou tudo. Mas, na minha visão, a maternidade e o punk, 
eles não coexistem. Não dá. É um movimento feito para homens, 
totalmente. Para homens solteiros, que na realidade a maioria nem é 
solteiro. Homens que não estão nem aí para nada. É assim que eu 
vejo. 

 

Em seu relato, Katy se refere várias vezes ao bairro do Bixiga quando 

rememora suas andanças pela cidade. Nota-se que as territorialidades vão se 

construindo de maneiras diferentes em cada geração. No relato de Mauro, estava 

muito presente a região da rua 24 de Maio, a rua Augusta. No relato de Katy, ganha 

destaque a região do Bixiga. Isso salienta aspectos de comunicação urbana e as 

dinâmicas das culturas urbanas juvenis em seus nomadismos pela cidade (PEREIRA; 

BORELLI, 2015).  

Apesar de se afirmar contra o machismo, o sexismo, de pregar maior 

participação das mulheres, apesar de existir uma cena punk feminista consolidada em 

vários lugares do Brasil (GELAIN, 2016), fica evidente no relato que essas coisas 

funcionam melhor no discurso do que na prática. Mais uma vez, por mais que se 

afirmem como a oposição radical ao status quo, o punk não está livre de contradições 
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internas, controvérsias e da reprodução dos micro-fascismos cotidianos. (FOUCAULT, 

1991) Que uma mãe punk não ache possível conciliar a identidade punk com a 

identidade de mãe, depõe contra a imagem de igualdade que o punk advoga para si. 

As pautas feministas e outras pautas interseccionais, tão em voga hoje nos 

ativismos juvenis, vão ressignificando o punk. Temporalidade, historicidade e 

questões geracionais entram em jogo nos modos em que se dá essa ressignificação. 

Nos anos 1980, é muito difícil encontrar relatos ou registros de eventos organizados 

por mulheres, com bandas de mulheres, que enfatizam que o evento é um local seguro 

para elas. Como relata Katy, hoje isso é mais comum. A pauta feminista ressignifica o 

punk e modifica as práticas dos punks na cidade.   

 

Eu sempre participei do punk organizando coisas. Eu escrevi alguns 
zines na época da Orgap. Eu gostava de falar sobre a questão da luta 
antimanicomial. Na época eu estudava psicologia. Eu escrevi acho 
que dois zines apenas, como Orgap, para tratar dessa questão 
antimanicomial. Mas eu sempre trabalhei organizando eventos, 
trazendo bandas. A gente trouxe o Sin Dios para o Brasil. A gente teve 
durante um bom tempo também o grupo Antifa. Era um grupo para 
organizar som punk dentro de espaços gays. Tinha uma casa 
chamada Babado bem no centrão de São Paulo, no Centro Velho de 
São Paulo, que era a casa de uma travesti chamada Dandara. A gente 
fechou com a Dandara de organizar uma vez por mês, um domingo 
por mês um evento punk junto com as travestis. Rolava show delas 
junto com o show dos punks. Isso foi uma coisa muito legal, eu lembro 
que marcou história. Vinha banda de fora de São Paulo tocar. Depois 
a gente foi para outra casa e esse grupo Antifa ainda permaneceu por 
muitos anos. Eu esqueci o nome da outra casa onde a gente fazia os 
eventos, era uma casa no Centro também.  

 

Punks e travestis unidxs no Centro de São Paulo, ocupando os espaços e os 

ressignificando. Se o conceito de politicidade compreende ações de forte base 

estética, num exercício de subjetividade e na recusa do assujeitamento, (ROCHA, 

2012) esse tipo de evento me parece ser exemplar para dar conta de como um 

conceito se aplica no mundo social e material. São dois exemplos de corpos 

dissidentes em aliança, como no título do livro de Butler lançado no Brasil. (BUTLER, 

2018)  

O relato de Katy trouxe elementos pouco abordados na historiografia oficial do 

punk, como o papel das gangues como aglutinadoras dos jovens que procuravam 

ingressar no universo punk e um episódio de violência sofrida como o fator que dispara 

de fato a adesão ao punk. A primeira identificação de Katy com o punk não veio da 
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estética, da música, mas da necessidade de se defender e sobreviver em ruas 

marcadas pela violência.  

O fato de Katy ser mulher traz um outro lugar de fala, uma outra perspectiva 

sobre o punk. A crítica que ela faz sobre o punk ser feito por homens e para homens, 

(homens solteiros, ou homens casados que agem como se fossem solteiros, ela 

enfatiza) dificilmente seria construída em um relato feito por um homem punk, por mais 

que muitos homens punks expressem a necessidade de colocar as práticas e 

discursos dos punks sob um olhar crítico que questione a si mesmo sobre a coerência 

entre discurso e prática. O incômodo que ela cita sobre ser vista como “a companheira 

do Marcelo” também é um dado que raramente apareceria em um relato masculino. 

Hoje, Katy vive no bairro do Cambuci, com Marcelo e a filha. Como ela relatou, 

estava começando a ajudar novamente na organização de eventos, mas a pandemia 

deixou todos os projetos em modo de espera. Katy está desempregada no momento, 

mas aproveitou o pouco tempo livre que tem para cursar uma segunda faculdade. Ela 

já é graduada em psicologia e agora está cursando serviço social. 

 

 

 

3.4 – Leandro Cardoso, 37 anos 

 

Não me recordo exatamente em que ano conheci o Leandro. Lembro que eu 

tocava baixo na banda Fear of the Future e estávamos procurando selos para lançar 

nosso material em vinil em esquema cooperativo. Para que o leitor tenha uma ideia, o 

LP do Fear of the Future foi lançado em 2016, em um esquema cooperativo que 

envolveu vinte e dois selos de quase todas as regiões do Brasil. O selo do Leandro, 

Unleashed Noise Records sempre foi parceiro dos lançamentos do Fear of the Future. 

Foi no contexto das conversas para lançar os discos que eu o conheci. Nós nunca 

conversamos muito, mas devo dizer que Leandro é uma pessoa que admiro e a quem 

sou muito grato.  

O selo Unleashed Noise Records lança bandas do mundo todo. Leandro 

mantém um grupo no Facebook para atualizar os punks sobre os lançamentos. Mas 

não apenas isso. O espaço virtual do grupo também é usado para dar dicas de livros, 

filmes, quadrinhos. Vez ou outra Leandro também posta textos com considerações 
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sobre aspectos do punk que merecem crítica e uma maior reflexão, como o racismo 

implícito na cena e o lugar das mães solo nos espaços punks. 

Além disso, Leandro também tem um canal no Youtube. O canal leva o mesmo 

nome do selo. No começo, a maior parte dos conteúdos eram entrevistas com pessoas 

da cena punk. Com o tempo, porém, Leandro foi diversificando os conteúdos e as 

pessoas entrevistadas. Há entrevistas com músicos que tocam rap e outros estilos 

musicais. Há vídeos em que Leandro apenas fala sobre coisas que ele gosta ou pauta 

assuntos que ele considera relevantes. 

O relato aqui apresentado é fruto de uma entrevista realizada por Skype. 

Leandro mora na Vila Liviero, bairro do Sacomã, em São Paulo. Ele teve Covid-19 

recentemente e ainda estava com a agenda atribulada por conta de ter de conciliar o 

trabalho com consultas médicas, mas passa bem e está visivelmente se recuperando.  

 

Meu primeiro contato com a palavra ‘punk’ foi por meio de histórias em 
quadrinhos. Eu lia muito histórias em quadrinhos e lá sempre tinha uns 
caras estranhos, com cabelo espetado e jaqueta de rebite. E eu não 
entendia o que era aquilo, que porra que era aquela. A palavra foi 
aparecendo. Nos filmes também. ‘Garotos Perdidos’, por exemplo. Eu 
via aquele filme com cenas com garotos com cabelos espetados, 
aquele filme de vampiros, sabe? Inclusive tinha uma cena em um 
fliperama, com uns punks jogando. Tinha um punk com uma jaqueta 
do GBH. Mas eu não sabia o que era aquilo. Então, eu via aqueles 
caras com cabelo espetado, estranho, colorido. Mas isso não me 
despertou nada, nenhum sentimento, nada. 

 

O primeiro contato de Leandro com o punk segue o caminho inverso do usual. 

Normalmente, as pessoas conhecem a música antes de qualquer coisa. Ou a música 

associada ao visual, ao estilo da vestimenta, dos cabelos e tatuagens. Quadrinhos 

são uma mídia sem som, apenas visual e textual. O primeiro contato, portanto, foi 

apenas visual. Leandro não atribuía nenhum significado àquele visual, mas relata que 

ele despertava, no limite, curiosidade, despertava um sentimento de estranheza por 

um estilo visual que foge do comum. A simples estranheza e desconforto causados 

pelo estilo são indícios de que ele opera como um rechaço simbólico à ordem 

estabelecida (HEBDIGE, 2014). Os corpos, por sua simples presença, pelo simples 

ato de se fazerem visíveis, portam em si um sem número de símbolos e significados.  

 

Eu ouvia rap. Todo moleque de quebrada escutava rap. Na época 
várias pessoas ouviam Racionais, com os carros nas esquinas. Era 
frequente esse hábito de as pessoas ouvirem rap nas periferias. Certa 
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vez, com 17 anos, eu fui passar as férias na casa de um primo meu 
em São Bernardo, no Jardim das Orquídeas. Esse primo meu era 
rockeiro. Ele tinha vários discos. Iron Maiden. Ramones. O primeiro 
contato musical mesmo que tive com o punk foi na casa dele. Ele tinha 
Sex Pistols, Dead Kennedys. Ele gravou um tape (fita k7) e me deu. 
Esse tape tinha alguns discos dos Ramones e dos Dead Kennedys. 
Só que eu não sabia inglês e não sabia o que significava aquela 
música, aquele tipo de som. Então eu fui ouvindo outras músicas, fui 
ouvindo rock. Metallica, outras bandas de metal. Eu ouvia tudo que o 
rockeiro de praça típico da passagem de 1999 para 2000 ouvia.  

 

Nota-se pelo relato que, musicalmente, o punk não despertou nenhum 

sentimento especial em Leandro, pelo menos não no começo de sua trajetória. 

Impressiona a semelhança do relato dele com o que eu vivi na mesma época, apesar 

de morarmos em lugares muito distantes. Eu também morava em uma periferia, mas 

da Grande São Paulo. Para ser mais específico: Jardim Vazame, na cidade de Embu 

das Artes. Vários dos bairros citados nas músicas dos Racionais, grupo de rap muito 

influente em São Paulo nos anos 1990, eram vizinhos ao Jardim Vazame, onde eu 

morava: Santa Tereza, Valo Velho, Dom José. A cena que ele descreve, com carros 

nas esquinas tocando o som dos Racionais, corresponde exatamente à paisagem 

visual e sonora do Jardim Vazame no final dos anos 1990. As letras dos Racionais 

foram fundamentais para que os corpos da periferia tomassem consciência de sua 

condição periférica. “Periférico” passou a ser uma marcação de identidade, em 

oposição aos “playboys” da região central. Gostaria, inclusive, de enfatizar esta 

questão. Leandro é da mesma geração que eu. Na nossa geração, a trilha sonora das 

periferias da cidade não era o punk, mas majoritariamente o rap. E isso não estava 

limitado à juventude negra. Eu sou branco, e isso não impediu que os Racionais 

fossem, em grande medida, a trilha sonora da minha adolescência. Os meus amigos, 

colegas de escola, todos sabiam as longas letras dos Racionais de cor. O grupo 

Racionais é muito citado por ser a maior referência, mas havia outros grupos, 

evidentemente, compondo essa trilha sonora das periferias, como De menos crime, 

Facção Central e RZO, apenas para citar alguns. 

Note também que nessa geração outra territorialidade urbana juvenil se 

constrói. Não mais o Centro, a rua 24 de Maio ou a Augusta, não mais o Bixiga, mas 

as periferias, no plural mesmo, e suas socialidades próprias. As praças dos bairros 

periféricos como ponto de encontros, fluxos e trocas. Não que estes locais já não 

tivessem esta função anteriormente, mas nota-se que com políticas de cultura e 
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protagonismos construídos pelos próprios jovens das periferias, este sujeito periférico 

ganha contornos e territorialidades próprias, (lembremos aqui da importância do Rap 

e da cultura Hip-hop nestes processos, dentre outros aspectos) (MAIA, 2014).  

O “rockeiro de praça” citado por Leandro também era figura comum na 

paisagem visual das periferias na passagem dos anos 1999 para o ano 2000. Como 

nas periferias, na maioria das vezes, não havia bares específicos para reunir os 

rockeiros, o pessoal se reunias nas praças dos bairros. Ali era um ponto de encontro 

para beber bebidas baratas, compradas ou furtadas dos supermercados locais, e para 

ouvir o som que tocava nas rádios FM da época que tocavam rock.  

 

O primeiro contato para que eu consolidasse a minha ideia de punk, o 
contato primordial mesmo, foi por meio de um filme que eu não vou 
me recordar o nome. Era um filme sobre duas garotas adolescentes 
que pegaram o início do punk-rock britânico. No filme tinha o 
Buzzcocks, o som ‘What do I get?’, que eu só fui descobrir depois que 
era Buzzcocks. Eu vi o filme e pensei: isso aí é punk, essas garotas 
são punks, porque o meu primo já havia me falado o que era aquilo. 
Então eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, por curiosidade 
mesmo, para entender o que era aquilo. Eu queria entender que tipo 
de rock era aquele. Aí eu peguei um livro em um sebo aqui do bairro: 
Punk: Anarquia planetária e a cena brasileira, do Sílvio Essinger. Foi 
isso que abriu a Caixa de Pandora. Foi a partir daí que eu entendi que 
era um movimento, uma coisa política. Que tinha bandas, arte, 
protesto, contestação. Esse foi meu primeiro contato. Eu acabei 
primeiro conhecendo a parte teórica, cultural, para depois ir às ruas. 

 

Mais uma vez, fica evidente no relato que o caminho que leva Leandro ao punk 

é o inverso do usual, o que é destacado inclusive por ele mesmo. Mais uma vez, 

também, é possível constatar o papel da indústria cultural na constituição da 

imaginação (APPADURAI, 2004) e o aspecto de resistência na recepção destes 

conteúdos como cinema, histórias em quadrinhos, livros (MARTÍN-BARBERO, 2015). 

O livro citado por Leandro, Punk: anarquia planetária e a cena brasileira, de Sílvio 

Essinger, (1999) é uma extensa reportagem, em linguagem direta e didática, sobre a 

gênese do punk internacional e sua relação com a cena brasileira. A reportagem é 

considerada uma referência por sua profundidade, extensão e por ter tratado o tema 

com seriedade, ressaltando os aspectos políticos e culturais do punk. 

Outra questão muito própria da geração de Leandro (que também, repito, é a 

minha geração) é a maior possibilidade de recursos para pesquisar sobre o punk, 

procurar informações. A cultura midiática, então, estava se espalhando. A internet já 
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era uma realidade, embora ainda não fosse onipresente como nos dias de hoje. Mas 

estava ali, havia essa possibilidade de buscar informações em sites, trocar e-mails. 

Em poucos anos já teríamos redes sociais como o Orkut e Myspace. Isso também 

contribuiu para uma ressignificação do punk, pois gerou uma outra relação com a 

cultura punk, diferente, por exemplo, da geração de Mauro.  

 

Com a chegada da MTV à TV aberta, por meio do sinal UHF, eu 
comecei a ouvir as bandas que o João Gordo tocava no programa 
dele, Garganta e Torcicolo. A partir daí passei a sair para a rua, ir à 
Galeria do Rock para procurar discos daquelas bandas. Comecei a ver 
punks na Galeria. Pensei: ‘Porra, aqui no Brasil também tem isso. 
Ainda não acabou. Ainda tem uns doidos bebendo aqui, uns doidos de 
cabelo espetado ali. Eu nem sabia que existiam gangues, subdivisões, 
um cenário mais politizado, um cenário mais violento. Outro cenário 
mais sonoro do que político. Eu fui construindo a minha caminhada de 
punk-rock, no início, sozinho. 

 

A difusão do punk para a geração de Leandro, como se pode ver pelo relato, 

dependia, num primeiro momento, da indústria cultural. O contato com a rua era 

posterior, como se as pessoas saíssem às ruas para confirmar ou não o que tinham 

visto pela indústria cultural. A MTV Brasil, apesar de seu caráter mais alternativo e 

menos comercial, também era parte dessa indústria. A maior parte da programação 

era voltada para música pop internacional, mas havia, sim, algumas brechas por onde 

alguns VJs tocavam sons alternativos. Vez ou outra, no programa Fúria MTV, 

normalmente dedicado ao metal, apareciam alguns clipes de bandas punks. Nas 

madrugadas, quando a programação não contava com nenhum programa específico, 

a MTV exibia clipes musicais em sequência, sem apresentador e sem interrupções. 

Se você desse sorte e fosse persistente, era possível ver algum clipe de banda punk 

nesses horários da madrugada, alguns até de bandas brasileiras, como Blind Pigs, 

Calibre 12, Gritando HC e Invasores de Cérebros. Mas isso não bastava. Para 

constatar que, de fato, ainda existia o punk em São Paulo, Leandro precisou ver os 

corpos punks ocupando a cidade, o Centro, a Galeria. E, sim, os corpos estavam ali, 

com seus símbolos de rebeldia estampados nas roupas, nos penteados e em 

acessórios. 

 

Um dos primeiros shows de punk-rock que eu fui, punk-rock real 
mesmo, foi aqui no bairro vizinho, na Avenida Cursino. Tocou a banda 
Taquicardia e outras bandas de punk-rock que já não existem mais e 
eu não vou me recordar dos nomes. O primeiro show punk mesmo, de 
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quebrada, foi esse. Porque antes eu frequentava o Volkana, eu era do 
público do hardcore melódico. Antes de conhecer o punk eu ouvi todas 
as bandas de hardcore melódico, Nofx, Pennywise, Lagwagon. Antes 
de conhecer o punk cru, agressivo, político, esse punk das ruas que a 
gente conhece, eu passei por várias outras paradas até chegar nesse 
contexto punk-rock que a gente tem em São Paulo. 

 

Quem começou a ouvir punk-rock em São Paulo na virada de 1999 para 2000 

e pouco depois disso, necessariamente se deparou com o hardcore melódico. Você 

podia nem gostar do som, mas ia sempre ver bandas desse estilo tocando por aí, 

muitas vezes junto com os punks.  

 

Então eu comecei a frequentar algumas reuniões. Por exemplo, a 
gente colava em uma reunião de um coletivo anarquista, a FOSP 
(Federação Operária de São Paulo), no Centro Cultural Vergueiro. 
Quem organizava era o Renato, que fazia o jornal A Plebe. Eles eram 
anarquistas. Aí comecei a ter um contato mais pesado com o 
anarquismo. Começamos a estudar anarquismo mesmo. A gente 
conhecia outros punks por meio destas reuniões. Inclusive montamos 
um coletivo anarquista aqui no bairro, o NALP (Núcleo de Ação 
Libertária Punk). Era bem primitivo. Reuniões para falar sobre 
anarquismo, para trocar fanzines, trocar sons. Por aí eu fui formando 
o meu círculo de amizades. Fiz contato com vários outros punks. 
Aprendi a trocar informações com punks de outros lugares.  

 

O aspecto político do punk, conforme vimos no primeiro capítulo, deriva, na 

maioria das vezes, para o anarquismo (O’HARA, 2005). Fica claro que a identidade 

punk ultrapassa questões puramente musicais ou puramente de estilo. Na verdade, 

ética, estética e política se misturam e se tornam algo indistinguível e indissociável 

para muitos punks. Os punks que abdicam de diversões como beber e ouvir música 

de modo descompromissado para se reunirem em grupos de estudos de textos 

clássicos do anarquismo, são pessoas que não concebem mais o som como algo que 

vale por si mesmo. Estes punks marcam sua identidade política anarquista por meio 

da vestimenta (roupas pretas, símbolos anarquistas costurados nas roupas, frases de 

ordem escritas nas roupas), usam a música para difundir o anarquismo por meio das 

letras. Alguns inclusive se aprofundam nos estudos anarquistas a ponto de levarem 

isso para suas vidas profissionais e acadêmicas. Chama atenção um relato no livro 

Uma história oral do movimento anarcopunk de São Paulo, do jornalista Eduardo 

Ribeiro, sobre como os punks envolvidos nestes grupos de estudos e discussões 

sobre anarquismo modificavam seu vocabulário, em função de estarem 

constantemente em contato com textos do século XIX (RIBEIRO, 2019). 
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A minha primeira troca de vinil foi com um punk da Noruega, chamado 
Paul Magnus. A primeira troca de fanzine e vinil. Eu mal sabia inglês, 
falava aquele inglês básico de quinta série mesmo, e trocava ideia com 
ele pelo MSN. Eu sempre ia atrás de conhecimento, conversava com 
as pessoas e tentava absorver esses conhecimentos que as pessoas 
passavam. O que aprendi com o punk foi autodidata: primeiro com 
livros e depois aprendendo com amigos, com outras pessoas. 

 

A primeira troca de materiais punks feita por Leandro foi com um punk da 

distante Noruega. Poderia ter sido com um punk do Brasil, claro. Mas a troca 

internacional de informações, iniciada nos anos 1980 por meio de cartas, continuou 

durante os anos 2000, mas muito mais ampliada, sobretudo por meio dos dispositivos 

eletrônicos e pelas facilidades proporcionadas pela internet. Vale lembrar do conceito 

de comunicação pós-massiva que já foi mencionado acima. Embora a troca de cartas 

fosse, para os fins propostos pelos punks, muito eficiente, é inegável que os meios 

eletrônicos ampliaram as possibilidades de trocas de informações e a escala em que 

essa informação chega a um lugar e outro. É certo que os punks mostravam as cartas 

trocadas individualmente para outros punks, como ficou claro no relato de Mauro, mas 

é óbvio que a informação chega para mais pessoas no caso de um texto postado em 

um blog, de um texto postado em um perfil de rede social que pode ser visualizado 

em qualquer lugar do mundo. 

 

Em 2013 eu montei um projeto de raw-punk, chamado Sob Conflito. 
Gravamos seis faixas. E depois gravei outro projeto, chamado 
Desperata Krik. Esse projeto foi com um cara da Suécia, gravado à 
longa distância. Ele gravou guitarra, bateria e voz lá na Suécia e eu 
gravei baixo e voz aqui. Tentei fazer fanzines diversas vezes. E após 
isso eu montei a distro (o selo Unleashed Noise Records, em 2012). 

 

Ao abordar o cosmopolitismo no punk, não devemos levar em conta apenas as 

tensões entre global e local (DELANTY, 1998), mas a possibilidade dessa relação ser 

ressignificada por meio das práticas descritas por Leandro. Um projeto musical 

composto e gravado no Brasil e na Suécia, sem que os integrantes sequer se 

encontrem e se conheçam pessoalmente, não é uma ressignificação local de uma 

ideia de punk global, mas um híbrido entre a versão paulistana do punk e a versão 

sueca, com o global atravessando essas duas ressignificações locais.  

 

Eu comecei o selo distribuindo os compactos do Discharge lançados 
pela Havok Records. Peguei um cartão internacional com o limite 
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mínimo e comecei. Esse foi meu primeiro contato com esse mundo de 
distribuição de discos. O primeiro lançamento mesmo do selo foi o 
compacto da banda Helvëtin Viemärit. E depois desse vieram muitos 
outros, de bandas do mundo inteiro. 

 

A banda Helvetin Viemärit, vale dizer, é a contraparte paulistana da finlandesa 

Força Macabra. Se esta está baseada na Finlândia e canta em português, os 

paulistanos do Helvetin Viemärit cantam em finlandês, numa homenagem local ao 

hardcore finlandês, muito influente entre os brasileiros.  

 

O meu encontro com o punk, na verdade, foi bem acidental. Ele foi 
aparecendo aos poucos, eu fui vendo aos poucos o que era legal até 
me identificar com a cultura por completo. Hoje eu não me vejo fora 
desse contexto. Toda a parte política, questionadora, a parte de 
construção antirracista, anti-homofóbica, antissexista, anti-especista. 
Eu me tornei vegetariano também. O punk me proporcionou tudo isso 
e eu fui abraçando. Porque as coisas foram se encaixando de uma 
forma que eu concordava com aquelas propostas.  

 

Ao assumir o anarquismo como expressão política, a prática punk entra em 

choque com o niilismo que caracterizava a primeira onda punk, sobretudo em sua 

vertente britânica. A negação de tudo, o desejo de destruir tudo, a afirmação de que 

não há futuro, são substituídas por uma paradoxal negação positiva. A politização do 

punk faz a negação e o rechaço se voltarem a pautas específicas, não mais ao todo 

social: o punk passa a negar e a combater aquilo que considera errado na sociedade, 

não a sociedade em sua integralidade. É nesse contexto que surgem as bandeiras do 

combate à homofobia, ao racismo, ao sexismo, ao machismo e ao especismo. Muitas 

destas pautas estão presentes em movimentos sociais não ligados ao punk e são 

amplamente debatidos na sociedade civil. Destes termos, talvez apenas “especismo” 

seja ainda um pouco incomum, por ser restrito aos grupos veganos militantes. A 

expressão foi popularizada a partir da obra do filósofo Peter Singer, Libertação Animal. 

Singer afirma que todos os seres sencientes, isto é, capazes de sentir (o que engloba 

todos os seres vivos que possuem sistema nervoso central) têm direito a uma vida 

digna, livre da dor, do sofrimento e da exploração. Neste sentido, os animais não são 

concebidos como “servos” dos seres humanos, mas seres livres e dotados de direitos. 

O não reconhecimento dos direitos dos animais é chamado de especismo (SINGER, 

2010).  
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É muito próprio de nossa geração as noções dos ativismos recentes, que 

conjugam vários ativismos: veganismo, luta antirracista, feminismo, luta contra a 

transfobia e tantos outros. A presença destes ativismos contribui para a 

ressignificação do punk, por meio dos embates e negociações inerentes a eles. Há 

também os chamados ativismos urbanos, que conjugam lógicas políticas com lógicas 

econômicas, de consumo, de entretenimento e socialidades. (PEREIRA; AVELAR, 

2020) (ROCHA; PEREIRA, 2018.) 

 

De início, o que me atraiu no punk foi a musicalidade. Mas quando eu 
comecei a entender o contexto, eu vi que havia outras características 
que também eram muito importantes. E isso trouxe para mim um 
universo inteiro. É como eu disse, abri a Caixa de Pandora. Eu fui 
achando arte, literatura, poesia, fotografia. Eu aprendi a entender o 
contexto de uma produção “faça você mesmo”. Eu aprendi que não 
precisava de validação, de avaliação de qualidade de ninguém para 
pegar um instrumento e tocar. Ou para pegar uma câmera e produzir 
um vídeo. Ou para pegar um fanzine e escrever. Tudo isso foram 
ferramentas que eu descobri através do pontapé inicial que foi a 
musicalidade. 

 

Muitos jovens envolvidos com a cultura do DIY, “faça você mesmo”, acabam 

por adquirir habilidades e técnicas que os empoderam inclusive do ponto de vista 

financeiro. Estas habilidades, não raro, extrapolam o universo da produção cultural e 

são usadas, posteriormente, ou concomitantemente, no mercado de trabalho não 

relacionado com a produção cultural em si. Acontece também de esta própria 

produção cultural se tornar a principal fonte de renda destes jovens “empreendedores” 

(CANCLINI; CRUCES; POZO, 2012). Isso não é tão comum, no entanto, no meio 

punk. Poucas bandas e produtores culturais no Brasil vivem exclusivamente da renda 

gerada pela produção cultural dentro do próprio circuito punk. Esse “empoderamento 

financeiro” por meio da produção do faça você mesmo é mais comum, no Brasil, em 

outros estilos musicais, tendo sido o funk o exemplo mais recente. 

O relato de Leandro também remete à noção de “cultura como recurso”, de 

Yúdice (2013). Na concepção de Yúdice, a cultura deve ser compreendida como um 

recurso, como algo utilizado para múltiplas finalidades, sobretudo no que se refere a 

práticas que envolvem questões como desenvolvimento econômico e social, 

promoção da cidadania e as lutas que reivindicam justiça social. (YÚDICE, 2013). Esta 

noção de cultura como recurso se articula ao que Yúdice afirma sobre a 

performatividade das identidades como quarta episteme (em referência às outras três 
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epistemes propostas por Foucault: semelhança, representação e historicidade). A 

performatividade das identidades, segundo Yúdice, se baseia no questionamento das 

normas e supõe que os sujeitos realizam, por meio da prática reflexiva, um 

“autogerenciamento” frente aos modelos impostos por determinada sociedade ou 

formação cultural. (YÚDICE, 2013) 

 

Uma outra oportunidade que o punk me deu foi a de aprender inglês. 
De tanto conversar com os punks de outros países para trocar discos, 
eu aprendi inglês, cara. De tabela mesmo. Eu nunca tive paciência 
para estudar. Mas o punk me fez aprender. Esse lance de ser 
cosmopolita, é você absorver a cultura estrangeira e fazer parte dela, 
mesmo não tendo nascido lá. E absorver aquela cultura e tornar ela 
algo sólido e significativo na sua vida. Eu aprendi inglês mesmo sendo 
um idioma repudiado pelos punks da época. Eles tinham aquela visão 
anticapitalista e com ela vinha a visão anti-imperialista também. Eles 
falavam que o inglês é a língua do colonizador. Mas foi por meio do 
inglês que consegui fazer várias trocas, ele me abriu muitas portas e 
aprendi muitas coisas com os punks que viviam em outros países. O 
fato de eu ter gravado um projeto com um cara da Suécia veio desse 
lance de identificação universal que o punk te dá. Você consegue 
conversar com um punk da Finlândia usando a mesma linguagem que 
a gente usa aqui, a linguagem do punk-rock. É uma linguagem 
universal. Se você fala para um punk finlandês que gosta de Tervët 
Kadët, isso já cria um vínculo. Aí tem um lance de identificação 
cultural. De identificação política com o anarquismo. E isso vai abrindo 
várias portas para você entrar. E quanto mais curioso você for, mais 
lugares você vai visitar sem sair da sua casa. O punk te dá essa 
possibilidade. 

 

Aprender inglês, a “língua do colonizador” (cultural), aparece claramente no 

relato como um fator de empoderamento. Nesse sentido, aprender a língua do 

“império” está longe de ser um processo de “aculturação”, até porque nós nunca 

deixamos de falar português (que também é uma língua de colonizadores, vale 

lembrar). É antes uma ferramenta a mais para agir no mundo e potencializar as trocas 

com outros punks. A afirmação de uma identidade punk universal, por mais 

fragmentada que ela seja, vai ao encontro da fragmentação das identidades nacionais 

(HALL, 2004). É evidente, porém, que as identidades nacionais não desaparecem. 

Elas estão presentes no relato (punk sueco, punk finlandês). O que se vê é uma 

síntese entre as identidades nacionais e a identidade punk, pretensamente universal, 

mas ainda marcada pelas particularidades locais. Embora seja uma linguagem 

universal, como afirma Leandro no relato, o punk não deixa de trazer em si os 
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aspectos locais, em consonância com a concepção de cosmopolitismo de Delanty 

vista no segundo capítulo (DELANTY, 1998). 

 

O Centro de São Paulo virou um ponto de encontro, um circuito de 
shows. Tanto a região da rua Augusta, quanto ali a parte baixa do 
Bixiga. Sempre foi assim desde o início. A Estação São Bento era um 
ponto de encontro de punks. Eu não vejo isso como uma coisa 
negativa. Mas quando alguém deixa de visitar as periferias para 
circular apenas no Centro, aí se torna uma coisa meio excludente. O 
punk acaba não dialogando com as bordas da cidade. A borda fica 
excluída mesmo. Mas eu acho que isso nem é proposital. Isso passa 
por uma questão logística. No Centro há as casas para tocar, os 
equipamentos, o Metrô para as pessoas chegarem mais rápido. Há 
também, claro, a pura exclusão. As pessoas montam ali as suas 
panelas e só tocam as bandas ‘x’ ou ‘y’ em tal ou tal local. Sempre as 
mesmas bandas, sempre as mesmas pessoas. E também tem o 
problema do convívio. Nem todo mundo é amigo dentro do punk. Às 
vezes o cara da periferia não gosta do cara que anda pelo Centro, 
enfim. Há bandas que nunca tocam no Centro por uma questão de 
logística mesmo. O pessoal não tem carro para se deslocar, para 
carregar os equipamentos. E o pessoal criou esse hábito de que as 
bandas não devem cobrar. Eu acredito que é aí que o cenário foi 
minando a si mesmo. Porque as bandas têm custos. Elas precisam de 
uma ajuda de custo. Pelo menos da gasolina, transporte, alimentação. 
E muitas casas não dividem os ganhos com as bandas. Isso desanima. 
Você já teve banda, você sabe como é. Tirar grana do próprio bolso 
para gravar, para arrumar instrumentos, para poder lançar material. E 
muitas vezes não ser reconhecido. Isso dá um desânimo, claro.   

 

O Centro de São Paulo é apontado como local de encontro dos punks, 

sobretudo, por conta da rede de transportes e da estrutura (locais para tocar, 

principalmente), o que corrobora a tese de Kowarick, segundo a qual o Centro ainda 

é palco das dinâmicas e fluxos comerciais e humanos mesmo diante da decadência 

econômica e urbana (KOWARICK, 2007). A visibilidade de bandas e pessoas no 

Centro, porém, pela lógica econômica e geográfica subjacentes à dinâmica excludente 

da cidade, acaba por gerar uma cisão dentro da própria identidade punk paulistana: 

há os punks que sempre circulam pelo Centro, que sempre tocam pelo Centro, e há 

os punks que apenas conseguem alguma visibilidade no Centro esporadicamente, ou 

nunca. A falta de planejamento urbano e a deliberada política de empurrar os pobres 

para as bordas da cidade (CALDEIRA, 2000) se reflete na maneira como os punks 

ocupam e usam estes espaços ou não.  

O modo como as territorialidades se constroem, assim como os usos da cidade 

e ocupação dos espaços públicos pelos punks, passam por questões econômicas, 
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sociais e refletem as lógicas de exclusão demonstradas por Caldeira (2000). O Centro 

não é acessível a todos e as periferias, seja em razão das longas distâncias entre um 

ponto e outro da cidade, seja pelo medo da violência ao circular por lugares 

desconhecidos em que o Estado não atua, acabam por ficar esquecidas ou restritas 

aos punks que já moram ali. 

 

O racismo é um dos assuntos que o punk hoje não sabe ainda como 
debater. Mesmo com ferramentas fornecidas por pessoas incríveis, 
pessoas pretas estudiosas que trouxeram a problemática do racismo 
estrutural. O punk é feito de jargões. As pessoas criaram jargões que 
resolvem tudo. ‘Eu odeio o governo’. Pronto, resolveu. ‘Eu sou 
antirracista’. Pronto, resolveu. E muitas vezes as pessoas que usam 
estes jargões nem sabem que estão reproduzindo o racismo 
estrutural. O cara pensa com uma estrutura que foi trazida do punk 
europeu. ‘O punk não tem nacionalidade’. Concordo, todos somos 
anarquistas. Mas não dá para falar em igualdade quando colocamos 
em questão a dívida histórica. Os pretos periféricos que são 
descendentes de escravos, de pessoas que foram sequestradas de 
África e trazidas para cá, vendidas como mercadoria. Essas pessoas 
não puderam ascender economicamente e intelectualmente. Nós 
somos fruto disso. O povo preto é fruto disso. O punk ainda não sabe 
como debater isso. Mesmo tendo o debate moderno trazido por Sílvio 
Almeida, pela própria Angela Davis. Da Lélia Gonzalez. O antirracismo 
do punk é uma coisa simbólica. Ele não é uma coisa aprofundada, que 
inclui um debate assíduo, pesado. Muita gente acha que o punk não 
deve nem debater sobre isso. Não estou falando de ninguém 
específico. Eu falo do modo como nós fomos criados aqui. O Brasil 
debate o racismo dessa forma. O punk não seria diferente. Porque o 
punk é um reflexo da sociedade. Então a gente tem punk machista, 
punk homofóbico, punk que acredita em racismo reverso. A gente faz 
parte de uma cultura, o punk, que propõe uma elucidação. O punk não 
é só aquele garoto que fica bem louco, vomita e toca três acordes.  

 

Como se pode depreender do relato, ao tomar a igualdade como um 

pressuposto dado e estável, o punk pode acabar por omitir ou negligenciar discussões 

sobre a desigualdade e o racismo que estão postas nas relações sociais e materiais. 

Por mais que muitos punks estudem com seriedade os textos anarquistas clássicos, 

há certa resistência em trazer para o debate autores que estão fora do universo 

especificamente anarquista, por mais que eles tragam contribuições importantes para 

as próprias pautas colocadas, mesmo que superficialmente, pelos punks, caso do 

antirracismo. Que muitos punks não queiram debater o racismo por suporem uma 

igualdade já consolidada, é sintoma do próprio racismo estrutural (ALMEIDA, 2019) 

apontado no relato de Leandro. De fato, por mais que se afirme antirracista, na 

historiografia oficial do punk foram omitidas bandas de integrantes negros na narrativa 
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sobre os precursores. As bandas Death e Pure Hell, por exemplo, apenas 

recentemente começaram a aparecer em relatos como bandas precursoras do punk. 

Nos relatos mais “canônicos”, por assim dizer, como o de McNeil e McCain (2011) e 

o Antonio Bivar (2018), estas bandas simplesmente não existem. A relação dos punks 

ingleses originários com os imigrantes jamaicanos e o reggae, muito enfatizada por 

Hebdige (2014), também costuma ser mencionada apenas por alto ou é sumariamente 

ignorada. Ao citar a existência, ainda persistente, de punks machistas e homofóbicos, 

Leandro evidencia algo que o punk, por meio de seus jargões e palavras de ordem, 

tenta varrer para baixo do tapete: o punk não está isento dos micro-fascismos 

cotidianos, do “fascismo que está em todos nós, que martela nossos espíritos e nossa 

conduta cotidiana.” (FOUCAULT, 2001) 

 

Quando você é preto e punk, você é odiado duas vezes. Porque você 
é odiado por ser punk e odiado por ser preto. Esse debate vai muito 
além do simples debate antirracista proposto pelo punk. Não basta 
afirmar: ‘Eu sou antirracista’. De que forma você dialoga com a cultura 
preta? Como você incluiu as pessoas pretas na sua vida? Você dialoga 
com o hip-hop? Com pessoas do movimento negro? Você procura 
entender de fato o que é o racismo sofrido por pretos? Porque para 
você entender o que é o racismo, você tem que perguntar para um 
preto: ‘Como é o racismo que você sofre?’ E aí ele vai descrever para 
você perfeitamente o que é o racismo sofrido na pele mesmo. Tanto o 
racismo estrutural quanto o explícito, o de pele. O punk debate o 
racismo de pele, mas ele não debate o racismo estrutural. O colorismo. 
O favorecimento por meio do tom da pele. Quanto mais escuro o tom, 
mais excluído você é. Vou até citar uma frase do KL Jay, o DJ dos 
Racionais: ‘Quem lembra dos mais escuros? Quem lembra dos mais 
escuros que moram afastados?’. Eu não tenho aquela visão romântica 
de que o punk vai salvar o mundo, vai ser o salvador da pátria. Mas 
nós estamos em 2021. É essencial trazer estes debates para a cultura 

punk.  
 

Como se vê, a identidade punk não apaga ou se sobrepõe à identidade negra 

ou racial. São identidades diferentes que não se excluem, mas também não se 

integram totalmente. Se o punk não se integrar ao “jogo das identidades” (HALL, 

2004), corre o risco de ficar para trás nos debates identitários contemporâneos. Afinal, 

como afirma Leandro, “estamos em 2021”. Estas pautas estão postas pela própria 

sociedade civil, e o punk não está fora da sociedade. 

Leandro coloca em pauta o debate sobre interseccionalidade, tão presente 

hoje, mas ainda marginal no meio punk. Pessoas como Leandro vão trazendo, aos 

poucos e aos trancos, estas pautas para dentro da cultura punk, o que contribui para 
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ressignificá-la conforme vão se alterando as dinâmicas geracionais. Se a opressão 

sempre foi um tema caro aos punks, por que deixar de fora dos seus debates os vários 

sistemas de opressão (de raça ou etnia, classe social, localização geográfica e tantos 

outros) que a interseccionalidade evidencia? Assim como Katy trazia um lugar de fala 

diferenciado por ser mulher, Leandro, punk preto, traz uma perspectiva negligenciada 

ou ignorada no meio punk.   

 

Às vezes o cara não quer debater essas pautas porque ele tem medo 
de se tornar muito politicamente correto, polido demais. Mas todo 
mundo tem seu lado escroto. Isso não vai ser apagado. Mas você 
também tem que ter um lado brilhante. Tem que buscar uma 
emancipação. Ou nós nos tornamos iguais a qualquer cidadão comum 
da sociedade. Se o punk propõe uma libertação, ele tem que te libertar 
de alguma forma. Seja economicamente ou intelectualmente. Ou a 
gente entrou no punk só para se foder? Não é possível. O punk propõe 
outros horizontes, outras formas de enxergar o mundo. Se não fosse 
o punk, eu não teria ido para a França em 2019. Por meio do punk eu 
aprendi inglês. Por meio do punk eu me interessei em estudar. Me 
formei em química. Eu fiz o curso técnico em química porque eu vi que 
os punks faziam Senai. Fui fazer curso técnico porque os punks 
também faziam nos anos 1980. Em 2019 fui convidado a ir para a 
França apresentar uma pesquisa sobre produtos de limpeza 
ecológicos, sustentáveis. Se não fosse o punk eu não teria ido. Foi o 
que me ensinou a aprender as coisas por conta própria. 

 

A perspectiva que Leandro traz do punk é bastante positiva. Pode-se dizer que 

chega a ser emancipatória. Isso decorre, em larga medida, da politização do punk, 

mas não apenas disso. Isso decorre também do entendimento que o punk é uma 

cultura, entendida no sentido amplo e específico que Williams lhe dá, um modo de 

vida (WILLIAMS, 2007) e, como tal, deve dialogar com outras culturas e assimilar 

delas o que for útil para a própria sobrevivência e adaptação do punk aos contextos 

locais e globais.  

Leandro hoje trabalha na indústria química e mantém o selo Unleashed Noise 

Records, que lança e distribui discos de bandas punks do mundo todo. Paralelo a isso, 

ele produz conteúdo para o canal do Youtube que tem o mesmo nome do selo. No 

canal, Leandro traz entrevistas com bandas (não apenas punks), resenhas de livros, 

quadrinhos e filmes. Em suma, Leandro fala sobre o que ele tem vontade, sempre 

trazendo sua vivência punk como pano de fundo. 
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3.5 – Helô Anabola, 29 anos 

 

A Helô é uma pessoa que eu não conhecia muito bem antes de propor que ela 

fizesse este relato de história de vida. Na verdade, nos últimos meses antes da 

pandemia eu a via esporadicamente, porque ela ensaiava no mesmo estúdio em que 

eu ensaiava com a banda Rot. Às vezes, nestes intervalos entre um ensaio e outro, 

conversávamos rapidamente. Eu sabia que ela trabalhava com culinária vegana e vez 

ou outra o Mendigo, guitarrista do Rot, trazia umas jacas verdes lá de Botucatu, interior 

de São Paulo, onde ele mora. A jaca verde, se preparada da maneira correta, se torna 

um prato muito interessante para rechear coxinhas ou fazer “carne” louca vegana. 

Enfim, o Mendigo trazia essas jacas verdes e sempre dava uma para a Helô e outra 

para mim.  

Mas eu já conhecia a Helô de outros lugares. Eu sempre via ela junto do 

Gustavo, vulgo Merdinha, um punk que já havia passado algumas madrugadas 

comigo bebendo e escutando som. Eu sabia que eles tinham uma banda juntos, a 

Blatta Knup. Certa vez, não me recordo exatamente o ano, eu toquei na rua com o 

Fear of the Future, bem no Largo do Paissandu, a céu aberto, em frente à Galeria do 

Rock. A Helô estava por lá com o Gustavo, e os dois estavam vendendo lanches 

veganos. Outra lembrança que tenho dela foi na Feira Anarquista, acho que a edição 

de 2016. Eu fui à feira para, entre outras coisas, fazer algumas fotografias para a 

disciplina de fotografia do professor João Marcelo, na graduação de jornalismo. Tirei 

algumas fotos de objetos expostos e evitei fotografar pessoas, a não ser que elas 

pedissem para ser fotografadas. Me lembro de chegar perto da Helô com a câmera e 

ela já vetar logo de cara, com um gesto algo impaciente, que eu tirasse qualquer 

fotografia dela. 

Para esta entrevista, mais uma vez, propus que fizéssemos por Skype, mas 

Helô é uma pessoa muito ocupada, com a agenda muito cheia. Ela aceitou fazer por 

meio de áudios de Whatsapp, com interação em tempo real, com a ressalva de que 

se ela precisasse parar de repente por algum motivo, seria mais fácil do que por uma 

videochamada. Surpreendentemente, apesar de Helô não ter um vínculo muito 

profundo comigo, como no caso do relato da Katy, este formato funcionou muito bem. 

Helô se abriu e narrou episódios da infância e chegou a se emocionar em alguns 

momentos. Eu também fiquei muito emocionado e grato por ela se abrir da forma como 

foi a conversa. Ela foi a única pessoa que não usou o nome verdadeiro, mas todos no 
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meio punk a conhecem como Helô, ou Helô Anabola, então este não é algo como um 

nome falso para ocultar a identidade real. 

 

O meu primeiro contato com o punk foi quando eu ainda era criança, 
em livro didático da escola. Aquelas coisas de tribos urbanas. Eu acho 
que eu devia ter uns dez anos de idade. E tinha uma foto de um cara 
de moicano, com visual e tal. Eu não sei por que motivo, mas isso me 
chamou muito a atenção. Um tempo depois teve um passeio no Centro 
da cidade (São Bento do Sul), lá no interior de Santa Catarina, uma 
cidadezinha pequena. Tradicionalmente alemã. E nesse passeio da 
escola nós estávamos na rua e tinha um cara fazendo malabares com 
devil stick e outro cara fazendo bijuterias, anéis, essas paradas. Eles 
tinham o maior visual e nós ficamos encantados. Sabe como é, criança 
do interior. Eu nunca vou esquecer disso. Um deles estava fazendo 
malabares e conversando com a gente, e aí ele perguntou: ‘Vocês 
acham que punk incomoda?’ Aí eu falei ‘nããããoooo’, e as outras 
crianças ficaram meio assim, na dúvida. Daí o punk falou: ‘Então leva 
a gente pra casa’. E todo mundo deu risada. Foi muito diferente, muito 
encantador. Não sei o que me chamou mais a atenção. Acho que foi 
o visual, a autenticidade. Depois disso, já com uns dezesseis anos eu 
comecei a fazer teatro, comecei a sair e comecei a andar com um 
pessoal que usava um visual, ouvia um som, usava uns bottons na 
bolsa. Foi quando eu comecei a me interessar. Quando eu comecei a 
perguntar. A escutar um som, um punk-rock. A entender mais o que 
era o punk. 

 

Mais uma vez, um relato de história de vida em que o primeiro contato com o 

punk não se dá por meio da música. Revistas em quadrinhos, filmes, videogames, e 

agora, surpreendentemente, um livro didático. Como se pode ver, o primeiro contato 

com o punk, muitas vezes, passa por consumos midiáticos que não têm relação direta 

com a própria produção punk.  

A narrativa que toma por base a memória remete à tese de Ricoeur, segunda 

a qual o sujeito constitui sua identidade ao estabelecer significados para o mundo. A 

compreensão de si mesmo, neste sentido, é uma interpretação e, simultaneamente, 

uma narrativa algo ficcional, no limite entre a autobiografia e a imaginação (RICOEUR, 

2014). Note que a palavra “encantador” está presente no relato da memória da 

infância. 

Estão presentes também no relato os objetos e significantes carregados do 

simbolismo característico das subculturas (HEBDIGE, 2014): um moicano, os 

malabares, o devil stick, os bottons nas mochilas. O visual e a performance dos corpos 

expressam algo que vai além do mundo do consumo e assumem significados e 

simbolismos políticos. 
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Desde muito cedo eu e meu irmão mais velho conversávamos sobre 
questões sociais, sobre a diferença social. A questão de classe, a 
questão de gênero, de cor de pele. Desde criança eu fui muito 
envolvida com grêmio estudantil e reivindicação, sempre falei sobre 
problemas sociais. Sempre me interessei muito por história, então eu 
vi no punk um meio de ser quem eu era, de ser autêntica. Eu sempre 
quis ser diferente de algum jeito. Eu sentia que era diferente daquela 
cidade pequena e pacata. O punk tornou isso possível. Eu sentia essa 
coisa da busca pela liberdade, de usar as roupas que eu queria, de 
me vestir como eu queria e fazer uns penteados muito loucos. Viver 
essa coisa que tinha dentro de mim, esse fogo, sabe? Isso me deu 
força para falar cada vez mais alto no sentido de reivindicação de 
direitos básicos, de não aceitar a normalidade ou aceitar que o sistema 
funciona desse jeito e eu não posso fazer nada. E aí lendo teóricos 
anarquistas e dando rolê com os punks, eu vi que havia outras 
pessoas que pensavam também nessa mesma frequência. A leitura 
me abriu um mundo de possibilidades, de compreender que era 
possível viver algo diferente disso. Isso impacta a minha vida até hoje. 
As escolhas que fiz quando adolescente me trouxeram onde estou 
hoje com toda certeza. O meu jeito de viver a vida, meu jeito de ver o 
mundo, minhas relações de afeto, tanto sexual quanto só afetivo, de 
amigos. 

 

Mais uma vez é possível perceber, em total sintonia com Hall (2014) e 

Woodward (2014), que a identidade é marcada pela diferença. A identificação com o 

punk se dá em um contexto de negar o Outro que é a cidade pequena, pacata, 

provavelmente conservadora, embora isso não seja mencionado no relato. O relato 

traz o termo “autenticidade” contraposto à vida comum, a vida que se quer negar e 

não é autêntica. Atrelada à questão da negação da vida pacata da cidade do interior, 

há a preocupação com questões sociais, a não aceitação das coisas como elas são, 

um rechaço à sociedade que mais uma vez remete à Hebdige (2014).  

Note-se também que no relato de Helô a questão da interseccionalidade e dos 

ativismos juvenis surgem antes mesmo do processo de identificação com o punk, e a 

ele se misturam posteriormente. Repito, estas questões ressignificam o punk nas 

dinâmicas geracionais. Na geração de Mauro, veganismo, gênero, luta contra a 

transfobia e a homofobia eram pautas que mal estavam colocadas. Se apareciam, era 

de modo muito lateral e incipiente. No relato de Katy, elas começam a aparecer 

atreladas à militância anarquista. No relato de Leandro, estas pautas aparecem com 

ainda mais força, até mesmo com uma discussão crítica sobre de que maneiras o 

punk está incorporando à sua prática e à sua ética estas questões ou não. No relato 

de Helô, veja que estas questões precedem o próprio contato com o punk. Elas já 

estavam colocadas antes. 
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Eu também fui muito privilegiada porque minha mãe sempre me 
apoiou. Isso foi extremamente importante para mim. Minha mãe nunca 
questionou o fato de eu andar com quinhentas meias-calças 
diferentes, três cintos, rebite, cabelo espetado. Minha mãe inclusive 
me ajudou a erguer o moicano na minha formatura do terceiro ano do 
Ensino médio. 

 

Embora a juventude, tida como um período de crise, um parêntese entre a 

dependência da infância e a integração social da vida adulta seja, em muitos casos, 

marcada pelo choque com a autoridade dos pais (FEIXA, 2009), se vê pelo relato que 

isso nem sempre é a regra. De fato, quando o rechaço à sociedade convencional 

expresso por meio do estilo (HEBDIGE, 2014) é aceito e compreendido como natural 

pelos pais (no caso do relato, pela mãe), os conflitos, os choques entre a rebeldia 

jovem a autoridade paterna ou materna, tendem a não aparecer, pelo menos não por 

estes motivos ligados ao estilo que a juventude adota no processo de constituição de 

sua identidade. Possui muita força simbólica a imagem narrada da mãe ajudando a 

filha a erguer o moicano, ainda mais se lembrarmos que o penteado era para uma 

ocasião tida como formal, uma ocasião em que as pessoas se vestem de modo 

extremamente formal e convencional, a formatura do colégio.  

 

Falando especificamente de som, eu tive contato primeiro mais com 
as bandas nacionais, Restos de Nada. Restos de Nada foi o primeiro 
patch serigrafado que eu tive. Porque antes eu fazia com folha de A4 
mesmo e depois eu descobri o lance da chapa de raio-x. Aí eu fazia 
os meus patches. Eu usava muitas cores. Retalhos amarelos e tal. Eu 
gostava muito de Mercenárias. Mas o meu primeiro contato com o 
punk foi uma questão mais política. Eu ouvia pouco som relacionado 
a punk. Ouvia os clássicos. Cólera, Restos de Nada, Ratos de Porão, 
o Crucificados. Eu não tinha muito essa coisa de som, não. Quando 
eu saí de lá a primeira vez e vim morar em São Paulo, em Guarulhos, 
eu tinha 19 anos. Foi aí que eu conheci outras pessoas punks. 
Comecei a ir em showzinhos. Em rolê. Eu fiquei em São Paulo por um 
ano, eu acho. Depois eu saí daqui e fui morar no primeiro squat, que 
era em Lajes, Santa Catarina. 

 

Essa narrativa se choca, em grande medida, com as narrativas mais 

convencionais que colocam o punk como uma identidade essencialmente musical. 

Como se vê, a música pode não ser determinante para que uma pessoa se identifique 

como punk. A expressão da ética do faça você mesmo, neste relato, pelo menos no 

princípio, está muito ligado a montar o próprio visual, fazer os próprios patches, 

aprimorar aos poucos a técnica de confecção dos patches. Quando Helô se muda 
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para São Paulo, passa a frequentar shows com maior frequência, mas a sua 

identificação com o punk já veio consolidada de Santa Catarina, e a ligação profunda 

era muito mais com a política do punk, expressa pela adesão ao anarquismo 

(O’HARA, 2005) do que com a adesão a qualquer estética musical.  

 Squat, apenas para esclarecer brevemente o termo ao leitor, é uma ocupação. 

Geralmente, um imóvel que estava sem uso e é ocupado pelos punks. É um tipo de 

ocupação relativamente frequente no meio anarco-punk. Os punks brasileiros que já 

fizeram turnês pela Europa, ou os que simplesmente viajaram para lá e se 

encontraram com outros punks, relatam que há uma grande quantidade de squats, 

alguns bem antigos e organizados. Muitas vezes as bandas tocam nos squats, e não 

em circuitos de casas comerciais. Maneiras de habitar, ocupar os espaços, consumir, 

se engajar a ativismos diversos se articulam na “artesania de uma outra democracia” 

(ROCHA e PEREIRA, 2017), tão presente nos ativismos e nas formas atuais de luta 

democrática na esfera pública, e que se mostra atuante nas ressignificações do punk 

hoje. 

 Essa questão das ocupações se articula à questão das reivindicações pelo 

direito à cidade e passam pelo conceito de “revolução urbana”. (Harvey, 2014). De 

fato, se os punks ocupam moradias, não são eles os únicos a fazer isso na cidade de 

São Paulo. Há vários movimentos organizados que lutam por moradia que adotam a 

tática das ocupações, sendo o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), 

liderado por Guilherme Boulos, o que tem maior visibilidade. Boulos é uma figura que, 

depois de anos dedicados aos movimentos por moradia, ingressou na política 

institucional e partidária. Foi candidato à presidência da república em 2018 e foi ao 

segundo turno da eleição para a prefeitura de São Paulo em 2020, quando perdeu 

para Bruno Covas (PSDB). As duas candidaturas de Boulos foram lançadas pelo 

PSOL, partido muito ligado às pautas dos ativismos juvenis. Muita da visibilidade do 

MTST se deve ao ingresso de Boulos na política institucional, o que abriu mais 

espaços para que Boulos pudesse expor suas ideias. Para um estudo mais 

aprofundado sobre a questão das ocupações em São Paulo, seus fundamentos legais, 

teóricos e práticos, sugiro a leitura do livro lançado pelo próprio Boulos: Por que 

ocupamos?: uma introdução à luta dos sem-teto. (BOULOS, 2015) 
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 E aí convivendo com essa galera que tinha mais tempo de vivência 
punk, eu conheci o anarco-punk. Até então eu não sabia que isso era 
um movimento. Eu dizia que eu era anarco-punk porque eu era punk 
e era anarquista. Foi quando eu descobri o movimento anarco-punk. 
Aí eu conheci o crust, o d-beat. E aí foi um caminho sem volta. Parei 
de usar roupas coloridas, xadrez, essas coisas. Meu primeiro visual 
era muito street-punk, apesar de eu não saber que isso também era 
um subgrupo dentro do rolê punk. Era uma coisa mais aberta, mais 
colorida. Quando eu entrei em contato com o anarco-punk eu fiquei 
mais apaixonada e adotei o black uniform. O som veio muito depois. 

 

 Os tempos de um anarquismo mais “poético”, conforme relatado pela imprensa 

paulistana no primeiro capítulo, ficaram totalmente para trás a partir dos anos 1990. 

Mais uma vez, esta história está muito bem contada no livro já citado de Eduardo 

Ribeiro (2018). Os punks passaram a conciliar o punk e um ativismo anarquista de 

fato, com manifestações, panfletagens, leituras dos clássicos anarquistas. E não 

ficava só nisso. Os anarco-punks adotaram princípios anarquistas em suas vidas 

cotidianas, o que leva, na prática, ao modelo de ocupação dos squats, por exemplo. 

Ou à dieta vegana.  

 Note que o anarco-punk também tem uma expressão visual e, por que não 

dizer, performática. A adoção das roupas pretas, completamente pretas, também 

serve para marcar a diferença dos anarco-punks com outras subdivisões dentro do 

próprio punk, como o street-punk citado por Helô.  

 

 Eu parei de comer carne aos dezesseis anos. É bem aquela fase de 
transição, quando eu estava começando a sair, encontrar gente 
diferente, conhecendo som. Eu parei de comer carne por uma questão 
de hábito. Eu conheci uma amiga no teatro, que depois viria a ser 
minha melhor amiga, que era ovolactovegetariana. Um pouco depois 
eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E a entender como a 
indústria funciona. Eu fiquei dos dezesseis até os vinte, vinte e um 
anos, ovolacto. Sem comer nenhum tipo de carne, consumindo 
apenas ovos, leite e derivados. Com vinte, vinte e um anos eu já 
estava morando em Fortaleza em um outro espaço. Um squat que se 
chamava Torém. Ele foi desalojado e a galera conseguiu outro espaço 
que se chamava Infixo. Um espaço cedido. Eu morei nesse espaço 
por um tempo e aí conheci pessoas incríveis. Uma mana chamada 
Sheila que é uma grande amiga. Ela era vegana e a gente trocava 
muita ideia sobre isso. Aí eu pensei: ‘esse é o meu momento’. Eu já 
convivia com muita gente vegana. Mas aí eu decidi que precisava fazer 
isso por mim. Tem a ver também com o lance de ser feminista e querer 
parar com a exploração de outras fêmeas. A exploração dos ovos e do 
leite é brutal também. Começou a não fazer sentido eu ser feminista e 
não lutar por outra espécie também. Isso determina até hoje os 
ambientes onde eu estou, as pessoas que convivem comigo. 
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 A adesão ao veganismo, no universo punk, está totalmente atrelada à adesão 

política ao anarquismo (O’HARA, 2005). Na verdade, uma coisa complementa a outra. 

O veganismo assumido pelos punks está longe de ser uma escolha relacionada 

apenas a questões alimentares. É um posicionamento político, ligado ao boicote às 

grandes corporações, à prática de não financiar empresas eticamente questionáveis. 

É um desdobramento do posicionamento anarquista. Esse posicionamento, conforme 

observou O’Hara (2005), se desdobra em várias outras frentes éticas e políticas: 

feminismo, veganismo, antirracismo, anticapitalismo. Estas frentes, conforme já 

vimos, se multiplicam conforme os ativismos juvenis as colocam em pauta perante a 

sociedade civil. Esta confluência entre as pautas interseccionais e o ativismo punk 

ressignifica os sentidos de ser punk na atualidade. 

 

O punk sempre me fortaleceu no sentido de acreditar mesmo nas 
coisas que eu sentia. Depois que eu fui para esse squat, eu morei em 
vários estados, em várias cidades do Brasil. Eu fiz mochilão para 
vários lugares, fui conhecer Argentina e Uruguai, toquei lá também. 
Toquei em um evento perto de Montevidéu, o Solidariedade à flor da 
pele, que é uma convenção de tattoo e piercing em prol de presos 
políticos. Isso foi um evento bem importante. Conheci uma galera 
muito foda. O punk me trouxe outras realidades. Me fez acreditar que 
um outro mundo é possível. Acho que me faz acreditar até hoje. Acho 
que hoje estou menos ansiosa com um futuro melhor, mas eu consigo 
preservar a minha bolha. Eu sempre fui muito preocupada com essa 
coisa de sair da bolha, achava que a gente tinha que falar com as 
pessoas. Quando eu parei de comer carne e descobri como ocorriam 
os abates, eu fiquei muito indignada e pensei que tinha que mostrar 
aquilo para todo mundo. Eu pensava que não era possível que as 
pessoas soubessem como aquilo acontecia. Se elas soubessem, não 
apoiariam tal atrocidade. Mas aí eu fui mostrar para as pessoas e 
descobri que algumas não queriam ver. Outras veem e não têm 
empatia, não sentem nada. Eu comecei a entender que é isso, que as 
pessoas são assim de um modo geral. Como eu acredito na liberdade 
individual acima de qualquer coisa, eu não posso dizer às pessoas 
quais são as correntes que as prendem. Eu não posso dizer quem é o 
opressor. Cada um tem que sentir. Hoje em dia eu preservo muito a 
minha bolha, porque é ela que me mantém firme com meus ideais, é 
onde consigo colocar em prática meus ideais, essa outra forma de 
viver. É onde consigo criar relações sólidas. Criar uma família. Hoje eu 
criei essa maturidade. Se a pessoa quiser conversar sobre alguma 
coisa, podemos conversar, mas eu não vou ser zé-palestrinha de ficar 
falando para quem não quer ouvir. Tem gente que não quer ouvir e 
tudo bem também. A gente tem que entender essas coisas. 

 

 Fica evidente no relato o senso de comunidade tal como demonstrado no 

primeiro capítulo, o lugar acolhedor, aconchegante, onde você pode de fato ser você 
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e colocar em prática aquilo em que acredita. Também é importante ressaltar a 

discussão sobre a liberdade que acontece já há alguns anos no meio punk. Claro que 

se espera do militante anarquista uma coerência entre a teoria e a prática cotidiana. 

Mas se a liberdade é um bem do qual não se pode abrir mão em hipótese alguma, 

que legitimidade o punk teria para tentar “forçar”, mesmo que seja apenas por meio 

da argumentação, outra a pessoa a “ser livre”? Tornar alguém livre à força é uma 

contradição em termos, e essa discussão está posta no meio punk há muitos anos. O 

que Helô também traz à tona neste trecho do seu relato é algo que já abordamos 

quando discutimos os cosmopolitismos no plural. Se, em geral, se pensa o 

cosmopolitismo no punk como sendo a relação com os países do Norte Global, as 

viagens e associações construídas por Helô no Uruguai e na Argentina, salienta os 

muitos projetos de cosmopolitismo periféricos e subalternos que existem como 

latência e potência, ampliando sentidos de identificações punks cristalizadas e 

hegemônicas, trazendo à tona outras pautas. 

 

 A primeira banda que eu tive foi a Úteros Libres, quando eu morava 
em São Luís, no Maranhão. Era eu, a Cibele, depois a gente chamou 
a Letícia, uma mana para entrar nos vocais. Era guitarra, batera e 
vocal. Era muito tosco. Era punk-rock. Mas eu tenho muito carinho por 
essa banda. A gente nunca chegou a gravar nada. Tem algumas fotos 
e só. Depois eu toquei batera um tempo em uma bandinha lá em São 
Luís também, mas era bem podreira, punk-rock também. Não vou 
lembrar o nome. Lembrei, era Marginais Sociopatas. Era um punk-rock 
tosqueira, mas era muito divertido. Depois eu fiquei um tempo sem 
banda até conhecer o Gustavo (Merdinha) e a gente montar o Blatta. 
O Blatta é um projeto que eu tenho um enorme carinho, que acabou 
tem um tempo. A gente viajou muito. A gente fez turnê pelo Sudeste, 
pelo Nordeste, foi muito legal. A gente viajava com o baixo e as 
baquetas, só. A gente foi para a Argentina, para o Uruguai. Era muito 
sobre a nossa vivência, de viver em squat, o lance de ser nômade, 
falava sobre veganismo. Foi um projeto muito importante. A gente 
gravou, tem no Bandcamp. Era baixo com distorção, batera e os dois 
vocais. O Blatta acabou porque a gente foi viver outras coisas. Depois 
eu encontrei um amigo do Maranhão aqui em São Paulo, o Dave, e a 
gente montou o A vida toda um quase. Essa banda já teve vários 
nomes, mas hoje é esse. Hoje em dia essa banda está muito linda, é 
um som bem diferente. Eu estava numa vibe muito grindcore e o Dave 
tem muita influência de som melódico. E aí a gente montou esse 
projeto. Eu comecei tocando batera, mas depois eu saí e fui para os 
vocais. Eu no vocal, Dave na guitarra, Fi na batera e Leo no baixo. 
Essa banda fala sobre a nossa relação de amizade. De 
companheirismo. Sobre os nossos anseios ao viver em uma cidade 
grande como São Paulo, onde há milhões de pessoas a gente se sente 
só. Sobre a tristeza ou sobre você se sentir um lixo, se sentir mal com 
as coisas que acontecem ao seu redor. Então ela tem um pouco de 
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melódico, um pouco de uma coisa mais rápida e pesada, é um som 
muito diferente, uma mistura muito bonita. Eu tenho um grande carinho 
por essa banda. E também depois eu fui convidada para ser batera da 
Violence Increases Fear. É um projeto bem legal. Katarine no vocal, 
Karine na guitarra, Nordson no baixo e eu na batera. É um projeto 
crust, d-beat bem bonito também.  

 

 A prática musical aparece no relato, apesar do início da identificação de Helô 

com o punk ser, de certa forma, desvinculada da música, ou de esta ser encarada 

como algo secundário. A prática musical, uma vez que a subjetividade se entende 

como punk, passa a funcionar como mais um ponto de intersecção entre as várias 

práticas que atravessam a vivência punk. Tocar faz parte do senso de comunidade, 

de participar de uma rede. 

 Muito atrelada à ética do faça você mesmo, a apropriação que os punks fazem 

da música vai um passo além do que DeNora postula como formas de trazer 

significado para o cotidiano e construir a própria subjetividade por meio da música. 

(DENORA, 2000). Os punks não apenas se apropriam das músicas que circulam na 

indústria cultural e no próprio circuito punk, mas eles montam suas próprias bandas e 

narram seu cotidiano e suas questões por meio da música. Note que Helô relata que 

a banda Blatta Knup falava em suas letras sobre as coisas que ela e Gustavo estavam 

vivendo naquele período: viver em ocupações, ser nômade, veganismo. A banda da 

qual Helô é vocalista atualmente, A vida toda um quase traz muito da visão pessoal 

que ela tem sobre punk, sobretudo no que se refere a dar vazão a outros sentimentos 

que não costumam estar atrelados ao punk, como o amor, o afeto. 

 

 A banda é uma família. Tem os festivais. Juntar uma galera para fazer 
um fest para ajudar um pessoal do Jaraguá que precisa de comida, de 
roupa, ou recolher brinquedo para doar para a criançada. A banda é 
um momento que a gente tem para parar e sair desse cotidiano que 
sufoca e dar um respiro. Estar com seus iguais. Olhar os amigos que 
você não vê faz tempo e dar um abraço, trocar uma ideia, tomar uma 
cerveja. Rir um pouco, ser feliz. Tirar um pouco o peso dessa vida 
cotidiana e normal que a gente precisa ter em alguns momentos, pagar 
conta. E isso para mim é muito bonito. Eu sou muito grata ao punk. Ele 
determinou toda a minha vida e acho que não tinha outro caminho para 
mim. Eu lembro de ser criança lá no interior de Santa Catarina e 
pensar: ‘Porra, eu não sei o que existe além disso, mas eu não quero 
viver essa vida, não’. Não queria ter um trampo, ou estudar e ter um 
trampo, ter uma casa, essas coisas. Eu não sabia o que tinha fora, eu 
nunca tinha saído de casa, nem de lá, mas eu tinha certeza de que 
aquilo eu não queria. O punk foi esse combustível na minha vida. E se 
você me perguntar o que é o punk eu não sei como te responder. 
Porque é uma coisa que eu sinto. Eu sinto de uma maneira muito forte. 
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O punk me impulsionou. Me fez ver que o que eu pensava não era 
uma bobagem, que eu não era uma doida. E eu fui viver as coisas que 
eu acreditava. Fui fazer malabares no semáforo pra conseguir uma 
grana, saí, fui viver coisas, conhecer pessoas. Tem uma música do A 
vida toda um quase que eu gosto muito. Ela se chama Afeto: ‘Aprendi 
a ser sozinho e em mim mesmo me fortaleço/ a jornada é longa e às 
vezes não me reconheço/ apenas o que levo está dentro de mim, são 
boas lembranças de um tempo não tão ruim/ os lações que criamos, 
as pessoas que amamos, são as únicas verdades nesse mundo 
desumano/ o ódio me mantém em pé diante do que é imposto, mas é 
com afeto que construo um mundo novo/ o afeto afeta, o afeto muda, 
o afeto faz, o afeto melhora’. Eu acho muito importante trazer essa 
temática para o rolê. Porque a gente tem muito ódio, muita indignação. 
Mas a gente faz o que com o afeto. O que estamos fazendo para nos 
fortalecer? Para a gente derrubar barreiras e muros, precisamos 
construir outra coisa no lugar. E a gente vai construir o quê? São essas 
coisas que me dão força até hoje. Força de continuar. 

 

 Surpreende que em uma narrativa de história de vida sobre o punk apareça 

algo como o afeto, e surpreende que essa aparição não seja lateral, mas central, como 

algo fundamental na vivência punk. Na teoria dos afetos de Spinoza, a afecção se dá 

por meio do corpo afetado pelo mundo ou por outros corpos. Quando afetados por 

outros corpos, a potência do sujeito afetado pode aumentar ou diminuir (SPINOZA, 

2009). É claro que o relato de Helô se refere aos afetos capazes de aumentar a 

potência dos corpos punks, de dar força para que as afecções negativas não os 

derrubem.  

 É possível perceber que a apropriação que cada um faz do punk é muito 

pessoal e particular. Cada um se apropria dessa cultura ao seu modo, e traz os 

elementos do punk para seu cotidiano de modo muito particular, muito atrelado à 

história de vida dos indivíduos particulares. Essa apropriação remete ao conceito de 

tecnologia de si de DeNora (2000) e, mais uma vez, à noção de cultura como recurso 

de Yúdice (2013). 

 

 Descobri uma profissão que gosto de fazer, já fazia isso 
autonomamente, mas hoje em dia faço para sobreviver. Gosto muito 
desse ambiente que é a cozinha, me identifico muito. Me sinto bem 
fazendo isso. Eu tenho um delivery de comida com um brother, 
delivery de sushi vegano. É também oferecer para as pessoas um 
rango diferente, com técnica, mas com um preço acessível, usando 
coisas simples. É um modo de militar também, é um modo de viver. Já 
faz dois anos que fazemos esse trampo. Durante muito tempo eu lutei 
para mudar o mundo. Hoje eu luto para o mundo não me mudar. 
Principalmente nesse momento que estamos vivendo politicamente no 
Brasil. É desesperador, cada dia tem uma notícia mais absurda do que 
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a outra. Um descaso com todo mundo. A galera morrendo e uma 
galera nem aí. O número de moradores de rua mais que dobrou. Aí a 
gente tem que tentar não deixar esse cotidiano levar à apatia. Não te 
deixar morto por dentro, sem sentir nada. Gente dormindo na rua não 
pode ser parte da paisagem. Ninguém deveria se acostumar com isso. 
Quando eu vim morar em São Paulo a primeira coisa que pensei foi: 
‘Tenho que lembrar todo dia que isso não é normal’. Não me 
acostumar com a miséria. Com essas coisas que passam a ser 
comuns vivendo em uma grande metrópole. 

 

 Se o Centro de São Paulo é marcado pelo dinamismo econômico, ainda que 

não seja o centro financeiro da cidade, e pela oferta relativamente boa de transporte 

público para outras partes da cidade, é ali também que se concentra um grande 

contingente de moradores de rua, pessoas sem teto e sem moradia digna. O relato de 

Helô demonstra uma tentativa de equilíbrio entre manter a saúde mental e não perder 

a sensibilidade perante a miséria que faz parte da paisagem da cidade. 

 Helô relatou que, ao rememorar fatos e histórias do passado, se emocionou, e 

me agradeceu por proporcionar isso a ela. Eu também fiquei muito emocionado com 

os relatos e a agradeci pela possibilidade dessa troca. É possível ver neste relato de 

que maneira o passado ajuda a dar sentido ao presente. A identidade narrativa que 

Helô foi tecendo conforme acessava a memória deixou evidente, e ela mesma 

explicitou isso em alguns momentos, que sua identidade hoje (o que ela faz, com 

quem ela se relaciona, no que ela acredita) está totalmente ligada aos significados 

que o punk assumiu em sua vida no passado.  

 Hoje Helô trabalha com o delivery de comida vegana e relata estar muito feliz 

com o que faz, pelo fato de conseguir atrelar sentido ético e político à atividade que 

lhe gera renda. Não sei se o leitor conseguiu perceber isso pelos relatos transcritos, 

se não conseguiu eu peço desculpas por minha incompetência em transmitir isso, mas 

os relatos de Helô transparecem de modo muito evidente que ela é uma pessoa 

apaixonada pelo que faz.  

 

3.6 - João Victor, 24 anos 

 

 A primeira coisa que devo narrar antes de iniciar este breve relato é que não é 

fácil encontrar um punk na faixa dos vinte anos, numa aparente contradição com o 

fato de o punk ser construído como uma cultura jovem. Eu não quero dizer com isso 

que não haja punks jovens. Sem dúvida há. Talvez a dificuldade esteja relacionada 
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ao círculo de relacionamentos deste pesquisador que aqui escreve. Os punks jovens 

estão por aí, mas eu não os conheço. Nem pelo Facebook, aquela rede que banaliza 

a palavra “amigo” e onde conhecemos todo mundo e não conhecemos ninguém. 

 Quando eu tocava com o Fear of the Future, entre 2012 e 2018, era comum 

conversarmos entre os integrantes sobre a falta de jovens nos shows. Claro, os 

integrantes da banda éramos relativamente jovens. Em 2012 eu tinha 27 anos. Os 

outros integrantes estavam nessa faixa de idade também. Mas nós nos referíamos a 

adolescentes, aos jovens empolgados com a novidade do punk, aqueles que estavam 

na fase de descobrir as coisas. Sempre quisemos, de alguma forma, atingir esse 

público, mas fracassamos. Por alguma razão, não conseguimos chegar a eles. 

Nossos shows eram frequentados por pessoas mais ou menos da mesma idade que 

nós, ou por pessoas mais velhas. Era comum o comentário segundo o qual “a cena 

não estava se renovando”.  

 Depois descobrimos, talvez tarde demais, que há nichos específicos dentro do 

próprio nicho punk. Não é porque as pessoas gostam do mesmo tipo de som e têm as 

mesmas ideias políticas que elas se gostam e se conhecem. Há várias cenas dentro 

do universo punk, e nem todas dialogam entre si. A relação entre essas cenas pode 

ser, sim, de amizade, mas também pode ser de total indiferença ou até mesmo de 

hostilidade. 

 O Fear of the Future, por fazer um som que flertava com várias vertentes 

musicais, conseguiu dialogar com vários nichos diferentes. Tocamos com bandas de 

metal, em casas de metal. Tocamos com os crusts, tocamos com os anarco-punks. 

Tocamos com bandas de grindcore. Tocamos em eventos de prefeituras no interior 

de São Paulo, alguns deles não relacionados ao universo punk. Mas não chegamos a 

um público jovem, entendendo aqui jovem como adolescente, e nem sabíamos como 

fazer para chegar, embora essa fosse a nossa vontade. O mais perto que chegamos 

disso foi em um evento no Centro Cultural Zapata que reuniu bandas de rap, dub e 

punk-rock. Ali nós conseguimos ver pessoas que não víamos sempre e tocamos para 

um público bem mais jovem. Depois, nunca mais. 

 No final de 2016 eu entrei para a banda Rot, para fazer um dos vocais (a banda 

tem dois vocalistas). É uma banda fundada em 1990, quando eu tinha apenas quatro 

anos de idade (eu nasci em 1985, mas em dezembro). O Rot é um dos principais 

representantes do grindcore no Brasil. O grindcore é um estilo derivado do punk, mas 

com algumas raízes no metal também. É caracterizado pelo andamento 
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extremamente rápido da bateria, por vocais guturais e rasgados e por riffs de guitarra 

velozes e agressivos. Os sons são curtos e contundentes. Alguns duram apenas 

alguns breves segundos. É um estilo que se disseminou por São Paulo e pelo Brasil. 

Mapear a produção das bandas de grindcore em cenas locais seria, inclusive, um 

trabalho de pesquisa muito rico e farto, que poderia, futuramente, render bons frutos. 

 Foi tocando com o Rot que eu conheci o João Victor. Ele não é nenhum 

adolescente, já tem 24 anos. Mas isso, por incrível que pareça, é uma idade bem 

abaixo da média das pessoas que costumam comparecer aos eventos em que o Rot 

toca. Por ser uma banda mais velha, com uma longa estrada, o Rot atrai um público 

ainda mais velho do que o público do Fear of the Future. Tanto que, quando conheci 

o João Victor, o fato de ele ser mais jovem me chamou a atenção.  

 João Victor toca em uma banda chamada Estorvo Sonoro. Eu já tinha contato 

com ele pelo Facebook, mas o conheci pessoalmente em uma ocasião em que o Rot 

tocou em Santo André. É nessa cidade do ABC Paulista que João Victor mora. As 

desavenças entre punks de São Paulo e do ABC estão bem documentadas no 

documentário Botinada: as origens do punk no Brasil. Hoje, no entanto, essas 

desavenças estão, ao menos segundo as narrativas hegemônicas sobre a cena punk, 

superadas. Isso não impede, no entanto, que João Victor diga, quando convidado a 

dar um depoimento para este trabalho, que “a visão do pessoal de Santo André é um 

pouco diferente da visão do pessoal de São Paulo”. Pergunto em que sentido, e ele 

deixa claro: “Anti-Oi!” Talvez isso exija uma breve explicação antes de partir para o 

relato em si.  

 O Oi! não é propriamente uma variante do punk-rock, mas também não está 

dissociado do universo punk. Na verdade, se você escutar uma banda Oi! sem levar 

em conta outros rótulos não especificamente musicais, verá que estas bandas tocam, 

essencialmente, punk-rock. Um punk-rock cadenciado, mais próximo da sonoridade 

que os punks produziam nos idos de 1977. O que acontece, porém, é que o Oi! está 

associado à subcultura skinhead. (SALEM, 1995) Embora existam punks que aceitam 

um diálogo com skinheads que se declaram antifascistas, há punks que os rechaçam 

independentemente de qualquer declaração política. É neste sentido que João Victor 

se declara anti-Oi!. 

 Esta foi a entrevista em que enfrentei mais dificuldades. Inclusive cheguei a 

discutir com minha orientadora, Simone Luci Pereira, se não deveríamos excluir este 

relato. Percebi que João Victor não estava muito à vontade. O abordei, inicialmente, 
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propondo a entrevista por Skype, mas deixei em aberto para ele escolher se não 

preferia fazer por Whatsapp, como eu já havia feito com a Katy e a Helô. Ele preferiu 

fazer por Whatsapp, mas senti que ele estava um pouco tímido e não estava à vontade 

para contar sobre sua vida. Deste modo (e isso não é culpa dele, de forma alguma, 

eu que fracassei em criar o vínculo necessário para que a entrevista fluísse melhor), 

este relato é mais curto e menos profundo que os anteriores. Optei por mantê-lo aqui 

porque é o relato da pessoa mais jovem que consegui obter. Não apenas por isso: 

João Victor trouxe elementos sobre a persistência das gangues e da violência na 

cultura punk que podem ajudar a elucidar os sentidos da ressignificação do punk que 

estão por trás deste trabalho. 

 

 Eu comecei ouvindo thrash metal, tá ligado? De verdade. Por 
influência de um tio meu. Eu escutava thrash metal com ele e tal, e aí 
eu fui em um rolê que tinha aqui em Santo André, que era o 
Loolapalooza, tá ligado? Nesse lugar sempre colavam uns punks 
doidos. E sempre tinha treta lá também. Eu conheci os punks doidos 
certos, sabe? Só que nessa época eles não eram muito certos 
também, os caras quebravam lixeira na rua, arrumavam treta 
desnecessária e tal. Isso era em 2013, 2014, tá ligado? Mas eu colava 
lá mais com o pessoal do metal. E o pessoal do metal ficava 
arrumando treta de gangue, sabe? Eu achava isso aí uma babaquice. 
O pessoal saía para a rua para bater ou para apanhar. Só que em uma 
dessas o pessoal do metal arrumou treta com uma gangue de Oi!, tá 
ligado? Aqui da cidade. Capuava Oi!, se chama a gangue. E aí nesse 
lance da treta o pessoal do metal me falou: ‘Ou você vai junto com a 
gente para brigar com os caras, ou você vai apanhar da gente.’ Eu 
falei: ‘Ok, beleza. Eu não vou brigar à toa, sem motivo. 

 

 Perceba que, diferente dos relatos anteriores, não há qualquer menção a uma 

identificação inicial com o punk, ou com um primeiro contato visual ou musical. João 

Victor escutava outro estilo musical e conheceu os punks em uma casa de shows de 

pequeno porte, mas andava com o pessoal do thrash metal. Os punks que João Victor 

conheceu, a julgar pelo relato, correspondem a um estereótipo que, segunda as 

narrativas mais comuns sobre o punk, teria ficado nos anos 1980. Podemos ver pelo 

relato, no entanto, que esse estereótipo do punk brigão, que baderna pela cidade, 

quebra latas de lixo, ainda persiste nos anos 2010. É aquela representação do punk 

já mencionada, muito ancorada nos filmes Laranja Mecânica e Warriors. Aqui a 

violência da cidade não aparece como a violência sofrida por esses jovens pelas mãos 

de um Estado que trata os mais pobres à margem da lei (CALDEIRA, 2000), mas é 

uma violência exercida pelos jovens. Interpretar essa expressão da violência requer, 
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sem dúvida, uma investigação específica. De acordo com o conceito de juventude 

aqui estudado, no entanto, podemos levantar a hipótese de que a violência seja uma 

forma de expressar o repúdio à autoridade dos adultos (FEIXA, 1999). Mas essa 

violência se volta não apenas contra o mundo adulto (quebrar lixeiras), ela se volta 

também contra outros grupos jovens que são vistos como diferentes, outras 

identidades jovens. E isso se dá porque a negação do outro que constitui as 

identidades pode encontrar expressão, entre outras coisas, na agressão ao outro, no 

desejo de que ele seja eliminado, tal como no relato da guerra em Woodward que 

vimos no segundo capítulo. (WOODWARD, 2014) 

 

 Acabou que o pessoal do metal, nessa época, apanhou desses punks 
oi!, e eu não estava. Eu tinha amizade já com os punks, com os 
anarco-punks. E aí, não sei como, não sei como te explicar isso, o 
pessoal do metal se juntou com estes oi! que tinham batido neles. E 
eles, juntos, declararam guerra a todos que não se juntaram a eles 
naquela treta que eu não estava. Outras pessoas também não 
estavam, não é todo mundo que quer brigar. Foram todos chamados 
de covardes, eu incluso, e eles declararam guerra contra nós. Aí ficou 
aquela porra, um batia no outro, uma semana um grupo levava 
vantagem, na outra semana outro grupo levava vantagem. Mas com o 
tempo a gente foi estudando melhor o que era o punk. Para nós, antes, 
anarquia era bagunça. A gente foi se aprofundando, sabendo melhor 
sobre a cena europeia, a cena Finlândia e tal. Hoje esses caras das 
tretas ainda circulam pela cidade. Alguns desses caras da Capuava 
Oi! viraram Combat Rac, viraram carecas. Existem os Oi! ainda, mas 
o pessoal é bem afastado da gente, não os vemos com frequência. E 
nós nos mantemos sempre com o mesmo grupo. Não nos 
consideramos uma gangue, mas no começo era gangue. A gente se 
juntava para um bater no outro. Agora é um grupo de amigos e 
fazemos alguns movimentos, algumas vezes juntamos grana para 
levar marmita para moradores de rua, levar cobertores para esse 
pessoal no inverno, movidas mesmo, levar agasalho. Sempre que a 
gente vai fazer show, tocar com banda, a gente tenta passar essa 
ideia, seja nas letras, seja nos discursos. A gente pede agasalhos, 
alimento não perecível para doar à casa dos idosos. A gente sabe que 
não vai mudar o mundo, mas tentamos ajudar de alguma forma. 

 

 Repare que as identidades retratadas na narrativa são muito fluidas e instáveis. 

Em uma semana um grupo determinado é o inimigo. Na semana seguinte, os dois 

grupos antes inimigos já estão unidos para perseguir outras pessoas. O relato dá a 

entender que o que uniu os dois grupos antes antagônicos foi simplesmente a 

necessidade de brigar e exercer a violência. O inimigo, o outro, passou a ser aquele 

que não queria brigar, aquele que recusava a violência. A violência, conforme pode-

se ver neste relato, pode ser um marcador de identidade. Semelhante ao que acontece 
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no relato de Katy Fon, outros aspectos da identidade punk, como aspectos musicais, 

visuais, políticos, vêm depois. O que determina a adesão a um grupo punk é a 

necessidade de estar em um grupo para defender a própria vida, para se defender da 

violência de outros grupos. Soa como algo banal, talvez infantil, sobretudo se essas 

narrativas sobre gangues forem colocadas no contexto de outros temas discutidos 

pela sociedade civil, como direitos humanos, feminismo, racismo. Mas é algo que está 

a acontecer nas ruas da cidade, desde 1980 até os dias atuais. Infelizmente, a 

violência, ao lado da música e outros aspectos culturais, esteve presente nas 

narrativas sobre o punk desde 1980 até os dias atuais, o que a coloca como uma 

temática persistente e que atravessa gerações quando se discute a identidade punk. 

 Rocha (1999) traz uma contribuição valiosa para compreender de que maneira 

a violência permeia a adesão a grupos de culturas juvenis. A noção de “linguagem da 

violência” pode trazer alguma luz a esta questão. A “linguagem da violência” 

contempla algumas das dimensões da violência como um ato social. A violência, deste 

modo, é concebida como um agregador comum, como um elemento que reúne e 

agrega indivíduos e grupos que, nas suas práticas, concebem a violência como um 

fator decisivo de coesão, união e ação grupal. Outra dimensão é a violência como 

elemento fundante, isto é, como a base originária e fundamental da ação e da 

interação social. Por fim, a dimensão da violência como um vetor estruturante, isto é, 

um elemento que define e conduz a característica interna das práticas, hábitos, 

interações e percepções (ROCHA, 1999). 

 Como se pode ver por meio destes relatos, as narrativas de si, recuperadas e 

construídas por meio da memória, são fundamentais para que os sujeitos construam 

uma coerência sobre suas vidas, suas identidades e atribuam significado às suas 

histórias dentro de um contexto social e histórico. A opção que fiz por esse tipo de 

narrativa foi um meio para contemplar as questões geracionais que permeavam minha 

escrita e minha pesquisa desde o início. Pensar os sentidos do punk em São Paulo 

na atualidade implica retomar o passado. 

 As identidades narrativas dos sujeitos punks, deste modo, são fundamentais 

para a compreensão e interpretação dos sentidos do punk, do seu significado e de 

sua identidade. É preciso não perder de vista, ao relembrarmos a metáfora de Hall 

(2014) segundo a qual a identidade é um “ponto de sutura”, o que é uma sutura em 

sentido literal. Sem essa compreensão, perde-se muito da força da metáfora. A sutura 

é uma costura que liga duas partes de um objeto. Pode ser também uma operação 
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cirúrgica que liga os dois lábios de uma ferida, para que a ferida se feche e cicatrize 

corretamente. Ora, Hall diz que a identidade é um ponto de sutura entre, por um lado, 

os processos que produzem subjetividades e, por outro lado, os discursos e práticas 

que nos convocam para que assumamos lugares como sujeitos sociais de discursos 

particulares. Nas narrativas de si é possível acessar, por meio da reconstrução 

memorialística (a vida narrada não corresponde exatamente à vida vivida, mas a 

reflete, mesmo que de modo imperfeito), estes processos que constituem a 

subjetividade dos sujeitos que narram e como os sujeitos se posicionam perante os 

discursos e práticas que os interpelam. Por meio das histórias particulares podemos 

alcançar o significado geral das identidades punks. Como afirma Hall, as identidades 

emergem justamente da narrativização do eu. Como a vida narrada não pode 

corresponder exatamente à vida vivida, essas narrativas sempre contêm algo de 

ficcional. No entanto, isso não diminui sua eficácia discursiva, material ou política 

(HALL, 2014). 

 Estes depoimentos, que representam diferentes gerações do punk na cidade 

de São Paulo, apresentam em si algumas semelhanças e diferenças fundamentais 

para compreender de que maneira o punk vai se ressignificando na dinâmica 

geracional. O sentido da rebeldia está sempre presente, uma não adequação às 

normas e a um comportamento padrão socialmente aceito e esperado. Essa rebeldia 

inerente ao punk o aproxima do conceito de juventude pós-industrial proposto por 

Feixa (1999). Neste sentido, a expressão desta rebeldia juvenil primordial ainda coloca 

o punk na posição de uma cultura juvenil, ainda que ela abrigue em seu seio as mais 

diversas faixas etárias.  

 A violência, a adesão às gangues como forma de autodefesa nas ruas, é um 

tema que aparece em relatos de diferentes gerações. Ela assume diferentes formas, 

mas está sempre presente. No relato de Mauro, a violência é quase performática, uma 

mimese dos filmes que os punks assistiam. No relato de Katy, a violência assume 

contornos mais reais, há a expressão de fato de um medo real de perder a vida diante 

das agressões sofridas por gangues de carecas. Por fim, no relato de João Victor, 

assim como no de Katy, é a dinâmica dos conflitos de gangues que define com quem 

se vai andar e que identidade se vai assumir. 

 É possível perceber, agora destacando as diferenças, como a cultura midiática 

pós-massiva também contribui para ressignificar o punk, sobretudo por meio do relato 

de Leandro. As mídias digitais amplificam e facilitam as trocas globais entre punks. 
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Global e local entram em contato e ressignificam-se mutuamente, e mesmo culturas 

locais entram em contato com outras culturais locais, tendo o global como uma 

espécie de fio condutor que possibilita a troca intercultural. Leandro, por exemplo, 

montou um projeto musical metade paulistano, metade sueco. E o projeto não é nem 

paulistano e nem sueco, mas alguma outra coisa indefinível. Como responder à 

pergunta: onde esse projeto musical está localizado? Pode-se responder que está em 

um local ou em outro, mas como os integrantes nunca se reuniram presencialmente, 

pode-se dizer também que não está em lugar algum, ou numa terceira margem do rio, 

para evocar Guimarães Rosa e indiretamente os sentidos pós-coloniais de Homi 

Bhabha.  

 Nos relatos de Leandro e Helô foi possível evidenciar como os recentes 

ativismos juvenis e as pautas interseccionais encontraram terreno fértil na cultura 

punk, e como o punk, nessas gerações, se alimentou destes elementos para 

ressignificar a si mesmo e aos sentidos da rebeldia que o caracteriza. Luta contra a 

homofobia, contra o machismo, contra o racismo, transfobia, são temas inescapáveis 

no punk paulistano na atualidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Feito este percurso, é hora de retomar qual é o objetivo principal deste trabalho, 

quais são os objetivos secundários, e verificar o que foi possível responder ou não. O 

objetivo principal, explicitado na introdução, é interpretar os sentidos de “ser punk” na 

cidade de São Paulo na atualidade. Essa interpretação passa por outras, 

evidentemente: passa pela interpretação das noções que envolvem geração, memória 

e temporalidade inscritas nestes sentidos de identidade hoje em jogo. Isto é, 

literalmente, o que está explicitado na introdução.  

Os objetivos secundários passam por várias outras perguntas, uma delas 

inescapável: se falamos de punk, o que é o punk, afinal? Vou retomar aqui brevemente 

o que tratei em cada capítulo. Para responder a esta pergunta específica, busquei 

analisar e interpretar como o punk é representado em livros acadêmicos e jornalísticos 

em língua portuguesa em geral, e na imprensa paulistana em particular. No caso da 

imprensa, me ative às representações do punk no contexto de sua gênese na cidade 

de São Paulo. Analisei e interpretei também duas práticas musicais e expressivas dos 

punks paulistanos: a organização de festivais, tomando como caso particular o festival 

O começo do fim do mundo, de 1982; e a escrita e produção de fanzines, com ênfase 

também nos anos 1980, e sua articulação com o conceito de comunicação 

comunitária. No final do capítulo em que analiso e interpreto a produção de fanzines, 

tratei brevemente sobre de que maneira a cultura midiática pós-massiva impactou a 

produção de fanzines na atualidade. No segundo capítulo, busquei esclarecer e 

debater conceitos fundamentais para a compreensão dos sentidos do punk na 

atualidade: cultura, subcultura, identidades, cosmopolitismos, juventude e usos da 

cidade. Por fim, no terceiro capítulo, colhi relatos de punks de diferentes gerações e 

interpretei estes relatos à luz dos conceitos antes analisados, com o fim de captar, por 

meio das narrativas de si destes sujeitos, os sentidos do punk e de que maneiras ele 

foi se ressignificando na dinâmica geracional. Feita esta breve retomada de cada 

capítulo, vou agora explicitar os resultados que a dissertação alcança e o que não foi 

possível alcançar. Este exercício de colocar em evidência também o que não foi 

possível alcançar é fundamental para delinear temas e problemas para futuras 

pesquisas.  

Esta dissertação traz uma pequena contribuição para a desconstrução da 

história oficial do punk paulistano. Digo pequena porque esta desconstrução, apenas 
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esboçada aqui, ainda pode ser desdobrada e aprofundada. A história oficial do punk 

paulistano toma como grande referência o livro de Antonio Bivar, O que é punk, tantas 

vezes citado aqui. É claro que este livro é uma referência. Não se trata, de maneira 

alguma, de apagar ou negar a contribuição de Bivar (2018). A questão é que, por ser 

uma obra de referência, muitas vezes os relatos sobre o punk paulistano ficam presos 

no que foi dito anteriormente por Bivar. O documentário Botinada: as origens do punk 

no Brasil, entrevista muitas das fontes que já eram os personagens principais da 

narrativa de Bivar, por exemplo. As histórias ficam presas aos personagens que parte 

da imprensa e o próprio Bivar definiram como os pioneiros. É claro que estes 

personagens são fundamentais e não é possível compreender o punk paulistano sem 

levá-los em consideração. No entanto, há outros personagens que nunca foram 

escutados. Mauro estava presente em muitos dos eventos considerados históricos no 

que se refere ao punk paulistano, mas a “história oficial” nunca o escutou, por 

exemplo. Há um sem número de personagens que nunca foram ouvidos. A história do 

punk não precisa e não pode ficar presa a “fontes oficiais”.  

Esta desconstrução que cito aqui não começou com este trabalho, é importante 

frisar. Há outras contribuições neste sentido, como o já citado Uma história oral do 

movimento anarcopunk de São Paulo (RIBEIRO, 2019) ou o também já citado My 

Way: a periferia de moicano (VELHO, 2018). Esta é uma tarefa iniciada, porém, 

apenas recentemente, e que pode ainda ser desdobrada e explorada de muitas 

formas. 

No relato de Katy Fon são citadas duas gangues punks de regiões diferentes 

da cidade de São Paulo: a Reformatório, da zona Norte, e a Kaos Punk, da zona Sul. 

Estas gangues circulavam, principalmente, pelos bairros dessas regiões da cidade. 

Não que não fossem ao Centro, mas a maior parte do tempo elas circulavam pelos 

bairros das bordas da cidade. Katy relatou que o pessoal da Kaos Punk ia com 

frequência ao Bar do Bal, no extremo Sul da cidade de São Paulo. Bal é o apelido de 

Aderbal, proprietário do estabelecimento (o bar não existe mais). Eu também cheguei 

a frequentar o Bar do Bal. Toquei lá com minha banda na época, o Leprose. Isso foi 

por volta de 2002, 2003. Todo fim de semana tinha evento no Bar do Bal. Com quatro, 

cinco bandas. Muitas bandas punks tocaram ali. Muitas pessoas frequentaram aquele 

espaço assiduamente por anos. Quem contou, até hoje, a história do Bar do Bal? A 

história das bandas que tocavam ali? A história dos punks do extremo Sul da cidade 

de São Paulo? Onde quero chegar: cada gangue punk de bairro da cidade de São 
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Paulo tem uma história particular, ou histórias particulares. Muitas pessoas tiveram 

uma vivência do que é o punk por meio destas gangues, da convivência entre punks 

naquele espaço dos bairros periféricos. A “história oficial” do punk não cobre isso. E 

isso significa que parte importante desta história e dos sentidos do punk nunca pôde 

vir à tona. 

Outra contribuição que esta dissertação traz para o debate sobre o punk em 

São Paulo é fazer uma análise e interpretação do punk paulistano que foge da usual 

análise das letras de músicas. É claro que analisar e interpretar letras é fundamental 

e necessário. Capas de discos também. Indumentária, todos os elementos são 

preciosos para compreender os sentidos do punk. Mas o debate acadêmico sobre o 

punk não pode se limitar à análise de objetos que estão no universo da produção dos 

punks. As memórias e narrativas são fundamentais para a sua compreensão. Por isso 

procurei trazê-las aqui. A reconstrução memorialística empreendida por estes sujeitos 

nos permite perceber como eles tecem suas identidades narrativas particulares 

articuladas à identidade geral do punk, ou de como eles compreendem e se apropriam 

do punk.  

Não busquei estas narrativas de modo aleatório. Procurei trazer vozes que se 

articulassem de modo intergeracional. Procurei trazer não apenas uma diversidade 

intergeracional de vozes, mas também alguma diversidade de gênero. Entre cinco 

narrativas, tivemos aqui duas mulheres, uma delas integrante de uma banda que se 

definia, entre outras definições, como queer punk (o Blatta Knup, de Helô e Gustavo 

“Merdinha”). Também tivemos a voz de um punk preto e periférico. Enfim, o foco era 

a pluralidade intergeracional, mas não abri mão de contemplar a diversidade de vozes 

sob outras perspectivas. E foi esta pluralidade de vozes que permitiu que emergissem 

outras histórias do punk, histórias que fogem da fórmula da história oficial. Como 

salientou Walter Benjamin, explodindo com o “continuum temporal” e as versões do 

vencedor (BENJAMIN, 1985). 

Trabalhar com memórias e relatos foi fundamental para chegar ao que chamo 

de ressignificação do punk na atualidade. Isso só foi possível, também é importante 

frisar, por conta do recorte intergeracional. Se eu partisse de um recorte temporal 

preocupado em analisar e interpretar apenas a atualidade, talvez chegasse à 

conclusão de que o punk está umbilicalmente ligado aos ativismos juvenis e às pautas 

interseccionais. E isso não estaria errado, do ponto de vista de uma “fotografia” da 

atualidade estática e que não leva em conta a historicidade e a passagem do tempo 



194 
 

 
 

envolvidos na constituição das identidades punks. Por meio da pluralidade 

intergeracional de vozes, foi possível perceber que o punk vai se ressignificando 

conforme a dinâmica entre as gerações se dá na passagem do tempo. Nos anos 1980, 

o punk paulistano tem o sentido de uma rebeldia mais geral, uma revolta contra a 

realidade opressora de desemprego, ditadura militar, falta de perspectivas da 

juventude. No relato de Mauro o punk surge como um grito de revolta, uma forma 

possível de expressar e gritar para a sociedade que “tudo estava uma merda”. Já há 

uma identificação com o anarquismo, mas ainda é um tanto confusa e sem um 

aprofundamento teórico de fato. No relato de Katy, sobre os anos 1990, já é possível 

perceber que a aproximação com o anarquismo é mais consistente e sólida. Há uma 

preocupação de alguns grupos de se definirem como “anarco-punks”, há a 

preocupação em ler os clássicos anarquistas com regularidade e conciliar o ser punk 

com uma militância anarquista em sentido estrito. No relato de Leandro é possível 

perceber que estas práticas de leituras, construção de coletivos e militância perduram. 

Depois, no relato de Helô, a aproximação com o anarquismo já é algo consolidado e 

pressuposto, que se expressa de modo prático e de várias formas, com destaque para 

a prática de ocupar moradias desocupadas. Por fim, a junção do punk com os 

ativismos juvenis e as pautas interseccionais ressignificam o punk na atualidade e os 

sentidos da rebeldia expressa por essa (sub)cultura. Como Leandro citou em uma 

parte do relato que não entrou no terceiro capítulo: hoje é inadmissível um punk 

machista, um punk racista, um punk homofóbico. Ser inadmissível, no entanto, não 

quer dizer que eles não existam. Quer dizer apenas que, no meio punk, quando 

alguém expressa discursos ou perpetua práticas machistas, homofóbicas e racistas, 

os outros punks não se calam, eles “cobram” uma mudança de postura e uma melhor 

compreensão do significado atual de ser punk. No Centro Cultural Zapata, que seria 

objeto de pesquisa de inspiração etnográfica antes que a pandemia fechasse todas 

as casas de eventos, era possível ler em um cartaz, logo na entrada do recinto, que 

ali não era admitido racismo, machismo e homofobia.  

Eu gostaria de poder responder de modo satisfatório por que motivo foi difícil 

encontrar um punk na casa dos vinte anos para colher um depoimento. Eu já disse 

acima que talvez isso se deva ao fato de a minha rede de contatos ter falhado nesse 

sentido e, talvez, as formas de identificação com o punk nesta faixa etária se mostrem 

de maneira mais fluida, indireta, mescladas a outras identificações, que tornam mais 

difíceis as demarcações e o reconhecimento. Para responder a isso de modo 
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satisfatório, porém, sem hipóteses abertas e especulações, eu teria que ir a campo. 

Não tenho dúvidas de que há punks dessa faixa etária na cidade de São Paulo. No 

entanto, eles não circulam pelas mesmas territorialidades em que eu e minha rede de 

contatos circulamos. É provável que estejam nos bairros, convivendo com gangues 

como as que apareceram no relato de João Victor. Estão tendo, provavelmente, uma 

vivência do punk que eu só poderia acessar indo a campo. Fica esta ponta solta como 

um possível objeto de investigação futura. 

A onipresença da cultura midiática e pós-massiva também traz novas nuances 

ao sentido de ser punk e ao consumo desta cultura que, como constatamos, não é 

apenas musical. Dizer tão somente que os fanzines migraram para os blogs na 

internet, ou que os LPs e CDs migraram para o Youtube e Spotify seria simplório 

demais. Não se trata apenas disso. Pude observar que o mundo digital é como uma 

extensão do mundo físico, e os dois se interconectam de modo a tornarem-se uma 

coisa só. As redes sociais são um campo digital onde os punks se colocam, debatem, 

se expressam, negociam sentidos. Mesmo quando eu ainda frequentava o Centro 

Cultural Zapata, as questões que eram discutidas presencialmente eram um reflexo 

do que já havia sido discutido antes nas redes sociais. Ser punk hoje também passa 

por ter uma presença digital e marcar sua identidade também neste espaço virtual. 

Para fechar estas considerações finais, trago alguns problemas e possíveis 

temas de pesquisa que não consegui trabalhar aqui por falta de tempo, mas que 

pretendo investigar no futuro.  

As narrativas sobre os grupos punks nas bordas da cidade de São Paulo 

precisam ser mais bem exploradas. Há uma riqueza e diversidade de narrativas que 

escapam à “história oficial” e podem dar uma contribuição valiosa para elucidar os 

sentidos que o punk assume conforme mudam as perspectivas sob as quais ele é 

abordado. 

Outro ponto que merece uma análise mais cuidadosa e demorada é a 

identidade punk. O caso do músico Supla, no segundo capítulo, pode ser explorado 

de um modo mais aprofundado, assim como o de outras representações do punk que 

escapam àquilo que os próprios punks definem como punk.  

Por fim, a junção dos ativismos juvenis e das pautas interseccionais com o punk 

também é um tema que merece ser explorado de modo mais aprofundado. De que 

modos isso transforma ou não a identidade que os punks constroem sobre si 

mesmos? Como as novas gerações, para as quais colocar essas pautas em questão 
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é quase natural, negociam sentidos com as gerações mais velhas, que temem que o 

punk se torne por demais “politicamente correto” ao aderir a essas pautas? 

Enfim, não são poucos os problemas e debates que o punk desperta quarenta 

e poucos anos depois de seu surgimento na paisagem visual e sonora das cidades. 

Espero ter dado alguma contribuição para manter estes debates vivos. 
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