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NOTAS SCBRE 0 MOVIMENTQ 

Sua pOlencia Ii de surgir do nada, ou de urn breu 110 profunda que a escu
rid10 os dissimula pelos !!Ontomos dos becos. Na penumbra, Ii distincia das 
negocial'0es mais 6bvias, seu aparecimento ~p1ende, por ina, de uma luz 
bern mm lolensa. A!i ve:zes em que 0 punk fez sinais no cenirio mundial 
do rock foi semple uma intermpl'ilo vioienta, inlempesliva, breve. Uma 
fulgura~lo. Porque 0 punk nlIn e tramado pela mldia, por rom "que esses 
interesses 1110 estejam ausentes. Ete e esse momento de grande 'cxaltal'lO 
em que 0 extrema do novo explode e tramloma todD 0 resto, ante! que 
qualquer reglnro seja (eito dele, antes de qualquer inscriflo na memoria 
da hist6ria e da reportagem. 

"Punk" foi a denominal'JIo dada as bandas inglesas que em 76f77 
comel'aram a fazer urn lipo de som que arremessava 0 rock pari novas dire· 
~O(S e numa virada 110 extrema que tomou nost:llgica qualquer relomada. 
Pela alilude musical e politica, ism: 0 punk vcio para nlo salvar Ilada (e 
nem a si mesmo), A banda "Sex Pistols" tinha Jonnhy Rotten no vocal, 
Steve Jones na guitarra, Paul Cook II! bateria e Glen Matlock no baixo 
(mail tarde. Sid Vicious sena 0 baix.ista). Pelo que dizia em suas letras 
(agressiv,ls: dcnuncias politicas, e 0 cinismo na absoluta advcrsidade), pot 
levat 0 rock j, sua mail aspcra tealiza~o, elSa banda se apololl tambcm 
num novo tipo de platlHa (participante, de visual tlo contundente quanto 
aquele som) e proVQcou outras bandas a produzirem esse deSCOllccrto. Na 
tpar:a, eram "The Clash", ''The Damn,ed", ''The Jam", "Buzzcocks", 
"Eddie and lite HOI Rods", "Siouxsie and the Banshees", "The Vibra
tors", "Subway Sect", 0 som Ii muito simples, e muito ripido. Basicamen
Ie percussiVQ, com vocal wolento, Contra a complica~ao do "rock progres
sivo" que se fazia na epoca, 0 pUllk,rock Ii 0 U50 irnediato do instrumento. 
Produzit isllensidadc e lan~ar um desafio - essa a contUlldencia do punk
e fazer isso com 0 minimo. a punk. surgiu entlo num momenta em que a 
extrema complexidade de elabora~lo e execu~o fazia do rock uma obra 
de muitos aliOS de trabalho (as etapas de progreS$O e matura~o) e muito 
dinltciro para comprar os mais sofbticados equipamentos. E enquanto as 
emelas do rock pnvavam com os reis (e quando 0 rock perde sua ro~a de 
contesla~.1o, loda a sua estranheza), Jonnhy Rotten aparece com dentes 
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«tIagados (e seu vulto fragil) - uma atua~o que contaria com was des
vantagens para agir_ 

I&SO com todos eles, em todos os mQIllentos do aparecimento do 
punk: garotos pobres (vindos do subu!bio, anonimos, de que se espera que 
se calem peJo menos)_ "Punk" em qual.quet contexto i sempre 0 que M 
de mais baixo e vii, plr llezes Ii insulto - e a palavra guardaria 0 gosto de 
sordidez incontornwel que !he confere esse poder de desconrorto quando 
pronunciada (e, por mais que se explique a que e, sempre levanta duvidas, 
jamais se esclarece par completo). "Madeira apodredda" nos diciomirios, 
pivete. Ou, entre os negros da gangue de Chicago estudada por Keiller. 
"being a punk" ~ 0 oposto de "I!a~illg heart': Ii tudo 0 que de piot se pode 
fa.zer. Ate que a palavra veio designar entAo esse levante oconido nn rock. 
em 76, na Inglaterra. 0 punk americana aconleceu na epoca com inflexao 
mais amena, embora ainda contundente: Patti Smith (e seu lance com Rim
baud) e Tom Verlaine, as bandas "New York Dolls", "The Heartbreaks", 
"The Ramone!". ~ na Inglaterra a grande exploslo: no 100 Club aconlece 
a First London Punk Rock Festival, em setembro de 76 (20 e 21), reunin· 
do wria! bandas (inclusive Sex Pistols e The Clash). 100 Club, Roxy, Nash· 
ville - onde os shows aconteeem na epoea. A loja Sex (antes Let it Rock), 
de Malcolm Mclaren, que vende roupas de couro, e urn ponto de encontro 
para esses punks. &sa grande intensidad-e se dilui, eontudo. em seguida Ga 
em fIllS de 77). numa "oova onda" de uma diversidade de ritmos, visuais, 
estilos (tudo que poss.a ller vendido). Essa materia negodlivel que foi a mo
da na epoea e coincidiu com 0 siJencio do punk chamou-se "new·wave". 
As bandas punks acabam ou come~am a inclub: novas tepdenelas, a diversi
ficar seu eslilo, voltadas agora para a demanda da plateia mais amp!a do 
mercado musical. Enquanto 0 punk, ao contrario, como op~a:o musical 
e atitude pol/tiea, impee toda uma inlransigencia. 

A fo~a com que, em 81, 0 punk reaparece (band33 por toda parte, 
em todo 0 mundo) fn apostar numa palencia sua de renovar inesperada· 
mente 0 desafio. E 0 80m agora Ii multo mail rapido, com music33 brevis· 
sim33. ~ 0 hard-core. Na Costa Oeste dos Eslados UnJdos, mulliplicam·se 
asbandas("Adolescents", "Dead Kenneddys", '''I'he Teen Iddles", "MDC''). 
No mundo inteiro: lnglalerra, Alemanha, !ttlia, Finlindia, lugoslavia. 
Unilo Sovietica, Holanda. Espanha. A banda escocesa "Exploited" leva 0 

que llera para 0 punk urn lema e uma arma:Punk's not dead (seu I.J> lan~a
do em 81). as skin-heads (gO/po de visual parecido com 0 do punk, de ca
be~a raspada) reunem-se, nessa epoea, num movimenlo chamado 
"oj", enquanto pJate!a de bandas que tamblim levaram esse nome (palavra 
da giria dos bairros pobres de Londres,o cockney. e que ~ grilada nas mu· 
sicas). a sum oi e lnclufdo no repcrt6rio de algumas bandall punks, inclwi· 
ve aqui no Rio e e urn ritmo roais Jento que 0 punk. 

Par essa epoea, 0 Movimento eclode no Rio e em Sio Paulo. 
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a rock tern urn alcance mundial. Ele passa por muitos lugaru, vindo 
de longe, e l,j entra em contacto com os rilmos aut6ctones, transtomando
os, de toda forma modifieando om equihbrio anterior, inoculando sempre 
urn eSlIangeirismo numa supasta genuinidade original. Mu.sica que pode ser 
ouvida nos mais di(erenles cantos do mundo (e entendida. sentida, deseja
da) - .uma prodiciosa licia universal. Marcadamcnlc jQvem. e umayouth 
CIlIIU, .. que anicula essa lingua, intemacionaImente. Assim, em lieU percur. 
so, 0 rock e quase sem origem, ele funciana mais como urn hino mesmo 
dos jovens, muska do planeta Terra. Com isso 0 rock tern, de prineipio. 
urna fun~~o politica: ao impor essa eUrweza em .qualquer lugar. Em va
rios mom~ntos de sua passagem. contudo, urna situ~~o de comercio e ca
pitaJi.za~ao diluiu essa potencia, ban3lizando-o, fazendo dele mera merca. 
doria v.:ndavcl. moda, onda. ~ 0 punk que resgata a fo~a politica do rock 
30 f<lZ<lr dele (imediatamente. diretamente) urn instrumento de interven~o 
- na lonna da musica, nas letras. na atitude. Embora as punks nlo layam 
rock - "punk·rock" Ii ligeiramente inadequado, e e talVel. no intersticio 
dessa inadequa~ao que a questao do Movimento Punk se desdobra mw vi
vamente. 

a Movimento Punk, no Rio, surgiu contemporiineo i reativa~lo do 
rock na cidade. hi tres anos. Foi quando muitas bandas se Connararo e as 
casas de espetaeulos se abriram para esse tipo de sum. a Movimento toma
va impul8O, contudo, em outro lugar - no silenciQ, na distiincia, na R!beJ
dia dos beeos subu!banos. Ele lie lazia de OutlO modo, longe da banaliza
~~o que foi uma infledo bem marcada nesse ressurgimento do rock no 
Rio. Quem esteve nos shows que aconteccram desde fins de 82 ate recente· 
mente viu 0 que uma atua~ao Plink pode deflaglar: desobediencia, intene· 
rencia. intensidade. 

Eles falam do fun do mundo, agem e sabem que nIlo hi futuro. Os· 
tentam signos de choque na roupa e na pele (alfinetes no roslo, suasticas, 
braceletes de pinos e pregos). Proyocam atrito com tudo que os cerca, so· 
brctudo 00 Rio, em que uma situa~ao de beira·mar e sol Caz vigorar como 
norma 0 riso f:itil e umasuposta "descontra~;lo". a que eles mostlam e 
urn outro funeionamento da cidade. que eles anunciam e u&am em seu pro
testo. 

Embora mllitos s6 tenham tornado conhecimento do punk com 0 
alarde que a midia esui Cazendo (personagem de novela, tema de can~So, 
rder.!ncias constantes oas radios, roupas nas butiques), ele ja '(em sendo 
tramado ria cidade hi! urn tempo - petol subUrbiQ~ e na~ ruas mais eSl;USII3 
do ~ClltrO. Quem ceSluma vagal por aquelas regiOes ja os viu mllitas vezes, 
juntos em bando. E a grande intensidade lie produz.iu quando esse segredo 
cst~lldia 0 ak:lHce de seu protesto ate onde nenhuro de nos poderia suspei· 
tar. t\ cidadc atingida por esses ereilos. tudo se fez imperceptivelmente. 
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caprtulo I 

As luus em tomo apenas atingem 0 que acootece na praya - ainda aela· 
ram, mas sua visilo ~ urn poueo aturdida pela distancia. C~ntudo nos 
acenam, Ii ceno, nos mostram que estamos em melo ao mOVlmento dos 
carros, os letreiros dos cinemas, 0 alarido dos bares, 0 fluxo de pessoas, 
sem ceSSat. Se vamos em frente mergulhamOS nessas luzes, encontramos os 
cinemas e os bares, a esta~o do metro. Atflis 0 mar como limlte di acesse 
ao suI da cidade. Urn poueo mais alem os onibllS que se dirigem para oorte 
c suI· e a parada final dos de Niter6i e dos suburbios. As pessoas que eircu· 
lam 01iSSa5 Imedwo;tl"es pereonem os cinemas e os bares, estao as valtas com 
os onibus, altavessam as autopistas para chegarem ao mar - se elas querem 
cortar caminho para essas direyOes ou se perambulam ao abrigo da agita~ilo 
maior do lugar, passarao decefto pot essa pCGi~~o por onde se movem CG 
punks e que funciona mesmo n~ regiito como uma passagem, uma esplde 
de via tatiea de acesso a esses limites. 

A praya Mahatma Gandhi se estende desde a avenida Rio Branco na 
sua extremidade m:ixima que abre para 0 mar e 0 aeroporto (duas fugas 
po$lliv~is), ate urna regiao mals interna que ja c Lapa, rodeando-se entao da 
Cioelandia e seus desvios e do Passcio PUblico. Nito em sua face mais de· 
serta emaii exposta - a do mar, a mais frondosa, que anunda espayO li· 
vre, deslocamcntos amplos -, mas 113 que j:i foi atingida pelo movirnento 
da cidade, mm exigua, que algumas arvores e urn estacionamento de car· 
ros povoam, 0 lado da pra~a que olha diretamente a Cinelindia - i! por al 
que. 03 punks se re(J.nem. 

Em junho de 83, quando nos conhecemos,j:i a estatua d.o intemado, 
nal pacirlsta GandhI, que fica exatamente naquele lugar, trazta na cnorme 

coxa de pedra urn r/!J... de anaIquia, por cima de nO$llas cabeyas, Iii no alto 

suspenso. Nlo urn estatuto ou emblema partidario - era uma estrela ano-
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mala de brilho opaco, uma sorte de luz negra artifICial que se aeendera por 
urn ato scm meta e de puro efeito local. A esllitua est1t num plano mais 
alto que cOiUtitul urn pequeno mum ao longo da caJ~ada e que paia CG 
punks serve de banCO. Como s6 a ponta ~ de pedra, a grama eome~ando e 
se estendendo al~ 0 centro da pra~a, senta-se bern na beira e e sempre (lOu. 
co· tempo que se fica ali sentado. Para isso tambem servem os carros, os 
maiores abrigam muila gente (0 gesto e de apenas se encostar, na imincncia 
de sair fora). E, de toda fonna, estar de pl \! melhor para quem nilo vai 
ficar sempre ali; os punks nito cessam de se deslocar por aquelas imedia· 
~oes. 

As noites nlo recusam 0 negro. Encostar-se no poste da pra~a com 
uma jaqueta negra cheia de pinos e ranhuras e na manga urn retingulo de 
teeido com a inscriyfo "Black Flag".1.evar ~ boca urn cigano com 0 pulse 
(por vezes fnigil) protegido pelo bmc<llete de couro com pinos prateados 
e pregoS. Alem do negro, 0 verde-musgo e 0 Cilqui do' uniformes militares, 
o vennelho, 0 roxo das camisetas com estampas des bandas. E naquelas pri· 
meiras noites de sexta..feira eu vena os nomes dessas banda, que outras 
tantas vezes encootraria: "Black Flag", a eaveira da "Discharge", 0 moicana 
do "Exploited", "UK Subs", "Qash", "Kaaos", "Adolesceots". As vezes 
o jeans e algumas suasticas, perigosas, dubin, interessantes. Os batons das 
bandas presos 00 jaco (a jaqueta do punk) oU nas camisetas e cintos e co· 
leiras de eouro com pinos. 0 cabelo cortado rente, para rapazes e m~as, 
e geraimente arrepiado. 0 moicuno e 0 que de mais pontiagudo urn cabelo 
humano pode envergar: como 0 indio, uma crina de pontas separadi15 vai 
desde a raiz na frenle bern pelo meio da cabe~a contornando 0 criolo, 
ate a nuca numa altura que pode chegar a urn palmo: do! lados a cabe~a 
rasp ada a zero. Nada se suaviza, nenhum contorno se arredonda. No espe· 
tadi~o dos pinos e dos cabelos, a esl~tica punk ~ dura e agressiva. Po~m 
s6bria e sudnta. Nlo \! diflcil observar que 0 visual punk tern a eleglincia 
da justa medida. Nada sabra: 0 que se salienta do corpo se projeta como 
arma - 0 cabelo moicano, os pregos e pinos -, como a limina que salta do 
eanivete. 0 resto se resolve ali, na COIlCislO do cabelo curtissimo, dos 
b6tolls s6 0 suficiente loquazes para anunciar as bandas, nO invOlucro bern· 
trayado das jaquetas, na gravidade dos coturnos militareS que os rapaiieS 
ca\~am. A conente na cintura ou 00 pe:lCO~O anunc!a urna iminencia de 
ataque, ela deve eslar a postos, assim como se e:l1li sempre preSles a 1IS:i4a. 
a alfioete na bochecha ~ real. Alguns punks tern dois ruros que deixam 
passar urn alftnele. As meninas, menos numerosas, vestem calya comprida 
ou rnini-saia curtCssima. E por veus Slo 40 e SO punks que se rellnem nl 
semi-obscuridade dessa passagem, a que se chegam por vezes andarilhos 
com mochilas (e ali isso se caracteriza e~tranhamenle como outra epoca, 
assim como urn "on the road" de antigos beats), vendedores de Mentex e 
muito' mendigos. A noite da Lapa e da Cinelindia se especializou numa 
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diversidade de reinos que se entrecruzam, se olham, conYivem e entram em 
choque, de toda fonna passam por all, param nos bares. 

A noile de sexta-feira ~ uma hora de cansa~o e come~o, em que ter
mina 0 lonso expediente da semana ou, para os trahBlhos notumos, se [n
lenllifica vinlentamente. A Cinelandia Yive a lensmo da diversidade, 0 atrito 
dessas popula~oes que contudo se encontram nas cal~adas. 0 pessoal des 
escrit6rios ocupa os bares, senta-se nu mesas extemas ou bebe de EN! nas 
adegas da Senador Darltas ou Alvaro Alvim. Os camelos sliD muito nume
rosos nessa epo~a: balas, pequenos objetes como carteira e chaveiros, e os 
brincos que fazcm as cabeludos vestidos de cores Yivas. Muita gente que 
est~ 56 passando e faz dali uma ponte para atingir outro lugar. Ocupam os 
bares por vezes grupm saidos de reuniOes de sindicatos e outras represen
la~Oes que eltistem pOT ali. Em frente i Camua Municipal, freqilentemenle 
a1guma '"manifesla~a:o" acontece: reivindica~oes poiiticas, oil af 0 local se 
enche de cartaze!; exibi~oes de contorcionistas e acrobatas; cantorias de 
crentes; discursos aparentemenle vanos de semi-bebedos da regilo. Grupos 
de gays pOf toda parle, e os travestis mais pelas rue!as que da Cinehindia 
adentram a Lapa. Mas t na Riachuelo que·h:i maior concentra~o deles, i! 
onde trabalh:ull - tamb~m na Mem de sa em volta des Arcos da lapa, e na 
Gomes Freire. Nessas ruas e IUdo mais escurecido, nllo slo mals as luzes da 
Cinel;india, nada Ii t~o claro. A ultima luz mais 6bvia e a Sala Cecilia Mei
rcles. !}J{ em diante, em dire~~o aos Arcos, uma maior gravidade dos ca
minhos leva a lugares mais duvidosos; 0 cabaret Casanova, com strip-lease 
gay, a GarOla da i...:Jpae Quiros. A prostitui~:Io feminina Ii interna na Sena
dor !}Jnlas. bem pr6llimo oj agila~:Io da Cinelandia, mas de onde se pega 
urn atalho escuso ale os Arcos. Li as bares abrigam essas me<;as, os carros 
param, ou podemos v.i~as encostadas nas grades de umaloja fechada (sinal 
de repouso de alguns enquanlo e!as Slio insane! a essa hora). E quanto mais 
so: avan~a na madlUgada, mais os contomos se marcam, mal$ se agu~a esse 
quadro: os que bebem .ill beberam mais, os que perambulam, trabalham, 
percorrcm, estSo mais e mais exaltados. A madrugada agrava tudo oa Lapa. 
Nas veus em que ficamos ate altas horas vagando, n1£o haYia duYida, a 
ausencia de repouso extenua 0 corpo e traz urn britho. "F1<il1erle", se diz, 
andar a esmo, scm meta ou rumo preciso - como os primeiros bandos de 
jovens "apaches" em Paris no inicio do seculo. Os punks slIo jovent eolrc 
15 e 22 anos que se deslocam em bando e n~o e dificil pcrceber que estlo 
juntos e algo os une. NSo s6 0 visual mas a atitude;eles tern a inquietude e 
a disperSilo dos grupos sem lider; quando caminham e!es se propagam, 0 
bando se expande pelas roas sem gregarismo, maotendo cootudo a mesma 
maneira de enfrentar as coisas e as pessoas, num atrevimento tranqUilo e 
scm revide_ t claro que por vezcs hi brigas. Os boys (n1lo-punks) que Hcarn 
no bar em frenle ao pollll jli Yieram provocar (incomodados com 0 que? 0 
que os perturbaria?). Mas a quest!o da violencia e mais complicada entre 
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os punks, e ~ alga constantemente presente no funcionamento do Srupo de 
diverSlS mll/leiras que e preciso detalhar. A asressa:o das pessoas em sera! 
contra esse bando e intensa e freqiiente - de como pude lentir 0 grande 
perigo que c! enfrentar 0 mundo desse jeito e nesse grau de exposi~o, 
como ~ possive! sentir-se segura entre eles, 0 coletivo que se produz 
garante e protege. 

o point e a urn tempo 0 loca! de eneontro e a reunilo em sl: diz-se 
que 0 point e pa Cinelindia e sa pergunta como foi a po~t de .5eXta-fe.ira. 
A maneira como esses encontroS se annam me mostrana malS e mIllS a 
riqueza dessa no~lo_·O point atrai pessoas que circularn pela regiio e Ica
barn por se Interessar pelo grupo. Os punks atraem tambem, quando \13:0 
juntos a shows, gente que ouve $Om e ~or essa via se aproxima_ POIICOS 
deles vingarn no Movimenlo, oode se eXLge urn desempenho de que nem 
todos SlI"o capazes_ TodaYia, os punks tambem afastam e se afaslam. Nossos 
primeJros olhares foram em loogos .shows de ~ock e~ ~ue. toda a for~a de 
sua solidlo j~ me sugeria urn scnlLdo e uma mtransLgenCLa de grupo_ PLI
nham-se ao largo e eonversavam entre iii. 0 negrume do batom das mo~as e 
a dureza do couro em grande numero de jaquetas e braceletes eram denni· 
dores de alsuma pnitica, a1gwn exercicio. Em meio 11 variedade inconse
qiiente das etiquetas da moda da maioria do publico desses espetacul~ 
(em que 0 uso de camisetas de banda5.em geral nlo foge tambem a~ modlS
mol, era certo que ali Insistia uma tnbo. 0 cansa~o urbano .que Yla neles, 
sua moYimenta~o em quase furia, sua inquietude me colocavarn no encal
~ da cidade, a me persuntat como funciooaria esse bando. A invaslo j~ 
havia comeyado. 
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cap(tulo II 

INTRODUC;AO 

Bando, gangue, malta. Muitos lobos que caminham pela estepe ou pelo 
deserto. Sua beligerinda no sam e na ltitude, a proximidade de grupo, a 
alusa:o aos guerreiros moicanos - tudo isso me fam percorrer a literatura 
antropol6gica em busea de urn meio de pensar essa tribo, pais que assim 
apareciam par vezes a !Itim, num deslize de gesto, num detalhe de movi. 
menlo (quando os vislumbrava, figurasde relance); indios melropolitanos. 
Na:o que alguma ''analogia'' me induzisse, era apenas uma sorte de $ituQpio 
em rela~:ro aos marcos da sociedade que me faxia pens~~os, n[o POIICO 
scriamente, como uma tribo que nnmldi"'ava por aquela. ru"" perign'2s. 
Deade a inlcio eu sabia que deveria pensar seus deslocamentos. Primeiro 
num sentido (Lsico; eu leria de acompilJlhar sua trajel6ria ao longo dos be· 
cos da Lapa, pelru onibus dos sublirbios, sabre a linha do Irem,alraves dos 
lerrenos baldios. E juntos percorrcmos todo urn lado da carta do Estado: 
as suburbios, essa imensa aria do Grande Rio _ em shows, visilas, emaios 
de bandas. Assim, aonde os punks iam,por onde passavam - isso dava urn 
mapa. 

A exuber:incia do grupo me enchia de pergWltas: como se d~ eSia re· 
I~a:o com 0 'Om? por que a negro? pOl que a suaslica? armal, como fun· 
cionam lodos esses adere~? 0 que ele! falam nas mllsicas,comigo,enlre 
si? Aprendi que nlfO era uma questa:o de perguntar formalmenle, salvo as 
perguntas que os punks fazem mesmo uns aos oulros, sempre esclarecendo 
opinioes quanto a som, band.lS e lemas em gera!. Para mim foi ficando 
claro que seu funcionamenlo enquanto gropo excedia desde logo quaisquer 
reSpOSlas que pudesse obler deles. 0 que delxava a enlrevisla entregue a 
urn cerlo desuso na oeasia"o, afora minhas conversas com 0 Lucio Punk 
Flavio para reconstiluirmos tudo 0 que aconteceu antes de minha chegada, 
islo e, os inicios do Movimenlo aqui no Rio. lsso me levava a estar com 
elcs, 0 maximo possivel, entre eles, estar ligada (isto~, eslar em sinlonia, 
atenta). Na'o que os punks na:o lenham "opinia:o", mas 0 tipo de uso que 
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fazem da palam s6 pode ser compremdido junto a lodos os oUlros mo';. 
mentos que realizam, e isso inelul B dan~a, a mlisieB, 0 visual e gestOli mais 
quotidianos, detalhes de que tentei n!o me descuidu em meu tfllbalho 
etnogr~fico. 

Sobretudo sua inquietude. A velocidade dos aconle<:imenlos no 
point n:ro ~ s6 fisica e pode:ser medida lambe'm pela eficiencia de gestot e 
incessanle troca de inrorma~o: correm revistas naeionais e estrangeiflls 
sobre plinks e som em geral, xerox de capas de disco:!, discos, filas, discute. 
se em lorna disso tudo. £ certo que lamb~m a pressa de movimenlOS, 
como quando tenlei ftInulAos em video com alguns amigos e a cimera ruio 
conseguia acompanh:l:~ru por precisar de urn mfnimo de imobilidade para 
conscgulr captar. Na imagem era isso (e curioso):o punk aparecia na ausen. 
cia, num vulto que paSiava, nurn riSCO impressionisla, e acabamos por ftI. 
mar 0 e spa~oenlre e1es. Mas a agressiYidade que explodia naqueles enconlros 
e a vioienda, mesmo que na:o ho~vesse Iretas (brigas), era OUlra coisa que ~ 
simples correria. Entlfo os via assim e os vejo como urn grupo ruidoso,mde 
boys varando a cidade (i cala de qu.!? qual e a sua aventura?). Isso me 
locaiizou, na Iiteralura sociolOgica, entre as pesquisas sobre as gangues e os 
guetos, e sobre 0 fenomeno da delinquencia juveniL Embora os punks mlo 
sejam delinqiienles "tipicos" segundo as c!assifica~aes, incarrem polo me. 
nos num ''delilo de staruJ", como diz Malza (Malza, David, 1979; 92), que 
e por exemplo fiear ale tarde na tIIa em horariw para adultos, beber, fu. 
mar, etc. De toda forma, eue clima de trtl,,",gr~o e a ~tmosfe.a cntre os 
punks, esse abuso, esse excesso para sua idade e sua classe. E ainda 0 que as 
pcsqUisas em sociologill nos eootam sobre a cidade. Chcguei tambem a 
pesquisa! na area da antropologia urbana,as quais devo me rererir ao loogo 
desle trabalho. Fiz uso lambem de textos mosaficos, na medida em que 
me permiliam compreender 0 bando. 
~ E se os punks podem seT enlendidos por essa via dos bandos, tam. 

bern a musica rock e uma enlrada interessanle. a Movimento Punk surgiu 
internacionalmenle a partir de urn tipo de scm bem-defUlido que e 0 
punk·rock. Com isso ou a partir disso, pode..se falar de uma atilude punk 
que lem a ver com a mUslca1 Qua! a rela,?"o do fUm:ionamenlo do grupo 
com esse tipo de som? No exercicia dessas questoes e51;( a minha procura 
pela litera tum que conla 0 surgimento do punk no mundo e minha disposi. 
~a:o .de ouvir muito e muito som (gravao;:ro e troca de filas no grupo) . .Q. 
Mownenlo Punk em oUlro, paeses, 90.mo-,am~~ffL '!<1l)..S)I_Q.ea.ulo c.J~de 
Fora, na'o se constituiu, contudo,cm padrilo de comp:u:a~ao;s6 me Iemeti. 
a sle na mcdida em.que.D.grupo, em stU fU.ncionamento, eventuo.imente 0 

evocava . 
. Como poderia entro, ao longo dcsses dezenove meses de campo, co. 

mo posso agora falar dessa experiencia oem minha nem deles, do simples 
exerckio scm sujeito de acoplamenlo de tadas essas pralicas (prolestar, fa. 

" 



zer som, vesliI negro)? De fato, nao precisaria tlo simplesmente de concei· 
tos que "~ptassem" de fora essa expe~ncia . .!Jmajs urna plUdplil:a· 
~(o'::'daria coota~fo[que .os pllPjts .maIs.3gl:a)'iIOl..IwlJn~smo que ~ di.cwn 
quaisquer oulru prlfticas: in.terpreta:~as c.umJ~X&r.l«cio.JJljeito is mesmas 
.'licimtl!des .que. etas PIYprias, II tambe"m uraa pnilica que, para falar deias, 
h;l de ancorar-se nelas como uma enlre outras~lnlerpr.eta~lo, tarefa.inruti· 
!!:..AP~lt~ltIJlUSSaJ.deia .de. que nAo~.s:om.lWo.j:dUlivel, n:lo hi sim· 
bolo.primeiro. Como.FQucault oos falil.!'.m Mil!!f_, Freud e Marx.. ~iiO 
hli simbolo primeiro, prim;irio, passivo, Ii espera de elucida~~o, mas Ja e 
deS}ieJogo a interprela~'o de outros simbolos. 0 movlmenlo de interpre· 
ta~:ro nro e a capta~:ro de urna docilidade, mas 0 apoderar-se de uma. ~e. 
sisteneia. Q.J:lu~~I.t.a. ~l)t'l;ts'o.inlerprel~~~.d~.te(preJa&Oes (0 pUnkJa! 
9_ proce§.SagleJl!(Lde . .l04.a. u~a ~t¢tlCJ~J!Ul.ilI.llljca. qqe.m.eu discuJ$O repro· 
cessa e adiciona, subtrai,.exercita). au - para nao repelLr mwto essa pala. 
vra - digarnos que 0 que hi slo produ~Qes, de dtferenles tipos e com di· 
fcrentes efeilo!. Aproveilemos tambt!m essa ultima palana, vamos expan· 
dir agora seu seoUdo: e/eitos nlio 56 como repercusslo, como acabamos de 
usHa, mas como a produ~lo mesmo - e com isso imprimimos:l produ.fao 
uma inflex:ro de superf[cie. Produ90es na superficie de urn mapa:efeitos. 
Eis ai om oulro usa do mapa, nllo s6 ffsico-geognlfico, como j~ mencionei, 
mas 0 mapa dos efeitos, a cartografia dos exercicios concretos. 

Fazer 0 mapa de uma experiencia. De ioitio, isso jii aposta na super· 
ficie porquc ~ 0 tra~o, 0 desenho, algo que se anna com esquadros, papel e 
nanquim, n~o a captura do retralo mas 0 esbo~o de limites. Dianle de um 
relrato as rela~Oes SlO sempre de figura·fundo e de anlerioridade, isto e, de 
profundidade no espa~o e no tempo (por exemplo, a familia a frente da 
easa, no fundo 0 jardim;e as folOS qu~ most ram a1gu~m na infincia, na ju. 
ventude ou dois anos alras). Ao contrario, no mapa a orien~[o ~ pura
menle de dire~Oes e senlidos: noroeste, sudcste, tantos graus ao sui. A fo· 
lha branca e plana, sem profWldidade e Ii ela que se oferece II cartografia. 
Para ir de um lugar a outro (percnrrer as terrllS do mapa) 0 movlmenlo nlo 
~ de merguDiO mas de simples deslocamenl0. Urn mapa, enllo, alude a 
princfpio n[o a uma mem6ria hist6rica mas a urn desiocamenlo geogrMico. 
Poderia talvez, por exemplo, lomar 0 punk e fotograri~o" nomear suas di· 
ficuldades, suas expectativas em casa, seu comporlamenlo no IrahaDlo, Ii· 
pific~·lo como urn personagem respondente a uma situ~[o que eu suporia 
necessariameRle defmidora de meu ponto de partida para esludHos e em 
tomo da qual faria girar as perguntas d"e urn queslionirio - classific~lio e 
categorizalffo, explica~~o, arquivistica. Contudo, lodo 0 tem~ e~ me de· 
fronlava fmedialamente com impa~es que davam lugar a uma lru;mu~lio, 
em seguida a ullla pergunta, a uma afllma~o e um gesl~, a urn novo u.n. 
passe, a urna quesla:O difercnte que nunca $C esgotava alt ornie ela s~rgJa. 
Para estar Ii altura do que se passava, eu me punha ~ escuta - e ern ISSO 0 
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que eu podia fazer para eolender os punks - e permilia que Uo-so essas 
manobras de superficie orienla~em meu delejo de pergWltar sabre eles 
~n~;?" e~s impasses sabre 0 mapa. An pergunlar "0 que ~ isso? por qu~ 
ISSO? , Slloar essas perguntas mesmas no mapa. As aruma~es que fa~o 
aqui.84o oma inlerprela.ya:o com a condi~'o de que elas nlo "resolvam" 
os problemas no sentido em que urn teorema demonstra e enCerra uma 
que5ti1"o. Elas SlI"o uma inte-rpreta~'o 5e a linha dcscendente que se Ira~a 
quando se escava lifo fizer senao resgatar a exleri0.ridade. Como uma ava. 
I~che sobrevindo irrecorrivelmenle, cada vez mais descolando a profun. 
dld,~~e que se abate e se moslra c.omo "u!l' jogo e uma. ruga da superfi. 
cie. Elas slo antes uma experlmelltafao, urn exerclcio de "pensee. 
prob/erne':3 0 pensamento t! urn contorno do mapa, ele nfo e feilo de 
outra malt!ria que aquilo que ele pensa. Ora,comoissoaparecena escritura? 
Talvez os aforfsmas de Nietzsche, que Slio 0 contr~rio das m~ximas que es. 
tipula~ e fecham (0 aforisma interrompe, cria 0 valio, desafia, quer ser 
conqulStado). au escrever ''p~r escada.I", como diz Virilio em Guerra pura 
de degrau em degrau, aos sallos, sem seguir urn desenvolvlment~ peln es: 
gOlamento da~ questOes. De loda fo~a, a escrilura lambem II e)(perimen
ta~a:o, ela II fella de flu)(os e bloquelos, os seus impasses lamMm se silua. 
ra:o no mapa. 

~ trabalho de campo nao cessou de me orientar no pensamenlo e 
na ~scCltura. E na compreensiio de. uma experiencia punk, 0 que armw os 
fazla plU\~ - a pobreza? 0 subtlrblo?o som? a gangue? a vioJencia? 0 pro. 
testo? 0 VISUal? Em alguns textos te6[lcos que consultei, na maioria dos ar. 
tigos de revistas e jornais sabre punks no Rio e no mundo e oa quase tota. 
Udad~ das conv.ersas que liVe ~om pessoas em geral, achei uma es¢cie de 
defiru~lio nega~lva do aconteQmento punk. Com frequencia, ns punks apa. 
recem como uma resposta ;i crise economica, urn resultado de impasses a 
nivel de governos, mero produlo de uma precariedade que outros provoca . 
ram. Por exemplo, 0 artigo da revisla Time de outubro de g3, "The tribes 
of Britain", Clll que as tribos aparecem como 0 resultado de urn fracasso 
da.s institui~Oes em a~imilarem a juventude, produzindo ''a generatiOn 0/ 
allellated yoU/Ill who have tumed co tribalilm to give their lives meanillg'·· 
(24 de outubro de 1983, p. 31). Nes~e mesmo artigo, as ''tribos'' aparecem 
retraladas como !ipos ou categorias: os ''punks'', os ''mods'' os ''bikers'' 
os ''skinheads'', etc. £: uma galeria de retrains, urn afa" botiinl~o de classifi: 
ca.ya:o em que cada grupo (haver.! mesmo esse "~ada", ou ser~ isso uma 
conlingencia da ffsica desse arquivo imagin~rio, uma "ficha"?) aparece alo. 
cado no seu escaninho scm causar mais problemas. A atitude responsiva 

"'urna geru<;~o de jovens Illienados que se vollou pam 0 Irib~ljsrno a f"lm d. dll .. nl~ 
do is su ... oidas· .. 
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de!lSes grupol que surgiram, no C&SO, na lnglalena (serA assim mesma? por 
esse e outros artigos se adivinha muito pouco) coloca aua atu~o como 
uma canaliza~o da frustra~o dajuYenlude. . . 

Meu encontro com os punka no Rio, e na medlda em que 05 II co
nhecendo roais e mais, me punha curiosa quanto a essa questfo do punk e 
da "crise". Ora, vendo'OS explodir em som no palco, ficando a seu lado nas 
fetlas no momento da dan~a, dasconversas, das despedidas, vendo-os falar 
de musica, protestar, eslando com cles no point e nas run do subllrbio, ou 
simpleunenle conversando com urn e Dutro _ eu nlio podia,nlo posso crer 
que aque\e exercido sO se pudcsse defmir como uma respas!a a ~utra coi.sa 
e que aquilo esgolasse seu funcionamento. Isso me levou a suspeltar dessas 
afu:ma~es perernpt6rias, aceitando-as como posslveis contudo mUito ge
rais, e por isso""simultaneamente verdadeiras e (alsas. Como Foucault diz, 
referindo-6e a dedu~oes aeerca do poder que se Cazem a partir do rename· 
no geral ate urn n(vel mals molecular. Por exemplo. a tentativa de expli· 
car a represslo da sexualidade infalltR pela domilla~1[o da dasse burguesa. 
"Nlo ~ a domin~lo global que se pluraliza e repercute are embaixo",· ,ao 
contrario, e preciso tomar os fenomeno& do poder na exttemidade mais In· 
fLflitesimai e, por uma an~lise ascendente, verificar como eles dO anexad~s 
por fenomenos mais gerais, cooservando ao mesmo tempo uma autonollUa 
relativa. A afinn~a:o de que a "crise" gerou os protestos pode~e contra· 
por, sem alarde, 0 seu contrlirio, ou seja, a exlstencla de urn agntvamento 
dos problemas de uma na~o nio implica necessariamente revolta, mas po. 
de gerar abatimento e prostra~o; n!o a violelleia mas 0 ~obilismo. Entlo 
n:io II sO is.so, ou 1110 II bern is.so;ou ~ isso e seu contrano possfveJ. Ou en· 
fm e preciso outra coisa, porque se fosse asslm seria ClIeil demais. 

Havia ali ent:iO uma positividade - eu pensei -, algo que podeHa set 
visto por si mesmo e por onde se poderia passar rumo a outras pratieas, 
outros Cenomenos (na hist6ria da cidade, por exemplo, ou na historia do 
Movirnento Punk no mundo, no alcance do rock, III quest!o da juventude 
nas sociedades industriais). Enfim, aquele mapa era tamb~m uma entrada 
para outros mapas, e em si uma terra firme para Minha curiosidade leOri· 
ca (e political, mat~ria para "sonhar alto rninha pesquisa".s Alga para 
o exercicio de urn fasc/nio: 0 prlller de pensar - e assim eonliei no que 
observava. Ao mesmo tempo, como aquilo me precedia em todos os 
sentidos (na cronologia real da ·hist6ria e no tempo infinitivo do aconte· 
cimento),6 tiz tudo para merece~o (como para Deleuze ''ser digno" ~ uma 
atitude que faz saltar 0 sujeito e dcixa s6 0 acontecer,omorret ,0 esc.rerer). 

Algumas rezes me foi dito que 0 Movimento Punk nlo selJa algo 
''brasileiro''. Contudo, h4 pessoa~ que se dizem punks no Rio, em Silo Pau· 
10 e Juiz de Fora, fala-se desses punks nas mais diversas mfdias a ni.vel!la· 
eional (radios, videos, TV, revistas,jomais). 0 fato e que!sso que eXISte no 
Reino Unido, nos Estados Unides, na Finlindia, na Holanda, na AlemanhB, 
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na Franiia, no Mexico, Ila ItaJia, na Unilfo Sovietiea e onde rnais !alvez 1110 
se saiba - isso eclodiu aqui tamb~m, acoplatlo a autros fenomenos, inndin. 
do~ de oulros modos, operando de urn jeito proprio que e possivel de~. 
crever. As sociedades ocidentals vivem uma ve!ocidade cada vez mais ace. 
lerada de desterritorializa~o em que a delimita~:iO das frontalras lifo e tlo 
simples. 0 rock mesmo tern sido uma dessas can~oes planet4rias que varam 
a Terra aparecendo aqui e ali, deslocando os ritmos aut6clones e produZin. 
do fenomenos que uJtrapassam as historias locals. Essas afuqla0es gerais 
nos Uo !lteis no medida em que pennitem perceber que 0 que M, de ime. 
diato, sa:o varia~lies em series diferenciadas, cada qual com exercicios espe. 
eificos e repercusslies diferentes. Entre essu varia~lies, algumas Cavore. 
cern a ilUSl"o de urn segmenlo global e homogeneizante (por exemplo, a 
"natlo" au a '1ingua·mle") por permitirem que se levante a questao da 
"Benuinidade". Em oulras se evidencia desde 0 in(cio a multipticidade du 
pr~ticas em qualquer sociedade, em qualquer lingua, ao bel.prazer do <.l~. 
sejo, ''tantas linguas quantos desejos houver".7 Entre estas 0 rock, pelo 
seu constante estrangeirismo, POf nunca "pertencer" ao Jugar onde eSla e 
constituir assim urn local privilegiado onde, em detrimento de criterios co. 
mo ''autenticidade'', se afirma imediatamente a varialt!o. Assim 0 Molfi. 
mento Punk, por $C apoiar lambem nesse alierusmo, estaria pronunciando 
a sugest.:ro. 1:1"0 difici! de aceltar, de que existem odrios descjos. Por mllita! 
vezes me vi achando also do Sid Vicious no Vielname 011 no T~!u, OU 0 

jeito meio fr4gil de algum punk finlnndcs (a contra~io aguda 110 rosto deli. 
cado, a impress:to de uma for~a urn pouco tn!mula) que vi numa foto apa. 
rec~r em mals de urn punk daqui. Ora, n.:ro porque algu~m "eopiasse" al. 
Boom, mas porque a1guma luz. resplandecia aqui e ali, era urn lampejo que 
eu mal pereebia, urn momento que t!nha a ver com urn tempo deles e com 
o meu olha! e como eles olhavam, na foto e ali quando todos se juntavam 
no point. 

A situa~o do antrop610go estudando em $ua sociedade coloca a 
questa:o da distancia cultural, pois que ai, supostamente. a familiaridade 
com os padrlies eulturais em jogo impediria 0 eslranhamenlo necess~rio a 
uma pesquisa eficiente e isenta. Interessante quando Gilberto Yelho mos. 
Ira que a quest:ro do estranhamelZlo na:o passa pela distancia Cisica. E, ao 
assumir a possibilidade de tal experi~neia nessas eondi~~es de pesquisa, 
gostaria de apoiar·me, em primeiro lUgar, na afjrma~lfo de Gilberto Yelho 
das '1mlmeras descontinuidades e diferen~as provindas de trajelorias, ex. 
periencias e lfivencias especificas" (Velho, 1980: 16), que nos gatanle a 
noy«o de uma sociedade na:o-homogllnea e, sobretudo, 0 que nos interessa 
de perto, urn meio urbano que admite inlernamente distancias euhurais 
diseerniveis. lsso nos prepara para admltir 0 segundo ponto:a propria posi. 
~o do antropologo jli e recortada por diferen~as e deseontinuidades. Pm. 
tanto a "posi~:io de pes<;luisador" ~ tlo-somente urn uso que se pode fazer 
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dessas variOl~Oes em que se trata, no caro, menos do exercicio dessa plura
Jidade e mais de uma caracteriza~o por atributos. Outros exercicios sliO 
contudo po~iveis. 0 que j~ introdUl: urn segundo problema de que Gilber· 
to Velho tambem trata, 0 SUPOSIO comprometimento do antrop610go, por 
ele pertencer a uma cena cultura. classe ou segmento social que marcaria 
sua compreensio de ouuas pr.lticas estranhas a ele. A pista para a salu~lo 
dessas dullS quenoes, acredito, esta em se considerar 0 usa que se faz da 
multipliCidade que esti dada desde 0 inicio na rela.,a:o com 0 objelo de es· 
tudo. As duas questOe5 aparecern entlojsSim; 

- 0 estranhamento ~ antes de rudo urn estranhamento de si mesmo; 
ponanlo para 0 pesquisador um movimento interno do pensamento no seu 
exercicio com os conceilos u6ricos e com as experh!ncias no gropo estu
dado. Esse estranhamento de si mesmo j~ Ii colocado pOI Gilberto Velho 
(Velho. 1980: 18) como marea do trabalho antropol6gico, uma "especifi
cidade". 

- Os segmentos sociais que podem parecer uma circunscri .. a:o defmi· 
tiva niio s:fo seniio urna das disponibilidades na trajet6ria do pesquisador 
que pode conectar·se com 0 gropo que estuda a partir de muilOI p610s de 
liga~,1o que 550 todn essas difereoo;as que 0 atravessam. Em suma, se urn 
j:i 5."1"0 muitos, essas conexOes multiplicam mais ainda a possibilidade de va
rios cx~rcidm, varias alu ... Oes de eada um do grUpO, inclusive do pesqui· 
sa<lur. E importanle: 0 aproveitamento dessa est["3Jtheza estabelece tais co· 
ncxoes numa mesma !uperficie, sern que nenhum momenta de uns e de 
outros ou nenhuma profundidade provinda da experiencia de quaiquer 
urn que !cja imponha urna subordina~~o. Esses contactoo se expoem num 
mesmo p/UIlO ",' exterioridade. £ ponanlO 0 uso de uma estranheza qlle 
atravessa qualqucr "posi~lIo" qll<l torna possivel uma pesqllisa (em qual· 
que! lugar). qualqutr p~squisa. 

o primeiro problema (da possibilidade do estranhamento, que inclui 
a ques\tro do pensamento mesmo enquanto exerdcio), mais dificil de seI 
Icsulvi<lo, d~vo retoma·lo ao longo desle trabalho, na med[da em que a 
apresenta~tro das questoes que concernem a meu objeto de estudo for tal· 
vez esclarceenuo esscs pontOS mals gemis. Quanlo Ii qucsl[o da relay3"O 
com 0 grupo, goslana de eoloca·la a nivel tambim dOl escolha do tipo de 
diseurso para falar os punks. ~ no excrcic\o dessas variayoes que nos atra
vessam. na possibilidade, nlo de assumir v~rias posiyoes, mas de utiHzar a 
P~$$3gCIll entre elas (como 0 movimenro no cinema, que se produz do de· 
saparcclmcnlo da imagem cslaeionaria), que vern acontecendo 0 conlacto 
com elc!. E Ii a parlir dai que cornelfO a conlar esta hist6ria, ao tentar pen· 
sa~us e escn:ver sabre elcs. Falar deles por vczes de dentro, de fora em Sl.'
gui<la. uu em oulros lugates dena experitncia. Por vezes tambim, 0 acesso 
a wna pista importantc sc produ.zia na plOximidade a uma cenaregi~o do 
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bando, e urn afaslamento em. rela~~o a outra;por outras, cram necess.1rios 
mesmo gestos sllbitos de entr~da e saida plIla conseguir captar especificida. 
des, detalhes, relance5. PIIra ISSO, uma dispos~:ro de vida, df como dei a 
essa experiencia a fo~a para ser a quest:ro priocipal para mim, em muitos 
momentos 0 lugar mesmo do desejo. De loda fonna, uma oponunidade 
muilo preciosa (sobretudo pela desenvoliula com que pude me mOYer pelo 
grupo, em cond~oes Olimas para a participa .. tro e a obselYa~3"o) de excrcer 
a pesquisa antropol6giea. E ~ assim que gootaria de slmar meu trabalho no 
campo das pesquisas em antropologia: como explorando sobretudo essa es
pecificidade do trabalho antropol6gieo em que 0 campo ~ a oponunidade 
de conhecer de dentro uma prdtica social eonereta, estudar urn gropo a 
partir de uma experiencia com ele, participar dos momentos de atualizay~o 
de seu fUn':;'",lamento. Oai aereditar que s6 urn relata que inelua todas as 
vicissitudes do exercicio de ser muitos em multiplos lugares pode dar conla 
de uma pflltica social que se exam.ine;s6 assim sera urn relato etnoglllfieo. 
E s6 assim haverli conhecimento, aD se consentir em viver esses desdobra_ 
mentos que ~ urn dado de qua/quer eXperiencia. Sobretudo com os punks, 
que, por exterioIizarem e moslrarem Illdo 08 oporlunidade, nunca sendo 0 

caso de estud~-Jos pelo accsso a "documenta~50", s6 a atitude de estar 
eotre eles pode favorecer uma eompreens!o do grupo. Nlo acredito, a par. 
tir desses quare dois anos de campo, que informa~oes indiretas ou urna ob
servaylo "distanciada" gerem qualquer conhecimento sobre 0 bando. Al~m 
disso, ~ impossivel estar com eJes sem estar entre eies, 0 bando rejeita qual. 
quer "observador", a ponto de nem ser possivel desejar isso. E essa atitude 
do bando dc, digamoo, "exagerat" as eondi .. oes de uma experh:ncia, rever. 
berando ludo no momenta, arte do inslante, pos-me desde 0 inicio n.a pos
tura de valorizar seu confronto juntos no grupo, muito mais que as fun~oes 
e os papo!is que poderiam Jocalid·los em lais e Isis regiOes do social. Oai 0 

poueo usa que fa~o de categorias mais corriqueiras de an:!.lise, como classe 
social, faixa et~ria, situaytro familiar - por achar mesmo que 0 essencial 
nto se atingiria, por querer mesmo inventar corn eles 0 que usaria para pen
d.Jos. 

E sempre a1go me eseapou, e talvez lamb~m a eles _ em que toda ex· 
periencia ~ urn scgredo. N[o porque esconda alguma eoisa, mas porque se 
produz em multiplas dire~Oes, transversalidades, por j4 se dar n;j"o-toda, por 
ler Infinitos lugues. Mafs ainda: a qUesl[o de escreve·la, afrontando os im
passes que a escriluraj~ trlZ. E Se eserever tamb~m ~ uma experiencia, esse 
mesLllo cui dado com a deUcadeza do acontecimento leva a uma alitude 
te6riea de alerta con Ira a aUloridade do conceito, a uma SOrle de aceita~lo 
de uma movimenta~a:o de contomos, de um exercicio de desdobramentos. 
As questOes portanto nlTO lie esgotam, expandem·se, constantemente reto. 
madas ao longo dos capitulos que s6 em alguns momentos selYem de orien
ta~;'[,!. E se para quem Ie ~ lamb~m uma eXperiencia, 0 succsso dessa idtia 
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inicial quando pela primeira va cheguei ao point e pensei em invenlar pela 
escrltura n(Was estradas para aquele acontecimento, vai depender de mui
laS tentalivas, de oulros e desconheddos, de v4rios leitores, de oulros ain
da que vl[o usar em &eguida este trabalho (como urna via, uma engrenagern 
para que outro exercfcio?). 0 que escrevemos n05 escapa desde 0 inIelo_ 
Neste trabalho guiou-me 0 desejo de, ao participar do campo constante
mente produtivo da proliferaoyIo de pesquisas em antropologia, trucr aI
guma novidade, ou produzir ao menos uma interroglffo_ Preocupou-me 
tamMm se eSlaria a allura de evocar, com os recursos da escrilura, a e1e_ 
gancia de todas essas coisas que vivi com eles. A concislo, urna belen ~r~ 
e (Jill e urna sobriedade em seu desafio, que dava a tudo 0 que se produzla 
urna consistencia irrecu~vel, e todD urn duque. Slo essas coisas "dificeis 
de dizer", ou de fazer, ao mesmo tempo tirO interessantes, que eu goslatin 
de !enlar com este relato. 

NOTAS 

1. Sobre a d"tiri~io CIUIt e CQlqu~, Ver Delcuze e Guartari, 1980: 19-23. Aqui Ua-
balho es,e concei!o n. mediJa em que me ,eIVe para trocar este mapa. 

2. Foucault, 1980, 12. 
l. Delcu,. e Guauari. 1980: 469. 
4. Foucault, 1979: 18-1. 
S. Barlhes,1980:9. 
6. No~ao que rCloman:i mais wde, pDf diversas vez"'. 
7. Barlhes, 1980:25. 
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capItulo III 

ESTA NOlTE NO DANCY 

Na passareJa longa que se estende sobre a plataforma da esta~.!fo ferroviaria, 
muita genie se aglomera. Tentam ver alguma coisa por uma janela, acumu
lam-se na ponta da passarela e debru~am·se no peitoril. Grande agilW;lo na 
cal1iada em frente It esta~l[o, gente muito "diferente" em trajes e!lranhos, 
em lorno de uma pOria minima. M~ier. 0 suburbio n.!fo deixa de notar 0 

tumulto e 0 requinte dessas noites de gala e todos se voltam para olbar os 
punks. 0 Dancy M,Her ~ uma boate pequena que fica nurn sobrado na 
24 de Maio, a rua do M!ier que corre junlO ~ linha do !rem. 0 Irem e sem
pre presente no suburbio, ele ~ meio de acesso e espera inlermin4vel. E 
esse clube-boate fica bern ao longo da linha. Parcce que foi armado as pres
sas como urn botequim de estrada (chamando a aten~~o de quem vai em
barcar). Lugar de gafieira e discoleca, por vezes (urn domingo POf mh) 
o Dancy abre para os punks. Vinle e seis de junho de 83. Os punks espalha. 
dos pela rua !.fo exuberantes, em roupa negra e cabeJos ponlUdos. Inces
sanle 0 movimenlo de quem chega, alguns sobem, OUlros ficam p-ela ca!1ia· 
da conversando. LA em cima luze baruUlOjdanunciavam oshow. 0 aconlecl
mento assalta a rua - da boale a cal~ada, a plataforma em que muitos pa
ram para olhar, e os bares e 0 cinema larnbem alerlas a provoca1ifo. A esca
da de ace$So a boale e eslreitiSSima, por onde passam punks para cima e 
para baixo, movimenlo que n[o cessa e s6 durante 0 show se acalma. Na
quela noite, 4 minha frenle, do sope dessa escada, vi rnuilas cabClj'as ane
piadas, uma ap6s outra at~ 0 alto - s.!fo os punks chegando para ourir 0 
seu som, as SIlas bandas, numa noite punk no Meier. 

LA em cima urn unico cOrnodo com ch:ro de Ubuas de madeira. No 
{undo, os banhelros e urn baica:o de bar, no centro urn palco Iigeiramenle 
alteado na dire~fo do comprido do comodo com espa~o em frente que vira 
uma pilla de dall1ia, e no outro extremo, na parte da frenle da casa, estilo 
duas janelas (uma delas a tal por onde espiam da passarela). Nesse canto 
das janelas, tres au quatro mesas de madeira com algumas cadeiras e urn 
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ventUador paul as nOOlcs abafadissimas do suburbio. Embora a aparelha· 
gem dc som seja prcdria, 0 show nunca dcixou de ser intenso, D1CsmO por· 
que csse tipo dc som bern se aviva com 0 ranger de urn allo-falante e mais 
incorpora 0 atrito. 

o mow estava atra.s.ado, as bandas lifo estavam ainda completas e a 
aparelhagem era con:rtantemente reajustada. Muitu c muitas pessoas che
gando, a mlioria punk. MuUo mais punks do que no point, uns cern punks 
ou mais. 0 que t impressionante mas nem tanto porque sci que hA os que 
lifo descem nunca, para qucm 0 centro j41 muito longe, ficam no suMr· 
bio e ouvem $Om IA por sua Area. 

A lagarta est! procurando saMo para arrepiar 0 cabelo. Ela me chao 
rna e vamos juntas. Comecei a chamA.Ja de lagartixa na tentativa de urn di. 
minutivo mais 3.giI porque cia t uma menina miiida de treze anos. Tern 0 

cabelo cunissimo e usa todos os adorllO$ punks:camiseta, bracelete, colei· 
ta, cinto c uma corrente que liga a coIeira ao cinto e ao bracelete. Nessa 
noite truia escrito atrAs na camiset. preta: "Viva la punk". A lagarta s6 
pOe visual no onibus porque 0 pai Mo permite. 0 fato E que muitos punks 
tern que ir se vest indo pdo caminho para eritar hostilidades por onde eles 
sabem que t ceno acontecer. 0 PelE, por exemplo, com seu cabelo tricolor 
e urn bond por cima. Os punks aprendem a se sublrair a esses ataques (nos 
onibus, pela roa), e a dellagrar tOda a estranheu em momentos em que ela 
possa ter urn pape! alivo de interferencia. £ no bando, juntos, que se con· 
segue iuo. Procuramos enta:o, ell e e1a. No bar eles llIo tern sablo. No ba· 
nheiro grande e meio publico, nada de sab;]"o. Ali tarnbtm h4 grande movi· 
mento. Sa:o as punkas completando a toUeUe, a1ongando mais 0 tra~o pre. 
to do olho, eri~ando 0 cabclo. Onde se anna aquela estrattgia para agir na 
ocasia"o, jA na saida do banheiro. Os tons s10 sempre em [axo ou preto, e 
diante do espelho minimo muitas preparam suas bocas negrqs. Saimos do 
banheiro para a sala, ja repleta. 

&sas longas esperas para que a1guma coosa comece acabam por se 
bastarem a 51 mesmas, parece que riemos aqul pUll isso. Para 0 punk qual. 
quer encontro, qualquer com~o de conversa l' duma s1tuatlo, j' ~ urn 
point. Lembro-me de quando encontrei Roger e Satalll!sio por acaso junto 
aos Arcos da Lapa, perto da ponte no imenso p4tlo dcscampado e mal· 
iluminado. Conversarnos e por aquele pouco as coisas i' com~avam (de 
p~, no meio da lravessia entre 0 Passeio e a Riachuelo, naquele intersticio 
onde nos encontramos). Pois naquela noite no Dancy nilo paravam de 
aconlecet coisas impottantes, no simples acaso de uma palavra ou outra 
que por cia mesma pode 010 ser quase nada. Ali todos se encontram e 
se falam ao volume mb-imo do som punk de fita, e a comunicDfa"o se pro
dUl: na dispcrsao e na inlerfercnciQ do ruldo. 0 DallCY E sobretudo isso:um 
point, urn lugar onde se sabe que val haver coisas punles: gente, infonna.,ao, 
bandas, som de fita. 
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Eu convenava com Ucio Punk, baleriSia da primeila banda punk do 

Rio, a Coquetel Molotov, e campelio muitas vezes de skate. LUcio passeia 
pelo salifo com as baquetu na mlo, 0 jaco de couro sem mangas c cheio de 
botons. Apresentou·me a Aranha (j' nos tlnhamos visto no point: alguns 
olhares e neobuma palavra, no point voct nlo precisa falar com todo mun. 
do). Ela I uma mina importante no Movimento. Pela pose e pelo porte, cia 
seria uma dama punk.. Tambtm por sua pos~a"o de vocalista da segunda 
banda do Movimento, a Desespero. Loura oxigenada, conhec! 0 cabelo da 
Aranha azul, rosa, taxo, verde, bicolor,degradi -scu visual perfeitamente 
londrino. Como 'limos urn dia jUllta~ 1\1,10\1 revistl, lima mina inglesa bern 
parecida com cia. Aranha ~ uma das que tern alfinele na bochecha. Usa urn 
btacelete com os pregos mais longos que j' vi em qualquer punk daqui. Na. 
quela noite no Dancy ela wava urn casaco mi/itar de camuflagem e urn sa· 
pato que era urn cotumo SUQvitado, numa transi~o para 0 feminino. Uma 
referencia importante no visual da Araoba ~ 0 brinco que ela usa sempre: 
uma aranha negra de patas aiXlnas pendurada por uma corrente fina. 

A maloria dos caras estava de jaco, sempre coberto de botoos. Viet. 

nilo com urn supennoicano alto e urn grande ~ nas costasdacamlsa. Ro

ger com uma corrente com cadeado no pesc~o e vendendo 0 fllflZine que 
ele tinha feito, 0 Descargu Suburbana, mesmo nome de sua banda. Famine 
t uma revista dc [.!s. S;Io comunS nos melos de rock CS/ias. pub!ic~Oes tra· 
zendo infonna~fo sobre as bandas, Ilhimos la~amentos ~m discos e fitls, 
etc. Entre os punks 0 fanzine ~ muito mais que isso parqllc envolve noti. 
eias sobre as pessoas do grupo e sobretudo protestos, opiniOCS e pos~i)es. 
A circula~a:o do famine punk 113"0 IIlfrap.assa os limites do grupo, afara 11m 
au outro amigo e os punks de outros lugares do mundo para qucm se 
cnriam esses fanZines em troca de oUlros do Jugar. 0 mais interessante so
bre 0 fanzine punk ~ que qualqucr um pode publicar 0 seu a qualquer mo
mento, sem precisar de quorum ou de reivindicar representatividade. 0 
que n;]"o impede que 0 fanzine seja considcrado expresslo do Movimento, 
sua circula~lo sendo indicia de que 0 grupo est' produZindo. 

Urn misterioso mascarado circula entre nOs. 0 p.ano preto atado aU!s 
cobre·lhe totalmentc 0 rosto. 0 visual t completamente negro. No momen· 
to 0;]"0 consigo saber quem d. Em letm acinzentadas, estli esctito em sua 
camisa; '"sUBURJ-HINO MORTAL". 

Num canto do palco, 0 TalU prepara a aparclhagem. Ele tern ma~as 
roxas pclo roslo. Urn olho de verdugo ligeiramenle fechado, at protllberin· 
cias do rosto mais se salientam e 0 ar fica desconnado, mals beligerante, 
mais prestes a atacar. Taw me conta que foi uma treta na festa em Santa 
Tereza, no dill anterior. £ comum nessas ocasiOes que alguos resolvam reo 
pentinamenle bater nos punks ou que os punks rcsolvam baler ncles. Por 
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quase nada. Porvezes, so a ptesen~a dos punks, aguda e agressiva, b3$ta pa
ra despertar esse5 ataques. Ou entfo tudo eome~a com tr<x:a de observa
~i!eS e deboches. As marcas Ihe dfo entlo urn abatimento (0 rosto ji!. angu-
1050, ossos da face proeminentes) que no palco, com a violencia da musica 
e a postura da banda, agrava esse tipo de performance. Jonnhy Rotten do 
Sex Pistols (banda inglesa de 77) e as marcas de laminas, queimadur3$ de 
cigarro na pele; Sid Vicious (Sex Pistols) e os cortes de gUete (em cena); 
Joe Strummer (The Clash) e seus dentes estragad{ssUnO$ - 0 visual punk 
tern urn tipo de agressividade seca que dispensa 0 aparalo da maquillage e 
ttuques de cenografta. Tatu ~ vocal da Coquetel e 0 apelido vern dos tem
pos do skate, por eSSI eSIr.lnheza de bieho - eu suponho - ''por causa do 
nariz", me disseram. Na manga do jaco, uma faixa em preto e branco com 
as palavras "Black Hag" (banda punk americana) e a eamisa t vermelha 
com 0 nome de sua banda, Coquetel Molotov. 

A banda erlllfo sobe no palco e come~a. Lilcio Punk na bate ria, Cesar 
Nine na guilarra, Marrceo no baixo e Taw no vocal. Das roupas quase tudo 
~ negro. A baUda da baleria e dura e simples: pouco uso do prato, for~a no 
bumbo e nas cmas, pouca varia~a:o. Muilo pulsado e violento, poucas 
nuances e mais 0 tambor. 0 baixo ~ quase nada mel6dico e muito mais per· 
~ussivo; ele vai com a bateria e fax a base da musica. A guitarra interfere 
tlfo·$Omeruc e em geral no $Om punk mo hi! solos. 0 Nine fu uns solos 
bern cunos mas ainda assim 0 guitarrista nilo ~ 0 band·leader, como se d:\ 
em ger-d com os grupos de rock. No $Om punk a fo~a maior ~ 0 grave da 
percuss;Io. 0 rilmo ~ rapidissimo. 0 desenho musical ~ simples e a varia~~o 
e 0 brilho v~m muito do vocal enquanto 0 baterista segura violentamente 
o ritmo. 0 Tatu n:ro canta, isto ~,n;Io entoo. NiiO ~ 0 canto harmonico da 
melodi:l, a leIra est~ colocada no fitmo, ela ~ falada e gritada, Ugeiramente 
cantada, e ~ preciso que 0 vocal tenha uma aspereu que f~a frente (fIsi. 
cam~nte meSlllo) ao peso que ~ urn som baseado no atrito de baixo e bate
fla. Eu joi tinha visto 0 Coquetel no Circo Voador (na upa) quando houve 
o Festival de Punk Rock e tamb~m no Dancy no 19 de maio dessc ano. E 
veri:l ainda aquela vez e muitlS outras em seguida, aprendendo enti\"o por 
que eSS3 banda teve 0 poder de coaUzar urn grupe daqueJe vulto. Vendo 0 
Tatu tm cella e como ele se movia em quase nio·danya, 56 saltos secos no 
ritmo mesmo uo que elc gritava e protestava, eu compreendia como 0 Me
vimento Punk pMc surgir enquanto plaMia daquela banda como uma chis· 
pa de relarnpago que acaba por adquicir vida propria. 
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Com a viot.noia que imp"u n •• calo;.ws 
Com. rovi\rdia que .,s.ILa nOsUs ru~ 
Qu~m vai matar? Quem val monerl 
Qu~m v,; char",,? Quem val lof, .. ?' 
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A saJa pequena abarrotada, os punks estio dan~ando em grande numero e 
bern perto do palco - entre palco e plat~ia, pouca diferen~a. Todes can
tam as letras e dan~arn e de al~uma forma estio ali atuando, a banda estt 
entre eies, al~m de qualquer urn saber que poderia estar tocando tam~m. 
Essa ~ uma novidade que 0 punk trouxe para 0 rock em todo 0 mundo: 
voce pode f;u:er 0 som que a sua banda favorita fu. Entre Cuttir 0 som e 
f;u:er 0 scm lifo ht uma grande distincia. 

Para Il:i minas ~ mais djfjcil ncar no circulo de fogo que os danyarinos 
formam,e~bora seja poss{vei sechegar .UestavamAline e Lagana, danyan. 
do no melO dos caras. TamWm Aranha, Varna e Kama. Para as minas M 
sernprc ease movimento de entrar e sair, salvo Il:i mals violentas, como j;i 
vi algumas punkas de fora segurando muilo bern uma corrente no meio da 
confUSiO. Mas ~ possivel diln~ar sem sair machucada, como quando se 
aprcnde urna lUll!. Uma das coisas ~ saber se esquivar des golpes. as punks 
empurram muito enquanto dan~am. 0 movimento ~ de (uslipr 0 chao 
com os cintos e as correntes, inclinando-se para a frente e retrocedendo, 
inclinando·se novamente e girando 0 corpo para os dois lados, como que 
isolando seu territ6rio com uma anna. Essa daru;:a·luta nlo tern nenhum 
movimento mais ameno, neDbum volteio. Foi chamadapogo na ingJaterra 
em 76, mas 0 bando aqui no Rio raramenle utiliza essa denomina~ao. No 
ritmo rispido do som, a vio!encia da dan~a. Alguns que naquela noite mais 
dan~avam: Skunk, Roger, Cannino, GUlo, Magrinho, Pel~, Vietname, 
Chris, Paulo Galo. !nclusive 0 punk nao diz "dan~ar", ele diz, agicar. 
!maginem uma centena de garotos de negro e cheias de pontas nas roupas 
enos cabelos, batendo com cintos em movimentos de agresslo, por vezes 
cerrando os P\!nhw e cantando com a banda. 

Tapam neSS ... boo., 
COm urn menle de amea,"'" 
d<SUoem nOSSa, vidos 
OOm ,UM Irap~as 

Vame, 38ilar 
d. baixo pro elm. 
pois nosso legime 
e anarquJa.' 

o Dancy parece que vai aos ares. E nenhum "delirio", esse nlo ~ urn som 
"viajanle". A intensidade ~ s6bria, cortante, direta. Nio 6 para embarcar 
nos contomos de urn solo, como nos vinuosismos do rock progressivo ou 
no exagero dos decib/!is e hiperdistor~i!"o do heavy-metal. 0 som punk reo 
duz a urn minimo, sub·tra! e exagera 0 que ele tern de puro ditirambo _ a 
melodia tende a zero e a fo~a ~ 0 rHmo. 0 Coquetel realiza com intensida. 
de e cria~i!"o esse mfnimo·miximo de rock que ~ 0 som punk. Tatu sempre 
me impressiona pela sobriedade. Por expressar violEncia sem os gestos 6b. 
vios de quebrar tudo, mas pelo controle da voz, a atitude finne do corpo. 
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a Coquetel mosua no palco que desse minima se pode produzir muita in
tensidade, do rudimento ;\ mAxima sonstkll\=lio. No flll1 da apresent~o 
nfo h4 nenhuma volta a terra e nenhum alMo se produziu. A fClria conti
nua. A expressfo no rosto do Talu ainda e' terrivel. 

A Desespero esl' com 0 novo baterista Coelho, de moicano leito pe
la Alanha (em geral a mina aprende a espichar 0 cabelo do cara com sabo. 
nele sem precisar raspar dos lados. Essa e' uma tarefa feminina, como fa
zem as minas do ABC paulista e a Aranha aqui, que sempre cuida do visual 
de 10d.:! a banda). PeM, 0 guitarrista, todo de preto, e a Ursa Punk (baixo) 
com roupa de c:unullagem, ao estilo do casaco da Aranha. A Desespero to· 
ca seu mini.repen6rio de quatro musicllS; "No valio atomico", "Ratos que 
r~m", "I wanna destroy", "Explora~lo das industrias". Quantos 010 fa
l:un mal da Aranha por canta! em Ingles, mas ela anuncia sempn:: "em ho. 
menagem aos punks londrioos". Todos agitam e cantam com a Desespero. 

kate, quo loom. roem. "",m, ,oem, roem 
Ratos que d«uoem. qu~ roem, 
roem. ,,,,,m. roem, rOOm 
Rato, que de,uoem a .ocioda& 
R,tos que matam a humanidade 

a vocal punk exige urn impeto e uma aspereza na voz que para a timbre 
feminino talvez Mo seja flicil. Mas a Aranha impOe a voz no palco. 

Ralo> que rOem 
R,IO' que deslroem 
R"I~. que a~abam com a vida da gente 
R,lo 'Ii>o. rolo p~ivo 
RJlo, que roeln. roem. roem. roem. tOem 
Ralo, que de'lreem. que "",m, roem. 
r"em. roem. fOem' 

Esse "ratos" t curiosamente dubio. e urn mal que assola a sociedade, can· 
Ira a qual s~ pCOlesta e ~ tamb~m urn puco desdobrar de enunciado: ratoo 
que IDem, roem, roem, . , H4 uma esp!cie de fascinio peIo ranger do "erre" 
que pc1a repeti~ao produz atrito. Os punks se eomprat.em nesse "mal" ou 
1.:10 des m~:;mos os ratos? (Ralos de Porto, banda punk paulista.) E esse 
masearado nao me engana; pelo jeito de dan~ar. ineHnado e os eotoveloo 
para trb, t 0 Vampire. 

Alguns trope,os aqui e aii, erros de ritmo e de momento de entrada 
dos musicos (oillateS cortantes entre os membros da banda). A vocalista 
reclama. as punks sio baSlante impacienles com esses deslizes. Lembro. 
me de uma foto tcrriVel, surpreendendo 0 momentO em que 0 Lt1cio Punk 
errou na bateria e todos do Coquetel (Taro, Nine, Marreeo) se voltaram sel· 
v~~~mente para ele. A camera posta no lupr da bateria eaplou a olhar 
rerino. 
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Em certo ffi:omento percebo Virginia e H~lder, punks de luiz de Fo
ra. Eta esU ffiaqUiada em tons de roxo e com cabe(o de mulher_gata (0 ca. 
belo espichado dos dois lados forma duas orclhas felinas). ESliio ali tam, 
btm 0 Oemente, da Inacentes de 5110 Paulo, e 0 Vit.1o, lamb~m de Sao 
Paulo, atualmcnle voealista da Snturados. Vitfo estava vcndendo a disco 
ComCfO do lim d1) mundo. grando no Sesc da Pom¢ia, em Sao Paulo nos 
diu 26 e 28 de novcmbro de J 982. Nesses dias no Sese, os punks era~ aos 
milhates e quase destrulram absOlutamente tUdo. TamMm estava no Dan. 
cy 0 101Jo, que sempre encontr:unos na adega da Lapa nas noites de sexta. 
feira. Ele estava gravando 0 show em v{deo-cassete. Esse video ficou pron. 
to, ehama-se Punk·lIIolotov e ~ documento imporlante. Pergumo ao Vam. 
piro pdo mascarado que havia sumido. E!e ri: "Foi embora." Depois da 
apresenta"il'O da Desespero. converso com a baixi!ta UrSo diunte do balcao 
do bar. a Urso tern a pele mel da cor lio relo do urso e t fone e arredon. 
dado. Muito! 0 ehamam de Zero'por causa da cabe<;a rasp~da. a Ursofe. 
clama da Aranlla. que ele diz rer muHo autorit~ria. No final, todos sempre 
reel:un:un urn pouco. 

Quando a Eutanlisia apareceu no palco, houve muita grilaria. Tndos 
sabiam que a banda ia .Ie dissolver e essa selia sua jjltima apresema~~o. 
Chris na guitarra, Garapa na baleria. Armando no baixo e Forma no vocal. 
a visual deles t predominantemente negro e em eourn. Chris est4 com alfi. 
nele na bochecha e ollios desenhadm cnm Janga Ifa~o. A Eutan4.!ia ~prc. 
senta as mCJsicas "l'ivete", "Divida externa", "Opcr4rio". "Cidad~o ina. 
ecote", "lnna~ifo ... 0 11m da EUlanlisia se deveu a problemas entre ns ime
granles da banda sabre hora de casaio, disposi~:io para trabalhar e coisas 
assim .. A Eutanasia pass aria por uma s~rie de mudan~a~. Mudaria de nome, 
de estdo, de fo~a~lfo, reunindo pe$SoJs estranhas ao MOVlmento e que fa
ramente apareclam no point. Atualmente eles Sf chamam PrimeirllS Damas 
c fazem .u.m outro tipo de sam. ~sligados dn Movimenlo, seus integrantes 
apeoas VISltam vez ou outra 0 pOint. 

o show tern horn para acabar. Nao se pode ir at~ mu'lto tarde. ~ a 
condil;fo para se ter esse domingo por meso Naquela noite,j~ se sabia que 0 
Dancy estava para scr vendido e que esse point in logo acabar. E aeabou. 
Aquele foi 0 ultimo Dancy M~ier pam os punks, depois de seis meses desde 
a primeira noite em J 2 de dezembro de 82. Desei as escadas e ainda eneon. 
trei urn gropo conversando alto na cal"ada. Aos paucos eles se foram. 

NOTAS 

I. "Viel.ncia urbona". Cequet~l Molotov. 
2. ''Capitalismo r<lScista ". Coquetel Mololov. 
1, "Rates que roem", Dese.pero. 
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caphulo IV 

o RIGOR NOTURNO DOS ENCONTROS 

817183 

Lapa. 0 frio de julho explle mais ainda as figuras da noite. 0 meio passa a 
agravar a precariedade que 6 seu estilo, plSe-nas mais ainda ao relento: os 
pedintes que ficam im6veis scm abrigo. as prostitutas que tern de exihir 0 
corpo. Para os punks, overio nunca impediu de USaf 0 preto, porque 0 sol 
suburbano 6 causticante, como a $itua~io total 00 suburbio - em que 0 
negro funciona. para os punks, como atitude. Contudo, f no inverno que 
o point ~ mais expressivo por causa dos jacos e das caloyas de coutO, quando 
toda uma desprote~lo agrava a fuo'Yio guerreira das vestimeotas. 

Cinelandia. Os punks estlfo por to(la a caloyada. Encosta(los nos carros ou 
de pi!. Muitos sentam·se ao longo do pequeno muro da prll'Ya e outros se 
agacham dimte deles ao risco de serem empurrados pelas costas a qualquer 
momento e por pura brincadeira. Quando ao sair dB Senador Dantas chego 
a entrada do Metro, jii diviso as botas e os cabelos arrepiados, urna gestua· 
'Yio e urn movimeoto ostensivos; e aguardo para cruzar a roa enquanto 0 
brilho dos cintos com~a a defLrlir mais ainda sua presen'Ya; ao me aproxi
mar vejo-os e sinto que eles tra'Yam mesmo uma posioylio especifica naque!a 
regUlo de tantos outros grupos e encontros. E nio por seu endere~o. por
que eles se deslocam scm cessar pelas imedi~i'les da ptll'YB. Mas por seu 
exercicio enquanto bando. Algumas vezes, caminhando sDZinha pelas roas 
da Lapa, j:l divisava uma jaqueta preta ou 0 que eu pensava ser uma hOla 
militar: a sensaoylio de que eles poderiam esla! em qualquer parle, como se 
a experiencia punk se anunciasse como uma perspectiva. Nem s6 uma im
press;fo, mas algo do funcionamento objelivo do grupo, ao marcar sua es
pecificidade numa configur~io de relance, por se edgir enquanto gropo 
nos diversos instantes de uma disperslio (como veremos em seguida), 

Na amizade do encontro mantem·se a tenslio do confronto, fala-se 
alto e em constanle movimento, os cumprimentos slo sentpre empurreles 
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e tapas, brincadeira violenla. Scntada no degrau da pr~a, converso ~om 
B'g. Ele me conta que gosta dos Ramones, banda americana do primeiro 
aparecimento do punk (1976/17). Atualmcnte eles n;fo slo apreciados pe· 
los punks, 0 som ji ~ considerado ullrapassado. inclusive porque 0 visual 
guarda tra'Yos de hlppismo: 0 cabelo comprido e emaranhado, cal~a jeans 
esfarrapada. "Now I wauna sniff some glue" (mllsica dos Ramones). A 
cola e a droga mais barnta e de f1icil acesso para meninos. 0 primeiro fan
zine punk do mundo, que saiu nessa ~poca em que se ouvia Ramones, Sex 
Pistols, TIle Clash, chamou·se Sniffing Glue. Pois nenhuma dessas bandas e 
considerada punk pelos punks de agora. 0 som ainda e muito trabalhado, 
muito harmonico, os arranjos, complicados. Sao as bandas do segundo mo· 
mento do punk que slio ouvidas e aceitas atualmente: Exploited (escocesa), 
UK subs (inglesa), Black Flag, POison Idea, Agent Orange, Dead KelUledys, 
MlUions of Dead Cops, Adolescents, Discharge, Shattered Faith, Social 
Distortion, Local Disturbance (E.U.A.). Bluttat, Ostro 430 (a1emls), 
Kaaos, Riislelyt. Terveet Kadet, Rattuli. lama (Finlandia). E lantas outrJS 
que vau se fonnando, e algumas se dissolvem, deixam 0 punk, mudam. 
Nellie momento 0 A1ca!!!ia do meu lado esla falando disso com os outros. 
Ele gosta do som da Finlindia, as ml1sicas sllo rapidissimas, curtissimas 
(algumas durant tres segundos). E 0 liard·rure, 0 extremo do extremo da 
simplifica~lio e aspereza. 0 vocal ~ urn grito e a musica mal corn~a acaba. 
Algumas bandas tocam tanto 0 punk quanto 0 hard·core. Na Finliindia o! 
quase so hard-core. Alcat~ia corrcsponde·se com 0 Ayala, yoca! do TeNeet 
Kadet ("M~os SAdicas"), de Tomio, Finland! .... 0 assunto oos outros grupos 
que se distribuem pdo point t freq~lltemente este: as bandas que cada 
urn conhece, 0 tipo de som, quem gosia e quem nio gosla. 

Os glllpos se formam e se desfazem sem cessar. Todos se deslocam, 
nunca se fica muito tempo no mesmo sropo. Satall<!sio oJ grande fif da Dead 
Kennedys, tern camisa, b6tons c todo 0 som da banda tern disco e em fila). 
Lucio est.1 emprestando urna coletaoea de baodas americanas para 0 Urso. 
As fitas e os disco~ circulam no gropo e ! vezes sornem. E pteciso ter cuida· 
do porque algu~m pode "se dar bern" com qualquer desses objetos que 
valem para a opera~ijo punk de "fazer rolo", isto e, trocar (MIt om, cami
sas, jacos, braceletes). Discos e fitas em geral slio emprestados. E mais co
mum fazer rolo com adere~os, sobretudo b6tons. Se voce tern urn b6ton 
de que nlo gosta mais, ou j4 tern mais de urn da mesma banda, pode COil' 

seguir trocar, lie liver sorte, por urn outro de urna banda em que est4 inte· 
ressado no momento. Ou fazer rolo com uma camisa antiga (por urn 
boton por exemplo, ou urn bracelete). ~ preciso ser esperto nessas trocas. 
A circula~lo desses objetos t iocessante e as propostas de tolo ocupam boa 
parte das conversas. 

Os punks slia atualizadlssimos no que diz respello ~ musica rock no 
mundo inteito, e 0(0 s6 do punk-rock. I! uma situ~lio inusilada, essa de 
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meninos de classes economicamente menos favorecidas terem aeesso a urna 
inforrna~lo qu~, ..em duvida, costuma ser mooopO!io d~ quem pode com· 
pm·la, Sobretudo 00 que coocerne ao rock que, pelo tipo de material que 
manipula, gerou intecoacionaimente urn meio de realizadores e apreciado
res predorninantemente entre os que podem adquirir para conheeer (dis
cos, revi.$las, livros, tecnologia pllra OIlvir e fazer som). Mas a inform~lo 
chegou ao pOint, Pode·se dizer que urn punk t provavelmente tlo bern in· 
formado quanto urn gacoto de alta c!asse media que ouve som, e muito 
mais hem informlKlo que a maioria dos musicns brasileiros que formam 
bandas de rock. Porque talvez as vias de acesso A inform~lo sejam multi· 
plas, ExJste toda uma regilo de dispersilo e contigio que nlo segue a via di· 
rela das aquisigoes e dOl contratos, f: possfvel defrontar·se ocasionaimcnte 
com urn IIrtigo importante na casa de a1guem ou no jomaleiro, mesmo que 
n«o se possa comprar II revista, conseguir vcr urn video raro de uma banda 
com Urn amigO Ou Urn inimigo (quem sabe?). Os punks estlio sempre II pro
cura dessas coisas e acabam por realizllf uma sorte de confv;curDo ao se 
apoderarem desse repert6rio que a principio nlio !hes caberia, Existe uma 
expectativa social difusa de que as classes mais baixas se entreguem it batu. 
cllda de samba (pelas midias 0 "povo" e sempro represent;Jdo, nos bares c 
pelas ruas lirondo $Om, por exemplo, de uma simples mesa de madeira), 
Contuo.lo, os punks circulam por esse tipo de realiza~lio sofisticadissima 
que e 0 som rock, que implica urna tecnologia cara de ampHficadores, 
distorcedores, instrumentos eJetronicos, e que tra~a urn percurso intrincn· 
do e vel(}~ que para se acompanhar exigc lima aten~lio COn&tanle, E 0 punk 
nlio s6 ouvc, ele fllZ sorn, E faz urn lipo de $Om que aparecc lla musica rock 
como interfcrencia e na ~poca (1916) resgala muito da atitude revolucio· 
ndria que as esquemas de comercializa~ao neulralizam no rock. Nlo s6 
pela atitude das bandas e pelas letras, lila:; [ambcm pela renov~:io propria. 
mente musical, Contra os arranjos complicados do rock progressivo, contra 
as exibi~~s de virtuosismos ~os solos de guitarra (0 que doravall[e 0 punk 
faria parecer excessivo), redu~indo 0 som a um minimo·maximo de rock, 

a rock tern seus idolos sagrados: grandes nomes, gran des feitos. 0 
punk rompe com a tradi~40 do rock, as punks n[o se consideram liliados 
a nenhuma tcndeneia, nlio reconhcccm ncnhum ancestral. Como Tatu gri· 
tou do palco dia 26 de maio de 83 no Festival de Punk Rock no Circo 
Voador (era uma rcspasta a algutm que assistia): "Isso nao ~ rock,!! punk· 
rock." Joe Strummer em 16 com sua camisa "Chllck Berrv is dct/d", 
Jonnhy Rotten em abril de 76 no NashviUe, ao lado do guftarrista Steve 
Jones, abre 0 casaco e exibe a camisa: "/ ht//e Pillk Floyd". 0 punk nlo 
tern contas a pres tar a ninguem. Mesmo II S~x Pistols, banda pioneira chi:;· 
toricamen.te importante para 0 surgimento 0.10 punk, ~ motivo de riso en· 
tre os punks daqui (c urn punk de Juil de Fora !lie diria, olh:lJldo a camis~· 
la do Sex Pistols: "Falla o[u.ck,filck sex pis/v/s"). 

I 
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Assiln, mesmo as bandas punks podem merecer esse desprezo por 
p3rte del~s quando cventualmente mudam e tomam urn outro rumo nfo 
eSlritiUI\ente punk. Esses 5.10 os 'infit!is aos punks", i!h!ia muitGlmportante 
no grupo e assunto freqUente nos fanzines, 

Sobre a banda SiollXsie and the Banshees, diz 0 fanzine PunkaricCl1 
nlil II: 0 som era "rdpido, barulhento e ehocante", "Hoje em dia pormo as 
coisas mudaram: ch~ios de dinheiro, eles ja nlo fuem m(isicas de protesto 
II sociedao.lc, pois nlo tem mais contra que prote&tar, Tomaram·se burgue, 
s<.:s (o..)." 

o fa[lZine /lOri:OIIfC Negro sobre a Damned: ''Goodbye Damned, 
goodbye ... essa banda era a mais chocante, tanto no visual como lias suas 
leua!i comicas. Mas agora eles estiio no balango do funk, nlo s6 no balan~o 
do funk mas 00 balJn~o do dinheiro." 

a fanzi:ne Rcl'olu,'tio Pl.mk n!] 0 mOSh'a 0 The Clash afinnando "ain. 
0.1>1 asslm som-os punks" e mostra que as lelras deles se mantem punks em
bora 0 ritmo n:to 0 seja mais. Mas 0 i'tl.llkarioca n!] 0.004: "Eles declanun 
que ainda SSo punks, mas 30 mesmo tempo niio manlem mats 0 mesmo 
contato com 0 publico e fuem musieas ridiculas. Afinal de contas, qual e 
a do The CIa~h?" E [ennina: "Para os mais teimosos, urn conselho: curta 0 
Clash numa di.$cOleca!" 

E par~ce que por urn nada e possivel incorrer na ira do gcupo, £ co. 
mo se a,j band-as punks eSlil'essem So!mpre na iminencia de deixar de se·Io, 

Ta[u chega corn 0 fanzine que ele faz, 0 /tfani[e$lo Punk, que todos 
quercm vcr c -comprar. Traz lambem um fanzine da Finliindia que corre de 
mao em mao. Os fanzines daqui e tambem os de SP e ~F (como se diz 
usando a sigla) sjo feltos em xerox, esCrilOS A mjO pelo autor ou batidos 
a maquina. Es:;~ faflZine ftnlaJldcs tinha uma 6tima impress:lo em papel brio 
lhantc c fotos de bandas, muita colagern com fotos e texto, como e co. 
mum apan:cet em fanzines estrangeiros (americanos, alemiies, italianos). 
N~o se enlcndc uma palavra da lingua (excessiva na repeli~lo de consoan. 
les - tr~!i ou qua[ro scguidaJ1lcnte - e muito hemal, mas as fotosja est:ro 
dizeno.lo: mok'anos, pregos, guitarras, caras retorcidas, letras de musica, 
Tuo.lo 0 que cltcga no gropo e lI,vidanlenle lido e comentado. Acostumei.me 
a Ie! junto com mais dois ou tres e rapidamente, retendo 0 rnais importan. 
te e prest"Jullo aten~;io 30 visual. a point e urn circuito reverber3dor de no. 
vidadcs. a Cavalo csta com urna revista iUI\ericana chamada ThTt/sher, de 
skate c sam, tla uma reportagem sobre as bandas paulislas C61eIl\ e Inocen. 
[cs, cloglauo.lo -0 punk sul'3mericano, Cavalo e skatista dos primeiros tern· 
pOi 0.10 Movimen\o Punk uqui no Rio e esta sempre visual, corn jaqueta 
cheiu d~ b6ton~ e pinos. 

As p~~soas passaJll pela cal'iao.la oUlando muho. Embora sejam pou· 
cas, pVlque 0 point Ika num recanto reseJVado e com a1guma penumbra. 
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Os boys no bar em frente njo nos pcrdem de vista e sabemos que a qual
quer momenta a1guma cois. pode acontecer. Boy nilo ~ simplesmente a 
nlo·punk. Em algumas oeasi~cs, para receber a denomin~fo de boy 0 

cara tern que eX3jlerar certas earacteristieas de que os punla nlo gostarn 
nem urn poueo, como andar arrumadinho, bem-cal~ado, ter cabelo compri· 
do. Quando 0 punk chama de boy t insulto e ao mesmo tempo pode ser s6 
a denomina~io corriqueira teservada a quem 0«0 e punk. 

Nao se fica a tempo lodo no point. Por vczes alguns abamlonam a 
lugar em pequenoS grupos para vagal peJas imedia~lIes e voltar em ~guida, 
ou mTo (vlo embora au se encontrarn com os oulros mais adiante). AqueJa 
hora rnuitos jA nao eslao no pOin!. Saio entllo com 0 Urso para iT a adega 
onde e provlivel que cstejarn os outros. A aliega e urn bolcquim que fica na 
esquina da Alvaro Alvim com Alcindo Guanabara, no entroncamento dos 
carninhos para a Cinelandia, a Senador Dantas oil 0 Passeio. 0 balciio ~ alto, 
fica-se de pe e a vioho Ii servido em capos. Nas noites de sexta fica muHo 
cheio, as pessoas se espalharn pela cal~ada (ha pouco movimento de carras 
nessas roas). TaJnbem dos outros botequins em frente e do lado vern a alga
zarra de risos oil VOles altas e as cal~adas em tomo s:l"o ocupadas. Ali fica 0 
Cine Rex, em geral apresentando progrwnas duplos au triplos de fiIrncs 
pornogr:lficos. 

La estaO os punks fazendo rod~r tres copos de vinho tinlo. 0 Skunk 
csM com urn walkm!Ul ouvindo sorn c as vezes empresta aos oulros. Esse 
nome vem de skin + punk, porque 0 Skunk tem a tab~",a ra~pada tomo 
os skins.l Kama c Yarna eSI:io combinando um ensalo dc uma nova banda 
cliamada Desequilibrio Urbano, s6 de miuas. Rosaly (~ina nova no Movi
menlO) cstava I~ oil n6s duas fomos cOllvidadas a parlicipar. A experiencia 
de tocar numa banda nilo depende de nenhum conhecimento anterior que 
prove capacidadc e competencia. E assim com as banda! punks. Yarna n:l"o 
locava ainda batotia, Kama poueo sabia tocar baixo. A ideia era ensaiar 
com 0 Coquetd e aprendcr na hora. Nao ~ preciso men hum back·ground, 
sc se quer tocur uma guitarra e so pt::gar e tocar. A mOsica vira a1go que 
pode ser fcilo a qu:alquer momenta, se se dccidir assirn. Nao e rnals fruto 
de trabalho Arduo, exigindo uma hist6ria de acilrnulo de conhecimento, 
ou os "antecedentes culturais", que a1i~s nenhum punk tern. hso que seria 
uma "falha" ~ posi tivado e usado como modo mcsmo de expressilo na mu
sica: ncnhum virluosismo e desejado ou apreciado, a que vale e a inlensi
dade do momento, se osom que se produz e chocanle na ocasi:l"o .. 

o Odio aos Iteavys - disle·me Big - e porque eles s~o "vendidos 
pro sistema". No suburbio, heavys e punks se cruzarn freqiienlemente e 
cesluma haver Irela quando eles se enconlrarn no mesmo show ou fesla. 
Os heavys tern urn visual parecido com 0 dos pUIlIa, usam 0 negro e 0 c.au· 
ro, mas usanl lambCm muito jeans desbolado. Cunhecenda-os cooludo, 
as diferen~as aparecern e slio delerminantes. Os heavys tern cabelos bern 
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compridos, stus braeeletes s:l"o bern malores que os dos punks (par vezes 
cobrindo lodo 0 antebra~o) e os pinos n:l"o sIlo pontiagudos, slo taebas 
a~hatadas. A Lagarta, na esquina da adega, me mostra seus b6tons, alguns 
s~o d~ bandas heavy-metal. Comero a compreender 0 visual da Lagarta ca
mo tJrn3 transi~~o heavy-punk, ficando num limite que lhe permite ir ter 
com os dois grupos. Ela me dil que gosta lamb~m de som heavy e que faz 
esses b6tons heavy·metal para vender na escola. Os punks nilo recebem 
bern ess~ IUbridlsmo, porque slo dais gropos lnimi&as e ''heavy'' aparece 
coo\o iruulto. As bandas heavy-metal tern muilo forte a questlo da boa 
I!)(ecu~ao, do imtrurnento bem-tocado. 0 sam se apOia na dlsto~ilo mw
rna das guitarras, corn 0 usa de pedais, e d1 enfase am solos. 0 heavy tem 
tJJI\a J1\iti~a de hist6ria> de terror, demonios, sangue, muita fantasia, Ao 
cOl1lr~rio, 0 ponk e explicitamenle contra !sso em prol da "realidade", 
como dizem. Os lemas das letras punks em todo 0 mundo e inclusive aqui 
110 Rio siio a explora~ilo economica, 0 desemprego, a guerra, a violenc!a, a 
corru~~o do governo, a pobreza e 0 perigo pela> lUas. 

No point segointe eu perguntaria ao Roger sobre a contracapa do 
farl.Zine Descarga S!lbllrbana, em que aparece a folo de uma seringa e am· 
pobs com a caveira da morte no mtuIo: "Esque>ya a fantasia e cala na ver
dadc" e "Esse sisICma quer ~ isso mesIllO". Ele me disse que "gos~a de rca
IidaJ~". No entanto, n;Io se pode diztr que essa seja uma "posi~io" punk. 
OUIrOS punks usanl drogas e gostam. Outros mostram 1iIo·somtnle algoma 
r(serva. OtJtfOS ainda ao mesrno tempo usarn e critieam. Pode-se diler con
IUdo que 0 Movinlento niio se ap6ia oa droga, ela nilo ~ definidora e dena
gradora lie atituJ~s. A droga teve urn papel imponanle na decada de 60, 
quando eta era realmente urn meio de dizer n:l"o. Agora a droga se difundiu 
e foi aJaptada a urn grande numero de situa~Oes bem cOllvencionais. Atuat
Ill~nte existe urn lugar social para a d roga, ou sej., nao e neil fazer deja urn 
uso IrJnsgrcssor, porque agora ela "cab~" adequadarnente, ela por vezes j;i 
t nomla. Essa adapta~:ro atingiu v1rias bandeiras do movimento hippy, ati
tudes charnadas pur seus te6ricos de "contraculturais" (como num rna
m~nto foram, embora a anlea~a exista desde 0 inicio);as roupas coloridas 
se tlull.IlOnnararn ~m vestes indlanas que se compram ern butiques, lodos 
os udornus s~o alllp!amente comercializados em lojas e em feira>. E: como 
s¢ loda a agressividade se tivesse decantado, eSlabilizado. A droga p.nici· 
pou d~ssa domestica~~o, se bern que 0:1"0 seja impossCvel obter efeitos inle
ressante; d~ interfercncia a partir da droga ainda hoje, como, a princCpio, 
~ possivd ~om qualquer outra coisa. Os punla tern urn nome para esse per
sonag~1ll '1u~ prolonga os res lOS mortals do movimento hippy e ainda ouve 
o 50111 da ~poca, manttm os cabeJos longos (e sujos?): hippy velho. 'Wever 
fnl'il a Ilippy" -Ie·se nas camisetu e /lOS fanzine!. 0 cabelo curto do punk 
c a higicne da; cidades contra a intrall.ligencia votiva do hippisrno, contra a 
fuga pala os acarnpamcntos. Ficar nn cidade e usA-!a ale 0 extremo. Babi-

J7 



tantes da velocldaile urbana, os punks produxiram um corpo que imprime 
o minimo de retaroo p<lssivell agilidade dos movimenlos. Assim como a 
roura de eouro protege 0 corpo (e os pinos, os pregos e as correntes), com 
o cabelo curliuimo 0 lnimigo nilo tern 0 que agarrar, e Ii mais f'cil desven· 
cilhar-sedele. 0 p .. mk est' pronto a neapar eficienlemenle e a alacur se 
for necessArio. E ainda, 0 cabelo tO$ildo ~ contra 0 crescimento natural do 
cabelo, cle e de cerIa Conna uma desfigura~lio do corpo humano. Para a 
mulher ele tnu: uma nega~lio adicional, na medida em que se espera da fe· 
miniHdade algum cabelo para 0 meneio de cabe~a e OUlros gestos conside
rados femlninos. 

A urn cantoda adega, periO da m:iquina registradora, lilcio comenta 
comigo que 0 Movimenlo val mal. "Ninguem agita." Ningl.ltm fax nada, 
ficam esperando algoma coisa pra fazer, ninguem sal, a/rum3 urn lugar pra 
ir, urn som, etc. Naquele inslaote oao compreendi bern 0 que ele dizia, 
Muitas vezes alguem voltaria a esse assunto e eu os ouvlria falar dos primei· 
lOS tempos do Movimento em que sempre muitas coisas aconteciam: "Nin
guem faz nada pelo Movimento." PeIo cootr4rio, eu os via multo ativw, 
havia sempre festas ou urn som toda semana. 0 Cuquclel comc~ava a apa
recer enquanto banda punk fora do Movlmcnlo, no cen~rio do rock no 
Rio. E 0 point rep!elo naquelas noiles, punks pela rua se encontrando va
rias vezes por essc percurso da pra~a .i adega. Mas essa insatisfa~ao existe 
no bando, ela paflicipa de uma agressividade difusa onde entram a riso 
debochado, a atitu~c de corpo provocaolora. a conversa~iIo que parece sem· 
pre reincidir num desafio. Como so eles nao estivesscm h/igando por um 
fio. Isso nao impede que lodes estejam ali juntos e que!J Ilrupo forlemenl~ 
os reuna. Essa agressividade, qual scja sua cxplica~iIo passive!, lorna-os 5(:ffi 

dI1vida menos penne4veis a evenluais visilas de estranhos. E preeiso urn 
alcrla e urn esfol'fo para estar entre eles. 

Bebemos pOI a1gum tempo. A prcscn~a de figuras exubcranlcs em 
lomo e 0 exaltado da hora e do dleool amenizavam para as ~ssoas a sur
presa de eneonlrar aqueles punks ali. 0 lorpor do!orido do vinho barato 
faz.ia ver numa iofase meio palida 0 escandalo do! travestis. Vez por Olllra 
algum bebado junta-se ao gNpO numa adesao de pouces minulOS. A noile 
se prolonga assim, a maloria dos punks j~ foi embora porque as anibus pa
ra 0 suburbia ficam raros em hora avan~ada e 0 trem neaba. Os illtimos 
punks se dispersam. Lilcio me leva A esta~iIo do bonde e me fala sobre 0 
negro. 

" 
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NOTA 

1, Sabre 0' "skinhead,", ci. ° quo.., di1.: moyilnentoquc .. apro.dmQ do punk poe-
10 $Om, P<'l:t d;m~ e proce!/Jncia .ocial. Rupam a 0;:1009', usam visual peWlo 
com COUlO e adcreo;os milito.:~s. 5;10 ~do. a mOvimenlO$ ncofasctsta._ 

S08undo mo conlou um cone'pondllnte punk que t.nho no Aleman". na 
Ellfopa 0, punk. ~ 0 • .skins $3"0 dois grupos bem distinlo" qllC andam .. parado •• 
Aqu; 0. skin. llio ex;s"'m cnqUllII10 moYimento. 

" 



capCtulo V 

N~ e.curidSo 1>60 <Jparece na<i~, n/ngulm ~ mil/bar do que ninguJm. Nito fem nada ,., 
"fCurid60, 16 uns poucos mo~1. 

(Convus.o com I..UcioPunkl 

0010 As TEV£S 

23/7/83 

Estn noile 0 som do Coquetel aparecclT pda primclra vez nu Radio Flumi· 
nense, Ao longo da programa~:ro nOUlla], wz por outra, maio especialmcn· 
te num programa chamado "Guitarras para 0 povo", LUcio me teJefonn avi· 
sando e eu ligo 0 radio, 0 progrillllu Ii as sele horas da noito. Esse programa 
pretend ... resgatar uma especie de maldilos do rock, aqudcs suposlamcnte 
marginalizados: "Atcn~lio punks, eXistcnci"li>tas( ... )." A program~:ro e 
quase totalmente ocupada por bandas heavy·metal, urn som que, pelo con· 
trilrio, se toma cada vez maio oflCial (mnjlo ouvido e bern vendido). Existe 
contudo urn "cantinho punk", naquelc dia com 0 Coquelel e sem maiores 
cmn~nUrim. salvo: "( ... ) conI d"taque "special P"'" 0 grupo do Rio Co
quetel Molotov". Agora mui!o nlais pe •• on. estar:Jo ouvindo 0 que v~m 
scn<lo preparado no fundo do buraco luburbano. Com 0 Coquctel, e 0 MOo 
vimento que lantbem comc~a a apareccr. A ouhica e "6t1io:is tcvas". 

40 

Novdas de I."" 
3w.nando YO<.": 
COm proposl., idiola, 
Ie induzindo a Of"r 
n. faIsidaM bUl!:ucsa 
do .i,lema enlalado 
que a cada di3 
e mai, viciado 
Oddo lev'; 
Odcio voot 
Paro de 'cr 
Idiol. 
Pobre Imbecile voo! 
que ere na lev'; 
ComO comunicao;;l"o 
nos diu alua" 
cia v.:ndcndo men Ii ... , 
C f.zendo oudicncia 
com 'u. demene,". 
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capitulo VI 

A SEMILUZ DO SUB:PRIMEIRO SEGREOO 

5{8/83 

1;10 raro aCOl1leC~r de divulgarem 0 som punk em ~dio ou TV, que e pre· 
ciso ~proveilar quando aparece essa chance e ficar atento para nao perder 
quamlo algum programa ~ anunci~do. Noite passada a Lucio Punk chegou 
ao point com urn r.idio·gravador para ouviImoS urn programa na radiO 
Estleio. de som punk brasileiro e estrangeiro, 'S nove horas. Fez·se uma 
coleta para comprar pilhas no bar em frenle. ~ freqUente haver urn ou mais 
gra\'adorcs p~qucnos no point, e algum:tl lilas. Fica·se ouvindo scm, os 
walklllJll corr~lll pdo grupo (embora nunca como urn oferecimento, hi 
s~mpr~ dlSpulJ para sc chegar ao gr~v:dor e flcar com e1e 0 maior tempo 
po.>:;ivcl). A nOli<:ia do programa naquell noile roi entiIo se difundindo 
I" •• ' grupo enquanto ouviamos som de fita. Ninguern anundou em VOl alta 
pal" que luo.lm Ikassem sabendo de uma vez por lodas, essa situa~:ro e ini· 
magUl~"cI ~ntre os punks. A in[orma~;lo se espalhou por comenUrios, a 
medala que um e OUIIO iam chegando e a1guem se dispunha a contar. E 
ncm lodos os que cSlavam ];I no momento sabiam do programa, porque 
mngulm Ute'; contou, ou porque estavam empenhados em outra conversa 
ou numa f~gi30 do point mais ;J..t"aslada do! outros. Vdrias sltu~Ges aconte
cem ao mcsmo lempo e ncnhuma delas [unciona como questiro central 
para 0 grupo. No point qualquer um pod~ sair a qualquer momento para 
oUlra pJrada lislo ~, oUlra situa~«o, outro !ugar). N[o h.i nenhum compro· 
misso, Ilcuhuma larcfa comum obrigatoria. E 0 que em geral se diz: "Ai, 
vou sair ror~." Alguns saem e voltam dai a muito tempo. E sempre poss{. 
vd dar uma volta pelas Imedia~Oes e depois ainda enconlfar punks pela 
adega ou mC,nlO arntla no point, pela rua lambem caminhando, Oll j4 sain· 
do pIa outra. Contudo 0 point nunca se esvazia, i hi ° encontro, a referen· 
cia para proeural e achar os outros. E nill ocasiOes em que a maior part~ 
do balltlo se desloca junta para uma fes!a ou urn som e porque a parada in· 
tcrc"a a 100.10 muntlu. Sabe·se dessas festas em gcral na semana anterior, 



pelos prespeetos que eirculam (impressos As vezes, se se trata de algum som 
em c\ube, ou eserit05 a m;fo e x.eroeados por algu6m do grupo). 

Conversei com Tatu sobre a grava~;fo que a TV Manchete tinha feito 
no Dancy no I'll de maio. Eu sabia que n;fo tinha ido ao ar porque 0 Tatu 
estava usando uma subtlea na eamisa. Tatu me disse que na verdade nlio 
era 0 faseismo que estava sendo ali representado, mas "Oestrua 0 Faseis
mo" (como aparece na sua camiss vennelha com uma imensa subtica ama· 
rela e a palavra "destrua" escrita embaixo} NaqueIa noile no Dancy, 0 
G/obo tambem estava I! e a reportagem saiu no dia seguinte. A imprensa 
anda se interessando pelos punks, se bern que nem sempre, como vimos 
nesse caso, a divulga~j[o segue s<:u fluxo !lonnal. Ailim disso, os punks resis
tern a esse lipo de situ~lio, niD sendo facilmente caplunlveis. Alguns dio 
entrevlsta, oulros nlio. Alguns nlio se deixam fotografar. Existe entre eles a 
n09lio de que Isso ~ nocivo para 0 Movimento, e eles 0 dizem c\aramente, 
ou simplesmente se subtraem 80S alaques das midias. Esse ~ urn assunto 
freqiienle no point. Diz·se, por exemplo, que os punks de SP s6 se deixam 
fotografar agora se slio pagos por isso. Mesmo que Urn ou QUlro conceda 
numa ocasilio, h4 sempre m! vontade. As fotos e as enlrevistas nunca aeon· 
tecem sem que alguem se recuse ou seja contra.lsso vem tambem de se sa· 
ber que foi a comercializa~a:o que acabou com 0 punk em 77, e as bandas 
com~aram a se vender para 0 ·'sistema". Oe toda fonna, existe essa alilu· 
de de resistencia, urna sorte de "odio 1Is leVl!'s" que impede que se obtenha 
dos punks a docilidade necesdria. No Festival de Punk Rock no Circo 
Voador (Lapa), quando nem os cOMecia ainda, ouri, do lado de fora, an· 
te:; de come~ar 0 show, urna VOl falar no microfone: "Se a Rede Globo fil· 
mar 0 Festival, ninguern toca". E 0 carro da Globo que rondava 0 Circo 
desde 0 inlcio foi embora logo depois. 

Esperamos bastante pelo programa da EsUcio, j! passava das nove 
horas. A fita linha side mandada pelo LClcio atraves do Tenente Laranja, 
urn punk de JF que estava fazendo est~gio na r.ldio. Mas 0 que tmha acon· 
tecido? Conheci ent:l"o 0 Tenente, que ehegou bern mais tarde. E! uma pes· 
soa clara, suave e alourada, naquele dia apenas de negro, porque C$tava vol· 
tando do trabalho, mas depois eu 0 veria nurn visual "overpunk", como diz 
o Magrinho. 0 Tenente se veste completamente mlLitar, usa em geral insig· 
nias, cotumo, cinto e bon~. Como Ihe disse uma noite, aludindo tambem 
ao seu tipo louro; "guarda florestal" dos "parks" que aparecem em quadri· 
nhes. 0 Tenente explicou que a1gu~m havia desgravado a fita scm querer. 
"Scm querendo", como disse 0 LUcio. Foi urna pena, pois ja llavia uma 
cxpectativa no bando, mas aparentemente ninguem estava muito decepcio
nado. Considerei mesmo que eles eslariam urn pouco de:;atentos, como se 
nlo !hes disseise respeito. a fate e que 0 point continuou sem reclama· 
~(les. Talvez por eslarem acostumados a ser tlio freqiientemente preteridos, 

j 
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ou por uma habilidade deles de deslocar: dado 0 falo,j~ se tralava agora de 
outra coisa. 

Haria outras pessoas de r~dio It Slio simpatizantes do Movimento 
e semple nos chegam com a noticia de que e:;tlio tentando colocar 0 som 
punk nas proglama~Oe:;. Mas mesmo na Fluminense, que ~ urna radio que 
se diz especializada em rock, ~ dific!l cooseguir. a punk lIio pade portan· 
to ouvlr 0 som de que gosta, a nlio ser nas pr6prias fital. a Coquetel apre· 
sentou uma fita 11 gravadota Fennata para tentar lan~ar urn disco e estamos 
csp~rando os resultados, 0 grupo todO'comenta isso, fala·se nos f~ines. 
Existe urn desejo no grupo de que as coisas punks venham a publico, ao 
mesmo tempo em que nunca se Cede de pronto a infonna~ao, uma des con· 
fian~a fundamental que salva alguns segredos, impOe uma certa opac.idade. 
Tambem a ideia de que 0 Movimento se amplie, de que entrem mIlS pes· 
soas, e atravessada por outros desejos porque, pelo proprio funcionamento 
do gropo, n:Io ~ [;lcU estar entre eles. A situa~lio nao e portanto favor.lvel a 
qualquer atilude, exisle urn rigor punk que faz exigencias: . 

Conwrsei com uns punks de S:Io Paulo que estlio mdo ao pOUlI ago· 
ra. EI~s eSI;'io Iraba!hando aqui no Rio. Osmar e primo do Clemente (bai· 
xisla 0.13 [nocentes de SP), Ulls 01l1OS verdes, com ele falei mais longamente. 
Falou urn poueo 0 que j;\ sabiamos sabre a rivalidade que exisle entre os 
punks do ABC e os da city. No ABC os caras sao bastante agressivos, an· 
dam !a~gadQs, ~nquanto 0 visual da city II mais roupa preta e b6tollS. E 
nl<"SIilO ~ntre os punks da city M tretas, porque hi 0 Movimento corne~ou 
com gan8u~s de bairro que att hoje, ao que parece, tern urna certa autono· 
fiia; pert~ncer a lal gangue de tal regi;'io define posi~Ces dentro do Movi· 
m~nlo. Segundo me disse Osmar, alguns punks de SP tern a id,Ha de ~e 0 
Movimenlo aqui no Rio tern a ver com a prala e 0 surf, 0 que os leva anna· 
ginar urn m~nor rigur do pessoal daqui, wna vez que esse esporte envolve 
de rata uma p<lpuIJ~;'io de alta renda - urn pouco como se 0 Movimento 
aqui rosse coisa de burgues. Sem duvida essa nlo e urna opinilio expressiya 
do Movimenlo de SP como urn lodo, pois cada vez mals os punks de SP e 
}tJ entram em contaelo, trocam informa,.lio e se conhecem, cada vel mms 
o pessoa! sal daqui para ir a som em Sio Paulo e alguns de I! apareccn:' aqui 
nu puint, ale!n das cartas que sei que se trocaro constantemente .. Ugar 0 
Rio unedlatamente com a praia t urn equivoco bastante generallZado (e 
nJo 56 desses punks), como se a cidade fosse 56 a orla maritima. A quiJo· 
mellOs de qualquer praia, nwna pisla de skate suburbana, surgcm os prj. 
mcilOs sinail; do Movimenlo - nurna regi;!.) ainda Rio, ou diretamente Rio 
(cmbora por vezes outra cidade para as administra~oes municipais), ou aln· 
dOl outra cidadc mesmo, mas onde as coisas se passam tanto quanlo. Meier 
e um suburbio do Rio, ao passo que Caxias ~ outro municipio. Contudo, 
IOdos csses lugares tern juntos urn outro funcionamento, diferenle do que 
~ COlllurnente COllSid~rJdo "Rio". S~o eies que s~o esqu~cidos na contagcm 
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da cidade. Silo neles juntos que lie pensou quando se colocou a "Jinha 1" 
do ~etro, sem ar condicionado e sempre em condi~Oes mais prec:iria:. d~ 
funcLOnamentOj 6 neles como urn todo que lie pema quando os piores tini. 
bus s[? designados para essas linhas. Cnibus que-quebram, param de circu. 
lar m:us cedo, e trens que demoram a sair, param multo e quase n:fa cho. 
gam It. e a eles como urn funcianamento especffico que 0 punk se rder~ 
quando diz "suburbio" e, quando insisle em meneion~r "Rio", hatHc du 
aparecimento efelivo do Movirneoto Punk em IU . .£ ° subUrbio como insi,. 
tencia que mostra que a cidade nlra 6 so as lotes valorizados na regilru sui 
(e enuro toda essa popula~ilo da Zona Norte nita circula pelas outras 
regioes, n;'fa vai ao Centro trabalhar, n~o ocupa 0 cspa~o fisieo e politic\) 
da cidade? Os punks nla vieram al': a Cinelilndia?). 0 subUrbio mO.llra que 
algo se passa que n[o ~ a facilidade, a desconlra~:io que Iraz a proJtimida. 
de do mar (que antes de ser fisica, ploJC.imid~de alinal econtimico.palitiea). 
A cidade tamb~m abriga ouiroo pianos. rode·se bern ver quando as pradu. 
~lles suburbanas assomam. Por exemplo, 0 MovimenlO Punk·RI. 

Nessa noile havia urn palanque de madeira na rua Alvaro Alvim. 0 
allo-falanle gritava sambas e disco\cea. ~!uilO pavo se acumul~va em volta. 
Os punks conseguiram que se colocassc uma fila de handas paulislas, por 
alguns minutos. Ai os punks dan~aram, no meio da lua, aquele lempo mi. 
nimo. Depois 0 animador agrad~ceu aos "roqueiros".];1 famos smndo, mas 
a1nda deu tempo para urn punk gril~r aos outros: "Quem e roqueiro' " 
aqui?". 

capftulo VII 

A FORCA DE UMA ESQUIVA 

19/8/S3 

Nesta sexta·feita virioo boys do bar em frente vieram at~ 0 poinl para brio 
gar. Eu estava conversando num dos grupos quando vi aqueles hom ens gri· 
laodo sobreludo cam 0 Vampiro, cobrando a1guma coisa que parecia ler 
aconlecido dias atras. 0 Vampiro falava, Floriano lambem, enfrentando e 
argumentando. Os punks ignoravam em v~rios graus a situ~jo: alguns se 
aproximavam e se afastavam, outros grilavam qualquer coila, outros ainda 
nem sequer pareciam prestar aten~:ro. Conlinuavam a conversar em lorno 
sem estardalha~o. A Policia chcgou. Par~ce que ~les (eriam dito aos boys: 
"ComCCllm que a genie acaba." U\l1 pucilista :lciniOSO (urn cara do bar 
tambtm) acalmou os animos. impressionou·me essa situ~[o de perigo que 
vivemOll, de amea~a de violellcia fisica, a presen~a da Pallcia e ao mesmo 
tempo a negligencia dos punh, urn dCSCllSO que n[o 16 provou estarem 
habituados a esse tipo de exposi~:ro, mas fez lambem os boys parecerem ri
diculos, fazendo barulho por nada. Eles foram 1:\ para brigar e na-o conse
guiram 0 que queriam. Fiquei sabenda que 0 Vampiro havia levado uma 
estiletada dos mesmos caras na semana passada. Contudo ele na-o mencio· 
nou nada no grupo. Nenhuma lamenla~~o. 0 Vampiro me parcee as vezes 
la-o f~gil, embora urn riso maligno. Enquanto fala, os ollios distrafdos Ole 
dao uns ares perigosos. Esse mOlceguisma sub-repticio do Vampiro da urn 
tllm de for<;a 11 sua ligura. Ele tern urn vocal bern agressivo e est:l sempre as 
voltas com os cnsalos de sua banda, a Prb-Anarquistas. 0 Vampiro senta·se 
batendo nn coxa, e canta todas as musicas do Sub, por exempJo (LP que 
reune varias bandas de SP). Preocupei·me com ele e insisli cam 0 lilcio 
Punk FlAvio para maiores uetalhes. Calmamente ele me disse s6: "foi brio 
ga". 

Nas cOHversas do point existe urn dizer qualquer eoisa e mudar de as
sunlO que sempre acaba por me surpreender. Sem duvida a1go se produz 
nesse aparente nada. Uma incompletude nos gestos e no discurso lomava 



tudo mais difidJ .Ie compreender e descrever, sobretudo de perceber mes
mo; er~ urn exerclcio. de oblielVa~;io. A aceJera~fo que lie imprimia aos 
acontecl(llentos no pomt foi desde 0 inicio uma quest~o importante. N;io 
eJC.atamente uma "pressa", mas urn tempo deles, urna expericncia do b:mdo 
com a velocidade. A delicadeu dessel mecanismos me fat alerta ao rcreo. 
los; "0. te.mP:O ! sempre mais fioo que 0 pensamento" (Foucault, 1980: 
75). A lnslglllficincia do que se fala, miada A rapidez com que se seguem as 
cenas, ~az com que me atenha Uo·somente aos pontos de passagem entre 
uma COlSa e outra. Il como se aquela acelcra~iio atingisse urn tal grau que 
s6 foslle possivel pcrceber 0 rnovimento. Por exemplo, se eu pergunto ao 
Talu, oa porta do McDonald's, "Como vai?", e ele me responde "Bern e 
m~", ou alga assim vago, isso nao ~ "nada", mas cOlne~am a acontecer 
COISas em seguida numa rapidez quase lnapreensivel: ele faJa com outros 
que vern saindo d~ lanchonete e entra, eu ja atendo a urn chamado de aI. 
gu'm ao I~do, tudo 51: d~.fu e sc rediilribui inesperadamenrc. t;;: assim que 
agc 0 gfUpO que consegue provacar urna alteridade tfo violenla por onde 
passa, desde 0 espamo das pessoas pela rua ate a inlerferencia efctiva nos 
esquernas dos shows de rock a que em geral bandas e platlHa obedecem _ e 
~. tamb~m esse grupo [tio dispeuo e inapreenS(\'el que dellperta lanta hl»li
Ildade e que se ve )fluitas vaes a1acado scm ler procurado briga (en'~"ra 
Ire tar scjl sem du~ida urn desejo). Talvcl mesmo por isso, porque 0 resu!., 
lado dessc c:xerciclo ~ urn .gtupO inquicto e fUidoso, scm IIder, scm e;jp~O , 
para e.nlendimentos fonnats, scm rcgi/\e~ privilcgiadas ou mais visiveis que 
podenam set a chance para 0 ata'Ju~ do outro. Sena-o, como explicar esse 
61110. dos boys que constantcmeotc nos vigiam? 0 que el~ tern con Ira esses 
menmos que ficam 14 em fr~llle scm faur "nada" (e fioatmente yieram 
ter aqui e nilo conscguiram 0 que buscavam, e como se ja nfo 1I0uvesse 
mais ningu~m l~), seniio essa dirercn~a 4ue, embora localizavel na estranhe. 
za das roupas, est~ sobretudo OUtn funciollamcnto que sempre cscapa e 
cootudo tern a for~a dc uma atua~Jo. Senao, 0 que exasperaria tanto a1go. 
mali pessoa. adeptas da m!Utancia partid;\na que tentam cxigir explka. 
~"es: sobre "afinal 0 que ~ aquilo?" Ou a dcsconfian~a quando me pergun. 
tam 0 que estou estudando - estranho poder do oome "punk", como sc ja 
cvocasse esse funcionamcnto anbmalo ao escapar aos sistemas de rcrerenda 
dos que pergun!am. AI, f 0 mesn!.. Jllecanismo de recusa do que nfo po
dem compreender. Todas essas pessoas: e como Sf n3"o pudessem "acredi
lar" (jamais procurci conventc·l~s). Essa dispcrs.fo efitaz do bando e 0 que 
constitui lalvel sua contundencia. 

Num canto da adega Tatu dii uma eutrevi,!a p~ra oloma/do Rue/... 
o rep6rler lauro tern uns 01110.'1 exorbitan!es, quc se pcnduram no interlo
cutor. No blaco clleio de garranchos T~tu vai escrevendo rcspost,ls evasi
vas. a clima ~ urn pouro 0 do 41cool, porquc estamos nurn bar e 0 rep6rter 
participa dos agitos do bando ali em volta. Sullfc a aeusa~~o dc que punk ~ 

.. 

cbpia dos estrangeiros, Tatu escreve rindo: "N~o existe nada puramente 
brasileiro, 0 samba tern raizes africanas. a sistema i puramente nacional e 
n3"o ddx.a de foder todo mundo." Ninguem leva a serio aqueJa entrevista, 
nem 0 rep6rter. " ap<:na.> uma coisa que $<l pode dizer para a1guem numa 
esquina mal·afamada da Lapa (nem mais "revelador" que qualquer OUlfi 

observa~ao possive!). A situa~fo era interessante, como mais um apared
menta do bando, alguma coisa pra sc fazer. E todos riam em volta (e as 
vezes j~ nem por isso). Como riem os punks. Ntio me lembro de nenhum 
point "depression". A gravidade do negro e a possibilidade de !reUr com 
as correntes jamais impedlram a a1egria. Nfo simplesmente que se "divir
tam". £ seu gozo favorito do confronlo de fOl1j:as. Pela gravidade dOl te
mas que tIes desdobram, na aspereza em que tudo se produz, nll"o ~ a ale
gria {;Ici! - esse ~ urn riso conquistado, ativo porque tambem ~ undo co
mo estralegia (e sempre meio debochado). E como nunca hi I~gar para as 
Jumcnl~~':;cs "pC"Io:t.i5", ncnhuma profundidade vern perturb.r esse riso 
scm meta na pura superficie. E tudo muilO r.\pido, eles eSltio s6 aprovei. 
lando a oca.o;i;Io do encontro para acionar 0 que interessa a todos e faz 
deles um ban do. 



cap(tulo VIII 

DUAS FESTAS au "0 QUE SE PASSOU?" 

24/6/83 

].1 era bern tarde no point e LUcio nos esperava no Engenho Novo, nwna 
festa junina onde 0 Coquetel Molotov se aptesentaria. A noticia ds festa ia 
sendo dada negHgentemente aqui e ali a quem chegasse. Kama havia deci· 
dido pegar 0 baixo em casa e eu a vira desaparecer pela abertura do Metro, 
dizendo: "Venho j~!" E j~ por algumas horas a espernvamos. Tatu e Vam
piro estavam de moieano. Talu com a namorada. Dito tinha 0 endere~o da 
festa. Ele trabalha numa padaria e se preocupava sabre como iria do Engc· 
nho Novo a Pilates onde mora. pois teria de acordar as 4 horas no dia \,C. 
gUint.c. Finabnente decidiu-se que noro era para esperar ,a Kama e resolve
mos Ir. 

Depois de muilS confUSi!o para todos resolverem se iam ou n.1o i:un 
e muita discussi!o em lorna de cemo chegar bl, Tatu de~lde que oonibus 
n:Io ~ aqucle que sc estava pensando, ~ outro, e vanlOO todos alr~s dele, 
qu~ ..,ra quem aparentemente sabia Cnaquela noile eram uns vint~ punks). 

No meio do caminho Talu nos conta rindo que nlo era bern aquele 
onibus e que andadamos ainda bastante ate 0 lugar da festa. a acesso e 
sempre dif{cil. Mesmo que haja urn onihus direto. 0 punk inventa a1gum 
constrnngimento. Parcce que estamos sempre no mais fundo dos suburbios. 
Esses deslocamentos juntos nos onibus sao ocasi:Io de muita conversa, alem 
da entrada dos punks que nuncs e ealma. Alguem sempre pula a coleta, ou 
dois passam juntos. Muito baruLho. Ii preciso que 0 percurso esperado de 
entrar, pagar e sentar nlo nua t:Io facilmente. Ate IJUC todos entrem no 
onibus e resolvam elSas quest~s que de habito jil silo aceitas como decidi· 
das para a populat~o que usa 0 veicu!o, muita discuslilo, muito! risos. Por 
vezes, Oil isso com os punks: eles parecem colocar como questlles 0 que ja 
Ii urn acordo t!icito entre as pessoas para 0 transcurso normal de su"" vidas. 

" 

Alga como desobedienda. Uma noite, quando famos para wna fesla em 
Ilotafogo, 0 motorista parou 0 cano e veio ale a roleta 88itando as m~s. 
Conludo nuoca e wna agressividade dirigida contra cada peswa, jamais vi 
urn punk abordando a1guem direlamente com a inlen~~ de ofende-Io. a 
desconcerto II 0 da silua~aO que desanna. 0 cotidiano que desaba, sua su
perfide fluida enconlra 0 atrito.· Dessa \'ez, rumo :I festa junina, foi s6 0 

baruLho e os risos e musicas do Coquetel cantadas em \I(lZ alta. Conversei 

com 0 OilO sobre sua banda Bomb f!;.. Atomic f!;.. , e ele me disse nia 

gostar muito do nome porque "pode set contra, a favor C ... )". Ficamos 
falando sobre nomes de bandas e ele citou alguns. como Sobreviventes de 
Guern e Desemprego. 

Saltamos e come~amos a andar. S:lo ruelas escuras e pontiUlsdas de 
botequins de onde olham com espanto 0 gropo espalhado pela rua. OLham 
muito, sobretudo os moicanos. A sensa~:lo e de que poderiamos andar para 
sempre, e n:lo s6 pelo longo do caminho. Pois a caminhada vai adquirindo 
uma autonomia de point, nesse durante conversarnos, urn espera a outro 
ou se nlijaraa para falar com a1guem que esta na frente. Poderfamoo talveI 
n:ro chegar. Big me diz, rindo: "Acho que a genre eSla andando por andar." 

Quando chegamoo encontrarnos a rua com 0 aspecto da vilinhan~a 
que 3S regiOes subulbanas adquirem quando hi esse ripo de festa. A roa e 
fechada e os moradores divi!,lem I,Im esp~o comum. Batraquinhas de jOgos 
e com ida, roupas coloridas, cheiro de fogos. E como era diferenle 0 grupo 
de negro em melo ilquelas fantasias juninas (era tambent 0 que os oLhares 
pareciam dizer). Mas nem tudo era estranho para os punks. porque era ain· 
da 0 suburbia, ali rontudo nurn oUlro funcionamento. Chegamos onde ja 
estavam alguns outros punks que oos precederam. Lucio e Nine estsvam hi. 
Kama n:Io hal'ia chegado. a a1to-falanl~ gritava uma discoteca. Os punks 
flzerarll urn point c flcaram reunidos. 

Em cerlo momenta, 0 Manero e outros vieram dizer ao Lucio que 0 
Tatu n.1o queria cantar porque 0 microfone era ruim. Fomos falar com ele; 
"Nolo vou me esgoelar" - disse. Outro problema: 0 dinheiro. 0 Coquete! 
s6 recebcria dcpais da arrecada~:io final da festa. a Marrero ja ditia em 
tom de brigs: "Quem val ficar? eu n:lo fico." Nine briga com Tatu e val 
embora. Dc repenle todos \1'0 embors. Ficamos sO eu, LUcio Punk, 0 Coe
Lho da Desespelo e Rosaly. Lucio e CoeLho come~am a desmontar a bate· 
ria, 0 Coquetcl n:lo tmha condi~oes de se apresentar. Em seguida 0 Nine 
reaparcce e passa a ajuda·los, sem mais comentarios. Quando ja estou le
vando as pe~as da bateria para uma das barracas. percebo que todos eles 
\I(lltaram. a gtupo nfo se de:sfez, estav:un aU todos juntos. Contudo era 
aquilo mesmo. Tinhamos ido para assistir ao show do Coquetel mas eles 
n~o Lam tocar. E por que? Parecia a mim que aquilo era muito pouco para 
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impedif a apresenta~ao da banda. No Onibus de volta, as conver5aSe osrlsos 
continuavam como sempre. Calei·me para nlo ser a unica a insistit sobre 
algo que afinal ja tinha ficldo por la. 

15/7/83 

J: preciio aproveltar essa onda de festas juninas, quando ja ha publico e 
existc espl~o para a install1tao da aplrcU1agem para as bandas se apresenta
rem. Agora na Rua Silva Teles, nl Tijuca, Coquetel e Desespero vlo tocar. 
[)essa vez 0 problema era com os organizldores da festa: a principio nlfo 
havena espa~o no palco pequeno para I apareihagem, a batena e os musj
cos. Tatu e Lucio ficaram discutindo com urn deles enquanto como scm· 
pre 0 pessoal funcionava urn pouco como a assombra.yil:o da festa, embora 
a1j muitos fossem amigos do LUcio, e ja esperassem 0 show de punk.rock. 

Quando fmalmente tudo pareceu resolver-st. Forma. 0 "comunica· 
dor punk", como diz a Rosaly, sobe ao palco improvisado de madeira e 
apresenta 0 punk-rock, simpatico, sauda a platl!ia. Ao contrano, Tatu esta 
muito serio e os outros Iigeiramente inquietos. Ao anuneiar a primeira 
musiea, oiha dircto as pessoas: "TIjuca virou Zona Sui e nOs viemos do suo 
bUrbio - 'Suburbio geral! '" Os punks dan.yam em tomo do palco. Urn pou· 
eo afast3d3s. as pcssoas assistiam e algumas pediam urn "forro", 0 unico 
nao-puilk que dan.yava imitava urna luta de boxe ate a exaustlo, e depots 
pareeia aliviado, Ao contra.rio, 0 punk investe na dan~a para aeelerar 0 que 
o moveu de tn[clo, a descarga suburbana sc mantcrn constante'e nlnguem 
se ameniza. Novamente 0 Tatu se dirige a plateia: "Aqui tern muito bur· 
gues, a gente vii tocar pra gente mesmo." A plateia nlfo faz nenhum gesto, 
continua assistindo de longe. 0 som do Coquetcl foi otimo, 01,1 scja. para 
os punks dUlou como qualquer outro show bem·sucedido, todos dan~ando 
c eant3nuo, a aparclhagem agiientou ate 0 Jim. E contudo, quando a banda 
encerrou a apresenta1t2o, 0 Lucio Punk foi ate 0 rnicrofone e lie desculpou 
cOIn a plateia dizcndo que daqucla vez ''nlfo deu". Quando a banda saiu do 
palco, come~ou a discusslfo entre todos sobre 0 que havia sido, questOes 
como por que os ouuos prescntes nlo se tinham interessado. E sobretudo 
o pc:s~oaJ do Coquetel estava aborrecido e bri8ava entre sl. Em meio a 
confusao do. comentanos, Cito faz urna observa.ylfo, calma e a esmo: 
"Mas essa musica nil'o IE para agradar ningu~." S fato que nenhuma ban· 
da punk tern a atitude de conquistar a plateia, pelo tipo de 50m que fax, 
j:i em si exasperante, e mesmo pela atua~a:o 5empre desafiadora das bandas 
no palco. "A gente vat tocar pra gente mesmo." Aquela eonfuslfo depois 
do show era portanto algo mais compJicado que urna queixa. Depots de 
tantas uifieuldades 0 Coquetel tinha conseguido se apresentar, e agora essa 
briga. E nao era 0 mau humor que organizava esses embates, era uma exal
ta~a:o que tomava 0 bando, as fisionomias a1teradas, Eles se animavam e 
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naquele momento cstavalll juntos. Se nlfo era para agrad . . 
vez,es parceil que tampouco a elcs, aos punb, que se com~~~Ul, J:'r: 
atntod, a~ mesmo tempo em que era esse 0 $Om que eles procurav~ 0 
~:: o~svir ~ndas que eles aCOmpanhavam como sua prat~!ia, 0 que eles q~e-

" 



capftylQ IX 

AO LONGO DA JORNAOA 

6/8/83 

No eseuro de urn vao na cal~ada onde a rua recua fonnando uma esplkie 
de galpa:o sob uma pequena marquise, urn gropo se reune que pareeeria sam· 
brio pela roupa preta, nao fosse 0 ruido de uma anim~iio mui!o viva que 
des perla 0 olhar de quem passa. Ali uma obscuridade os abriga. Reitnem·se 
os punks nesses becos, escolhem elsas passagens mais eslreilas; se ~ nurna 
rua Ii urn ;ingulo rnenos vislO e mms a salvo; se Ii numa esquina sera. a ulti· 
ma onde a rua ja acaba. Como esse v~o escum no Mllier, ao lado do Dancy, 
em frente i esta~Io. Por poueo tempo seria aqucle point, os planas eram 
espersr mais alguns e pegar 0 trem para Campo Grande. Li nos espcrava 
uma fesla, na casa do Clnnino, anunciada ja hi algumas semanu-e para a 
qual todo 0 grupo havia contribuido com algum dinheiro. 0 b~do esta~a 
completamente visual. Fazm frio e os caras usavam os jaws chelos de boo 
Ions. Quase todos linham arrepiado a cabelo. Billy estava de moieano, com 
os lados da cabeya raspados e a crista dura e pontuda _ Billy Vomito, alto 
e imponente, a figura j~ ponliaguda. Conhcci Ruth, uma mina do ABC, 

rindo muilo e de cabelos tosados, com um f:J... no rosto, feito com lapis 

preto de olho (colando sua face na minha ela me deu urn.carimbo). R~th 
tinha vindo ao Rio com 0 OJ que eu j~ conhecia do pomt, urn memno 
bem magrinho e pequeno, do ABC tamb6m, que fica lis vezes aqui no Rio. 
Ol ~ ativo e ind6cil, rApido como quem vai fugir. OJ t de "delinqiiente 
juvenil", como ele mesmo me contou. Demoramo-nos ali naquele canto a 
aspers de Tatu e Lucio que tradam as caixas.de som. Toilette de llItim~ 
hora, 0 Dito veio me pedir para fazer um m.Olcano no cabelo dele. O~el 
o cabdo ]isissimo do menino, lourlrtho e melO longe da durez.a neceS!lana. 
Mas isso se produz, com sabJto e eri~ando butante. a que tinhamos no 
momento era a frasco de laquet do Coelho e 006 afaslamOS dos OIltrcrs para 

" 
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urn canto onde aproveilar(amos a luz do poste. U.amos urn carro estacio. 
nado para dispor crs apelrechos, 0 p:ira-choque para 0 joellio. Apliquei-me 
a quanto pude, sabia que era urna opera~iIo irnportante. Ai vimos Tatu e 
Lllcio aparecendo 1.1 em cUna na passarela da esta~;Io, e os oUlros jA cruzan. 
do a rua para chegar at~ eles. Sa(mos as pressas, eheiro forte de cosrrn!tico 
e as maos pegajosas. Urn sabio sena bern me1hor, 0 moicano inst:lvel asci· 
lava enquanto corriill11os rob 0 f~llll de urn carro para nosjuntar aos outros. 

Eram tantO$ punks &quela noite, quase cinqiienta. Al pessoas que 
passavam na rus se apoiavam nas grades da esta~ao para vli·los espalhados 
pela platafomla. Slibado :i noite, 0 (rem tambem e muito cheio. as punks 
entraram ern varios vagl!les e muitos caminhavam de urn vagllo para outro 
durante a viagem. 

a trem para muito, fica urn tempo, abrc a porta, fecha e abrc de no· 
vo. Denlro do trem ~ sempre calor, a qualquer momenta. Muita gente res· 
pirando e falando, em proximidade excessiva, como nllo se pode ima&inar 
nem a partir de urn onibus cheio. No banco do trern devem caber muilo!, 
os limites do corpo Ie retraem, as peles se tocam, as bolsas se apoiam na 
perna do outro. a confronto e invasor, 0 toque empurra, porque 0 vefculo 
eonduz anim, niio ha chances: a poria ha de feehar violentamente e quem 
insistir vai ser esmagado (Ii contudo possivel abri-la a for~a, opondo-se ao 
mecanismo imperfeito da maquina, como ja vi fazerem dois vendedores 
de picoles), e como 0 pr6.>dmo vai dcmorar tern que ser esse mesmo. As 
fisionomias SlIO &raves, embora possa haver gaillalhadas, emte urn can· 
sa~o nas peles enrugadas precocemente. Em alguns se adivinha muito Ira
balho. Em outros a inatividade, 0 ocio (mas 0 ocio na fame, nllo 0 odo na 
opulencia). 0 que pode ser tambem interessante no trem e uma sorte de 
variedade que existe em roupas, cabclos, modos de usar adefe~os. Embora 
tudo seja do mais barato, nun~a e a homogeneidade que aparece. H:i scm
pre as c:unisetas c as h!nis, por vezes Ii ilI1ita~;Io de algoma. butique, mas 
tambolm a cornbina~ao mais inusilada de cores, ou uma &arota que usa ba· 
langand;Is de- camelo! sobre um~ blusa de renda. E as crian~as podem eSlar 
excessivamente arrumadas (com meias e botinhas), au com vestidos muito 
largos, ou com urn avental engomado e sandaJias de borracha sujas de nu· 
mero minimo. A moda chega ali, e cerlo (as folonovelas, a televislo), mas 
e obri&ada a mergulhar num meio de impurczas, a que Ie mesela perdendo 
muito de sua preseri~lio (essas popula~eies tern as vezes uma compreenslIo 
sua do que e bonito usar, ou a not {cia chega mais tarde no resquicio da bu· 
tique, ou impi'lem 0 gosto por uma cor ou um feitio que 0 figurino inicial 
excluiria). Nisso a moda se dilui e 0 usa da roupa e mais a extraVllgiincia 
do desejo (saias sobre saias, blum decotadiMimaS ao bel.praz.er). Vma mis· 
tura abusada dos adere~s, agora deslocados nessa!! montagens de bolsas 
Kelson's com eamiseta da moda, vestido da Monah e shorts da novela. 0 
at vulgar dessas estrelas mostra que 0 que elas compraram instigadas pelo 
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trabalho de "illleressemenr" das midias (como diz Guallari: a pr:itica d~ 
interessar as classes de ba1xa renda n05 bens conquist~veis peelo dinheiro) 
ja foi reprocessado num exercfcio parJ 0 que elas utiltzalam seu proprio! 
meios. 

a que comemos no trem e artificial e doce. S30 os picol,:s a~ueara' 
dos, os chocolates da pior qualidade, de papel prateado e fcitio atracnle. 
Come·se muito no lrem, a viagem e longa. N~o e 0 alimcnlo. e 0 sabor qu~ 
oeupa a boca, e 0 Irabalho de mastigar para aquela longa esp¢ra. Nessa 
noile, compramos balas. Eu eSlava num vag~o com Ruth e Regina (uma 
mina daqui que eu nao veria mars depois), 01, LUciu, Rosaly e Coelho e 
mais alguns. Rulh me falava com um3 voz gentilmente rouea, severa, em· 
bora ela sorrisse. as punks sairam pelos vagCIes picharulo por loda parle: 
"Punk·RJ", "Abaixo 0 Sistema", "a Punk naD Morreu", "Olcga de Ex· 
plora~a:o", "Punk-ABC", "Coquetel Molotov". Ficamol talvel duas I"J'''' 
naqucle lrem. A porta se abre em cada csla~ao e se veem casas, as veleS 
urn parque, postes. Nem sempre e possivel vero nome da esta~lfo, e pre~i· 
so saber de cor de lanto ir. Os subUrbios se seguem longamente. Ali no 
trem cada urn e urn nome para referir outro, cada \1:Z mais longe. mais 
"depois de". Exislc uma lista de ~(lburbios para ser dil? em VOl. alta .~~n 
suec's~o ininterrupta: Toagem, Bonsucesso, [tamas, alana, Pcnha, Vlgarlo 
Geral, C~~ias, Gramacho, Coelho da 1(c,dla. Nova Fazemla, Rosaly, Tonds 
Coelho, Meier, Engenho de Dcnlro, Campo Grande, Paciencia ... 

Mas nos iamos ainda para um suburbio de Campo Grand~. Na ena· 
~lIo tivemos de pcgar um i5nibw. t .. mde h:i muitos pontos finals dos Ijue 
atravessam Campo Grande para os ar{Cdo{Cs). Os punks e'nlt~ com .ba. 
rullio. No onibus ainda parada, OJ aparece no banco do motonsta e gnta: 
"Dcteslo policia!" EI~s ocupam quase todo 0 veiculo .. Ourant~ a vinge~ 
batem COlli os pes e canlam musicas do Coquele1. Da lancIa, pela escun' 
d:Io, era dificil ver qualquer coisa. Passamos muilos descampados, imensos 
espa~os aparenlemcnte desabitados mas onde podiam aparecer de rcpc.nte 
algumas ruas organizadas, cheias de pcqucnas casas. De loda fonna, eXI'I~ 
urn vazio no subUrbio, menos pela dist5ncia geogrllfica do que ~do ~sfor· 
<;0 que e preciso para atravess:i·lo. Ai e possil'd scntir que ~ esta I?~lge d? 
centro, e uma experieocia mesmo do "sub", onde a precanedade e mduJ' 
da na viagem e usada na situa~lIo (onde Ii posdvel "andar par andar", co· 
mo disse 0 punk). ' 

Fomos parat numa eslrada dcserla rodeada de grama maltratada. 
SaltanlOs e CtUlamos a autopista pcrigosa. Nlio se via ncnhuma ~ua ou casa 
quando tomllJllos a dirc~1Io e caminhamos, de fonna que no honzonte para 
nos 0110 havia nada. Quando atingfamo~ a grama do outro lado, voltcl·me 
e os vi, mais sua silhueta ;\ pouca [Ul: do lugar. Tudo era noite, s6 b~lhava 
o metal dos pinos. Ao se aproximarem, cada vez mais e em grande numero, 
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eu os vi mesmo como urn bando (desenhados sobre 0 negrume da noite: 0 
cabelo arrepiado, os contomos do corpo dilatados pdo couro). Como seria 
lambem no deconer dessa festa, sendo que aquele momento foi de uma 
compreensao imediata (como tanlu veles so de oOu[·los eu saberia, porque 
esses relances mostravam). Tomamos urn atalho numa descida que foi dar 
numa rua cal~ada. Num desvlo daquela estrada deserta, urn local povoado, 
em que cada vel mais apareciam casas. A rua para onde {amos era quase 
uma alameda, bem.(;uidada e com arvares. GenIe havia saido de IUas ca· 
sas num encontro noturno de vizinhos pr6ximos. A casa do Carmino t! 
grande, com qUintal de tena balida nos fundos. Havia uma reuniJo oa 
frente da easa. Os punks foram eotrando por uma passagem lateral e ocu_ 
param os fundos da casa. AU instalaram·se as caixas de som e 0 gravadae 
Come~ou urn hard.(;ore allissimo. No quintal haria varal de roupas em ara. 
me preso a estacas. algumas plantas e material de jardim (poi, ancinho, car
rinho de mao) a um canto. De resto espa~o vazio, sendo que no fundo 0 
lerreno se alteava numa rampa de lerra ate a metade do muro que 0 cerCi' 
va. Ali naquela eleva~lio era 0 tlnico lugar em que se podia sentar, no cha:o 
e a pique de resvaiar. Mas 0 riuno da fesla lifo pedia essa pausa, era uma 
tenslfo p~rm:lll~nte com 0 som altissimo, 0 pessoal agitando e conversan· 
0.10 em VOl alta. A bebida era 0 ''sangue do diabo", feilo com gro&elha e 
cacha~a. Dace e forte, 0 sangue sobe rlipido; 0 ~ticar COllcenlra 0 Iilcool 
e isso dli urn afI~messo esfuziante e em seguida mula, exaure, embora a 
onda possa dUrar se se continua bebendo. E tambem 0 drink mais barato 
e os punks consomem esse sangue em quantidade. 

Ha uns dez punks no meio do quintal dan~ando; oulros caminham 
~Ias laterals da casa, vlfo ate a lUa; outros ainda, bebendo sangue, con. 
versam em tomo. as caras lirllJll os cinto! e batem com eles no chlo ao 
som do hard·core americano. OJ esta inquieto e empurra lodo mundo. H 
se adivinha nde uma oulta disposi~:ro naquela dan~a. as empurrGes e a 
violencia dos cintoS fustigando 0 chlo nllo 510 suficientes para ele, ele que! 
arlUm3r trela, quer briga. Oesafia urn e outro e procura no quintal uma 
anna, pcga 0 ancinho, a p:i, uma pedra - ind6cil, e tudo ao som e na dan. 
~a. "Ere e lentad:ro", 0 Roger dilia. AU que jogam uma corrente pesadano 
meio da roda. OJ cal em cima dela e a gira em volta, batelldo em todis as 
dire~oes. A AdolescenlS grila no gravador. Outros punks sacam WII!i conen. 
tes e com~ama agitar. E urn massacre. Empurroese lombos,correnlesvoam 
a csmo. Tatu est;! com seu risa de verdugo. Osmar, punkpauliila tamMm, s6 
qu~ da city, safa com OJ convocaodoosoutras para Irelar. Apesardasurpre
sa por nJro csperarem se engalfinhar daquele jeito, os punks de RJ assumem 
o agilo do paulisla e mostramalegriac olgulhocom aquelavioJencia. Quando 
alguns se afaslam, e j4 muitos se acalmam, lifo M nenhuma raiva entre 
eles. Ninguem esta machucado seriamenle, porque inclusive um dos passos 
d~sa dan~a e saber cscapar dos golpes das correnles. £ a brincadeira com 0 
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perigo de tran5por 0 limite do corpo do outro, alegria malo!voJa mas jamais 
fCl;Sentida .. 

Na madrugada come~ou a fazer muito frio. Todo~ eSlavam com mui· 
ta fome e exaustos, 0 efeilo do sangue j:l era agora a pr!JStla~:io. Os punks 
foram aos poueos atd a sala da casa omle se estenderam pdo sofoi e p~lo 
chilO. Andei pelo comodo che(l;Simo trope~ando neles e fui ate 0 quintal. 
U alguns tamb~m perambu[avam, ainda ligados no scm, agora ja ~m mais 
baixo. Corpos jogados pelo chIn e luz morti~a e instAvel, fazia urn clima de 
p6s-guerra. Pela cozinha VOleS do Skunk e dn Regina. Tatu tambem era urn 
desses sobrevivenles. l:!. fora 0 subUrbio a essa hora era perigoso. N40 ha· 
via como ir a parte alguma, todas as condu~i5es tinhanl parado. A mullruga
da teria de sel vivida ali, nns lIespojos da festa. E os outros, por eslarem 113 
sala retirados, o:io d que donnlssem. lJreves pcriollos de silencio em que 
urn riso acabava por estoumr e todos voltavam a falar em VOt alti.sim;), se 
cmpurrando, dndo de qualqucr coisa ~ e aquela foi ullla longajornada in. 
sone. As minas euavam 110 quarto e eu Onalmente me junlei a elilS. Mas 
por pouco tempo: logo algunS foram me acorllar e as oulras minas l'0rqu~ 
"estava lIa hora". Na hora? Mas est~ escuro III fora, 0 Ilia n;io amauheceu 
ainda e 0 primeiro limbus s6 sal as cinco da manha! Ma~ "todo mundo ji 
esta indo". Nem u:o indo assim, alnlla se espcraria um tempo ate que eies 
tollos se Ic,~"tassem com mais barulho e se dispusessem a partir. 

o frio era insuportavel na rua complelamcnte e~cura e deserta. Si
lcncio e ncm 0 minima sinal de veiculo. Mas quem dicidiu isso, de sairmos 
gclados e faminlns, com a perspecliva de esperar uma, hora pelo onibus? 
Quem (?) - a pcrgullta 11[0 fazia scntido. Era 56 isso: tudo se tornava mais 
diCieil, aquilo mais se aerescentaria aos problemas de a(:~so do lugar, 11 
demora 110 linibus. Um agravameolo que se tioha desejado. 

Quanta tempo ficamos U csperJmlo? Talvez uilla hora. MuitOi punks 
Ie haviam relirado cedo da festa antes de os linibus acabarem e poueo mals 
da metade tinha persistido pela madrogada. 0 linibus nOli levou ate a esta· 
~il"'l de trem onde a espera foi mais 101lg3. Selltamo·nos nos bancos lie rna· 
ti..,J e espcramos. Dali vimos 0 dia amanhecer numa omJa de sono. Hera 
o dia seguinte e 0 bando ainda es!Uvajunto, a festa lillha aeontccido como 
se queria: 0 wm, a dan~a, os ugilOli, 0 enC<l1Ur<> - e 0 cansa~o ainda os reu
nia ate agora. Embora nada p3rccessc estar certo quando 0 Taw dilia (era 
5urpreendente, para mim pelo menos) "['au no cu do Movimenlo Punk", 
de eenho franzido, sentado com a caixa de som no colo. 

o trem cheganllo, entramos. J4 era dia claro. As pessoas diumas 
olhavam a inadequa9110 dos punks com a c1aridade. Vampiro domlltava 
com a cabe~a na caixa de som, levantava 0 rosto e cala de novo sobre a cai· 
xa. A maquillage escorrida, Aranha falava cOllllgo eom VOl de sono. Todos 
nobres e ioalUais em suas roupas anterlores. 0 trem abria a porta e a cada 
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esta~~o saianl alguns punks, que 0 TalU de brincadeira tentava reter pelo 
bra~o. 

DJ Cenlra!, caminlto com Osmar e Satam!sio na dire~1I0 da Lapa. A 
luz do dia t m:J.is faeil ver os n13Chucados que as correntes fizeram no 
~orpo deles. A partir dai eua luz progrediria e os punks s6 seriam vislos 
nUllla proxima noite. 
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cap(tulo X 

NUMA ESQUINA aUALaUER 

14/10/83 

No acaso de nos encontrarmos assim no meio da rua, quando uns andavam 
ate a adega e outros ja voltavam rumo ao point, fomos ficando encostados 
nos carros, a meio caminho, naquela noite um vinte punks, concentrando
se pr6ximos a uma grande porta de vidro: Muitas vues os punkll ficam ali, 
na porta do McDonald's da Lapa. Aproveita·se a lUI forte que a lanchonete 
lan~a sabre a rua e a degrau da entr~da. Ali Ii mais acintoso porque os 
punks se scntam a porta, apbiam a.'i costas no vidro, do as boas.vindas aos 
casais que vieram para solmluiches. E se espalham pela roa, na cal~ada em 
frente ocupam os carras, rindo ficam donos daquele peda~o. }M punks des· 
de a esquina conversando, num canto mais escuro num reeuo do prerlio, 
senlados, de pe, no meio da rua. As paredes esUo pix-adas com crayon pre-

to: "Punk's not dead", lelras de musica e muitos ~s. Eslar por ali favo· 

rece a circula~i[o pe!a Lapa, porque 0 McDonald's t tamb.!m urn corredor 
entre a A.lvaro Alvim e a Senador Dantu, que se utiliza nos dols senlidos. 
Os punks entlo atravessam a lanchonete. A porta de vidro abre para urn 
ambienle gel ado, ar condidonado forle e tudo completamente branco e 
asseplico, comO a com ida embalada e 0 uniforme dos funcion:irios. As me· 
sas de lanche s:Io de pl.istico, colocadas pr6ximas ~s duas entradas entre 
posters de eSlrelas de cinema. Bern no meio da lanchonele, urn longo bal
cao com Urn ifl\enso espelho em frente, ao comprido, cobre grande exten· 
do da sala. E.pelhos por loda parte: "as colunas, na entrada dos banhei
ros, alem desse cornprido e continuo em frente ao balelo, de porIa a pOt
tao Quando os punkli entnun e atravessam essa liala para atingir 0 oulro 
extremo, num grande gropo e rupidamente, por alguns momentos todos os 
eSl'elhos mostram as moicanos, a luz artificial os rende pillido$ no contras· 
Ie com 0 negro - inlerferencia na visualidade da lanchonelc, a produ~a:o 
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daque!as imagens e uma ocup~;!"o momenlanea do lugar. E sentam.se tilm
bern nas mesas de plaslico, num entra·e-sai e sem consumir nada. 

No point h~ mais espao;:o para Sf.: formarem os grupas e haver conver
sa. Ali ~ porIa do M~Donald's os punks Ie espalham no camo enreilO da 
entrada e a comunica~ao I: rnais diluida. e maior a imin~ncia de sair fora, 
inclusive porque se est~ no meio da agila~~o da lapa. Segulndo a Alvaro 
A1vhn cada esquina! uma quebrada, com urn botequim e algum escandalo, 
e s:Jo ruelas que vilo dar de urn lado na Cincl:india e de oulro na Senarlor 
Danlas, que ja sao liaidas para outras paradas. 

No banheiro da Jandlonele, as minas troc:ull o~ balom dianle do es
pelho. Estou com Roslingela e lagar!a. Em seguida entnun Manha e Aline. 
Ficarnos algurn lempo porl.1,fa.!andosobrevisual e lilllUI1l dccabelo.ltlosJn· 
gela t mO(ja alta, morenissima, d~ cabeJo amarelo. Surge a iddia de sair em 
grupo, ''s6 minas", lodasconlplelamenlevisuais. Volt.amos~ salade lanches, 
lan .. ando olhares por todos os Jados aos espelhos, c ficamos apaiadas no 
ba]cilo bebendo agua. 0 espellio Jongo em frenle devolvia as imagens (a 
mecha azul da Aranha, as correntes praleadas da Rosangela), enquanto as 
minas se falavam. Menos no que diziam, mais no oUlarem·se entre si e pelo 
espelho. Ali se trocaram telerones, mas 0 passeio nunca aconteceu. Esses 
momentos de proltimidade entre as minas se esvaecem logo em seguid~, 
enquanlo elas se distribuem no bundo. Aquela noite eu nilo suberia, eu n;!"o 
pens aria mais a respeilo e por enqu:tnlo so 0 encanlO do momento ficaria, 
e a pergunta sobre que eltercicio era em de scr mina punk 1\3 g.1ngue. 

Os punks entranl e sacm d~ lanchoMtc mil veu. e s~o advertidos pur 
urn funciomirio (como tantas vllzes aconte~ia). Aqucla noite ficamos al~ 
bem tarde. Nurn canlO da 1ll3. ainda II IUl da lanchonele, j~ quase vazia, 
Alcateia, Rossi, Vampiro e Nelson cantam hard·core de bandas de SP. 
Par volta de meia·noite chega 0 canlinh:!o do McJ)unald's com a alimen. 
ta~ao congelada. Quando abrclll a porta um gdo mortal atingc os ultimos 
punks que linda eSI;!"o ali. E ali permanecem, 0 caminhao entra na conyer· 
sa. Para que nada se perca, ~ palavra estranb'Cira cscrila no caminh~o pare
ce ale fmlandes (0 me!hor hard·core do mundo). Aprovcilu 0 incidente e 
!rala·lo como 3contecimenl0. Mcsmo aquele eamlnltilo imenso que nos 
imprensava contra a p.lrede, gelava nosso sangue e fazia aquele canto SUo 

jo da Lapa parecer ail1da mais sem futuro. 

''The members of tire gallg typically congregate with /10 specific acti~ity 
in mind at some street comer, CIlndy store or other regulllrrendez·lIOus'" 

• ··u, m"",bro, do l"'ll!lue. !ipicam~n!e, congr<8"m"", ,om 'lu.lqu<>r out", alivid.de 
c,pedlic. em mento. ~m oIlo'Um. e'(Juina, co .. de d<>ce, ou yUl<O ponto d. enconlro 
"'gular .. , 
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(Cohen, 1955). A espera de a1guma briga, a1gum som, alguma fest~? m. 
sempre urn lugar para ir - ou 0 Dancy, ou 0 Caverna, boate em S!o Jo~o 
de Meriti, ou alguma festa em que 0 Coquetel toea, ou a1gum som de outra 
~da. Ou ainda ficar pela Lapa, na Cinelil.ndia, onde qualquer lugar pede 
ser urn point, onde todo acidente pede ser assunto. E toda passagem ~ 
interferencia, se se aproveita a oportunidade. 

4/11/83 
Noite passada, 0 gerente do McDonald's expulsou os punks de It Fez sal· 
rem dois funcion~rios com baldes.de.pUstico e panos·de·c!t:!:o par~ lavar 
ate 0 silenciO as pichayoes da parede. Enquanto Ih~ dava Olden! para 
esfregar bern, grit3'13 meio esganiyado e pronunciava "punks" com "u" 
bern claro. Os punkl dam e debochav:J?!. Mas isso nolo vai ficar 3ssim. 
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capitulo XI 

NOMADES E VAGABUNOOS 

I "''1. wonderful"n tIuJ h~lIi.h .irp.rienCtn, 
Orphic, delil;8t9 
Dion'lrosof the UmJiuworld 

"Medlil.,. 11m! Sorb'Apples", O. H. Lawrence 

Constata·se 0 "mal da juventude". As ci':ncias psicolsociais examinam a 
possibilidade de circunscreverem como objeto de estudo uma "cultura" ou 
"subcultura" adolescente; ao suspeitarem de uma especifieidade de urn 
funeionamento jovem, tentam defini·la nos limites de uma "crise" e che· 
gam is questOes da "integr~:!:o" e "prevenylio". "0 adolescente deseobre 
o mundo como destino do homem; entrar na vida II descobrir que nio se 
pade deixar de dar resposta, quaIquer que seja a (espona, ao fato de estar 
situado numa cultura, num sexo, num sistema social. A 'crise' e a expres· 
s~o desse debate, dessa explicay~o."1 Essa e a c!poca em que vinga a rebel· 
dia. Matza ve ne$SC peSi?do 0 "apice do estada; de revolla",l mas proble· 
matiza a correspondencia necessaria e direta com a cronalogia, sugerindo 
contudo uma "fraca correlaorfo empirica". Movida por essas considera~Oes 
(diante inclusive de fatos como a gera~lo beat e a questilo da "contracu). 
lura") e perguntas, toda urna literatura se organiza que, embora nos apre· 
senle freqlientemente e scm surpre5a solu~i'les institucionais no fmal dos 
capitulos. interessa-nos por uma suspeita, pOt urna insinua'<lo que realiza, 
pela pergunta que faz (enquanto pergunla ainda). Becker soube desinvesti.r 
esses lugares sociais (os jovens, as mulheres e demais rebeldes, os "desvian. 
tes") de uma substancia que os defmiria desde 0 inieio. Eis seu esfor~o de 
contcxtualizar esse! fenomenos, de enfalizar a !itua~o, 0 processo pelo 
qual eSS;U figuras Se eonstituem no que Ute i,nteressa muito menos urn 
all cJassificatbrio do que 0 momento que propic!a sua 'pariyio. 0 que ten. 
to perguntar e sobre a qualidade desse momento, que nem s6 a "acusa~lo" 
pode explicar, se bern que essa jli seja uma ideia (contn a "essencia e subs· 
tancia" dos segmentol dajuventude de que fala Matza ou 0 "conteudo" da 
subcuhura delinquente que Albert Cohen tenia defmir). A ideia de$SC em· 
exercicia e 0 que de mals perto nos mleressa. 

Acompanhando as interroga~Oes de Gotlieb e Reeves sobre se existe 
uma cuhura ou subcultura juvenil, em perguntas dirigidas a outros soci6· 



logos: baseando-$e num possivel grau de diferen~a e semdhan~a entre os 
valores adolescentes e os da sociedade aduhu, alguns acham exagero falar 
em subeultura, outros aprescnlam a possibilidade de VlIrias dclu. A. Cohen 
aceila a exislenda de dif~I~,,~as de '~mport:incil subcultural" c chega, co· 
mo a maioria dos consullados, a que os jovens partiUllm com os pais uma 
cuhura comum. Esses problemas envolvem no~iies como "cultura", ·'sub· 
cullura", "coolracullura", e colocam a qucsUo de niveis mais ou monos 
abrangentes quc conteriam urn ou outro e sua posl~ao rc!aliva entre si. 
"Somos todos grupelhos"l - a quest~o das gangue! pcrnute examinar me· 
thor 0 problema de onde plnir para delinir uma possive! "subcultura",ou 
meOlOr, pennitiria de principio pi)! em dlivida esse lugar Klcial em rela~ao 
ao qual fosse sempre necessario medir quaisqucr outras manifcsta~~es ou ' 
ostilos. Com as gangtJes, 0 apareclmento de "particularism!)s" de que trata 
Guallari (regi(l"e! intoiras ocupadas por chicanos, pono'riquenhos e ncgros 
em Nova York) mostra de Imediato uma socialidade jll feita desses "gruu· 
puscules': entre os quais a cltamada "cuJtura comum" que, nesse nivd, 
funciona como um caso enlre outros. No !live] da rcprc$cnta~ao, contu.! ... 
ela apareee como padl1lo a partir do qual se julgam os outros, e csu Ii sua 
maroa c'I .. ~it"ica: produzir cfcitos d~ suprcmada que a erigem como pa· 
drlfo. Dcleuze nos f:!la em Phiiosol'lIie <11 mil/orilt! de como es.se metro· 
padrao (seja: "Homem ~ branco ~ ocidcnlal- macho -adulto - razoavcl 
- heterossexu:!l ~ habitante das cidades ~ falando uma lingua dominan· 
te") constitui uma maloria qualitativa, incsrno se elc e menos ~umcroso, 
por esses efcitos de supremaeia que produz, por figurar n;'{o s6 como um3 
das variavcis mas lambem na constante. De tal modo que a maloria, por 
estar contida no padr:fo, e scmpre Ningutlm.' Esse Ilomem nllo existe, 
existe um fato majoritario que aparece em pnitieas discursivas, ligura em 
estrat~gias de poder. E existe um minoritario ("que1 que salt son nombre'? 
cuja qucstoio nllo Ii jamais adquirir maioridade, e e por si um tugar de inws· 
timento de destjo. Els por que, quanto as gangucs, margiJ\a1idade e uma 
rna palavra, pois '1mpJica sempre a idcia de uma dcpcndeneia secreta da so
ciedadc pretensamentc normal. A marginalidade chama 0 rccentramento, a 
recupera~lfo."5 VIi·las Mo como uma periferia em rela¢o a urn centro, 
momentos rliaJiticos no discurso Imperial, "peripecias no percurso que se· 
gucm 0 Imperio c su~ idtiia,'o/i Apro~itemo~ a. afirm~¢o de Lyolard de 
que essas lutas fuem aeonteclmentos C10m evil/I'mI'm''). Produzcm 
3contecimentos no que [jdam corn os signos de que dispOem, ao lhes impri· 
mirem um tratamento estranho as instancias magistrais; no exercicio de 
seu estilo, sua expresslfo social escapa em certos momcntas ao esquadrinha. 
mento e a nonnaliza~:ro, coostitui frcqiientemente uma "materia ign6bil,,7 
que nlo passa pcl0 crivo olicial (nao foi tradulido, por exemplo, pelo dis· 
cur:.o sindical, n:fo panlcipa de neliltum projeto de eonquista do centro). 
Assim me parcee interessante wloca! a quest:Io dos bandos e gangues: n,1 
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mcdida em que eles possam anicwar wna lingua irrelativa ao centro, que 
afinna dcsde 0 inicio a multiplicidade enquanto experieocias que nos per· 
milam enunciar isso de que h.li muitas lingUa!!, enquanto urn black-enllisll 
que trabalharia de dentro a pretensa lingua·mae. Mannheim coloca 0 jo· 
vem. 0 inte1ectual, 0 anista e todo.l que pouam ser urn "agtnte rel'itali, 
udor"" da sociedade numa posi~a:o de estranho, vindo de fora. Talvez, se 
pudennos pensar esse fora. nao como um alem, mas no proprio espa.~o da 
sociedade urn 'lZutTemelZt ", precisamente esse tralamento especial da rna· 
t<:ria social que as gangues realizam, esse trabalho mesmo, !lSsa experiencia. 

Com os punks me ocarreu desde 0 inicio esse aspecto de $.eU "plnicu· 
Jarismo":.nlfo estariam respondendo a uma carencia no sentido de que 0 
Govemo na-o teria ainda achado uma solU~liO para 0 menor ou 0 desempre
go, ou como se eles nao se tivessem engajado ainda num protesto social 
ma~ conseqiieOle. Quis ve.Jos ent~o como investindo seu desejo naquela 
tarefa, que se suscilava a si mesma enquanto experimenta~lio social. N~o 
que fosse assim 0 tempo todo, ou que eles nlo fossem por vozes outra coi· 
sa, oJlgamos que ih vaes nao "conseguiam": os insucessos, os endureci· 
menlOS, os nMulos, momentos em que esse exercicio se oblltera. Hi! va· 
rias entradas para 0 mapa, Ii sempre passivel falar desses coagulos. Mas por 
que II~O come~ar pdo 3lTCmesso? Por que na:o falar desses momentos de 
potencia, bern mais freqiiemcs durante nossos encontros, de exercicio eria· 
tiva de acontecime"tas, por acont~cimelllos? 

A gangue e uma experitncia ~oletiva. T~ntar ~ompreender seu funcio' 
nam~nlo Ii acompanhar 0 investlmento do baodo num ageoeiamento co· 
lctivo;.:! assiSlir a como 0 desejo se anna como exercicio d~ grupo, como 
cm~t.igia de grupo, c ao que eles US3m para faze.Jo circular. em que outras 
e~tral~gias se ap6iam nessa sua experlmental?fo, 0 que ap"JVeitam do es· 
pa~o urbano, que e 0 s~u meio, para esse exereieio,o que serve e aJudd, 0 
que elllp<.'rra c cun>trangc. a ''Sabor e 0 sentido" v~m dessa "rogerher· 
,,~ss ':9 "C onspirar qucr d izer respirar juntos."'o E que 11I0mento~ sao esses 
em que 05 punks acenam juntos? Momentos de interferencia em-ato: apa
IdlHos assim em pleno exercicio de contra-ataque; a~ilo que n3"o pareee 
apostar num futuro ('1mrizonte ncgro"),n sem pIanos, sem fmaJismos; 
agir 50brc 0 inslante, em cima da hora, aproveitando a oponunio.lade, "0 
born momcnto.o ·kiliros'rJodcliCjo".ll 

Agora, antes que acab-e 0 mundo. 

E "Tudo acabara numa certa manhl em 1999" 

C"'lUCIe! to~a no Circo esta noite. ]6 desetcmbro;.le 83. Os punks es· 
t:ro lIa pona do Circo esperalldo uma chance de enuar scm pagar. 0 pt:>. 
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soal do Cuquetel entra com 00 maximo de convidados que podem levu, em 
seguida tentam arranjar outros cOon viles I:i denlro. Come .. am as negocia~e5 
atraves da ~rade que cerca 0 lugar. FicaoS£: hi por horas, ouvindo de longe 00 
sum dos videos que passam antes do show. e as vezes 0 show c<)Jne .. a e ain
da h:l genIe Ja fora. 0 Circo Voador fica bern perto dos Arcos. Em dias de 
show as pessoas se espalham pelos degraus sob os Arcos em multidocs exi. 
bindo na roupa e no gesto a "Unha" que seguem no rock. Os heavy! ~stll"O 
hi., pOl exe~p~o, e cada ~z mais new ~aves, entre as pessoas que sinalizam 
suas preferenclas. AII!m dlSSo, esse fenOomeno interessante de meoinos bern 
novos que subscrevem urn som ·que n;fo e 0 deles, bern antigo e anterior a 
sua tpo-ca, sugertndo isso de que 0 contemporineo ~ cheio de IUgare! onde 
podem surgir essas·sobrevivencias (t, por exemplOo, urn meninOo de J 5 au 16 
anos com uma camisa do Led Zeppelin, como vi aqueJa noite). Alguns 
punks acabam par pular a cercB apesar do esquema de vigilincla; ou entao 
entram par urn buraco que esta constantemente sendo consertado e aberto 
novamente. 

Nesses shows do Circo em que muitas bandas tocam, as pessoas cir
culam dur.ante toda a apresenta .. :ro. Bebendo no bar, conversando na ram
pa que da acesso ao interior, caminhando pelo plltio exlemo entlllndo 
eventualmente para ouvir uma ou outra rnusica. Pode-se subir ~ ficar nas 
arquibanca~a~ se se quer ouvir e assistir. Embaixo M uma pista para os que 
querem aSSlSUr dao .. ando, entre eles 0 publico certo de algumas bandas e 
os qu,: rio \;i atds de qualqUC! SOIll. Para os punks a unica banda que inte. 
ressa e 0 Coquate!. Elcs vlfo la ellquanto sua plattia. Com exce .. ao de uma 
ou outra cujOo som se aproxirna do punk, nenhuma fnerece ser vista. Urn 
SOIll mais melodioso, urn mero a-mais que aquele :[spero ditirambo e as le
tras "alienadas", sem conteudo de protesto, sao insuport:iveis para eles. E 
como as .bandas pun~ to~am em gen!! no final dos espetaculos (quando 
n!o dCP01S dele, como Ja fOi COlli a Desc~rga Suburbana, que to-cou quando 
so haVia punks no Circo, ate os fundonanos tinham quasc todos fugido J e 
o sam p.unk tern $6 urn ultimo "~antinho" nas rliwos e danceterias, 0 punk 
tern mUI1~ 0 que sofrer nesses ntuais em que !he cabe a pior parte. ASSim, 
nessas nOltes no Circo as punks circulam em grupos, ficam juntos num 
canto aM que 0 Coquetel sobe ao palco. E quando todos Vlo para a pis
ta, bem na frente, e dan!fanl violentamente. Alguns n;to-punks aderem 
Aquilo, atraido~ simplesmente pel.o rumulto, enquanto que entre os punks 
a dan~a se apola em outras pr.1tlcas que atualizam e funciona como es
trat~gia, momento em que constitui mesmo uma "O~iio" politica de que 
partlcipa tamlrem sua intransigencia em rela~o aos outros tipos de Som 
Uma das rea .. i'les mais comuns a essas manifesta~o:es da piaM!a punk ~ 
o afa.stame~to, c! qu~do os punks conquistam a pista ou parte dela. Extre
ma Vloli!ncla, os mOYlment05 bruscos com as correnles desenham uma area 
de a .. llo onde penetrar e urn riscOo. 0 gfUpO de negro afugenta os dan .. ari-
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nos. Nllo e claro se cstll"o dan~do ou brigando. Quando urna banda punk 
se apresenta, nll"o e apenas "a proxima", uma outta atfa~o. E1a traz com 
cencza uma grande mudanora no transcurso normal do evento. Porque ela 
loea um som atritante e antimusica para uma plat~ia que vai lutar uma an
tidan~a. E todos que nlo conseguirern urn meio de conex(o com aquilo 
serllo excluidos. Assim e com 0 Coquelel. Nlo h41ugar para apreciadores: 
OIl Se liga ou est' fora. 

A banda punk que conseguiu uma proje~a:o fora do Movimenlo foi 
a CoqueteJ. Outras exislem, contudo, como a Desespero, e oulras em fase 
de ensaio, sempre noticiadas nos fanzines. A Descarga Suburbana jd se 
apresentou duas vezes no Orco. Nwn~ deJas 0 cesar do Coquetel assumin_ 
do a guitarra. A formao;lI"o dessas bandas I! muito fiutuante. Os mUsicos 
circularn, alguns des.istern. Converso essa nOoite com 0 Vampiro sobre a ban
da dele, a Pro-Anarquistas, que eu nunca linha visto tocar. Veria em segul· 
da 0 vocal do Vampiro numa apresenta~a:o da Desconlrole, ex-Desequili. 
brio Urbano, banda de garolas, no Clube Peteka em Agua Santa. Vampiro 
cantou 0 "Ratos que roem" da Desespcro, de costas para 0 publico, enco
Ihido, a voz rouca e cavemosa. 0 vocal do Vampiro e proximo do hard
core da Finlandla, 0 mesmo tipo de grito do Ayala do Terveet Kadel. 0 
porlugues assume 0 aspero do fmlandes porque a exaspera~:ro ~ a mesma. 
Tambem no point, quando 0 Vampiro bale e faz vocal de suas IlIUsiCBS, 
aquilo e mais emocionante que qualquer apresenta~o oficial. A banda _ 
ele me diz - eSla parada, mas conlinuaprocunndo local de ensaio. Esse Ii 
urn outro probl~ma, pOlqUe csses lugares tamMm "sujam" no fJ,llal, e se 
tern de procurar OUlro. Aprendi a apreciar essas bandas em suas apari~es 
rcpentinas em shows de outros e Com ronna~o desfalcada, produzindo urn 
tipo de intensidade que aproveita esses percal~os, que faz da falta positivi
dade. do precario estilo e brilho. Os punks n:l"a se entregam a tarefas que 
eXijam aplica~:ro e pertimicia. £ de seu funcionamento aparecer scm aviso, 
fazendo da surpresa urn recurso de acelera~:ro (e desaparecer em seguida). 
As. bandas est30 sempre abertas, indefutidas, nilo 50 porque e materialmen
Ie dificil manler uma banda, mas por um desejo mesmo de inconciUSio. 
E tambern a expectativa do a1cance de interferencia dessas bandas puece 
nlo ultrapassar 0 instante. E uma $Orte de '"short-run liedonism"l] em que 
o prazer da realiza~a:o est! t:ro-somente em defiagrar urn certo efeito local. 

As minas n:ro tinham ido, sa.Jvo a Lagarta, que circulava tarnbern en
tre os heavys, e a Varna. A allfoxirna¢o com Yarna e Kama sempre foi di
ficH para mim. Elas ficam afastadas de todos, inclusive das outras meninas, 
com ~c~io Islvez da Aranha. SiI"(I dUBS minas ativissimas no que diz res
peito as coisas punks. 510 Iigadas no sam, tem uma vasta corrC$pOndencia 
com varios paises, andam de visual bem punk, tern Mtons e carnisetas das 
bandas. No point por vezes ja me f!Zellffi pensar: se fiearn tfo longe, por 
que e!itll"o &qui1 Vejo-as usando seus b6tons e SIWl camisetas como a ex-
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presdo de uma escoiha,jamals parecendo estar emjogo 0 crit~rio do enfd· 
te _ atitude bern dlstante do que costuma atualizar 0 encanto feminino. 
Conteguindo as vezes conversar com etas, algo sempte se retrda, num sar· 
caSIllO difuso, em olha.res vages de deseonfL;m~a, meias respOSlas e risos. 
Uma maledicencia que eu reconhecia no gropo em geral, mas que nelasse 
agravava e produzia uma tenSllo que chegava a inYiabllizar 0 contacto. Na· 
quela noite estavamos contudo mals proximas e circuhivamos com os 
outros. Nesse movimento os grupos de punks se encontram, param e se 
desfazem, refazem-5e e se dlspersam. £ como no point,sendo que e preciso 
ignorar todo 0 resto e armar mesmo uma atitude de recUS8. Por vezes olba· 
vamos de longe as outras bandas da noile. Espcravamos 0 momenlo crucial 
de 0 Coquetel subir no palco. Af todos invadern a plsta, e:uma ocupa~a:o 
de territ6rio. Enquanto 0 Coquetel pre para os instrumentnsl a posi~ilo dos 
punks jll foi conquistada: a partir da borda do palco, uma grande exten· 
slo. "A genIe vai tocar pra genIe mesmo" - dlsse 0 Tatu na festa junina. 
Aquela era a sua plati!ia. Estivamos aU para uslstir ~ banda. 0 Coquetel 
nilo toea para agradar ninguem, nilo h;i sequer urn moYimento de reveren· 
cia a quem asslste, nem a preocupa~o de que 0 publico se divirta. Eles nmo 
procuram urn lugar para poderem ser acolhidos uma proxima Vtz. Interessa 
tlo-somenle provocar aquela explosfo agora, aproveitar 0 momento para 0 

maximo de intensidade. Isso produz urn grande eontraste com 0 rock que 
se faz no Rio, bandas que tambem se apresentam no arco - cujo sam 
quando n:!"o e sobretudo leve e divertido, e sempre da~avel e conta com a 
simpatia da plateia para cantar junto ou recebe-los como m1lsieos. 

o Coquetel sobe no palco. "Violencia urbana", "Odio as teves", 
''Capitalismo religioso", "Assim na Terra como no Inferno". Tatu tira a ca· 

misa, exausto no esfor~o do grito. Urn f!;.. na fivela do elnto e urn lento 
de on~a no pes~o~o: 

Il assim na lern' eomo no inrerno /homen! milluatado., ,eml'le suballernos., 
Ele. to: o,deniUII e \u oOOde ... ' em quillquer regime/ si> quercm Ie mand:u.' 
SomeHle nos unindo' vamos "8il'" 'que,cmo. ter "8Qla/libcrdade I'" hlar./ 
Ch.ga de lnsul10s I E submis$1o, ClleBOU a Hossa !Iou I Est" em nOSSa> mio.! 

E mllis m1lsieas novas que estiYamos conhecendo aquela noite: "Me· 
tr6pole", "Angustia". Satanesio sobe no palco esmurrando 0 ar em todas 
as dire~oes e cai num pulo em elma da plaldia. E sempre ele que cal. Como 
j:! virnos em tanlas videos de bandas punks, alguem se arremessa do palco 
com 0 risco de se machucar e machucar os outros. Nas apresentaoyocs 
punks a plateia nunca!! secundliria, ela interfere 0 tempo todo (e quando a 
Sham 69 esta tacando, uma mo~ sobe no palco e fica por alguns momen
tos ao lado do vocalista, enquanto a deixam). 510 troeas entre banda e pia. 
teia tambem quando 0 Sid Vicious quebra 0 baixo na cabe~a de urn deles. 
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"E nlO adiantani metropo!es" - a expresslo do Tatu e grave, esse 
n:!"o parece ser urn aviso inconseqtlente, a voz e vio!enta e firme _ "Tudo 
isso acabara numa certa manh:!" em 1999." 

"E ja que fomos lifO longe" - 0 bra90 se estende e amea~a a plati!ia 
- "Vamos ficar por aqui; 1984!" 
"brasileiro opermo" - enquanto canla as bordas das m:l"os em volta do 
roSlO ao multipliear essas palavras - "en ganado Yiolentado I explorado no 
trabalho, sacrifleado manipulado". 

"E e esse inferno que voce vii" 
Fim da apresentaylo do Coquetel. a que vai se seguir tambem n:!"o inleres. 
sa. Aeonteceu 0 Coquetel, e hora de ir embora. S6 para prolongar a nnite, 
vamos ficando no Circo, aproveitando 0 espa~o para urn point. 

Como acontece algumas vezes, aproxlmaram~ do grupo.a1gUUlas 
pessoas curiosas com 0 que poderia se passar ali. Eram meninaseujas roupas 
denunciavam esse outro mundo das cluscs favorecidas que os punks divi
sam Confusamenle na noylo de "Sistema", por quem sabem que slo "opr!
midos", que eventualmente desejam (oa medida em que precisam a1ugar 
aparelhagem para shows, arranjar dinheiro para ter onde ensaiar, pegar om
bus e chegar aos discos e videQs das bandas com que se agenciam para pro· 
testar) e que atacam em suas musicas e fanzines. Elas eram 0 que os punks 
chamam de "gugunas". Sua circula~o no grupo foi muito facil, foram reo 
rebidas como ''a mina que ta com ... " porque logo alguns punks 8SSumi
ram-nas como suas minas. Eu via iliso urn pouco de longe, urn pouco de [a· 
do, como foi urn trifleo faci!, como nlo houve a minima resislencia. De· 
pob; de Uma apresenta~o do Coquetel que em tudo realizou 0 que e da ex· 
periencia punk produzir (Yioiencia, sobriedade, proteslo), eu esperava tal· 
vez urn fortalecimen!o do grupo, eu os desejava mnis impelmeaveis, mals 
asperos ainda. NaqueJa noite, nlo entendi aquilo que charnei eotio de 
''Uansigencia''. Surpreendeu-me urn olhar que me aconteceu num instaote, 
se produziu como ceotelha: os caras eSllo transando com as gUgllnss. 
Yama eslava por perto. A parte, na beua do plato de madeira em frente as 
mesas do bar, nos falarnos. E naquela noite nos falamos mesmo. Nao que 
me '~dentiflcasse" com a mina punk, porque a idenlifica~io Sup(le dois p6. 
los separados e uma rela~:!"o de aproxima~ao onde se supOe que a1guem e 
deflllilivamente uma coisa e se pennite apenas alguns passeios a sua '~den· 
lidade". Nio. Naquele momeoto eu me lomava algo que me fwa olhar 
como Yama o!hava, que me perrnilia conspirar com e1a (respirar juntas). 
Investi numa posi~a:o, daU compreendi certas colsas. E. foi urn instanle, na 
hora - olhava para cia enquanto nos falavamos e compreei'ldia com efeito, 
mas essa compreenslo era da ordem de urn brilho rubi!o, uma precipit&
~o, urn mergulho. Mais tarde eu precisaria sair dela para poder me olhar 
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naquela hora falando com Yama, e I cia, e aos outros; eu precisaria me 
a(astar para cxperimentar outras COWlS, compreender mais, conspirar com 
outros ainda. Falarnos cu e ela que os caras cstavam gugunando. E ela me 
oJiSlic sim, t aSliim, elcs fazem assim. Elas querem saber qual II a do punk, 
claro. 0 que II !sso, esses caras pobres, chcios de pregl», fazendo $Om, cum 
wn superculdado com a estlltica, alguns bonitl», de uma beleza cansada 
quc clas desconhecem para semple. E eles? Ora, des? Eles qucrem as eo· 
modidades que elas lrazern. Ela me disse: cm SP os earas ta.mbllm Ilio fl
carn com as minas punks. Era muito born, disse cia, eu ter percebido isso. 

Alguns caras interrompiam nossa conversa para saber do que fala
V:lIllOS. Os punks j:1 se dirlgiam i saida. Est~vamos i porIa do Orco, num 
grupo de uns dez. Sedam Ialvez duas da manM. 

Saimos peb Mem de 5:1 para 0 Norte, enlrando nas was laterais, m~' 
lenoJo-nos pelos bccos. As ruas de~rtas, a anima~lo concentrada em focos 
nos bares, sinais de vida nas portas das boates onoJ~ algumas luzes, fOlas e 
urn porteiro anWlciam movimenlo. A certa altura entramos num dos bolres, 
em azulejos e balc50 alto com ovos cozidas e salgados. No ayan~ado da boo 
ra 0 bar fervUhava, falatario alto c gcsliculado, era tudo urn conjunto 
imenso de lodos vagamenle bebedos. Alguns mais obvios faziam escindalo, 
uma vulgaridade grave nas muLheres, urn cansa~ em lodos eles. Urn traves
Ii vacilando no sallO alto lan~aya uma dilvida subre os oulros, no indefini
do da hora da rnadrugada. Mesmo a1em do bar, ela urn loque de falso ear· 
liricio como 0 deslumbnunento peto aIeool. as olhares para nas eram de 
aceita~fo melo vaga, como se aquela hora ate isso fosse passive\' Ali fica
mos bebendu ctrveja a urn canto. A clrcula.y;1o dessas figuras da noite, a 
maneira COOfllsa e escandalosa de SIlSlentarem suadiferen~a,pode bemabri
gar urn grupo como os punks, como mais urna allefa~:ro naqucle meio. E 
uma nUIICm alCoOlica pairava sobre tudo, que guardava da lu.1; mais forte a 
extravagancia de cada urn deles. Pouco tempo ficamos por \;i e jlI. reloma
mos caminho. 

Cada lugar estava U para ser dciXado. Nlo se chegava a oeoburna 
parte e cada parada, imprevisla, era a chance de continuar. Essa a/kinerie 
dos punks: nfo por cobrirern uma vasla irea, nfo por andarem multo, m1l!i 
por andarem assim. Por submeterem os pootos de chegada ao praprio traje
to: esse 0 seu "andar por andar". Ck punks 010 oomadilam pela extens3:o 
de seu rnovimeoto, mas pela intensldade da trajetaria. "La vie du nOll1ade 
e5( inrermezzo . .. 14 Assim foi naquela noile. Procurar urn bar (e a maloria 
estaria fechada iquela hora), pararnuma esquina nlo era 0 que orientava e 
impeUa, vagar enlre eles era 0 unico rurno. E lsso constitula urna atividade 
do grupo, cra disso que Ie tratava. 0 punk se fazla naquele exerc{cio de 
andar por andar. 
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Passaria depols sozlnha par aqueJes lugares, supostamente os meso 
mos. Aceitei mais ainda 0 que ja sabia aquela noile, que era a nossa passa. 
gem que fazia 0 caminho, ruro menos que se era feilo por ele. A luz comUffi 
da vida regular, eles 010 tinham aquela qualidade de trajeto em 51, nlo era 
aquilo que eu deveria descrever no meu relalo - mas a experiencia naquele 
momento de percorre-los. OLhei os punks em sua roupa pteta, conentes e 
pinos, encostando~ nos postes. Uma p~a d':1gua.suja reflele SIlbilo algum 
cabelo arrepiado. Ao mesmo lempo a madtugada mais gelada, 0 elCuro da 
hora 00 limite de ambenlar num azulado poeirento. Sua elegancia tinha 
de ser absoluta pala mostrar 0 podre sem 5Ucumbir, 0 andar do gato con
tomando 0 l!xo e fazendo uso dele. Vi que 0 negror dos punks vingava oa· 
quellS paragens. J! 0 esp~ onde se apegam: OS becos, os buracos - e se 
seIVem dele, fazem-no crescer par percorrol-lo, pot lan~arem seus impasses 
sobre 0 proprio corpo, expressarem em exercicio a sua reJa~fo com ele. 
Negro sobre negro. 

Encontramos uma galeria com uma escada rolantc para 0 subsolo, 
parada. Lugar deserlo, nada funclonava, ela uma cstagn~fo de pas-guerra. 
Ficamos ali por alguns minutos, como num esconderijo. Porque 010 bavia 
onde ficar, ningu1!m tinha nada pra fuer. Essa reclama~io ta:o comum en· 
Ire os punks moslra ao mesmo tempo urn desejo. J: isso que se estli fazen" 
do, p6r-se.i. esquina scm neoburn plano especial na ca~a, vapr sem rumo 
lomando velocidade pelo meio do trajelo. Alguns punks trabalham, outJos 
"se dio bern" de vez em quando, mas conhe~o-os multo mais oesse exerci· 
cio do lempovago, no ''pretty vacant"' d3 mllsica do Sex Pistols. 

Tambl!m porque nfo se lem oem dinheito para pegaI onibus, essa si
tu~f"o II bern freqijente no point - fazer coleta para a1gullm vollar para 
casa. Para iI aos shows ~ preciso pular 0 muro ou passu peJo buraco da 
cerca. Para ouvir urn sorn legal voce tcm que ficar alerta, ouvindo enquan. 
10 isso toneJadas de bcsLciras. Quando vai haver algoma plograrn;U;lo espe
cial com sam punk, urn avisa 0 OUlro e eria·$C a maior expeetaliva para se 
ouvirem uns cxigiiissimos minutos de concessio. As. bandas punks nlo tern 
nenhuma politica de influencia para aluar numa escala maior na eidade. 
Ananjar os shows no subUrbio j4 demanda esro~o, e mcsmo 0 Coquetel 
lem que trabalhat mullo para conscguir uma apresenta~lo num lugar mais 
conhecido como 0 Circo. E os lugares sempre "$ujam"', oingu~m suporta os 
punks por muito tempo. Joe Strummer; "Thtre'i nowhere to go. Nothing 
to do. The radio'i for house·willa. Nothing caters for UJ, All the lawsare 
agaimt you. Whoever's got tire money ~ got the power. The Rent Acts are 
a complete mockery. It'i a big joke. J just hape to fuck off into the night 
for wmewllere to sleep. ". 15 

• "1"11"0 hi nenhum Iup!" pra Ir. N~dl pra fu.er. 0 radio o! pra donaHe-<:asa. Nidi 
nos serve. Todas as IIlls sfo contra vo";. Quem 10m 0 dinh.iro lem 0 poder. A Lei do 
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TarnMm porque tiCal 4 deriva ~ fuer algp. E 0 contr~rio de se inte· 
grar numa organiza¥lro com urn discuoo estipulado de protesto que possa 
negociar na mesma lingua com as Instincias dominantes: e sobretudo nao 
se eogajar no processo de prodU(j:J:o em obediencia Ii hierarqUla social e ao 
rilmo das prom~i5es por merecimento - ~ portllnlo escapar ao me~o 
tempo do esquema da Integra~:ro social e da ''alternativa'' onda! a ele. 
Exercer uma atividade lrredutfvel que nlro se oferece ao diMogo (assim de 
urn "cinlsmo desapiedado h )L6 ~ urn siJencio que nao pode ser traduzido 
em mat~ria negoci1veJ - uma t~cnica de interruw:J:o, uma greve. 

o que num momento ~ a imposi~iio que os ultrapassa ~ usado como 
urn exercicio de COnlla-Qlaque, LIma conspirn~40. O. vagabundos s~o IIcnLc 
"sam avel/': "Cehri qui navoue pas, ceilli qui ne rend par lzofflf1Ulge, c'est 
celui qui ne se reCDnfulit al/cun suzerain, ne se fIXe donc Iwlle part, et lie 
ric/arne aucune protection."· Seu prazer ~ nllO dependcr de ningu~m, seu 
risco, n1l"0 ser defendido, reclamado por ningu~m. Ele toma da vida social 
o que pode ou 0 'lue Jhe apraz, at~ que se submeta, ou que se 0 eXlermi· 
ne."l? 

J:i amanhecia em bern inicio quando alingfamos as imediayi5es do 
l..argo da Lapa. As conversas eram em voz mals rouca, 3 se Chutarem chao 
pinhas pela cal~ada. A luz da manhi[, a inadequaya:o daquebs (oupas notur
nas' logo resplenderia, gala de ex-prin,ipes, surpresa de vampiro. E OS 
punks s:To sempre inadequados ao momento, lieU excrelCiO se ap6ia nesse 
atrito. 0 dia era a irnposi~a:o incontorn!ivel que daria fim aquela tatefa sem 
m~L .. , infinita de andar a esmo. As dcspeuidas foram em torno dos Arcos. 
Eles seguiram para a Cinelandia. Alguos ioam para a Central para 0 primei. 
'0 trem da manh:I. Voltei para casa por uma ladei.a da Lapa e ao chegar no 
alto 0 dia j4 aparecera. Como nem a conversa nem 0 caminho se fizeram 
~m pontos cruciais, eu nilo \eria ncnhuma "Jembran~a" dena noite, salvo 
cssa aprccnno de que cada passo tinha sido uma destrui~i[o e uma possibi· 
lidade, como se tivesse dormido durante uma explos:io. 

Inquilinalo <i urn. bo, palha~ada. £ Urn, g,and~ piada. E eu lenho mesmo que me fo· 
dcr na noite por algol" lugar pra dormir." 
• "Aquele que n~o <"Cnfessa, 2quclc que n.fo rende homcnogem. e aquclc que noo ,Co
conlle.e nenhum $USWIJIO, n50 se nxa cnl~o em parte olguma e n50 ,edorna nco 
nhum. prolo0;5o." 
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cap(tulo XII 

Th. a/r9 thBt evmything M carriBd -.oy ."d bum«l up b cM/1Id b~ Ihe "'., 
thinhn th. dnth IMtinCt. But af /:<)lImll WIlen tMY think _bout /if •• dDn't IMy 
r/Jink .IwBY: .baut ",theri",. unifying, Clpi,./iZMII. conquerltlfl. ""t."ding, c/asin, 
up ,,'" damlnsting? 

NA PISTA DO MOVIMENTD 

Quando nparecem, descendo as escadas aM 0 centro da arena ampla. e a 
multidro em tomo apoiads na grade os observa, eles s:lo uos dez, vestidos 
CGm volumoso equipamento. as capacetes e as joelheiras sugerem urn 
combate, ao mesmo tempo em que, sendo tudo tirO colorido, ~ tambCm 0 
brilho e 0 espet4culo. Caminham pela pisla, ! a.pereza da pedra e ao sol 
cllusticante das duas da tarde. A grande extens~o ~ a regi~o de campo aber· 
to os expoem mals aos oIhates, sua posi~:fo ~ 0 a1vo de toda espera. s~o os 
skatistas de pista, estamos numa eliminat6ria de campeonato. A Onica pista 
do Rio de Janeiro ~ essa de Campo Grande. A pisla de skate prepara uma 
onda de pedra peln elevafil'o do teneno em encostn cada vez mais ingre· 
mes at! 0 bowl de 180 graus. Das escadas que descem 58 alinge plimeiro 0 
s!UllIow-end ou banks. que tern bastante esp~o zero, islo~. plano, entre as 
elevayoes que sil'o bem afastadas. Em seguida, 0 lialf.pipe, que tem um zero 
menor e as encostas quase se tocarn. a half~ urn corredor de Iransi~ii'o que 
leva ao bowl onde nlo h4 quase zero, ~ urna ab6bada perfeita. Nessa pro
va do champ. os s](atislas andam no half e no bowl. a pOblicll os ve de 
cima, apoiado nil grade que cerca toda II pista, e se desloca de acordo 
com a regiJl'o da pista em que vai oconer a prova. Entre a grade e 0 pon
to de arremesso da elev:u;iI'o que desce ao fundo da pista, existe uma 
borda de onde os skatistas saem. a primeiro movimento para a desci
da ~ 0 desencaixe do skate do angulo da borda. Ai 0 skatiSIa se arremessa e 
sobe do lado oposto, e nesse movimento de subida e desdda ao longo do 
hilif e do bowl tem lugar tOdas as manobras. 0 corpo tem que impulsionar 
vigorosamente para se equUibrar nessa ooda. Ai vezes se inclina bastante, 
algumas manobras exlgem que se segulC 0 skate com uma 01,1 outra rna-o, 
ou pela frente ou por Irts, dependendo da posi~io do corpo em seu com· 
promisso com a gravidade. a extremo desse voo ~ "dar a~reo", quando 0 
s!:atista por segundos se al~a da pis la, is vezes scm pre cisar tocar 0 skate 
que na velocidade se cola a seus pes (ollie air), precipitando.se para baixo e 
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subindo novamente do outro lado. Acompa.nJ\ar as manobras ~ dif(cil para 
o olho humlrlO porque elas se fazem na velocidade do segundo, os mori
men lOS tern lugar num tempo relhnpago. Eles fazem cada urn uma volta de 
urn minuto - por veles longo ou breve, fora de toda cronologia. a tempo 
que se prepara ~ a intensidade da volta, a durafllo ~ feita na hora pela suN. 
da·uescida, 0 tempo que eles vivem e que se vive ao observ~.Jos ~ 0 defle 
n:fo·lugar que eles trafam na pura veloc:idade do deslocamento. "En vites· 
st'; I em nenhum outro "em" al~m dessa velocidade. a local ~ 0 movimen. 
to, r.ipido, de pressa. Ao ve.los no banh ou no bovA. e quando "dropam" 
da pista, a imprcss:ro ~ mesmo um voo. Visllo de extrema leveza. Contudo 
quando chegam a!~ a borda, bern perlO de quem ve, ~ urn susto: experi· 
menta·~ a scnsa~:fo da fOlVa que fazem para impulsionar 0 corpo nessa 
acelera,,:fo, 0 alrilo da ~dra com metal e madeira faz ruido, 0 corpo COR· 
trai a musculatura. aparece 0 esfOIfo e toda a vioilincia desses arremessm. 
Porque 0 skate guarda eSS3 rel~fo com 0 veiculo - dai todo 0 equipamen. 
to d~ prole~:ro. 0 capacete. as joelheiras, os protetores de bra~os (no que 
sIo um pouco motocicJjstas) - e veiculo veloz, ep!ecisodefender·$C doche
que de corpos. dOll desasttes, do alrito violento com 0 concreto, 0 ispero 
"a pedta. Ao mesmo tempo. a extrema sulileza do equilibrio sobre a pran
cha lIa im~nsa onda de cimento, 0 movimeoto e a leveza e a min11cla para 
se manter sobre 0 skate. 0 skatista nuncs ~ grande e volumoso, 0 corpo ~ 
~gU e ddgado. embora forte. E se a pisla ~ um pouco uma arena, des s:la 
lamb.!m g)a"i:J.dmes. sohretudn quando dlo entrada em Srande~ grupos, ca
minhando ao peso do equipamento. Ess~s SIO os bowl-riders. 

o freestyle ~ ouua modaJidade deSSe esporte. NlO ~ skate de pista _ 
anda·~ em ruperficie plana e 0 importante nlo ~ a extenslO da uea que se 
cobre mas as manobras que se fazem diretamente com 0 skate: vir!·lo com 
os pes, pular sobre 0 eillo segurando 0 skate com a mfo e depois cair de 
p~ em cims del~ - vale a perfei~lo e a rapidez desse footwork. a skate 
para 0 fre<!srylc t ligeiramente menor que 0 de pista. Urn skale ~ 0 shape 
(~madeira) e 0 eillo com quatro rodas. Em geral ~ cheio de adesivos com 
nomes de bandas e etiquetas de 10jas de equipamentos que patrocinam aJ· 
guns skalistas. a freestyle exige a habilidade e a minucia dos gutos pred· 
505, e muita rapidez. Nesse c/Jamp (J 6 e 17 de janeiro de 85), as categorias 
J A (amadoru) e 2A (proflSSionais) concorreram separadamente em dUll> 
balerias de seis 01,1 sete, em que cada um tinha um minuto para realizar sua 
rolilla. "Rolina" ou '1iIll13" ~ 0 conjunto de manobras. Para 0 freestylt 
usa·~ mais "rolina", porque aium tipo de manobra deve provavelmente se 
seguir a ouuo, a Itcnica precisa imp1le uma maior disciplina des movi· 
nl~nI()5. Uma Hnha consistente ~ aquela em que as manobras esllo bem sin· 
tetizadas. (~I\J ~, em que uma segue a outra com Iluidez e deslreza. a jOn 
3tribui notas para esse minuto dos skatistas baseande-se numa rotina bem. 
execula"a, na variedade das manobras e no estilo pr6prio. Na pista conta [) 



trabalho no halfe no bowL L6eio Fltvio, do Coquetel, ~ campelo de estilo 
livre, muitas vez;es. No skate ele impressioria pela ahsolutajusteza: nem urn 
segundo se perde ns passagem de urn a ouuo movimento - a liMa flul per
(eita. £ 0 muimo brUho do estilo: rapidez sur place, a velocidade se pro
duz na economia de movirnentos. Dutra modaJidade ~ 0 street, que usa lIS 

eampas da roa, a cal~ada, 0 meio-fio. £ 0 primeiro geuo passivel nesse es
porte: aproveitar irnediatamente 0 relevo das roas para andae de skate. 

Nos chomps M muito som. 0 skatista escolhe 0 som para andar. 0 inf
cio da musica 1! mesmo 0 sinal pata dar inCclo l volta, como se anuncia ao 
mlcrofone: "Ao som, pode comes:ar." Assim 0 skatlsta corre urn minuto 
com 0 30m que etc c~olheu, tanto em ~tUo quanto em pista, campeoll~tn 
de skate 1! entfo tamMm multo sam, 0 tempo todo. 0 skatista anda com 
som. A jam session ~ a maratona mac~a de 20 minutos de som ininlerrup' 
to, no bowl ou no banks, em que os skatislas entram urn de cada vez numa 
sequencia e andam at~ errar, com tempo muimo de urn minuto. ~ muilo 
som, sem parar, as pessoas em volta ouvindo e vendo as manobras. Rock, 
depression, p6s-punk, new-wave - e ! tamMm 0 punk, e 0 hard·core. 
''Rise llbove ••• we)-e 80m/II rise llbove!" - grita 0 Henry da Black Flag. 
E 0 fanzine Mllnifesto Punk fala do A. S. A. - Agitadores Skatecores Anar· 
quistas. 

Em rms de 76, quando comeyatanl a sair os primeiros discos nacionais 
do Oash, Vibrators, Stranglers, os ilitistas do Rio estlo Se encOl1trando e 
dando inicio a uma S(!rie de contactos impartanln. Na ~pOca, a pilla eraem 
Nova 19ua~u, aonde iam os bowlFjder~, e os freestilistas treinavam no MAM 
e na quadra para estilo que havia no Cascadura Tenis Oube. lucio Fl~vio, 
Taitai e Edu em eSlilo livre, e Taw, Magrinho, Cavalo, Falcon e Come·ralo 
em pista, eram as ligurns mais expressivas. Na Inglaterra, par essa ~poca, 0 

Movimento Punk eslava surgindo com 0 Sex Pislols e oulr35 banda>, como 
The Gash, The Damned, The Slits, The Runaways, Eddie and the Hot 
Rods, Subway Sect, The Vibrators. The Buzzc()cks e SioWlsie and the 
Banshees, al~m de outras menores. Apareciam esoas bandas na efervescen
cia de urn novo tipo de som, apoiaoJo na intensldade da percuss~o e menos 
na harmonia, acranjos simples e vocal agressivo. Nova sobrellldo era a 
atitude de recusa .i fiUa~a:o. 0 punk se retira da trad~lio do rock e nega 
qualquer COIlUnuidadc. isso cerlamenlC reverberoll mil veZes pelos interes· 
ses de uma comereializa~lio, pela adesio it moda, passando pela esperteza 
empresarial de Mclaren (consideeado por alguns "inventor" dos Sex Pis
tois; e at~ que ponto sua loja de toupas e aderellos da onda Sex tramou, 
como dizem, aqueles acontecimentos - ter4 sido mais ptovavelmente um 
canal, urn dos canais por onde passou uma fotj::a que se engendrava em 
outro lugar e que nlio se esgotava numa idem "es,Perta" que vendia bern). 
Mas foi tamMm desde 0 inicio, e num momento, urn desejo de interferen
cia, urn agenciamento coletivo dessa potencia que apare<:eu aqui e ali, na 

" 

I 

arrogancia do Jonnhy ROHen, em seu cabelo arrepiado, numa resistencia 
a qualquer esquema, nas "anti·love SOllgs" do Sex Pistols, ou na gravidade 
e consislencia da Siouxsie no palco. E toda a pia«!ia que 0$ acompanha, 
que ouve esse sam, que assume cenas atitudes. Urn movimento surgido nas 
classes de baixa renda, uma coisa de ''deprived London Itreet-kids': 1 Para 
ie enlender urn poueo 0 que era esse surgimento do punk enquanto ati· 
tude no cen~rio do rock da tpoca: na foto 0 ''rock slar Mick Jagger" ao 
lado da ''princess Margareth" na Earl's Court (1976) e em 77, Windsor, 
''the Queen and Elton" ( .. John, outro rock star). Por essa ~poca, durante 
o jubileu da rainha. "God Save the Queen" ~ grande sucesso no pais: "God 
sa~e the Queell I Tile [mcist regime I It made you a moroni A potential 
H·lJomb/God .lll've tile Queen/ Site IIln't 110 hUl1llln beil1g/There's no fum· 
re / In the English drellming . .. , Os rockers viravam imp~rios, carpora~lles 
multinacionais de som capitaliz~vel. E as band~s de rock progressivo, como 
o Yes, 0 Queen, 0 GeneSiS, Rick Wakeman, faziam da mwica uma reali
z3y:fO complicadissima e cara, apoiada no uso do virtuosismo e no acumulo 
cada vez malor de aparato h!cnico. 

The rime is right for 1111 IIggressive illlUsion of life blood into rock"·· 
(COOI1, 1982: 14). 

Musica ~ para pegar e se fazer na hora. Rock nao ~ s6 coisa de quem 
tern tempo e dinheiro para se tornar urn virtuose e comprar aparelhagem 
sofisticada. E j~ nem ~ mali rock, ~ punk·rock. E em 81 se diria: i! punk e ~ 
hard-core. Cada vez mais veloz no som e na intensidade. 

Rio, meados de 77. Skalistas do Rio e de Sao Paulo se reunem pela 
primeira vez num campeonalo de estilo livre em SP. Primeiro lugar: lucio 
Flavio. Quando ~ inaugurada a pisla de Campo Grande. em 1979, os con· 
tactos entre 0 pessoal de pista e 0 de estilo vllO se lomando cada vez mais 
freqiientes. U'lcio, Tatu, Magrinho e Cavato andam juntos e come~am a se 
ligar no mesmo tipo de sam (Stranglm, Vibrators, Devo, Sex Pistols). 
Em 77 ~ 0 run do Sex Pistols. E Sid Vicious, 0 baixisu, morre em 79 de 
overdose de heroina, depois que ~ morta tamMm sua namorada loura, a 
Nauseating Nancy. £ quando as bandas todas come~am a ''se vender"; i! 
aqui que cabem as acusa~!les dos punks de hoje contra essas h~lldas de 
'~nfitis ao punk". ~, em todo caso, a predominilncia de urn desflle de ten
dencias, urn som na maior parle produzido como moda. Aqui se dim que 
o punk morreu. 

• "Deus "t.e • Rainha/O reGime fa,ci't:I/Ek fet de voce urn idiota/Um. bomba.H 
em potencial/ o.u, salve a Ralnha/ Elm nao i urn ler hum:mo/N.io h:l futuro/No.a
nho ingles." 
.... ~ 0 temFo corIo para urn. inrus:ro agressiva d~ s.n&U~ nO'O no rook." 



o segundo apareeimento do punk foi a exploslo de centenilll de ban. 
das em lodo 0 mundo. 1981. As bandas filUm urn sam mail rapido ainda 
que 0 punk, as ml1sieas duram 5egundos. Cada vex mais hard. Esses punks. 
j' sifo contra aquele primeiro sam que se fazia em 17, cOnsiderado antigo e 
j~ superado. 0 hard.core enxugou a rock de qualquer hannonia, lirou toda 
a musics. A Exploited, banda escocesa, leva es.sa anrma~lo que vai 5er in. 
cOIporada como um lema punk, e que ~ 0 titulo de seu LP: Punk~ nOI 
dead. ingiatcrra, Holanda, Fran~a, A1emanha, Eslados Unidos, Poloma, 
TehecOoEslOY~quia, Unilo Sov!ttica. E Finliindia, onde as bandas fazem 
um hard-core aceleradissimo. Da cidade de Tamperi: ](aaos, Riistelyt 
("Explorados", ex.cadgelS), Bastards, Disaster, Konu·63 ("Sensa~~0-63"); 
Rattus ("Ralos'') de ViJppula; Lama ("Ooentes'') de Helsinqui; Terveet 
Kadet ("Mifos Sadicas'') de TOrnio; Marionetti (da cidade de Lampaala) e 
urna banda nazi·skin que jt acabou, a Tenavatuokio. 

Muitas band as, cada vez mal$ band as. AI! noje, pebs nolicias que se 
lem pelss carlas, elas eSlio atuando. Os fanzine~ esllo sempre noticiando 
espetaculos, desaven93S entre os membra:;, mudanl'iIS de formaylo, la~a. 
mentos de discos e colelaneas, lourlll!es. 

Na A1emanha: Blullal, Bazlis B, BUllOCks, RazolS, Slimers, Daily 
Terror,O H L, liamrotuer, ChllQS Z, Honkas. 

Na Jugosl~via: Wannskrokk, Uliedugg, Nassel's Passunter, Norske 
Budeirr (56 de g3rotas), Rough Trade, Fade War, Hjertsirkt. 

A Jnglatcrra novamente ~ urn point importantlssimo para os punks. 
Porque quando se di'L "bandas punks", se diz: plattia punk, punks, MOo 
vimento Punk. A Exploited aparece com Punk's nol dead, 1 believe in 
anarr:hy e, mais reeentem~nte, 1 still belie~e in Allarr:hy, Fuck fll/ moils, 
Sid Vicious was innocent. UK Subs, Chron.(}en, Anti·Pasti, Vice Squad, 
Cia"", GBH, One·Way System, Upstarts, Destructors,Infa·not, Uk Decay 
(em A night for celebration, os prcsidentes des Estados Unidos e da Uni~o 
Sovi~lica convcrsam sobre os despojos do mundo p6s·guerra nuclear). 
Sisters of Mercy, Anti·nowhere league (lan9a urn LP simultaneameme na 
Inglaterra e no bloco oriental: Live ill Yogosillvia, primeiro play gravado 
num pais da cortina de ferro). 

E apareciam na Fluminense M poueo tempo duas bandas punks espa· 
nhola5: Seminestra total c a banda de garotas Las Vulpas. 

As bandas americanas fazem urn hard·core considerado chocanle. ~ a 
regi:to d3 Costa Oeste, por volta de Los Angeles, e a Ca1if6rnia: Adoles· 
cents (/ liate cliildren, No wal, Kids of tlie black liole), U.X.A., Circle 
Jerks (Wild in tile streels, Deny everyt!ling), Simpletons, Dead Kenncddys 
(Too drunk to fuck), Channel 3, MDC (Millions of Dead Cops). Red Cross 
(Born innocent), Bad Brains, Geza X, D.O.A., Really Red,Christian Lunch, 
Zero Boys, The Teen Iddles, Discharge, Youth Brigade, Necros, Wasted 
Youth, Minor Threat, S.O.A" ArUrlCial Peace. 

Na Calif6rnia muit~s bandU sio fonnadas por skatistas. U a skate ~ 
tamb(!m via de 3eesso ao sam e point para 0 Movimento: Black Flag, The 
Faction, Asent Orange, Code of Honour, Suicidal Tendencies, Screamin's 
Sirens. ReviSlas de skate. como Tllrtlsher e 1'IIt.S', tr3Zem lamMm muita in. 
form~:to sobre bandas. Foi assim que as garotos aqul do Rio foram conlle. 
cendo sam, e sobretudo come~aram a se intcressar par urn ecno lipo de 

'som, 0 punk. E comes:aram 3 acompanhar 0 itinerilrio des.sas bandas ease 
informar e a ouvir cada vez mais punk e hard-core. 

"0 Tatu foi a primciro cara aqui do Rio que eu vi se mer 'punk"'
me dissc 0 Milt:[o. Por essa ~poca, Magrinho, Lildo, Cavalo e Tatu usavam 
urn yisual que lendia cada vez mals ao punic. As fOlos do Carnpeonalo de 
estilo livre em outubro de 81 no MMI mestram isso: as cores no skate 
dando lugar ao negro. Em agosto de 82 no clube Vale do ipe, no "Skate 
Show" - exibi~:ro de estilo e plsta -, muitos skatistas ja estlo visuais: 
eouro, braeeletes. b6!ons, pinos. At~ que a rampa de grama em torno da 
pista de Campo Grande durante as Ireinos 5e enches.se entlO de jaquetas, 
eoleiras. eintos, braeeletes. Multos skatistas ji cram punks e n05 campeona. 
lOS anda\'am ao $Om do hard-core. 

~ n~ssa epoca do :segundo aparecimento do pWlk que 0 Movlmento 
surge no Rio. Em 5 de fevereiro de 82 aconlece 0 I Eneontro Punk do Rio 
de Janeiro, n:I easa do Lildo Punk F1avio na Tijuca. "Venha Iorio", ditia 
o eonvite. 0 80m era Sex Pistols, Discharge, Exploited e muito hard.core. 
Essas pCSiiOas que se encontram ai, que se conheciam da pista au do su. 
bUrblO mesmo, reenconlram~ nas festas seguintes. A seBunda festa e na 
easa do China, em Santa Teresa, onde mais pessna! va'o. 0 Movimento co. 
me;a a independer do skate. 0 Encontro Punk des Subllrbios do Rio em 
Rocha Miranda, novemoro de 82,ji mostra que existc urn Movimento. No 
fun desse ana surge a Coquete1. Lildo Punk F1avio (baterista e freeslatis. 
la). Tuu {vocal e pistl), Marreco (streetskater e baixo) e Cesar 999, gui. 
tarrina que jli tinha experieneia de banda. 0 Coquetel estreia no Dancy 
Meiel em 12 de dezembro de 1982. ~ uma nOite importanle: as bandas 
paulistas Uxomania e Psyc6!e locam lambe'm, alem da De:scarga Suburba. 
na e da Eutamlsia. Punks de RJ e SP se encontram, vende-se 0 primeiro 
fanzlne do RIo: Mimi/eSlo Punk nQ I. 

Os punks passam a se cnccntrar na Onel:!ndia as sextas·feiras. Ounos 
fanzines ccme;am 3 apareeer. 0 Coquetei continua ensaiando, volta ao 
Dancy, se apresenta no Let it Be. Em 26 de maio de 83 acnntece 0 Festival 
de Punk Rock no Cireo Voador. Slo as bandas do Rio e 5:ro Paulo se apre· 
sentando e $Obrctudo e a coniacto enlre os punks que acompanbam essas 
bandas. 0 Movimento ji exisle no Rio. Os punks de SP e JF jll vern para ci 
sabendo oude procurar os punks na cidade. Multiplicam-se os Shows e as 
festn. E e 0 Coquetel a banda mals ativa, eli sobretudo em tomo dela que 
o MoYimcnto val adquirindo for~a. 
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Acompanhar 0 Coquetel aos shows no Dancy, no Circo, no Western, 
nas Ces~s. Ouru 0 Coquetel no nldio. Vi.Jos se apresentar nos festivais co
mo a banda ponk de Rl. E mais: correr ao sam do Coquetel, na pista a sua 
volta ter 0 som do Mo>imento. 

Punks na Cinelandia. Seu point. Punks pelos subO.rbios e se deslocan
do pela cidade. 

Assim,o sallo Royal Albert Hal! abre suas portas luxuosas para as es
tranhas figuras de negro e cadeados. Setembro de 83 ~ show de Siooxsie 
and the Banshees. A Siouxsie que eslava no 100 Oub, no Roxy, com 
10nnliy Rotten, Sid Vicious (77/lnglaterra, primeiros sinais do punk). E 
em nada esse pliblico de perm agu~ado e moicanos altissimos fica distante 
da extrema elegam:ia do sallo. Seus vullos se recortam sabre os afrescos, 
eles caminh.am pelos tapetes e param em angulos com os frisos. 0 video 
que vemos mostra bern essa adequaorlo inusitada ~ 0 apuro do visual mun
dano dos punks e a arte dos cristais nesse saJa"0 nobre. 0 antigo, a preser
vagfo - e os punks, 0 que de mais recente, 0 novissimo. E era contudo 
urn mesmo chique que eles mostravarn ali, embora.os punks oblivessem 
esses efeilOS de luxo par meios tlo diferentes - a proximidade se produzia 
nessa distancia e)(trem3. Atua!mente, a banda Siouxsie and Ihe Banshees 
incorporou muitos elementos que podem nlo ser imediatamente "punks" 
(uma "infiel"?). Siouxsie deflagra e)(p~ri~nci:ls como a cigana, a mulher, a 
bruxa. Aquela plateia de moicanos reconhecia contudo ali a sobriedade e a 
silJu..:io, e a violencia das coisas punks. 

NOTAS 

I. Virilio, 197$:41. 
2. COOQ,1982:60,3. 

Festival de Rock de lF ~ 13 de agosto de 83. Coquetel no palco. 0 apre
senlador do festival interrompe a apresenta~lo da banda. Tatu responde. 
Titulo possivel: "Never trust a hippie". 

Aten~lo, par favor, tempIJ pra mim aqui, tempo pili mim. Eo seguin
Ie, agora e 0 seguinte, vou fazer esse movimenlo parar agolll no momenta. 
Todos com aten~lo, par favor, senKo eu para imediatamente Isso. Eu 1110 
to a fun de ficar dando ponada aqui e ficar cornpactuando com uso. N!o 
t6 a fun. Entlo varnos fazer 0 seguinte. Nem to a fun que esse movimento 
acelere essa raiva, essa moostruOSidade. N!o t6 a fun. Urn momento, 0 se
guinte, tern aqui muitas diferen~as, a diferen~a mais acenluada que tern Ii a 
dos punks em rela~IO a quem nao Ii pWlk. Aqui tern muita gente, e como 
t~m muita gente ta multo emboladinho, entlo eu pre feria que os punks Ii
vessem urn Jugar especifico pra eles ficarem dan~ando desse jeito, par fa
vor, sen~o a 'gente para aqui agora, pm favor. Porque eles slo diCerentes, 
v~o ficar diferent~s mes.mo, entia, por favor, eu vou pedir a todas as pes
soas por favor, que se afastem e deixem 0 espa~o pra eles aqui no meio so, 
ta born? Que 5e afastem, Ii" a manein que tern, selllo a genIe vai ficar toda 
hora virando ... Porque 0 cara interpreta mal e fiea aehando que eles estao 
brigando enquanto que MO est 10, e a pessoa que nlo tli habituada pensa 
que III havendo briga. Ai de repente leva uma porrada II toa porque ta dis· 
traido. EntIa eu gostaria ... e ... que acontecesse!sso por favoI, senlo eles 
nlO continuam, que eu nlO to a fun de compactuar com is.<Io, morou? Isso 
e verdade, enta~ por favor, eu sou completamente de paz,morou? Por fa
vor, eu queria que as pessoas todas se afastassem urn pouco e deixassem 
esse meio aqui, porque selllo ... eu ja vi varias mas interpleta~oes da dan· 
~a, por favor, til? Nao to aqui nessa, pelo arnor de Deus. 

Tata: Querem sepanr a gente das pessoas normais, essa ~ a 5ociedade. 

Deixa eu falar, deixa eu falar. E que ta-omuito eslranhas as pessoas em rela· 
~ao as outras. Eu vi muita porrada aqui ~ toa,assim nlo da ••• 

(0 som do baixo cobre a VOl: dele e 56 ><l ouvem uns benos abaCados. Tatu 
anunda a pr6xima mu~ca: "Sinta. Veja. Diga".) 
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cap(tulo XIII 

ISTO NAO E UMA SUAsTICA 

Watlie 1! 0 vocalista da banda eseoeesa Exploited. Ele tern um moicano 
enorme alfmete na orelha e usa subtiea. Evidente na sua eamisa. 0 emble· 
rna que' produz tanto estranhamento e provoea mesmo acusa~es. Em 81 a 
EXploited entrou numa coletanea "Di", que. e 0 som dos skins, suposta
mente ligado! ao National Front (movimento neofascista), te~do contu~o 
negado qualquer rela~ao politica eorn eles. Por causa da lui\shc~ na camlSa 
do Tatu urn show no Dancy Meier n~O pade &parecer na lV. SeJam os pre· 
gos, 0 c~belo pontudo, ate 0 corpo furado - mas n[o isso, tudo m.enos!sso 
(horror e desconfian~a). Mas 01 punks expLicam nurn disCUIiO mUlto claro: 
nao 0 fascisrno mas "destrua 0 fasdsmo". Na camisa do Tatu a palavra 
"destrua" em cima e "fascismo" emb~o, e 0 slrnbolo evazado por cortes 
em peda~os que cootudo eompOem linda clara e distln,tamenle uma suas· 
tiea. Em surna, ela esta l:i para ser vista. No calete do Nelson urna b~~ ~r· 
rnelha, e s6 ela, nenhuma palavra. 0 discurso dos punks ~uebra o.sllcncl.o: 
"Diga nlo ao nazismo" - como apareec nos fanzlnes, e alOUa ml.lltas suas· 
tieas, por vezes cruzadas corn urn X, outras Intactas e para onde um.a se!~ 
se dirige (~destrua" II a or.dem na base da seta). "Morte aos nazlSlas . 
"Nazi + pUllkfuck off'· 

Se II assim, por que elas esUo em toda parte? Ese h.i que ostenta-ias, 
por que neg4·]as? A capa do famine Descarga Subu~tx:/la n92 traz uma 
suastica bern tra~ada que ocupa quase tota1rnente a pagUla. Mas nlo se en
ganem, linda que seja tudo bern confuso. Eis como vern no dcsenho: 

" 

., 

Diante de algumas fotos de punks que eu tcnho ern que ~pare~m 
,uastiC3S,O punk olha e aponta uma Mcontradi~o" - subtlca nlo tern na· 
da a ver com 0 punk (mas nlo slIo punk$ naquelas fotos? Afinal, eles nJo 
usarn subtlca?). 

Multiplicam·se as negativas. Niio e possive! duvidar de suas paiavras. 
E e tamb~m itrecusavel a forma que se apresenta (br~i recurvos camj. 
nham abominavehnente no sentldo anti-horirio), reconheciveJ em todD 0 
planeta como urn sfrnbolo nazista. NiI'o parece haver rnedida comum para 
isso, nenhuma penpectiva po:illfve!. ~ 0 que nos inquieta. 

o que se passou ai, que gesto (oi feUo que pOs em fUncionamenlO 
essa ~ngreflagem eornplexa? De que opera~lo se trata que tern como resu!· 
tado esse problema? Vejamos: de urn lado, 0 signo ostentado e 0 rnais 6b
vio, 0 mals evidente. 0 slmbolo que se coneeta a nivel das doutnnas com 0 
nazismo, i[Jdubitavelmente. Mas essa liga~lo ~ negada no discuiSO: "Nos 
nlo somos nazistas." E a impregna~lio desse slmbalo e U:o forte, 0 vinculo 
da reprcsent~~o e t:l'o investido socialmente que sena como diur: "[S[O 
n~o e uma sulistica." Les Deux mySlerer. Pintura de Magnlte em que apa· 
rece um ea-chimbo num quadro sabre urn cavalete com a {rase "Ceei II 'eu 
pas WIt pipe" e na parte superior urn outro cachimbo bern maior e f1utuan· 
do sem apaio. ~ Foucault I quem vai pensar atraves desse quadro e de urn 
outro chamado etci /I'est pas une pipe, a questlo do espa~o piet6rieo e 
elementos lingulsticos na plntura de Magriue onde, segundo el~, se probl~. 
matiza a rela~lo (tao complexa que quase nJfo·rela~lIo) da plntura com seu 
titulo. Para os punks ''isto nlo ~ uma subtiea" seria uma negal'lo do vin· 
culo representaUvo enquanto signo.sfmbolo, 0 que ~quiva!eri.a ~ dize:: "A 
rubtica n:fo representa 0 nazilmo.·' Nega~JfO da eorrespondencla lnequlvoca 
entre 0 que se mostra com uma fanna e 0 que dizendo se norneia. A prin· 
cCpio isso: illocula~lfo de uma dificuldade no espa~o mesrno da design~lfO. 

No caligrama quesUO <! a da distribui~lfo do escrito num cspa~o que 
ja <! 0 da forma, e de fazerentrar as Ilnh3$ da fonna na ordem lexical. Nio 
e mais 0 branco da folha, as letras se organium segundo as leis da forma e 
a forma fala, sirnultaneamente. 0 caligrama usa a letra como signo que fl· 
gura num sintagrna e como llnha que se muma no esp;u;o e d4 forma ls 
coisas. a C . .I'iirama fonna-palavra. 
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Oiz com a fOlma, mostra e nomeia, urn caligrama ~ para ~ er. E para fun
cionar enquanto urn dispositivo de reprodllZir·artlcular, 0 caligrama nio 
deve dizer nada. Urn voyeur e nlo urn lei tor. 0 sentldo nlo pode ficar cla
ro, senlo as outros grafismos desapnrecem. 0 caligrama quer funcionar a 
partir dessa acoplagem imagem·palavrn e, para evilar a imagern pura e sim· 
ples e a leitura pum e simples, seu reculSo I! nlo diur. A despeitodeprodu· 
zir a fOl1lla de uma voluta de fum~a, da chuva ou de urn cl\l:himbo e justa· 
mente para produzi.la, 0 caligrama nIo quer, nfo pode forrow,"la clara· 
mente no texto por estar muito preso nas rnallias da fOllJla e porque a cia· 
reza do discurso dissiparia a fuma~a (a chuva, 0 cachimbo). ''Por ardil ou 
impatencla, pauco imporla - 0 caligrama nuoca fala e represeota no meso 
mo momento. A coisa que e tanto visla quanto lida e silenciada na visfo, 
oculta na leitura. .. 1 

Embaralhar 0 que diz com 0 que mastra para esconder urn do outro. 
A su4stica evidente na camisa e a nega~ao de que seu uso naquele momen
to se liga ao disCUISO que ela representaria acoplam·se num caligrama pro
vis6rio para urn fUncionamento que trabalha esse esp~o entre 0 mostrar c 
o dizer _ ostentar urn sfmbolo/sustcntar uma doutrina. Caligrama que se 
allJla a cada pergenta minh.i para entender esse exercicio, quando apare· 
cern os comenUrios de for~a de nega~j[o variave] ("e claro que nfo" e urn 
mais raro ''usamos para chocar") e se conectam com a evidencia do simbo· 
10. 0 que ~ obstada ~ a passibilldade de Ugar a forma 1 paiavra, 0 simbolo 
e a doutrina. Abole·se 0 lugar·comum para essa troca, Esse intersticio e 
um lugar de ausencia, de desaparecimento e nfo de possibilidade. 0 que 
eSla em jogo ~ a prbpria represent~fo. A rnultiplic~lo das negatlvas no 
discUISO diante da obviedade da figoJra aponta para urn exerc{cio especlfi· 
co nesses dois n{veis. A opera~a-o que efetuou a evaslo pr6pna do caligta· 
ma determinou esse exerdcio. Os punks d«o fuga d representa~iio por \un 
certo uso da figera e da palavra. 

Imediatamente 0 dmbolo ~ desinveslido de sua signlfica~lo reconhe· 
cida e cristalizada, como que se esvazia. Nlo pade ser ostentado como 
bandeira. IS$O jt se d4 com a violoincia; bOlas, fuzis, capacetes nfo dlo lu
gar a nenhum discurso moral sobre a guerra, nem contra nem a favor. hso 

ja se -dA com 0 r/!J.. de anarquismo que ~ uma assinatura punk e, embors 

os punks se digam anarquistas, a negal'iio se d~ em outro nivel; elesjamais 
exereitam qualquer preceito dessa posi~a-o, jamais os vi funcionar a partir 
dela. Disse·me urn punk: "0 punk nao ~ anarqulsta, ete usa a anarquis, dai 
prb-anarquistas. " 

Situ~fo de "caos ideoI6gico", como ji me disseram sobre os punks. 
Confusa:o caligramatlca _ eu dina -, t~tica que se usa para que nada :Ie 

transforme na simbologia das bandeiras e no texto da doulrinn. 
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Ao negar uma evidencia que lod3 a humanidade reconhece horrori. 
zada, 0 discurso nlo quer ser professado, ele se denuncia como urn bloco 
aglutinado que foge b vicissitudes do paradigma, i manipulaylo das inter. 
preta\,Oes. Como Barthes fala "Je·t-aime": 
"Je Ie repete Iro" de toute pertinence: iI wn du /angage, i1dillllgUe, au!''') 

Onde? No lugar ~o puro.proferimento. Sem csctUpulos e sem expli. 
ca~t'les, sempre verdadeLro, 0 dLScursO sb se refete a si mesmo no momento 
e no tom ~m que ~ proferido, na oporrunidade de seu funcionamento: e 
urn performativo.· Escapa 1 servilidade da significa~i!"o (pelo menDs ~ e:;se 
o seu desejo), adquire valor em sua realiza~iio no momento Irabalha com 
con!ra.signos, ~ ums frase em si bastanle, urns anti·frase, ~ma holofr'lSe. 
o .dJscurso Mo passa do que diz: uma palavra apbs outra, em que 0 senlido 
eXlSle sempre reversivel nesse exercicio. 

. Os punks nllo se reunem para lirar posi~t'les e sanat incoerenci'lS. 0 
dJscuno apa~ntem?~t~ prescritivo e urna receita que ni!"o da para seguit. A 
confUSiO aquJ ~ POSLtlVJdade enquanto pura atuayio, 0 lliscufSo e mais uma 
disponibilidade, como a simbologia, 0 som, 0 visual. Trabalham as p"l"vtas, 
desfHam os emblemas, fuem·nos circular. 

A palavra OESlRUA palra sem refefllncia, ~ conslantcmenle uma or. 
dem, urn aviso e uma ameaya. "/ \VQI/Ila destroy" diz a letra da Desespero. 
Quando 0 Coquetel loca no palco, a fl1ria do som abrevia as ftases e so as 
exclam~t'les aparecem, s:to vinlentos imperativos. Contudo, essa superace
ler~!lo quase cegante dos enunciadll'i, que parece apagar os componcntes 
em prol do efeito resultante, inclui urn desejo que os faz investir nesses sig. 
nos e n:iO em outros, para justamente obler esse efeilo de destrui~:to. A 
sU3slica eslilhJ\,ada pareee mais alerrador3. Mal tral'ada, elaja lie denuncia, 
reconhecivel, como ~ para toda a sociedade; lIimbolo de abomina~i!"o uni. 
wfSal que acorda 0 que a humanillade gonatia de esquecer, crimes conlru 
o que de mais hUnilHO, ao mesmo lempo urn minimo irredutiveJ que se 
ultmpassado ~ 0 horror. Destruir 0 sislema: iS$O ~ unarume, 0 sislema ~ 
tudo aquilo que produz sofrimento com suas mentiras e cnganos. Recobre 
urna el(tens~o que quase inelui 0 p]anela. E e no vago Ilessa no~~o que 
parado:'"~ente 0 alvo da irn dos punks se delineia e se e:>:pressa num desejo 
mcendLMLO que aponla para 0 usa desse tipo de signo. 

A su.1stica E inassimil.1vel. A moda pode adotar 0 negro, 0 callelo 
arrepiado enquanto corte exotico, 0 couro e mesmo as correntes enqu311. 
to adorno. As bUliques podem redesenhar as estamparias .uburbanas, ~n
mo a cobra e a on~a que 0 punk usa. Mas ~ inimaginllvd a situa~a:o da mul. 

• "Repilo·o fa", de tado pertinentia; 010 sai do Jinguagem, .1" di\"ol&o, ond.?" 
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tiplic~~o da su~~tica em broches ou collants Ruma vitrinc. A suistiea pre· 
serva sua apari~a:o (uliea e irrepetivel porque sua propaga~:l'o i teroida e evi· 
tada. Ela i anti·moda por exceIencia. E assim que os punks aproveitam 0 
vazio que imprimern l su~stica enquanto puro sirnbolo do nazismo: uun· 
do·a pela carga explosiva que elaji traz s6 por ser urna $u;\stica. 

.. 

j 

I 

I 

UMA ESTRAT~GIA FATAL 

- They mike them.'_ up dectJ(tltlftg .,KI /Hinting thtimNIrH.. 
- Decoftlre thflm",lvtNil 
- 1ft Allltal;", 1ft N6W GlllfIH, birdr dl'waff' their /IIItf in mI, blu. 6nd grlllt!, 
- Y6t, but. pBint rhtim.lvtNi? 
- ThBr 100. 50mB 6""ft c""~ color BIId IJfJPfIM~nt:II. 

''The ..,ild celebration". 
EnlO'e'/f$ta ccm Frederic Acssll, em PaI_xlII>lity. 

Exeessivo ao conlomo "natural" do roslo, 0 trllfO de lApis preto prolonga 
o olho para 0 lado. au h um risco quase vertical para a testa que refaz 0 de· 
senho. A boca preta ou roxa sUgere urna circulllfa'O maligna. A pele e bun· 
ca sob esses tons arroxeados ou chamuscada (0 so! do subUrbio nlo bron. 
zeia). a cabelo i eri~ado contra 0 caimento e a maciez, em to~fo quase l 
verticaJidade. A tintuu evila 0 brillio mas dl uma cint~fo de fibra sintf· 
tiea como cabelo de boneci. a rosa, 0 azul e a verde nlo tim origem ou 
Implanta~a:o passivel, escapam il raiz por serem invitveis para a es¢cie. 
Outra grave altera~lo do sernblanle sfa as sobrancelhas oxlgenadas, a rosto 
"perde" a expressa'o (quando ele exclama? j~ se interroga, se assusla?), da 
lesta aos olbos urn espa~o liso sern media~ilo onde a ausencia da marca des· 
concerta. 0 desenho impi)e 0 seu esquema, deseSlabiliza as fei~(jes. g 0 
translomo desses lineameneos que cornpllern a figura hurnana, onde 0 colo
rido faz adivinhar uma saOde nonna!, urna capacidade reprodutiva, urn nas
cimento, onde 0 feitio reconheclvel faz preyer todo urn fUncionamcnto. 
N:to lespeilar esses referenciais resultou nurna imprevisibiUdade para os 
01h05 hurnanos que ali nlo (se) reconhecern. 0 moicano provoca mUlto es· 
panto, tamMrn a cabe~a completamente raspada. Marear 0 corpo: talua· 
gens no bragg ou antebra~a (repteis, p;\ssaros, al1l1as). Furar 0 corpo: inci. 
sOts fazem ~eu proprio relevo de rendall, trabalham 8 anatomia ~ interferir, 
modifiear, neg.!a como destino. AlfU'lctes enfiados no roslo e os pIegos 
dos braceletes e cintos, os pinos pontiagudos. 0 couro nao adere, ~ urn in· 
vblucro resislente que arma alhrn do feilio do corpo e com 05 Plegos e os 
pinos produz urna oulra pe!e. Pele de on~a c couro de cobra nos Iccidos 
dos vestidos e das camisas. Quando entra alguem para 0 Movimento, assis· 
tc·se a urna invaslo progrcssiva desses adomos. A cada point 0 cara aparcce 
com urn bracelcle, uma jaqueta, i medida que vii conhecendo 0 $OITI, 0 
grupo, procurando se ]jgll'. Como Rosingela, por exemplo. Vinha com 
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mals correntes, depois os braceletes de prego e mechas de rinsagem colori· 
da. Cada vez mais. 0 corro e ~rab~ado, prep~o, transtomado. 

Para BaudnlIard, a ntualidade ~ urn sIstema amplo que abrangeria 
as rociedades, os animais, os vivos e os mortos e mesmo os movimentos 
recorrenles da natureza, os processos sismicos, as inunda~oes. Ritualizar e 
reaJizar uma certa opera~;lo Com os ilignos que se apbia nurna simula~lI"O 
sistematica. trabalho estetico de produ~lI"o e circula~lI"O de simulacros (nll"o 
a "natureza" e sua lei, mas as aparencias e suas regras, reu cido). Rilualida· 
de ~ enl~O entendida como urn trabalho com os signos e que! sempre da 
ordem do arlificio, lar¢fa para a qu:tl se parte, em que ~e engaja, 0 que suo 
gere urna ideia de munir·se de certos apetrecllos para !,Ima atividade com· 
plexa. Assim os animals seduzem nao por uma carga inStintual, comporla· 
mentos ref1exos, adornos narurais, mas, 30 conu!rio, POf serem luxuosos e 
artificiais, por realizarem essa Opera~lI"o ritual usando seu pelo, suas presas, 
sua pala como reculSos para uma estrategia; isto e, enCanlam pnr um alto 
glau de rilu:tlizaS'io. 0 que vemos nos animais e da ordem dos procedimen· 
lOS da rnutller com a maquillage, das pinturas corporais ind!genas: a sof1sti. 
ca~10 de uma estrategia de interferencia A selvageria aparece aqui Jigada 
nao a uma sinlplicidade m:lS a urn refmamento. Eis 0 que no~ provocam 
os anilll.us: "UIiI.' IIDstalgie feline et tll/!atrale de ill pantre."· .E interessante 
cssa posi~jo, pois nos permite pensar numa anlmalidade enquanto eSlilo, 
enqu:llno dispombilidade para as estrategias que se armam a n!vel de dife· 
rentes pr3.ticas em oUlros lugares e para outros exercicios. Animalidade, 
por ex~mplo, como fuga possivel de uma 0ll!anlz~iio Itumana, reconheci· 
vel, prcvisivel, bem·adaptada; recurso que estli al para· ser usado. Nlio se 
trata de identifica~ilo porque as jdentidade~ nll"o sll"o preservadas, f sempre 
par uln desaparecimento lanula~tio do rosto, destrui~iio da anatomia do 
corpo) que se pode dar a conexiio com um outro reino. No mito 14 de Le 
c..'ru e/ Ie l'Uit, a muU".:1 (jemme-fIWI'e) se transforma progressivamente em 
jaguar: .. t1lt, a Ie corps tachete de IIDir, des pifres 1111 poussellt aux maln~ 
et aux pieds." "6 J! semple possive! passar por esses episbdios e prosseguir 
no entendime'nlo das correspondlincias de rel~lles Oll quaisquer outros 
pIanos de analise. Contudo, podem nos interessar csses fragmentos de con· 
lOS, poJemos pensar que se eles podem constituir mat~ria para um area· 
bou~o 16gi~0 mais amplo, tern em si toda uma consistencia, possuem urn 
dinamismo proprio e que t possivel falar deln de wna outra maneila, e 
I\~O I\C~cssariamellle vaga e alusiva, mas que tambtm dessa forma e!es po. 
dem ser estudados. E n;lo cessamos de avistar esses deviles nos milos, nn 
literalura, nos ronhos (em quantos "casos", embora neutralizados nos rela· 

• "U"," M>I,~ia Idina" leatral do adorno." 
•• ''It.a I<m e co'pe nlan"hade d. ncgro.gaflas\he Ol;C$a!m n .. mfe. 0 no. po!s." 
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tos dos especialistas), em experiencias concretas no melo social. Como urna 
Id~ia ou urn limite com uma ideia, disponivel ao longo dos diferentes sabe
res, oferecendo-sc na composl~~o de um relato, na alivaylo de urn delirico 
numa vivencia no campo urbano, nurna entrada par3 a escritura "Le; 
idks, Fa ressert toujours, puisque Fa a tallpun servt, mais Sur les modes 
actuels les plus differents. "., 

Homem.lobo, mullier·gala, se 1110 ~ uma jdentificatilo nem uma 
imita~iio (fazer como sc fosse), n:lo t tambem urna regressilo (d~ civiUdade 
para 0 instinto) e sobretudo nlo e um SOMO ou um fantasma, pois se lrata 
de urn funcionamento que pode ser concretamente apontado. Embora as 
garras nlo cre~am a ollios vistos, esses devires silo teais porque produzem 
efeitos reais a partir delas. 0 que ~ real ~ 0 devir mesmo e nilo seus term05. 
"0 devir nll"o produz outra coisa senilO ele mesmo.''' Nem 0 Jaguar nem () 
homem, mas 0 que se passa entre eles. E uma comunic~ilo transversal eom 
urn helerogeneo que nunca funciona porfilia~iio, masporumaaliaru;aprovj. 
soria e momentanea como os polos de urn circuito eletrico (parecer.se com 
o pai, ao contririo, ~ uma re1a~io de semelhan~a ao longo de urna serle 110-
mogenea de filiw;:a:o). Homem e lobo vern de reinos diferentes ollde nada 
pode nasc~r via Jeprodu~lI"o sexuada em soluyilo de continuidade, mas tudo 
surge por Irrupy!io repentina nurna "participation c:ontre IUlture".' 

"Never Cry WolF' poderia ser 0 f1lme de um devir·animal, pois 1:\ es· 
~lI"O alguns elementos para esse tipo de comunicly10: 0 desert de gillce, 
Imenso, grande extensll"o gel ada onde 0 branco estA por toda parte e mio h~ 
marcas; 0 pressenlimento do lobo, a alleridadc de sua selvageria e a certeza 
de que um so j1 indica a malta. Mas 0 ap~rec!mento do lobo e logo captu. 
rado numa rede de familiaridade: 0 cientista norte·americano que os esta. 
estudando se estabelcce nurna barraca onde come~a a identificar os bichos 
chamando-os pur nomcs de gente, circunscrevendo urna fanu1ia de hiibitos 
regu!ares; e 0 lobo, presa de uma relay!lo pessoal humana, vila urn pequeno 
ClO domestico. Ao mcsmo tempo 0 deserto se erige em acampamento e h:!. 
todo um esfo~o em marcar 0 espa~o para a hospilalidade e a habit~lI"o. 
Contudo, 0 animal funciona desde 0 inicio numa multiplicidadc _ cis sua 
alteridade em rela~:Jo t\s organiza~Oes hurnanas: 0 animal t sempre malta, 
cle n:lo opera nUllca por idcntidade inequivoca Jiscemivc! lias rela~Oes bi· 
narias (pai·m:le, homem·mulher) ao longo de uma descendellcia; urn lobo 
s6 j:l sll"o muitos, salvo se ele ~ domesticado por um Iratamellto que neulra. 
lila sua estranhe:u e faz dele urn iguaJ. As.sim a animalidadc c Urn exercicio 
que pode ser atualizado a nive! das organizayOCs soclais. As maltas huma
nas cnquanto organiza~s especificas passam por essa selvlger1a, e e nesse 

• "As Idt!ias sempre scrvcm d. novo, uma vcz que semp'" lem sclVido, mas sob for • 
m:u aluai$ as maio; die.rent ..... 
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sentido que se pode pressentir urna a1cat~ia no deserto e se pode falar para 
uma gangue urbana que eles slo urn bando. Nlo por analogia OIl equivaien
cia, rna:! por urn tipo de experii!ncia que nlo proude por dernarca~ao do 
esp~o e dilui~ilo no familiar, mas POt urn agravamento da diferen~a, urn 
apagamento da familiaridade reconltec{vel, por urna fuga aos parimetros 
de avali~lo. Urn tipo de experiencia que passa pot esse e outros devires. 
Tatu, Aranha, Paulo Gato, Marreco, AJcat~a, Lagarta, Urso, Cobra,Cavalo 
(mas tamMm Big, Rosingela, Vampiro, e muitas outras coisas aeontecen
do ao mesmo tempo em que isso se passa), pillo de onfa, olho de bicho
entender essas coisas cnmo imita~~o e perder 0 methor de tudo isso. Devir 
i! uma n09io interessante antes de tudo porque acredita no visual, aposta 
no bichn, nio duvida do olbo muito mais rasgado que 0 "nollllal";e em se
guida porque 0 que se tern antes de tndo quando se examina uma pr.ltica 
social conclllta nlo sio individuos, mas experiencias, funcionamentos, par
ticipa~(les, exercicios que se ap6iam URS nos outros, de que podem emergir 
individuos ou bandos, punks com nomes de bichos como efeitos momen· 
taneos nessa atua~[o. 

o visual dos punks nlo ~ uma ''fantasia~'. Nio se trata aqui de apro
xim39ao pOt semelhan~a, de chegar 0 mats perto possivel do modelo origi
nal (como "sair de india", pale,er·se 0 mats passlvel corn eta, ou as atuals 
fantasias de punk que entraram na moda). 0 que olganiza essa participa
~io nlo i! a semelhan~a, mas a similitude.10 A semelhan~a tern urn mode· 
10, urna referencia primeira a partir da qual se tiram cbpias cada vez menos 
fieis. A similitude se propaga em s~ries que podern set percorridas numa ou 
noutra dire~ao, em que cada elemento vale POt sua diferen~a e na-o pOt 
grau de subordin~lo ao original. A semethan~a t da ordem da representa· 
~ao e a similitude desdobra a repeti~lo numa rela~ao n:to-hietatquizada de 
similar a similar; a similitude nlOo trabalha com a cbpia e () mode1o, mas fa;;: 
circular 0 simulacro. Na descon$tru~ao da figura humana que os punks 
tealizamno visual (e nos seus nomes: os names e as marcas), eles nlo co
piam 0 bieho, 0 guerreiro, mas entrmn numa serie em que eles cntram tam· 
Mm e onde ae comunicam transversalmente numa rela~io indefmida e re
vers{vel, isto i!, em multiplas possibilidades de rel39io. 

E 0 punk usa visual 0 dia inteiro? Qual a roupa que ele usa no ttaba· 
ll\O? Em casa? (Essas perguntas parecem procurar a ''verdade''.) Os punks 
deflagram 0 moicano, os pregos, as tmtas, no momento em que vivem essa 
experiencia de bando, junto com os outros recursos para esse exetcicio 
(alguns poem visual 0 dia inteiro, outros nlo, e 0 que dizern, como YOU sa
ber, devo investigar? , .. e 0 que faria com essa infotm39!O? .,). A questlo 
do verdadeiro/falso perde 0 sentido - a maquillage nao esconde nenhum 
rosto, 0 couro, nenhurn ombro fr.igil. Nao ~ por ser mats "verdadeiro" que 
isso que 0 pWlk usa nlo t uma fanlasia, mas por urn outro modo de \idar 
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com os signos em que esIA ausente a quesUo da verdade (ao contririo, a 
moda punk tern urn modelo que elajulga capturar). Trata·se de urna estra. 
~gia; nlo ~ uma brincadeira nem uma parOdia, ~ urn desafio POt simula_ 
~ao. Nlio M nada por tr:ls, a esttanheza e 0 exagero extenuarun 0 senlido 
ao absurdo, ati! () desaparecimento, porque nlo 6 mais a c6pia e a moclelo 
mas a c!tcul39[o- de simulacros, como $I: nada as antecedesse, sua preccs: 
Slo. Assim ji ~ na maquilillSc femlnina (de que lIS rnarcas punks slo 0 exa· 
gero at~ a trWlSfigura~lo), por tds nllo M nenhuma muthcr, A certeza de 
uma identldade verdadelra, de urn roslo primelro e irredutivel, vacila _ eis 
a fascin~ao desse dispositivo, apagamento por artiflcio. 

Pintat, marear, furar, entiat, mudar, inter·ferit, rituallzar - 0 corpo Ii 
o suporte dessa organiz~lo ritual. Alitudes sempre violentas, como para 
fodar uma arma pontiaguda. Espanto. horror, choque: a extrema violcncia 
de agredir 0 pr6prio corpo, allerar a composi~fo humana, des-figurar.se. 
AutodestlUi~IO? Autodestruj~(leS locais, pequenas mortes para urn ccrto ti. 
po de vida. "1/ arrive qu'on Mle III mort en de[aisant l'organisme:'·u 
Esse exageto nas pontas e nas !intas, essa exaspera~ao, essa superacclerat;io 
par artificio nio estlo do lado da motte, mas a incluem, tO~am-na como 
urn limite. i! urna experiencia extrema, efica;;: porque incontornivel, fatal. 
Seu uso pelos punks vern de sua fo~a de choque, porque trabalha para 
urna def1agra~lI'o. 

• "Aoonteccquc5O rcco a.morto om .. dostu.cndo 0 o'lanimlo." 
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GUERRA PURA E PAZ ARTIFICIAL 

Man d',i, HI ia fur quai # Iittl. " 

No p~lio eXI~mo de urn predio deserto ll e imenso, a camera passa por al· 
guns rnanequim ~n6veis, ligeiramente inciinados, fr;l.geis upOSIOS a nevoa 
~int,Hica, e prossegue percorrendo esse predio para cima, acompanhando 
urn elevador ex lerno que lobe ale urn recanto habilado. Do elevador saem 
urn hornern e urn andrbide (unidade cerebral Nuus 6). No apartamento, os 
boneeos que de eria: sold ados, palha~os, alguns slo quase meninos, em ou· 
irOS se vo: a sutura artificial. Ela, a androida, tern as COres da boneca, 0 ca· 
belo rosado humanamente invi4vel, resultado de uma replic~ifo genetica. 
Ao 140.10 dos '·brinquedos" e dos manequins, e sob 0 imeruo outdoor mas
Irando 0 rosto da japonesa que ri emelle, ela participa de uma serle que 
funciona por rcplica~lo, def1agrada pelo estilha~amento da flgura humana 
que pcrdeu sua autenticidade de original (e 0 humane 1. F. nio passa tam. 
bo!m de urn entre OUlroS). Nem Prls, nem as bonecas de 1. F. se deflflem 
por urn afztamento relativo do modelo humano porque todes flguram na 
seric. Tod05 do simultaneamenle verdadeiros e falsos. Para eonfundir 0 ca· 
~ador de andrbides, Pris Hnge-se de boneca, artificio sobre artificio: extre
mo do extremo, 0 mais falso que 0 falso. Espa~o de simula~lo, mulliplica· 
~a:o por similitude, circula~a:o de simulacr05. 

Mesmo a flgura humana perdcu a sua aura - como Benjaminl4 deH· 
ne. a apari~3"o illliea de uma obra de arte, upressio de sua autenticidade. 
A avalanche d:lS lecnicas de reprodu~ao (Iitogravura, folografla, reprodu
~.fo d~ obras de arle, cinema) compromcteu a genuinldade da obra repli
cando-a ao inflnito. E sobretudo 0 cinema. Porque a reprodu~[o 114"0 Ihe ~ 
exterior, mas ele se apoia diretamenle nela (a produ~a:o de urn fllme jll in
clui seu repclido aparecimento. suas muitas apresellt~(!es). A aura implica 
uma rcalidade "longinqua", e as Iccnicas de repIOdu~lo tendem a neutrali
zar qualqucr profundidade, e Inuer para perlo (como diz Benjamin) ou 
ch~gar logo, como sugcre ViriHo. ~ urnB questil"o de aproxima~ifo, de pres
sa, isto O!. de vdocidade. Cada vez mais S~ reduz 0 tempo de c.spera de urna 
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viagem, e 0 ponto de partida tende ao de chegada. A ponto de 0 movimen· 
10 passu a expres'ar as localiza~(I~s, e passatmOS a habitar entre os lugares. 
Para Virilio tende·se a dizer, por uemplo, "Chipltts" (Chicago t Pittsbur· 
gh). Seria 0 caso de "Paris-Texas" (Hlme de Wim Wenders), caso 0 filmc 
colocasse esse lugar como acelerayao (ao contrario, no Hlme ele ~ urn lugar 
da mem~ria, que remele a uma profundidade no passado, ~ urn lugar "pa· 
rado"), se aproveitasse a redu~:io absurda da distiincia no espayo pela apro
xima<,:[o no tempo de dizer Paris-Texas. 0 cinemaj~ indui cntio a dur~a:o 
e opera a partir dela, mais do que a sucessao de poses lm6veis a que se insu
flaria poSleriormente 0 movimento, a imagem cinematogrifica realiza-se 
desdc 0 inicio da dura~ao, da-sc como "imagem_movimenlo".IS 0 cinema 
~ uma tccllica de apresenta~ifo por velocidade (imagens/segundo). Na pin· 
tura, a obra genuina convida a contempl~ifo, a se demorar em urn e outro 
detalhe. No cinema nfo hi esse lapso, ~ impassivel deter·se em uma ima· 
gem poil! logo outra e oUlra se sucedem. A pressa nO cinema ~ vertiginosa, 
o efcilo ! de cheque. Na fotograHa a pausa ainda e possivel, em que se 
mant!m seru~fo e SQuveni,.'6 Barthes prefere a foto ao cinema (embora 
"Saindo do cinema" seja 0 artigo de urn apreciador), e 0 retrato ii paisa
gem, porque ai ~ possfvel 0 merguU\O na reflsxio e na mem6ria, em que 
se preserva urna estabilidade impossive! na imagem-rnovimento. Walter 
Benjamin mostra como nos primeir05 tempos da fOlografia 0 rosto cra 0 
ultimo reduto da aura. E vemos em "Blade·Runner" a androida Rachel de
dilhando pensntivamente 0 piano no esfollio de evocar ~ua mem6ria engen
drada (nos dedos quc repetiam como urn eeo a melodia, no pensamento 
que buseava), e conlemplando a cole9tio de retratos de familia, rostos que 
em vlo tentavam anunciar urna expressao irredulivel e autentica, resgatan· 
do uma sua "humanldade". Mas para os andr6ides a profundidade inexiste, 
eles nJio tern passado nern futuro, vivem pOlleo e do estereis. J: como se 
ela quisesse parar ,un velocidade metabillica vertiginosa, fechasse os othos 
para nifo ver 0 fllmc e, com as imagens Oxas, cmne~asse a legend~·las. 0 
cinema nos confronta com a pura I!uperficie da sucess:!o das imagens, nJio 
nos d~ tempo, nasso tempo o! 0 que de imprime as imagens. Ele nos pro· 
mete uma vida perigosa na velocidadc que nos imp(le, que f urna velocida· 
de veicular. Wim Wenders em "Paris-Texas" faz coincidir a tela com 0 
p~ra·brisa do carro. J: 0 cinema fllmando 0 que ja ~ cinema para quem esta 
ao volante. 0 que vernol! nas janelas dos veiculos t lantcma·magica, a paisa· 
gem se decomp(!e na velocidade. "J! 0 mesmo tipo de 'cinematismo'. Pas· 
ilamo~ da est~tica do aparecimento, das formas est~veis, para a eSI~tica do 
dcsaparecimenlo, das formas instaveis."L7 Vemos as imagens no cinema 
nlfo por wa presen~a, mas por sua ausencia. ~ porque elas vao desaparecen· 
do quc se ve 0 movimento, isto e, que se assiste ao fIlme. 0 alcance das mi· 
diu afirma a presen~a des ausentes, as popula~Ocs sifo formadas dO$ que 
no me!"J\1O instante est[o assistindo a urn programa de TV 01,1 dos que esllo 
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no mesmo lapso de tempo enlre urn ponlo e 00100 da Terra, isto t, 0 que 
reO.ne ~ • transmWfo, 0 lugar no lempo, e nio a presen~a no espa~. 

o esp~o da simul~~o, da confusio enlre real e represent~lo t 0 de 
uma socialidade da conexlo, do conlaclo, da dissemin~lo no tempo, uma 
"wcialile a Los Angeles",ll como dlz Baudrillard. Ele e Virillo falam dessa 
IranspoJilica onde a inlerferincia no real pelas t~cnicas de acelera~lo gerou 
essa precesslo dos simulacros e a circulafil'o no tempo das IransmisSOes. £ 
o inicio do d~saparecimenlo do politico que precisa de lempo para exami· 
nar urn con filla, consultar as bases. 0 fun do politico ~ a instanlaneidade 
imposla por urna veloddade tecnol6gica. E a guerra lotal lamb~ se esti· 
lll~ou em fragmenlos de pequenos Icrrorismos, ~ a situ~:io de guerra per· 
mancnte, uma colagem de atos de guerra. A amea~a constante de 8Uerra, a 
prepara~lo para a 8Ucrra, 8Uena por loda parte. 0 cinema mostra essa frag· 
menla~lI.o nos cfeitos de corte e montagem. Guerra pur. ~ i!iiio. Vivemos 0 
estilo do cinema, corle e inven~io de realidades, velocidade vertiginosa e 
deslruidora, estado de guerra pelIllanente. 

Griftilll chegando ao front frances em 19J4 para fazerum mme. Urn 
fihne (d~nagrador hist6rico dessa aceleflt~iJo que preparou urna nova per· 
cex~o e que aproveita seus efeitos) de 8Uerra (fcnameno de velocidade 
que agora se perpetua na fragment3l=Io quando 0 mundo se torna urn cine
ma). Se ass~ se desdobram esses limites - guerra e velocidade, guerra e 
Clllema -, t LlIteressanle pensar que numa socialidade de dissemin~io e 
simulao;~o sao as estralegias do cinema (corte, enquadramenlo, traveling, 
rnontagern, reeorle da realidadc, monlagem em s~ries isoladas) que silo usa
tias, e atraves delas a guena se perpctua. A 8Uena ~ urn lema constante nas 
violentas varia~Oes de velocidade que a sociedade vive. No campo de bata
lha e a visjo in~irela. Njo s;Io mais os referenciais senslveis que comumen· 
t~ servem de onenta~lI"o (Ierra, 4gua, vegetatll"o), e a trajel6ria do tiro que 
d:\ a dir~au (as trincheiras silo aproximadas imaginariamenle por telescn
pagem). A guerra manipula a paiugem como 0 cinema recorta e monta em 
stries que 011"0 eoineidem com 0 transculSo do tempo dos alores nem com 
a1gum referencial obrigatbrio de qualqucr local de cena. No front e na sala 
~ a velocidade do projelil ' 

Na expericncia dos punks com a velocidade, e uma queslll"o da rna
quina· de-guerra. E nilo s6 por falarem e rnostrarern a 8Uerra, mas por seu 
funcionamento em guerra, por agircm numa acelera~iJO cinematica, pela ve
locidade que imprimem aos signos quc manipulam. No visual, no som, na 
tens~o do que rnostram/falam, na interafio do grupo, que c sempre con· 
fronto e embale - em tudo iiSo urn tralamenlO que trabalha para a prepa· 
ra~iJo de urn curto·circuilo (nada se oslenla, nada se professa, tudo c usa· 
do por sua potencia de exploslio). Os punks trabalham imediatamente a 
Iranspolitica. inscrevem em seu proprio cOIpO 0 estado de emergencia. 
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Sern dllvida cles preparam urn qtaque. Assim t can 35 gangues no 
campo urbano, na medida em que relrabalham os valorcs da sociedade 
mais ampla, con&titue~. u"-' ~n~ionamenlo que fage ou deseja fugir ao pa
drlo esUpulado. Uma mdlsclplina fundamental do guerreiro" Caracleriza 
essa mAquina-de-guern: A paz e a organi.za~io das cidades, 0 quoUdiano reo 
gular das rel~Oes prevlStas: a guerra e a confusilo dos papeis, a indistin~ 
das classes, 0 apagamento das mareas C7epartir d zero" diz Driw Is Ro
chelle em sua paixlo pels guerra, contra 0 destino med{o~re da paz). £ esse 
o nada dessa miquina-de-guerra, 0 apagamenlo dessas marcas sociais esse 
o sentido do "alleantissement", 0 nlo dos punks, a escuridlo que in~enta 
uma outra perceXiio onde a confusa:o permile a fuga. A experiencia dos 
bandos de vagabundos e desordeioos e sempre da ordem da guerra, mas tra· 
Ia-se de chegar ao fogo scm general. £ a velocidade de uma m4quina-de
guerra ''mutante, rninorit:iria, popular, revolucion4ria".I~ NlI.o t a veloci. 
d~de de urna organi~a~lio mundial da guerra total, a guerra pUla, _ eslral~
gla nuclear, em que a maqulna.de-guerraj4 foi convertida a urn esquema de 
domin~lo. 

E cootudo os punks nlo cessam de trabalhar a materia dcssa guerra 
pura. Talvez porque "a m!quina-de·gucrra tern uma rela~lI"o extremamenle 
variavel com a guerra mesma". Para as punks e tambem a experiencia da 
superaceler~ilo: urn inve~timento positivo no cinema, ao inves de recusar a 
sucesslo das imagens pela contemplaylio da fotoglafia (Barllies), ou mesmo 
OpOl iquele turbillllo a interropr;:iJo, a greve, a pausa (como sugere Virilio, 
e que seria talvez dormir no cinema) - abrir bern os olhos e froir 0 ftlme, 
aproveitando a te1eseopagem, a manipul3l=1I"0 da pereepyll"o, 0 desapareci
mento. Uma velocidade melabolica mutante que, scm coincidir com a veIn
cidade ~eenolOgica ou ceder a cia, impo:e-!he a sua aceler39i1o. Essa t uma 
estrategla - haver.! talva outras -, mas "basta que esse procedimenlo con· 
venlla a a1guns".:ZO 

A guerra tOlal e por toda parte levou a urn grail de tensilo que lomou 
inadequado.o u.so de seu conlrdrio para combate-Ia. E sabemos 0 quanto 
tern sldo (jlil a Idela de que exisle paz para se manler a ilusiJo de urn mun· 
do em que essa dislin~lio ainda faria sentido, como se a deflagra~lI"o n:lo 
fosse gera!, lolal, guerra pura. 0 punk atravessa seu corpo dademlnciadessa 
denagra~ao e trabalha para acelera-la. Nada de paz e arnor "hate tllld 
war"· _ assim os punks agem, ao fogo respondem com fogo. DObram e re
dobram esses Icmas: guerra e deslrui~II"O, violencia. Nas lelras das mu~icas, 
nos fanzines eheios de fOlo$ de batalhas e imagens de mls~ria. "Tudo aca-

• '"Odio c gucna." 
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barA numa certa manhl em 1999." Lutar, sofrer: "constantes agressoes/ 
todos somos guerreiros/e a violi!mcia impera/por falta de dinheiro".ll No 
reaparecimento do punk no mundo, 0 tema da guerra (oi importante. As 
atuais bandas, que surgirarn com urn som muito mais dpldo que a de 77, 
trabalhararn diretarnente a guerra (''Carnboja''·Dead Kennedys).Porvezes 0 
point pa:ece uma tropa, urn bata1h~ de choque, pelo visual milltarizado, 
as cOlUmos, as in&ignias, as roupas de carnuflsgem e mesmo casacos do 
ex~rcito. "A qualquer momento a1suem pede apertar urn botikl e acabar 
com todos nbs" - foi 0 que a Tatu disse no Festival de Rock de JF. Seu 
funcionamento beligerante nlo estA 56 nas trelas, a inter~io do grupo ja 
se d' sob eX3spera~Io e atrito - ausencia de urn "senso comurn", imprevi· 
sibilidade total do que val acontecer em que certos mecanismos slo aciona· 
dos 'para a produVio dessa teoslo de guerra, iminencia de disparo, pllz arti· 
ficial. "0 mundo est:!. em guerra e vai te dcstruir."21 Os punks tem a n~lo 
conSiantc de que 0 mundo esU l beira da destroi~lo (pouca coisa em sua 
cxperiencia nos trens e nos becos poderia arnenizar esse saber, e eles nio 
fazem nada tarnMm para ameniza-lo). Interrogados, dir.io que slo contra 
a Vlol~ncia, ao mesmo tempo em que explodcm ern signos de destroiV;lo. 
Para 0 show da Desorddros e da Delicarga Suburbana era precise levar co
mo ingresso urn brinquedo (doado cntlo a urn orfanato) que nlo fosse 
"r~plica de armas". Assim, ~ preciso mencionar sempre, nem que seja para 
negar e sobretudo ai: nessa tens:£o entre mostrar/dizer ern que vcmos mais 
uma vez se organi:tar sua experiencia. E sobre seu corpo eles inscrevem a 
violeneia do "sistema": "0 que ~ 0 mtema? Nilo consigo entenderjabaixo 
o regimejquero sobrcviverfs6 tw. burguesesfse dando bemjcnquanto os 
plebeus/sO se fodem/pobre de mimfquero gritilt/e agitar/desabafar. ,,23 

Os punks localizam pDf vczeli 0 "sistema" na figura de urn grande 
segrnCnlO, como 0 Govemo, uma empresa ou uma Ofganiza~lo mundial. 
ReLle Globa ~ sistema. FMI c sistema. Reagan ~ sistema. Esses slo alguns 
enderevos que eles dlo para a sens~~o disseminada de que se cst' cercado: 
"nJio eonsigo enlender", a unica coisa certa ~ a situa~lo de opresslo. 0 sis· 
tema t respoosbel por essa penCiria que se vive, 0 inimlgo qualquer que 
esta por toda pane. e na indefrniva:o dessa no~(o que se organaa 0 alvo de 
sua ira. Quando 0 punk diz "acabar corn 0 sistema", 0 vago dessa idtia Ute 
basta e se articula corn seu Odio total e sua atitude de atirar a esmo para 
todos as ladas, sem pres'ervar nada. Destruir 0 sistema, isto ~, cxplodir corn 
tudo. E ao mesmo tempo denunciar quc tudo est:!. por explodir, Guerra 
por toLla parte, guerra total, guerra pura. Enta:o mais guerra ainda, ou outra 
guerra ainLla, embora se possa usar bastante dessa guerra total (no quc as 
mdquinas-de-guerra se emprestam estrat~ias). Por exempio, 0 estado de 
guerra pennanente, a arnea~a, 0 horizonte negro do conflito fmal. Aprovci· 
tar isso tudo: a violencia da destruiVlo, a dcsola~i(o do p6s·guerra. Usaf 0 
sistema contra 0 sistema. Usar 0 inimigo. 
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{"Anarchy in UK", Sex Pistols) 

o inimigo est4 inscrito no torpa. A a~lo do bando (a roupa negra, os ca· 
beJos espetados, os pregos, 0 corpo fUrado, as correntes, a danva violenta, 
o sam lipido e seco) reencena todo 0 perigo, ritualiza com todos os signos 
agravando-os. 0 corpo e 0 suporte da violencia no instante dessa atua~lo. 
Violencia do sistema, violencia contra 0 sistema, a estraMgia ~ assumir 0 
inimigo para destru(·lo. e na sua avio que tudo se expressa, ali tudo se reo 
solve. hso se articula com 0 fato de 0 punk nilo professar nada, nJio defen· 
der nenhuma causa - rebate tudo sobre a superficie de sua atua~:ro, sem 
recurso a nenhuma outra instincia que seria depositiria de urna crenva au 
PO;j~~o. Por al se organiza tamb~m sua alitude "anarquista" ou "pr6-anar· 

quista", 0 seu uso do ~. e 0 Jonnhy Rotten que novamente forneee a 

plSta: "CQuse J l'-"llma be anarch)'''. Na:o 0 discUlSO professado masumexer· 
cicio do corpo, urn funcionamento na ~ao (eu sou 0 inirnigo. eu sou anar· 
quia). A chave para a compreensfo da atitude dos punks nlo est~ em ne· 
nhuma profundidade que ultrapasse 0 plano mesmo de slla a~io. Nilo pro
curar aI.!m, olli~·ios: 0 "caos ideol6gico" nlo ~ produto de nenhum equj· 
VOCO, trata-se de uma estrat~gia positiva porquc por meio dela 0 grupo pro
duz efeitoli de interferencia, expressa uma atirude e atualiza urn estilo de 
oposi~~o (ao "sistema" ou, poderiamos dizer, As instancias magistrais, de 
toda forma ao que vigon nas situ~lles em que interferem porque produ· 
zem deliconcerto e imp<lem urna diferen~a ern geral insuportbel). Por is
so m~quina.de·guerra minoritiria, pela atu~iio positiva de prodw:ir acon· 
tecimentos a partir da destrui~lo. 
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L '8<:dlltratk", c'.Sf Iin6",lttment t. fin du mom/ •• 

Paul Vl,ilio, VI"icu~;ref 

Enquanto embl~mas de choque: cada signo vale pelo castro de terror, 0 po
der de extermlnio para 0 trabalho Eunk de anunciar 0 run do mundo, 
''TIle possibility of life destruction." S Urn aviso? Urna promessa? Urn avi, 
so, uma promessa, urn temor c wn desejo, Por essas interfaces se des dobra 
o funcionamento do circuito que prepara a explosio, as punks nao curam 
o mal com seu contrario, op!5em a violeneia a violencia. "Hafe and Wa," 
(na camisa do Joe Strununcr). Revolvem os signos de destrui~io imprimin· 
do-lli<lS uma superaceler~a:o pelo exagero. Ao mesmo tempo em que nlo 
podia set de outra fOiTIll porque os punks habitam os breus de urn hori· 
zonte negro. esse funcionamento enquanto estrat~gia e uma "posi~lo", ou 
plor, um (stilo. No dobramento, na interface de urna dec,islo e urn desti· 
no, os punks realizam essa expectencia de destrui~lo. 

"De mlos dallas com a morte."16 No sub(jrbio E constantcmente es· 
sa imilll:ncia, por urn tm nos assaltos pela rua, ou 10 subir no \rem IOlado. 
N~o amenizar cssa situa~lo, mas agravar tudo com seu discurso, sua tmble
mAtica, sua "condula",17 a~ a exaspera~lo. 

Nenhuma espera, nenhum ''atennoienement''ll, a estrat~gia e de 
seelerar a dcstrui~ao. Em que se inelui tambcm 0 seu pr6prio run ("Punk'f 
nor dead", repete-se, pais ~ preciso falar disso), A acelera~lo e 0 uso do 
minuto, a intemidade do instantc. Ao se senlir que 0 rnundo vacila, pela 
presen~a conslanle de uma possibilidade de desapari~liO. a que poderia Ie
var ao imobilismo d~ lugar a urn hiperalivismo: os punks nlio prcgam 0 fun 
do mundo, apontam·no e us.am a sua sombra ate 0 limite de quase explodir. 
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capftulo XIV 

TEMPO: RITMO, EXPERIMENTAC;:AO 

EMits.re Ihe .511>8ri« af 11>8 f.w .•• or 1M 'NoI ... of 1M future. 
Lau,l. Andenoo (periorman.:e) 

Eitranh. sen.~~[o d~ que nada vai a sou lenno. Indefinid:unente se ad;a 0 
auge e 0 repouso que sobrevem depois dele. Urna tensiIo de constante sus· 
~nse atravessa as a~o:5es do bando. Ao mesma tempo em que nada se con· 
dui, tudo acontece, e numa velocidade que por vezes 0 olhar nllo acompa· 
nha. J:\ a disposi~i'io para 0 encontro 6 esta: nenhum alvo, nenhwn plano. 
Podemos sair ou ficar no point, ouvir som ou beberou qualquer oulra colsa. 
No mais, ticar ali pelas ruas ou no poinl mesmo. Na penumbra da pr~'l On' 
de algum segredo ainda os favorece, os punks agem os seuS ass.untos, os en· 
contros stlo sempre produtivos no que conceme a lroca de IIlforma~Oes, 
noliciu de shows e cnconlros. E nilo M nunca a inlen~iIo de esgol'lr qual· 
quer queslilo; fala·se a esmo. Urn assunlo com~a, inlerro?lpe-se a cerIa a1. 
tura, depois ~ relomado ou n4'o, as questoes ficam por ail (para ~ue taJ~z 
se "evaporem").! A inlensidade vern da lapid~z com que no pOlllt mUl~as 
coisas se d4'o ao mesmo lempo, mil situa~o:5es uo deflagradas e se manlem 
ao lango dOl noile sustentando 0 encontro: urn vaivem constante em peque· 
nos grupu.; os assuntos se organizando na fonna~~o .~sti\vel desses grupos, 
o qu~ r,ilO pennUe que it fechem e abre a p<>.ubUulade de retornada a 
quaJqu~r momento; 0 fato de 0 bando 5d espalltar pela Lapa (a adeg~ ~o 
inlerrupljao da pra~a, 0 McDonald's se substit~in~o ~ adega na posslbillda· 
de de 0 point it format em qualquer lugar) distnbuL as pessoas ~ lan~a na 
dispers~ a comunic~~o e 0 movimento. Os objetos tambe~ it ~peISaITI, 
em geraJ nunca ficam muito lempo com urn dono, a tendencLa ~ cu:cular.eT? 
pelo grupo. A opera~;!o "fazer rolo" coloca·os em permanente dLSPOrobl' 
lidade, e sua posse nunca ~ assunto cncerrado: cada bbton que it tern v.ale 
n~o sb em si mesmo mas como objcto potencial de pennuta, na medLda 
em que se deseje adquirir outros mais atuais de ?ovas b~das ou. de outras 
em que se eSI' ligado no momento. Nessa nlocll:!ade, ~ rmposslnl demo
rar.se nJma questllo e trabalM·la com urn punIc elc v~ provavelmente I~· 
vantar.it e come~ar outra eoisa em outu regiao do pamt. Para seu mOVl· 
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mento incessante, v'rias intenup~Ges s:fo necessmas nas !tividades que 
possibilitem as mud~as e os muitos comOitos de novas ~e~ ineonclusas, 
para que 0 encontro dure scm chegar a nenhwn lermo. Aprcndi urn novo 
tipo de oIhar ao estar com cles, para perceM·los quando nunca "fiearn" ate 
urn suposto flllal: urn olhar rapido que n:fo it flXa, uma vista d'olhos, urn 
olhar que "erra" para acertar com cssa sua esquiva. Assim vejo·os empre· 
endedores de tareras que querem durar, eles se subtraindo a qualquer ter· 
mo possivel que viesse parar 0 processo, 

Nenhuma itnsa~lfo de fracasso, nem a mais remota nol=1'o de que n:Io 
deu cerlo. As reclama~O:es de que "ninguem faz nada pelo Movimento" 
curiosarnente aconteeem ap6s 0 que se poderia chamar de "sucessos", isto 
~, quando 0 show de urn modo ou de outro aCOIIteeeu, quando 0 grupo es· 
t4 junto e as eoisas se armarn. Quando 0 Coquetel nio tOCQU na festa do 
Engenho Novo, muita cOOa ja estava se passando; 0 pestoal saindo junto, 
se encontrando na festa, 0 Coquelel prescnte enquanto banda punk - e 
sobretudo a iminencia de tocar, a amea~a adiada da efetival'iIo e a friCliiIo 
instigante que isso produz. Conduzir urna atividade nesse pennanente qua· 
se, nesse transcuISo esthelde {mpelo para urn lermo que nmo se da, nmo ~ 
expressiIo de nenhum fracasso, mas lugar de investimento do grupo, pois 
que af se deseja a inconc\us!o. 

E mesmo quando 0 Coquetel toea, as festas aconlecem, M .empre a 
sensa~ao de que tudo pode interromper·se a qualquer momento pela preea· 
riedade das condi~Oes (aparelhagem atrasa ou funciona mal, pl:ssoas se 
atmam ou nmo vao, algu~m pode se reeusar a qualquer momento a partiei· 
par da banda, ou 0 lugar ''oujou'' e e preciso sair correndo). Situa~fo im· 
posta pelos percal~os da falta de dinheiro e oportunidades, usada pelo gru· 
po em seu exerclcio, e assLll desejada, provocada. Para que nada se feche, 
repouse e se acalme: rec\llITIar do Movimento quando tudo parece eslar cor· 
rendo bern (como depois daquela feSta em Campo Grande), aeordar antes 
das 5 da manha: em pleno subilrbio e sair quando esU escuroeperigoso pela 
rua. E preciso que tudo se exaspere e se produza uma tensao que instigue 0 
grupo 11. 'l~lIo. 0 'luge resolve os processos per esgotamento, sobtevindo a 
calma. Impedir essa eonsuma~iIo dclinitivB t! urn desalio a urn desenvolvi· 
mento ''nonnal'' dos eventos e urn mecanismo de produ~mo da tensao sob 
a qual age 0 bando. 

Bateson rala em "caracler.[uicas aUloconetoras':1 referindo·se a pe
cullaridade das alividades na ilha de Ball de evitarem 0 auge, petnLanecen· 
do no que ele chamou "ste~dy state". S 0 "flirt" entre mife e lillio: cia 0 
excita demoradamente em seu colo mas quando a erian~a a precuta quase 
chegando a urn climax, sua aten~iIo divaga, impedindo que aquelas sensa· 
9lIes se resolvam e se ponha fun 11. exalta~iIo do desejo. J:l lambem ,musica 
em Bali, que se apOia numa pura progre5s!0 Connal, numa dural'iIo. As mo
dific~o:es de intensidade n:fo crescem para urn climax como na mClsica oei· 
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dental, em que urn acorde repousa 110 Dutro, milS se mantem num cstado 
C$t4veL A interfercncia no releva ~ urn exemplo fisieD desse prolongamen· 
to Infinito da inlcnsldade COll5tante, A vila Bajoeng Gede ~ cercada por 
uma vala. Na guerra, a t~cnica de impedir 0 aceSSD as vilas, adlando iI$iIn a 
efetivlllilo do combate, ~ uma pI'tica de interru~io, nlro para que cessem 
as hostilidades, mas para que 0 estado de guerra permane~a. As t6::nicas 
fonnais de influcncia social como a orat6rla nfo existem em Bali por nIo 
SCI passive! entIeter um pUblico por muito tempo ''porque em lais circuns
lancias a alen~fo da vilima diviga rapidamentc".l E por essa velocidade de 
relardo, essa rApida divaglllilo, que Operam esses mecanismos que podem 
seI cbamados "correlares", como faz Bateson, se 0 que cles carogero nilo 
assumir 0 peso de urn destino inexomvel de qualquer ay[o. 0 que arnsea 
assamar e ~ efetivamente conjurado nio e urn aspeeto mals fundamental 
que a interru~iIo no que toea as a~Oes humanas, isto e, 0 feehamento dos 
processos mlo e mals verdadeiro que a sua evitayio, e uma aIIJlayao tanto 
quanta, embora seja uma corutante amea~a, e assombre desde 0 inieio. I! 
claro que 0 tenno dos processos pode irromper a qualquer momento, mas 
a afinnaylo inversa tambem ~ 'erdadeira: de que urn "stead)' Jtate" sempre 
pode impor-se aos proct$Sos conclusivos. Nao alribuir ao estado est!vel a 
condi~io de a1temaliva a esq'Jimogenese,4 mas vi·lo como uma situayao 
que adquire consislincia em ~ mesma e denne seus proprios modos de rea
lizaylio. Na artc de conlar hist6rias, em que 0 di~rso ~ em getal continuo, 
em Bali 0 narrador nlo comep e vai at'; 0 fun, ele faz wna pausa entre fra· 
ses e espeta que a audiencia faya a1gwna pergunta. Ele responde entio 11 
pergunta e s6 ae retoma a hist6ria. . 

Experiroentaylio com a velocldade, trata-se desde 0 inIdo de urna 
certa maneira de manipular as tarefas e 0 tempo, da elabota~iIo de urn 
ritmo. Entre os punks nca claro que essa tecnica produz certos efeitos pa
sitivos, como a tenslio que pareee ter a fun~lio de preparar 0 grupo cons
tantemente inapreensivel, que escapa a qualquer olhar que naO ''erre'' com 
eles, numa prAtica de fuga que os faz assim imperceptlveis. Em Bali, essa 
enfase na performance ern detrimento de se atlngir urn objetivo pode set 
ligada a uma sorle de "estetismo tadical"5 entre os balineses. Por exemplo, 
o uso da eUqueta: quando ele! agem sob regras formail estritas, nlo estiIo 
valorizando nenhuma obriga~io moral 00 agindo para conseguir prestigio 
ou rnerecer arnor ou respeito, mas est[o numa celebrayao da belcza, numa 
sorte de estHica da exl.stencia. 

''instead of deferred p~rpose there is on immediate and immonellt 
sotlsfactioll in perfonning beautifuli)', with everybod)' else, that which it is 
correct to perfonn in each polIicula, context,"" 

'''Em vez d. UPI p,op6.itG p"'t~"do, h;i a satW.o;a:o imanonte e \mediata de roalizaJ 
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o climax que vern Interromper a intcnsidade continua do eUado C$

tivel ~ urna medida exlrinscCa ao processo. E essa satisfa~lio que niIo vern 
~la busea de urn alv.o ~ uma reali~lo no plano do desejo, em nenhuma 
dltllens;(o que !he seJa supJementar. Potque existe "lima a1egria irnaneole 
ao desejo",7 consistente em si mesma, que nlo dependc de nenhurna inter. 
ven~lo exterior que ihe preeneha qUaiquer suposta falta. a arnor cortes na 
Idade M~dia funciona pelo adiaroento ao infinito do prazer enquantomed.i_ 
da exteno! e pela eeleb~o do desejo como processo capaz de dislribuir 
as intensidades, quando 0 prazer-descarga nlo vern obstar seu fiuxo cont!. 
nuo. b5.0: urna distribui~lio das intensidades, numa eConomia de ofereci. 
mento ~ recusa, urn certo tratamento que se ihes Imprime. Assim a perver. 
slo PO~?rfa& ern que 0 ~nvestl~ento libidinal recal numa mulUpJicidadc 
de potenClas er6tlcas, ero~os $Ingu!arn conttl a prepondetancia genital 
onde 0 clfm~ do orgasrno mterrompe a intensidade do desejo. 

o deseJo ~ urn proeesso sem fun. A cxperiroent~lio com 0 estado 
estivel trabalha esse Investimento na dura~iIo. SliOplaleaux9 de inlensida
de con~lnua que jamais tendem a Urn ponto culminante mas comunicam 
enlre 51 suas intensidades, simultaneamente, lnfmitamente. Esse tempo 
punk em que nada se conclui e tudo se aaliza num transcurso constante e 
sufici~nt~ ~ urn fUncionamento por plateau ern que nlo se trata de fracasso 
e~ atinglt os auges, mas de urn desejo de agir na dura~iio. Nino trabalham 
dlre.tamente as .condi~i:les desfavodveis que !he! 510 Impostas por urna 
posI~io econonuc?_soclal, usam a precariedade como estilo de realiza~[o. 
A ponto de essa unposl~lio nifo ser nem anterior nem detenninante mas 
urna engrenagem para esse exerclcio. ' 

As. bK?das punks .mudam de fOlllla~lio muitas vczcs, e mesmo se for
mam a paltlr dessa oscda~fo. Alguns desi!lem, outros os substituem, 00 se 
troca d: pos1~fo .oa banda. Por exemplo, na Desgaste Mental (ex-PrO. 
AnarqulSlas), 0 Vletnl assume 0 baixo, depois 0 vocal, 011 is vezes a for. 
may[o fIxa s.6 inelu! 0 Vampiro. Nos shows, muilas vezes a1guero de tora 
assume ~ gultarra po~quc a ban~a est, desfalcada (nlo esperava toeat na. 
qu.e1a nOite ou 0 milslco nllO velO) ou, na falta do vocalista, 0 baixo ou a 
~Itarra pega 0 vocal. Essa situa~lo no palco participa para produzir urn 
cluna gera! de confUSiO nos shows punks.]4 0 tipo de sam percussivo nfa
hallllOniCO, repetitivo, parece. a ponto de resvalar, pareee soar a esmo: fora 
de con~role. E contudo as cooas esllo mesmo arranjadas para loar assim. 
I! frequente, por exemplo, que a$ aprecea~i:les dos mows punks por parte 
de ~essoas de fora sejam ern termos de apontar quem loea meihot, ou a 
milSLca em que hav!a urna sombra de haonO/lia. Mas 0 que os punks fazern 

belarnenlo, com lodo. os demaio, 0 que e <:OltetG ,eallz .. em cada contexto "'n~ 
cular," .... 

'" 



~ uma anti-m6sica, como eles mesmos dium, que nlo quer agradar por 
uma fluidez, mas agaslar pelo alrilo_ 0 som range, mas conlroladamente. 
ExislC urn arranjo music;a.l que elaborou e coordenou esses rangidos e 
que, ao mesmo tempo, lambetn em virtude de wna precariedade de recur· 
sos, naqucle m<menlo era 0 unico possIveL Esti mdo preparado para que 
nada fiua, para que nada seja ficD. 0 som nlio e para se curtir, mas para 
incilar 0 bando i aylo, prOV0C3r por exemplo aquela violenta dan~a de 
guerra. 0 Coquetel tem algumas mClsicas mais iongas, mais elaboradas, mas 
de urn modo geral 0 som punk tende ao mlnimo de musica, A exaspera~ao 
tOlal que f 0 hard-core. S.io as rnllsicas rapidissimas que acabam mal come· 
yam e quase n;io deixam rastra na mem6cia de quem ouve, est10 sempre a 
ponto de OlIo terem oo::onido. Tudo escapa, inconcluso, suspenso, tudo 
desarieola quem assisle a urn show punk esperando urn desenvolvirnento 
que fiua do! primeiros acordes aos aplausas. A plat~a mio vai oferecer sua 
atenc:!o para 0 comeco do show e aplaudir no final. Os punk! circulam 0 
lempo lodo do show e chegam em v~rios momentos. Sua forma de partici· 
pa~;![o n.io ~ a escuta alenta e a homenagem. A plateia produz 0 show corn 
a banda: eles cantam, pedem musicas, sobem no palco, c sobrctudo se apre· 
seolaro eoquanto plal~ia dessas bandas, para quem csu endere~ado aquele 
som. EnUo dan~am e circulam scm parar enquanlo outros estfo chegando, 
em virias horas diferentes, e no palco 0 som alritante que parece que ain· 
da n30 SinCfOniZOU. e talvez um.a prepalaylo inrmita, mas e isso, ji come. 
~ou, isto~, esti comcyando e vai ficar com~ando at~ 0 "fmal". 

H(u II started yet?'O Nas ccrimoruas entre os indios da reseNa de 
Warm Spring~, o~ brancos tern djficuldiide em perccbcr se 0 que foram 14 
para ver ia come~ou; acham que nada acooteccu enquanto Ji ficaram; mIo 
sabem quando deveriaro if embora; tern sempre a imprcssll"o de que tudo 
acon(~ceu quando j~ tinham ido. "Indian time"; as aliridades sirnplesmen
t~ transcorrem, scm nenhwn aivo espedfico. Na "war dancing", por exem
plo, n~o s6 a assistencia pod~ chegar a qualquer momento, mas mesmo os 
parti~ipanlcs podcm ~ome~ar a d~ar no mcio da atividadc. Podc-sc co
mcyar a dan~ar com urn unico tambor, embora a forma seja sele tambores, 
sete CaDyOes, dan~arinos em serie/homem e ~rie/mulher que nunca se rea· 
liza. Parecc que cles se preparam indefmldamente para alga que nunca 
chega a aconlecer. A incompletude sem duYida Dlio i defeilo: e na prepa
Ia~3:o que tudo se rewa. E os arawel~ re]utam em comeyar qualquer coi· 
sa, deixam tudo· para a ultima hora. Nunca h~ de]jbcra~Oes coletivas claras 
de engajamenlo numa tatefa, que marcariam 0 corneyo da ~Io. Qualquer 
ato inaugurador se propaga por puro cont4io, em que os outrOli passam a 
adcrir 11 inicialiva por sua conta. Se urn grupo de mulheres se pile a tonat 
millio, varias outras, vendo-as, come~am a faze-lo; se urn homem, por aca
so, ve oulro fabricando i1echas, resolve fabricar tamMm e logo todos os 
outros eSllo fazendo lIechas. A ideia simplesmente se espalha, e se 0 resul· 
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tado ~ a atividade coleliva, a iniciativa ~ singular e casual. A relutancia em 
iniciar de uma 'lea por 10dll5 uma tarefa ~ urna pd.t1ca de ''adiat-desviar'''1 
que mOlitra a vontade de ocultar, negar que h4 concerto coletivn. SlIa resis
tencia em legltimat 0 corpo sodal, estrategla atawete para evltar a senl&
Lhan~a entre todos e estabelecer 0 mtxiJno de diferen~a. ncnica de elabo
raylo do tempo, aqlli tambem uma qllestlo de veloddade, de conduta. 

E nlo s6 nos shows, mas nas festas punks, a cOllcretudc da festa em 
si Caz parte de alga mais fundamental, que ~ 0 encontro de todos, e a pre· 
paraylo e as despedidas sempre sla mais loogas e mals cheias de aventura. 
A festa e 0 show acootecem portanto no mesmo citrno desses encontros, 
feitos ali alvos provis6rios que podem ou nlo ter lugar. Em Campo Grande, 
a festa mesmo, isto e, 0 pedodo em que houve dan~a e bebidas, durou 
muito pouco. Mas houve a viagem no trem, e a madrugada wone e exaus
tiva ate qlle nos despedissemos. 0 ritual e urna "confronta~lo de ulan
ce", n urn dos momerttos desse estado est!vel e nla onde ele ~ resolve. 

Estar com os punks exige urn desempenho alerta, aten9.io sempre 
acesa, prontiMo de resposta. Jamais ~ aatitude desedeixatquieta,oLhando_ 
os ou pensando. Qualquei: pausa mm distraida, qualquer suspeita de pro
fundidade e logo olhada como algurn "problema" ou "doen,..". Ficar ali 6 
engajar-se nessa atividade incessante, nesse deslizamento continuo e super
ficial Essa permanenle exall~mo rnant~m·se lambetn por urn modo pecu· 
liar corn que as coisas slo dilas, que esU a urn tempo no tom de VOl, no 
olhar, na constru~lo das frases. e wna impost~lo desafiadora que quer Ii
rar do DUtrO qualquer ponlo de apoio na conversay3"o,jogando-o na ifrefe
rencia. £ freqiiente que, com urn eiso-entre-dentes e urna distra~lo ooll5io
nal, 0 plink sutilmente se desinteresse do que se esu falando. Sem neobu· 
rna agress3"o mais evidente, ele slmplesmente nlo ~ soJidarlza. e a cumpli
cidade minima para que se estabele~a urn di41ogo que cles negam 30 inter
locutor. Nllo com todos eles, corn alguns mais que com outros, de toda 
forma esse ~ 0 clima dos encontros. E\es ouvem com urna aten910 maldosa 
em que n10 se sabe 0 que esperar deles. Como num constante sobressalto 
por urn perigo que os ameafasse _ corrosivos, desconfiados. 

"A{ nlio e mole nlo" - ~ 0 que dizem muilo. Essa e uma glrla antiga 
e ~mpre caracteristica das classes mais baixas. U ouvi muilo essa expres
slo em Onibus e pela rua, mas entre os plinks ela adqllire uma vivacidade 
de valor Ulico importante. Em primeiro lugar, por essa inamalidade, quan
do soa ela prodllz imediatamente urn es.tranhamento, e ~ desconfortivel e 
engr~ada, mesmo para os punks que a USarD cooslantemente. Sobretudo, 
ela permite urn afastamento, uma aprecias:lo de fora da situa~lI"o. Mas nio 
por algum principio que se qlleira lmpor ao interlocutor, por algum int&
resse especialna cooversa que se deseje manlplliar, mas por uma allsencia 
mesmn. Com isso 0 assunto nfo se feclla, por Dlo haver ncnhum acordo e 
nenhuma divergencill. E urna manobra de fuga, escapuJida sulil e picante. 
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I: a rlTleue punk para desconcertar os outros suspe-ndendo qualquer pro
nunciamento e diluindo 0 assunto. Isso tern 0 eCeito de impedir que IIIgu. 
rna solidariedade se derma e manUm urna tendo diCusa, ilocalizivel "Qua. 
se estt!lnhos, quue amigoS."13 N~o sc gera a profundidade da coofidcncia, 
II~O M nunca 0 lugar para 0 confronto das hi$t6nas de vida. A ocasi~o t 
sempre 0 debate das questoes comuns (som, shows, skate) na pUt!l superfj
cie do momento, e nenhum assunto pessoal tern 0 poder de irromper e se 
impor ao bando. Porque ali t outra cOOa que se arma, e 0 esCor~o que se 
Caz para manter essa situa~~o n~o 6 mai~r do que 0 que se faria para evil!, 
II. TanIO quanto a "desconlra~ao".e1a 6 artificiada e nio mais que as de· 
monstra~s dilas esponlmeas de subjetividade. Urn euranhamenlo bem
hurnorado inviabiliza a intimidade e favorece 0 confronto do momento. 
Conlleeer a1guim n~o ~ mergulhar em sua biogt!lfia, mas interagir com ele 
no bando, circular os lemas de interesse comum. E se 0 controle dessa si
tUIli~O pade dar a imP!eJlsa:o de um receio de "mi$tep",I~ t! por seu fun
cionamento mesmo se apoiar nessa iminencia de que ludo des.acme. 

Esses rnicro-mecanismos conjural6rios acionados preservam 0 banda 
dos confronlos pessoalizanles que os subtralriam ao pure exerc{cio na su
perricie, dos auges que panam fun aos processos, das coneluSOCs que vi
riam talvcz faze-los proCessar a1guma opinilo, sustenla! urn discuno, orga
nizar-se enquanto grope discemlvel e dassific4vel. 0 efeilo esretico tOlal 
dessa tens~o ~ decepcionante para 0 oUlar que procura urn momenlo de 
acontecerem as coisiiS, etapas diicemivcis C objetivos atingidos. Esse des
con~""erto no minimo levanta urna duvida sobre 0 estilo das sociedades od
dClitais de coocebe! a a~:I"o efetiva e circunscrever a possibilidade de pro
du<;a:o as a~OCs organizadas que se apoiam na coerfocia ~tica c estHica do 
come~o-meio-rUll. 0 que os punks pensam, acham disso ou daquilo? Im
possivel responder essa pergunla sem apontar para muilas <lir~oes. E 0 
que eles fazem? I: preciso descrever menos como se engajam nas atividades 
do que como conseguem livrnr·se d~las, e quando se olha lIio estlo mals 14. 

NOTAS 

1. Gom',1978 269. 
2. 1I'lo,on, 1972;127. 
3. &,050n.1912:114. 
4. No mi,go cillldo, Bateson mo,ua como a madelo da esqu!mogenue, que ole usa-

la com" wCllldad.l.tmu~ e inadequado para se cnt.nder a $Oc!edade balinesa. 
5. GOOltz, 1978:266. 
6. Bale,an, 1972: 117. 
7. D<I"u:e. Guallllri, 1980: 192. 
8. Fleud, 1911: voL VII, p. 196; LyolUd. 1977: 244. 
9. Il.w.on (1972) lIIIInciona c Deleuz. (1980) "laban. 0 conceilo de plateau, 
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10. Philips, 1974:94. 
11. Viveiros de Castro. 1984: 276. 
12. Ceerlz.1978:268. 
11. Ibid., 1978:265. 
14. Bateson, 1972: 120. Tambem Goertz ra .. do IlIlI '"/QUx pIlS" (1978. po 269). Elo 

coloca coma urn tomor de que o. "a'pectos cd'UlIais" 50 !mponllam por .... m 
fundamcntais, pais tada eultllIa lidaria com a ''c'ponlaneida<h!'','' '"vulnetabili
dade" e a "person.lidade". 
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capitulo xv 

AMINAPUNK 

R ",.,(6'" I'Bmaur rrll9iqu. rh rna b."de ~ c.rr. nl.;" ,.rir. cho ... f.ir •• ..." u,/gn&
rion par rlplcli,., Ii> m.rcli,., If" bau"ng6,., rh man qu,ni." 

Casque d'Or, Mldr!ait6f' 

As gangues - dizem - slia maseu1inas por Excetencla. A aventura de andar 
em banda, enf~nlar a policia, desafiar as normas socials ~ uma coisa de ra· 
plUes, Sobretudo porque a violencia organiza em grande parle a experien
cia nesse Upo de grupo, em que a maior desenvoltura dos hornens e para 
elas d~svantllgCm. For~a, bravura, virilidade - c6digo de guerreiro, qualida
des importantes para a a~ifo no bando, e marcadamente masculinas. A pos
tura desafiadora prepara sempre ocasiOes pata tretas, e mesmo o.modo de 
o punk agitar ~ sempre agressivo. Carregar as correntes e saber us~-las, e a 
dan~a-lula que mlo admite nenhum volleio mais ameno, 0 visual e urn 
equipamento de combate bern longe do enfeite feminino. Entiro parece 
quc "punk, punk mesmo", como se diz entre e!es, s6 0 mcmino, se e que 
s:lo esses atributos que fazem 0 bando funcionar. Pode-se dizer tambem 
que M muito m.iis caras que minas no Rio, em SP e JF, e pelo que se vc: 
nos fanzines, em outros paisel tamMm ~ assim. Dir-se-ia entio que 0 Movi
mento Punk aqui na cidade se realiza numa "boy's gang".2 

Sobre a diitribui~io sexual ns IiUbcultura delinqiiente: delinqiiencia 
em geral ~ sobretudo de1inqiiencia masculina; delinqoencia masculina t pe-
10 mcnOi quatro vezes mais comum que a femlnina; deJinqiiencia feminina 
e sobrelUdo sexual.] Sabe·se tamMm que Jonnhy Rotten n~o andava 
"arnr-UHlmr" com garotas. E na sua nova banda, PIt., ele repete fora de 
loda harmonia e a~ imlar ~Ia insislencia: "This is nOla/ove song, lilis is 
not a lo~e song ... " Contudo algumas bandas femlninas aCOllteceram e 
acontccem no Movimento Punk. Como The Slits, em 77, e atualmente 
Ostro, da A!emanha, Anti-Genesis, da It:Uia, Descontrole, do Rio, c as 
"hard-core bands" da Finl4ndia: Naaraat (temeas); Pehiimoulu (Escola Do
minica!). E como e com a mina punk, como ela lida com isso, ou como ela 
it constilui a panir diss01 Vejam as gigo/eUes parlslerlSC$ do tim do ~culo 
passado, amadas com paixiio pOt seus "apaches" e como /illes de troUQir 
exploradas por eles_ 0 papel da mulher na gangue c! !fo mais compJicado 

>0. 
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quanto 0 e tamb~m leU estatuto na ~ociedade, E se a gangue e urn lugar on" 
de essas qucstOes sao levantadas, de~dobtadas e por vexes ~ubvertidas, co
mo 0 feminino se rea!iza nesse gasto pela aventura ... 

De inicio, isso: as minas des caras, "3 mins dele". Sao as minas que 
nlio sllo punks e andam com a bando. Sio muito bern re~bidas, cuidadosa
mente respeitadas. Quando essas garota~ deixam urn cara para namorar ou. 
tro, c! preciso que se constate corn seguran~a que a rela<;3"o anlig:r.j~ acabou, 
o que vern com uma pergunta explicita: "Mas voci nlo tern mais nada com 
ele?" Essas minas tern um irllerme indireto nas coisas punks, na mcdida 
em que 0 namorado ~ punk au se 0 gropo serve como lugar de recrotamen
to de namorados potenciais. Elas podem chegar ao grupo trazidas ~Ios na
morados ou constituir urn elenco disponivel, ao surgirem com uma amigs 
jll do gropo, au raramente com urn amigo (porque quando 0 cara traz a 
mina, ela ja e mina dele). Elas slo v~ria~, embors nao 0 suliciente p~ra 
atender ~ demands dos rapazes, que siro muito numerosos. Alguma. ,".J 
namoradas fixas, oUlras c!rc:ulam no gtUpO e nutras, ainda, peJ1llaneeem 0 

tempo do namoro com algum punk e, njo investindo mais no bando, liolSa
parecem. ~ comum que 0 cara leve a mina para ficar com ele no pOint. Por 
vezes mesmo, el~s s6 passaro com elas, falam com 0 ~ssoal e nao fiearn, ou 
s6 por pouco tempo. Mas a maioria dos caras n:fo tern nJITIorada, 0 bando 
nao se forma aos pares, nero parece ser essa urna preocupa<;:io fundamen· 
tal Embora essas merunlU passaro eventualmente alingir wna atua~jo 
punk, est~ em jogo aqui 0 modo como 0 gropo ve a sua patlicipa<;io. 
Assim era com Rosaly (vista por eles como 3 munorada do Codho), com 
Maria (arniga-visitante) e mais tarde com Margot (que sempre mante\"e 
uma exterioridade em relayao ao grupo). 

Jamais vi uma milia punk !~var urn namorado de fora para 0 point. 
11 inimaginbel a s.ilua~:fo de urn cara njo-punk seT rcrd)i~o pelo gropo. 
FiCa! com urn punk de fora (JF, SP) tudo bern, embora nem CSSB 5itua<;jo 
seja comum. Dizia-se que a Lagarta andava entre os heavys. ~ claro que ela 
nao poderia levar urn cara heavy para 0 point, nem a Aline, que (oi vista 
com urn deles_ Loso que cheguei ao banlill Iluvi coment;irios sobre meninas 
que arranjavam namorados e salam do Movimento. Niro cheguei a conhece
las, mas caso se apresentasse uma tal sitlla~:ro, a solu~;io sc:ria mesmo essa. 

Entre as minas que ~m visual e tern urna rela~iio com 0 som, 
ROs;ingela, Aline e Lagarta liveraro uma atua~jo que jii denunciava urn in
teres.se provis6rio pelas coisas punk. Em certo momento elas nlio aparece· 
ram mais. Rosangela foi para SP segundo dizem e as duas outras minas nao 
vern mais, encontro-as por acaso em algum show, em gera! onde tocam 
bandas heavy·metal. Contudo elas agiram no grupo por urn cerlo tempo, se 
bern que nem sempre assfduas, e com componeiltes que lhes conferiam 
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urna exterioridade: a rel:u;lo com os huvys 00, para Rose, 0 fate de ter 
entrado para 0 Movimento via urn dos cans, Enflm, urna fllita de autono
mia j' marcava rom efeilo a atu:u;lo dessas minas, embora em alguns mo
mentos das fossem 110 punic.! quanto 05 rapazes, em geral quando se mo
viam pelo gropo sem $e ofereeerem como minas polencials para os caras, 
quando falavam em aom, tentavam formar bandas e mostravam que esta
VaIn ali experimentando algo que llies Inleressava. Chris pouquissimu v&

:z:es apareeeu no point, sci que cia era respeilada enquanto gultarrista da 
Eu\anasia, depois Primeiras Damas, urna es¢cie de mina punk de eslatuto 
garantido por sua aruw;lIo musical. Lorena vi poucas vezes;ela desapareceu 
do point pouco depois de rneu contacto com os punks, nao pude deter·me 
sobre sua particip:u;ao no grupo. umbro-me dela enfrentando umas tenta· 
tivu indesejavru de cortejo dos caras contra ela. A maquillage super bern· 
euidada, tam~m Ii porta do McDonald's eu e ela convenando, ela usava 
meu esJHllho para retocar 0 batom. 

As rec1amW;Oes ocupam grande parte das canversas, as punks se 
agastam Ulli com os outros. Nos gropos menom que se fonnaro, os outros 
slo sempre referidos maldosamente, Afiadfssimos e mordazes, intranqiii. 
los sempre, e 0 bando ascila na instabilidade de desaparecer quase, manten· 
do-se conUldo, e forte, na ponta aguda desn tendO. Urn recorte que deter· 
mina muitas das "pich:u;.:ies" e essa fronteira ja em si perigosa bomemf 
mullier. Quando conheci os punic.!, aproximei·me inicialmente dos rapazes, 
entre eles fui imediatamente recebida. As meninas eram constanternente 
alvo da maledlc.ineia deles, ao mesmo tempo em que se sabia que elas 
falavam por seu lado. A situa~iio dll5 minas em SP era mais dificil de imaiJ,' 
nar, mas os caras que vinham para d nunca se referiram a elas com muita 
siropatia. De in[eio essa sirua~Ko levou·mc a ve-ias como urn pouco de fora 
do Movimento, e dando eosejo aqudas queixas deles, que me apareceram 
nesss epoc! apenas em sua negatividadc. De toda fonna, 0 afastamento de 
Yama e Karna, sempre longe e juntas, me Impressionava. Quis aproximar· 
me delas e elas nlo me recebiam. Porquc eu estava entre os r~pazes e, 
creio, urn certo ar denunciava urna difereru;a e provocava desconfian~a. 
Essa dubiedade de minba posi~ao produzia efeltos por todo 0 grupo mas 
nlIo inviabilizava minha permanendl, sobn'ludo porque todas as pOlli¢ics 
pareeiam oscilar e nil'o se definir pOI atributos mas por wn conju.nto de va· 
ria9fles que se apoiavam, adqumam consist~ncia e produziam 0 gropo. De 
toda fonna, 0 que ell mostrava an bando enquanto mina era urns exteriori
dade especial: participava do interesse pdas coisas punks sem contudo me 
arastar dos caras 01,1 competir com des; estava com eles scm me defmlr c0-

mo namorada potencial. Essa dlferen~a tensionava 0 gropo c era Incorpora
da posItivamente, ~verberando inclusive, suponho, no grande circuitodas 
rec!am:u;6es, E com essas menlnas linda mais: ° atrito dessa difcren~a con· 
figurava concretamente urn obstAcu!o. 

". 

Com Aranha, sempte falamos sobIC vlsu.al, • aptoxim:u;Ko nunca fOi 
dificil por esse assunto comurn, bnportante para ela e para mbn e pertincn· 
te ao grupo. 0 fato de a Aranha ser 0 vocal da Desespero dava·]he projc~Ko 
no grupo. Como Yama e Kama, cia ~ uma mina que tern urn inleresse darn 
pelo som, conhcce as bandas (Yama e Kama correspondern·5c com 0 Movi· 
mento em virias partes do mundo). NeilS 0 uso do visual n~o pana pel. 
sensualidade, pelo desejo de atrair (as annadilhas do decote, da-baInha, a 
cor comO realce, urn detallie como pure charme, etc.). I! porque tern Icla
~1I0 com 0 som e com a "ideologia,>4 do Movimento que elas usam os 
b6tons e as camisetas, E 0 cabelo tingido da Aranha tern urn brillio do 
puro pra:z:er do arliffdo, c de sentir que como outros (punks dornundo in. 
leiro), inlcmaclonaimentc, .., rcsplandecc na prod~;Io do ab.uldo. h.u 
vai contra a expectativa maseulina, que vc as cstrategias da camuf1agem -
cor, adorno, maquillage -, do mais dirigidas para cles, mas como pura 
tecnica de guerra. 

A medida que compreendia 0 que Ie pas:;ava com as minas, fui sendo 
mais capa:z: de me aproximar delas, mais do que elas eslivessem annal me 
recebendo, embora fosse seu tamMm 0 gesto. Fui vendo que. posilliio da 
Aranha, inclusive como vocalista, era semi·rislvel para os rapazes. Ate cons· 
latar que a pr6pria banda achava !sso, dizia·se que cia atrapalil~va os en· 
saios. Era vontade da banda que ela saine. E ela saiu. Agora a b'Jnda se 
chama Zero Frontal e, cmbora 0 vocal do Urso seja muito bom, nao Ii mais 
a Aranha. 

Nio acredilo que nas aruais bandas hard·core do subUrbio (J)esordei· 
ros, Descarga Suburbana, Ultlmato) haja IUg3r pam umQ mina. 0 hard·core 
e 0 extremo do punk, exige uma estrondosa violenda para sua realiza;~o. 
FOflii flsica na bateria, rapidez aguda no baixo c na guitarra, e 0 vocal tern 
que fazer frente a essa violencia percussiva com muito volume e pOlen cia. 
Se rudo est~ ent[o preparado para os homens, se hard·core ~ coisa de m:t
cho, cntiio 0 que se passa com as. minas, como elas ,esl~~ ~ havendo por 
aqui? A severidade das duas memnas me punha maJS proxima de a1guma 
pista e, ao mesmo tempo, por me manter distante, impcdia·mc de saber. 

Numa scxta-feira de novcmbro de 83 est4vamos reun.idos na porta do 
McDonald's. Naqucla noite a separa~ao entrc caras c minas era mais clara 
do que nunca, Yama e Kama, dessa vez com a Aranha e com Maria, esta
vam bern distantes do dcgrau da lanchonetc onde os caras estavam senta
dos, conversavam na esquina mal·ilumlnada, olhando em outra dire~:io, 
uvantei-mc de onde estava e fUi at! elas, A obscuridade inesperada daqu&
Ie ingulo abalou·me, oposta l Ill.? bbvia que 0 McDonald's lan~a sobre a 
ca1;ada. Na esqulna tudo era mais grave. Elas falavam de uns caras que 
costumavam passar por ali na Lapa, que tU nllo conheda. Andamol algull.5 
passos na dire;!o dos oulrOS e paramos perlo de urn carro encostado a 
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cal\,ada. Nesst momento vimos apareCerem no fundo da rua caminhando 
na dir,e~ao do 8J.Upo, os.quatro caras da Saturados de SP, En~uanto eles se 
aplOXl1IIaVam, vinham nndo e olhando e a5$im eu vi na dire~io do olhar 
deles que eles viam as minas longe dos caras, que eles nos viam longe deles. 
Eles (oranl chegando c fOllando com 0 pcssoal, e tiveram de fazer dois rna. 
vunentos difcrenles, para fOlla~ c~ os Caras e com as minas. Enquanlo eles 
enavam com os caras, eu os Via fmdo de longe para n6s e sentia que aquilo i 
era urn lugar mesmo, 0 que as minas Ir~am no banda - urna posi\,ao (com 
que .os c~ras Imham que, se haver, porque existia e ali eslava), urn ingulo 
mal·ilununado e ..Ie esquma. E a Kama dizia: "Estamos como as minas de 
SP, bern afaslad:l$ dos caras." N~o haVia nenhurna inferioridade mas sim 
muita fOlY3 uaquela posi\,fo. Os p:rulistas chegaram at~ nOs e n~ fahlJllos. 
F~caJlU.n urn poueo e, cansados da viagem (eles locariam no dia seguinle em 
~nerl)l), foram embora. Dessa vez eles eram 0 OlllfO que me devolvia a 
Imagem das mulheres e exalt3va wna diferen\,a que as definia. 

H Ilaquela noil: no Circo, no show do Coquetel, a convena com 
Yanl3 m~ lan~ou momentaneamente nesse lugar das muiheres, e pensando 
s.ob~e c~ses fatos fUI compfC~ndtndo inclusive 0 lipo de ass~dio que eu re
~ebla. Era a mesma ~.~tenondade que me afaslava das mcninas, que atraia 
os rapues, e eu S<!nllJ qu~ quante mais se evidenciava wna autonomia um 
o.IeselllbMa~e m~u no gmpo, islO~, nos 1110m~ntos em que isse se dava:me
nos ".tracnlc era para el~s_ Era 0 eman~irisme que eles desejavnm. Naquc. 
IJ .nolle VlnlO! as caras gugunanclo ne ("ireo. f qU'.l os punks nlfe querem as 
~lnas punks. Rc..:usam ~ llIollicl<1s do pr6poo grope. A mina punk se de. 
Ironta (nl3"e com uma Sllu~:lo a~urda: cia nao pode transar com caras de 
fora porque boys n~o sll"o permilidos (a situa~lfo da mina punk que eru;:on. 
1r3 urn cara nwna leua au sltowc fica Cem ele f inviivel) e nlfo pode !tan. 
sar com as punks perque el~ querem as eutras. Taoto mais nlfe atracm 
parque slo ponks llIesmo. 

o bando nle quer perpeluar·se no par. Esse dcsequilfbrio produz 
m~Ls tC~IS:rO,. e,w bloqucio noma distribuL~ao fundamental no gropo pro
.Juz maiS al~ll~ e IUo.lo Ie exasper:t, e mais cles se agaslam. E e gropo abre 
para a eXI(nono.l~de, jamais em si bastante, por nlfo ser cap~, de principie, 
de resolver por 51 .me~mo essa qucst;Jo crocial da distribui~a:e des seXO$. 0 
clemento eSlrangelto enlra via es caras e soa circula~;Jo JlIlriodicamentc re
nevada faz 0 grupo lender ~ irresolu\,:lo: sebram moille res, faltnm muUleres 
par.3 alguns. e fall:un homeDs para clas. Essa recusa do equUlbrio agrava 0 

"trite, ~ de';ll3 0 grupo por urn liD - pois n3"o poder dar conta dcssa mana. 
bra no uHenor de gllJpo ~ detenninante _, por urn lriz as coisas 0:£0 expla. 
dem, qu~ n3"e 1:1 gllJpo. ~ urn transbordamento, 0 banda C$ti aberto e 
s6 so: Ical~~ ncssa irresolu~3"o, Nenhuma ilullo de unidade vern impedir 
seu exerelCIO per deslocamcnte, ~ a "desuniilo" de que eles lanto recla. 
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mam e que constitlli urn mecanismo de acclcra~ie. Esse gropo anomalo 
que nlo quer sc pcrpctuar. Que se abre para os invasores elida com Stu 

pr~rie run para f\meionar. 
As meninas em Nova Yerk, ne South Bronx, organizam·se em g:IlI' 

gues paralelas. No ABC paulisla sfe canuns as gangues femininas. E e urna 
mullier, Casque d'Or, quem escreve as cronicas dos "Apaches", Aqui essas 
minas autOnomas nlo parecem depender dos caras para sua experiencia de 
bando, com 0 som c as idt!.ias do Movimento. Talvez elas nID queirnm meso 
mo transar com elcs. Elas inventaffi uma outta rea1iz~lo do feminino e po
dem osten tar as correotes e os pregos no seu Jugar mesmo de mullieres. 
Nada hi!. nesse soprano que 0 impe~a de fazer um vocal hard-core, salvo 
urna proibi~~o que lhe seja imposta. Assim esse ootro sexo DO esse outro 
utilo sexual nlo t esttallho a wn dcsempenho feminino de retrabilltar OS 
investimentos sociais na sexualidade e produzir a1gurna nova solu~ilo (no 
que a mulher tern mais acesso a tais reinve~l)es por $IIa conslante posi~lo 
de ultimo scxe). Nisso ~ delinqilenle, porque transgressor. Talvez af delin· 
quencia feminina ~ sobretudo sexual. A mulher tem que se reinventar com· 
pletamente para driblar 0 cOdigo de guerreiro e ter acesso b armas, t~cnica 
de guerra para poder guenear, Para 05 rapazes a atltudc ta:o comwn de ''se 
dar bem" com as gugunas lan~ .. os no exterior onde de certa fonna transi· 
gem com uma scveridade punk, pelo menos renunciam a uma cerIa m~ dis· 
posi~lo que os faz por veles inabord~veis. Afastam·se portanto do que os 
faz "punk punk mesmo" e sa coloolllTl onde, a partir da ''ideologia'' do 
Movimcnto, nlo sc esperaria encontr:i-los. As minas preparnm tnmbem 
urna extederldade ao ocuparem urna posi~lio deslocada em rela~lo an 
bando predominantemente masculino, m~s essa exteriorldade ~ ftita com 
as coisas punks e se ap6ia mcsmo numa inSistencla radical. 0 bando usa 
entao esses dois !ipas de exterioridadc para {uncionar, e 0 "punk" aparecc 
sempre deslocado, nunea cst~ oode 3nuneia estar. E a diferen~a ~ que, ao 
conttirio deles,elas elaboram 0 seu "fora" ne cxereicio mesrno do "punk". 
Chega-sc a supor que os caras nao estejam scnlio a strvi~o das minas, para 
que clas asslm se mantenbam: essas hard.girls incolruptf~is em $IIa abselu· 
ta radicalidade. Chega.se mesme a que Ialvez elas ~ que SliD punks. 

NOTAS 

t, Citado por f'crrot, Michelle, t 979, p. 393. 
2. Cohen, Albert, 19S5, pp.44·48. 
3. Idcm. 
4. ''Ter Idoolagi:l" o! "tel <:abc~", i:lto', tel !dew, se, contra 0 mteml, sabel que 

se o! explorAdo. Oiz-5e que hi punks que piXm Yisua111l1S nlo lim idcologia. £ 
comum ouvir urn punk cheia de b6tons, OVClPllnk, db:endo: "0 visual llio l 
nida, 0 que ¥:lie e a idwlOSia." NOVlImcnte a lensio mostrar/dizer: a maiaril 
do. PlinkS em mllito. momenta. 6 conua 0 visual. 
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cap(tulo XVI 

o FIM 

As luxe5 da rua sao riseos sobre a fundo negro ne5Si foto que bali no 
point: 0 punk a frente e urn plano da CineJandia, semi-Ionge (era inverno 
de 1983), entre \lIes muilo e:\ipa~o de escuridifo que f~ 0 10m I;la fotQ, Ye
locidade de capt~ao da camera: entrada de luz, rapto de Jrnageffi_ Foi neslie 
Alimo de transmissilo que ~ apanhou de surpresa a rapidez velcular que 
nesses encontrm era a a~iio I;lo bando. 0 poste cinza sob a pr6pria luz bern 
n(tido e tome ado. Roger encostado, caveira na camisa. urna manga auega
~ada, fuma, oilla s~rio e envies ado. Em tomo a que se passava, onde esta
varnos: sobre a noile escura as luzes da cidade, as letrelros do cinema e do 
bar, vagos vullos na confusilo da esquina. Eo que a velocidade da fologra
fia transformou em visao de viagem: a paisag~m trarutomadll', a absor~j(o 
pela lente denunciou a movimento e para quem ve sao mancllas em veloci
dade. Sobretudn com n autom6vel que passava, transpondo no monlento 
a foto, os muitos pontos da luz do farol viraram urn risco vermelho ao lon
go como rastro, fuendo 0 percurso do cano. No s(Jbito daqueJe cncontro 
das duas velocidades: da camera que capta, do veiculo que passa, e a acel~
r~;Io que surge nessa linearidade, do ponto que vita risco, da [ransforma
f:lo do ponto em linlla. "Phil de poinll, lout devient role .... 1 As altas ve
lacidades dissnlvem as imagen~ na sucessno vertiginnsa dos fo[ogramas do 
cinema, da paisagem na tda do para·brisa, na janela do trem. £ 0 dcsloca· 
mento r~pido: levar, transmitir, veicular cada vez mais acelcradwnenle. As 
vias slio riscos que permitem que se transponham 06 lugares e se viva no 
tempo dessa lransposi~ao, p'reparam 0 relevo para 0 vciculo: a estrada para 
o automOvel, a ferrovia que d a "linha" do trem. "La vi/csse /rons{Qrmc Ie 
point em ligne."'" a trabaUm de uma maquina·de-guerra perturba a es
tabiUdade do ponto, perfura as cristaliza~Oes e [ra~a uma linha de fuga. 

• "NJo hO rnllio ponlOO, rudo vita ri'eo." 
•• .. A velooidade rrall>ronna 0 ponlO ern linho." 

• 
Exercicio de bando. e maltas, ou gangues no campo urbano, que acionam 
mecanismos para baldar a hierarquia, a p:revisibiHdade, 0 discuf50 autorilA. 
rio - transtorno, desestabHiz~ilo. Resistencia e subversfo nessa vi/esse en. 

• quanto ela pode se exercer nesse oulrement onde a consistencia se adens. 
no movimento, na passagem (Injeto nbmade, /lrinerie com os punks pela 
cidade), e os ponlos nlo existem senlo para serem trarupostos _ e na ace. 
lerafao se arriscam, se precipitam em linha. 

Se vejo essa foto, mals de urn ano depots, e a tenho dianle de mim 
em seu terdve! poder de autentifica~ao, sua forya verificativa do '~sto 
foi", 3 ~omo fuer para que nilo seja urn souvenir? Para que 0;10 scja um3 
foto pnvada, urn retrato, como nos tempos her6icos da fotografia em que 
a rela .. ~o com a mem6ria saivava a aura e acentuava a pausa que a aeelera. 
~!io do cinema viria a supdmir. Se a que incita na fntografia joga em ter. 
mos do arnor e da mnrle: "c'elt tres romonliq!le".~ Trop romrmlique:co
rna fazer para niIo legendar as imagens, para que a fo[o scja [omada impu. 
rament~ no seu poder de multiplicar as situ~6es ate loma·las disponiveis, 
0:£0 mws testemunhas de a1gum tempo mas deslo.::adas no tempo, l\.Jo Iem. 
bran~as genuanas reativadas pela mcm6ria, mas imagens inautenticas a 
qua!quer momento aclon~vei$. Justo urna imag~m. s 

Maryo de 84. Divulgou·se no point uma promo~;Io em que es[avam 
envolvidas algumas pessoas que lanthem apareciam por 11. Era 0 que cha
maram Rio-Wave, uma noite de som e dan~~ new·wave na bnate Escargot, 
em Ipanema. as conviles erarn limitados porque a boate era pequena e 
houve uma grande procura, n~o sendo f4ciJ consegui_los. Os punks nfo so 
estavam intereSliados como tarnbem essa realizay:Io, num certo nivel, passa
va por eles. Ao mesmo tempo era urn eventn aber[o, bem·divulgado, e ha. 
via a e.xpectativa mesmo de que as pessoas do point cll:unassem amigos de 
fora. N.:rn que 0 grupo como urn todo esrivesse promovendo 0 evenlO, 
mas muitos coment~rios se flZcram ali no point e no dia multos punks esla
yam prescn[es. "New-wave" e uma denominayao alga vaga, podendo ser 
mais bern compteendida pelos contextos em que ~ usada. No poinl se fala 
em new-wave como a morte do punk. Sabe·se que 0 fim de muita! bandas 
punks .t virar new_wave, C ~ 0 que sc dcnunda nos famines como "inrieis 
ao punk". E e essa onda que da cabo do Movimento, como aconteceu em 
77 corn 0 lim do Sex Pistols, as bandas se transformando e 0 11m do Movi
menta. Depois, 0 reaparecimento do punk com urn som muito mais violen
to e a afioo~ao que jA trazia em si uma des[ru~ilo: "Punk's not dead." 
Assim, ouvi muito esse teooo no point como uma arnea~a que trabaUI8va 
contra 0 punk, urn som a1ienado dos vendidos pro sistema. 

Acontecendo paralela e simuhaneamente ao som punk que crescia 
no Movimento aqul na cidade e com~ava a se expandir fnra dele, 0 som 
new·wave ja era 0 sam que as gravadoras compravam e que tocava nas Ii-
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dios. Esse tipo de som inundou 0 Rio <ie Janeiro e foi com ele (fo~a algu
mas reminiscencias flash·back de antigos rocks) que 0 rock se reativou na 
cidade em infcios de 82, com 0 apareclmento de muitas e muitas novas 
bandas' e 0 reaparecimento de algumas antigas. Produzida pelas gravadoras 
provavelmente, mas nlio s6 por das, essa situ~lio abriu as casas de espeU· 
culos para 0 rock, e a~ para os punks, embora para estes t~ve:z s6 uma pe
quena fresta. Mas s6 haver urn cen4rio de rock fia cldade alimentava 0 M~
vimento e mesmo as perc~os ao se procurar urn lugar para tocar ~ ouVir 
urn sam provacava os punks e os ImpeLia. Nao que esse recrudesclment~ 
do rock fosse detenninante para 0 Movimento, porque eram outras as cal
sas que pro'duziam 0 punk, digamOs que ele estava conlUdo pr~ente rn:sse 
momento. E esse tenno vago "new·wave" aqui adquire um.se~tldo elitntO: 
neste caso new.wave ~ urn lipo de 110m simples, de f4cil aSSllllila~a:o, sobre
ludo dani1vel e com letr3S fonnalmente ~uco etaborad~s sobre temas 
level, quotidianos e muilas "ove·songs". a ViSUal tamM~ e ~portante de
rUlidor: roupas coloridas, leves e brilhanles, e uma tendencla a resgatar os 
figurinos dos anos 50 e 60 que vern a coincidir nlo scm certo lucro c~m 
uma alua! moda de bazar na cidade, e que ~ Jevada a extremo pelo esulo 
musical rockabilly, que faz inclusive 0 rock dos anos 50. No palco a band~ 
new.wave ~ 0 riso, a alegria f~cil, muito backing vocal, e~ g~raJ de menl· 
nas, muila cor~ografia e visual belo e briLhance. Assim a maJona das band~ 
do Rio e bandas como B-S2s, Missing Persons, Go-Go's. Isso uma deflni
~:!"o loc'al do lermo, embora muitos punks chamem de new-wave IUdo 0 
que nJro e punk, mesmo urn som que ma~t~a d3~ rel~o;;a:o com etc, n~ 
for~a percussiva, na gravidade e no pessurnsmo hlperatlvo, como 0 da 
bandas Joy Division, New Order, BauhaUS, TealS for Fears, .PI~ e OUtr3S 
que lem momentos de proximidade com 0 punk. £ conlUdo dlficll preclsar 
o iliner~rio dessas bandas, sobretudo potque etas ebegam.aqul em momen· 
lOS diversos de seu provivel surgimento nos paises de Oflge~, e ent~o sil"o 
conhecidas e incorporadas, adquirindo uma OUlra e nova poSI~IO. A mfor· 
ma~jo que circula no point aeerca desse $Om nll"o especlficament~ punk 
vern via 0 cireuilo de lroca com as pesSO."iIS que se eneontram nos Vlde~s e 
dancetcrias, que do as que ouvem som na eidade. De t~da forma, r:- U1tas 

dessa~ bandas podem ~r dermidas a partir de urn dislanelamenlo maJor ou 
menor em rela~fo ao punlc E n~o 56 porque mesmo Os punks ~olocam as· 
sim, mas pela importanc]a que 0 Movimento Punk tern ~temaclonalmente 
ao prOl.llI.l.ir, sempre que surge, grandes mudan~as ns muslC3-rock, ~lIga~an
do uma sua carga 3gressiva e inovadora e, como ja se mostrou ~1~~lca
menle, revolucionhia. Como me disse urn punk sobre oJoy Di~slon: 
"e cinco graus do punk." a Joy f isso mesmo, urn pequeno desv~o do 
punk onde a gravidade do negro e a radicalidade do pwleslo perslStem 
num som mais elaborado, em letras $Oibticadas, produzUldo nesse deslo
camenlO um ingulo agudissimo de cinco graus. 

... 

• Nesse senlido entlo, a new·wave ~ a despreocupa~a:o e a diversfo, 
numa ausencia total de question amen to, ao aproveilar imedialamente tudo 
o que a sociedade investe e divulgs, sendo a musica do consumo por exee. 
lencia. Veremos que ~ esse £eu cadler de hiper'permeabilidade que pennile 
denni·la tambem em seu uso mais geral. De toda fortna, era esse 0 sam que 
tocavs na Rio.Wave onde muitos punks foram dan~ar, salvo 0 pessoal do 
subUrbio mesmo. Deles s6 estavam Ii 0 Vampiro e 0 Nelson, que COfISegui· 
ram entrar scm convite. 

as punks estavam sem visual, ccrn camisas de bandas new·wave, urn 
deles com uma camiseta do Police (os caras desS! banda, complelamenle 
louros e sadios, brancos e bem·sucedidos, agressividade cuidadosamente 
produzida para divulga~[o). No mapa geografico esse foi urn pulo; Campo 
Grande, S3"o JoJro de Merit!, Lapa, Meier, Piedade, Tijues, Niter6i ... Ipane. 
rna. £ certo que Vampiro e Nelson nlio dan~aram, s6 quando eventualmen. 
Ie apareda urn som punk. As pessoas da boole estavam baslanle eoloridas, 
os trajt! em moda, la~os, bolsas e brincos. as punks n3"o apronlaram ne. 
nhuma confudo, e dessa vez nao havia nenhum visual perlurbador: senta· 
dos nas mesinhas bebendo ou vendo 011 videos ou dan~do. Dan~ando: eu 
vi pels primeira vez oS punks dan~ando. Nlo as investidas de sua dan~a
luta, mas dan~a mesmo, corn passos e balan~o, ao .10m dn muiica. Olhando 
a camisa preta do Nelson, com nomes de b:mdas punks e a referenda ao 
grande encontro punk no Sese da Pompi!ia (e a inquielude dele e do Vam· 
piro, ind6ceis e urn poueo perplexos), eu querla compreender 0 que 5e 
pas.sava. 

Agosto de 84. Decido eonhecer 0 lugar aonde os punks esl3"o indo 
agora, uma danceteria n3 La.lloa de nome ja conhecido, agora Iransfonna<ia 
em ponto de encOUlro dos new·waves da cidade (0 tenllO tambem se alri· 
bui a pessoas que S1Jgucm essa modal: 0 Pnpagaio's, chamado pelos frc· 
qiientadores de "Papa·Wave". La as pessoa.! desfilarn de acordo com 0 es· 
Iilo de suas bandas preferidas: new·wave, new·romantic, rockabilly, etc. as 
cortes de cabelo, as roupas, c mesmo urn cerlo ar, e a mancira de dan~ar 
cada tipo de sam - tudo cuidadosamenle copiado. Varios monitores mos· 
tram os videos dessas bandas enquanto rola 0 sam. Ali cncontrei a Ar:mha 
de saia esvoa~ante e detalhe de gala com um topete rockabilly (muitos Ira
ziam esse topete que a Siray Cats enverga como penteado oficial, inclusive 
B-S2 e urn penteado em yoga nos anos SO, bern allo e em camadas de 
bolo, que as garotas dn banda revivem em alguns de seus figurinos). Eu lhe 
disse que "n~o acreditava no que via", mas ela replkou que tuna noile des· 
sas viria de punk, e me pediu empresladas as llgas. Era assim que as pIlSsoas 
davam entrada no lugar: "notavehnente earaeteristicos".6 A iilua~[o trans· 
parecia essas exlravagancias rnetropolitanas dos encontros breves, dos con· 
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tactos repentinos da vida urb~a ~rn que se .quer porta~lIo ~p~cer opo~
namentc, adotando "as peculiandadcs rnalS tendencu)w. ~aracle.n51!
cas da diversifica~io do, serviyos de wna cidade que gera a dlferenC\~o 
das necessldades do p\lbUco consurnidor e conseqiientemente acentua as 
diferen~as pessom. Nesse caso, em ado~:to de uma dife~n~ajll. surge inse· 
rida na moda e ~ desde 0 inlcio uma adesio, a compoSlylo de urn quadro 
homogeneo em que segmentos Intdros de todos iguais deixam bern claro 
que M urn modelo e urn esro~o de copiar que a pr4tica do :'/nreresse
menr'~ das mldias cria, alimenta e d4 as instru~Oes de como realizar. 

As pessoas surgiam cada vez mm iguais. At~, por excmplo. como vi 
em outras idas ld, toda uma lurma difusa e identificll.vel vestindo 0 blanco
e.pretO ein blusas, cal~as e vestidos bicolores. e cabeJo curtissimo para as 
mOjas tamMm. e os cortes irregulares com rabichos e camadas rentes que 
desenham 0 couro cabeludo (e se p:.dia Iii mesmo no Papagalo·s. com 0 ca
beleireiro especializado, obter wn corte new-wave). ''Nas dancelerias,.o vi
sual t rebelde com reflexos e muita mousse" (0 Clobo, 4{l 1/84). E aUlda: 
"0 dima p6s-punk tern laterals cortadas e raspadas em eamadas." "Em eli
rna da moda, fica espoftivo mas requintado. sem nenhwna agrenlo .visual 
tllo ao gosto da ger~~o do rock." E os adomos de pldstico co1ofld~. 0 
im~nso "boom" dos brinoos nas bUliques e camelos. E I~ no Papagam's 
e5Sa homoseneiZ3y~O fazia ludo reverberar num nlvel "unifonnemente 
plano e fOSCO'oiI por urn exercicio i~ previsto com a arlificio em qu~_ fic.ava 
cl~ra a oper3~~o de imitat, reproduzir. Uma alitude clara de obedlencla il. 
moda que as midias produziam. A eontinuldade total eotre 0 que se 
la.n~ava no vIdeo C 0 que se imitava na pista era 0 curso nonnal daquelas 
noiles e de que nolo podia provir n~nhurna itmrferencia .que viesse alte.ra.lo 
(¢!1l pagJr, entrar, beber, dan~ar, ir embora). 0 contrnnO do que ~u Via no 
point como uma rela~tl"o punk com 0 arlificio em qlle a pura sunul~1o 
bania essa questolo c6pla/modelo e 0 visual se articulava com to.!a urna po
si~.1o pulilica e com ela preduzia efeitos de inter.ferenc:a - cxe~c~~io de 
resislcncia, Of so beoi en cia, cont13·ataque. Mas all na 'dancetena urna 
"alilude blas~"IO desmenlia 0 brilho dos tecidos e das linluras importadas 
(para cabelo e lavaveis). Como Simmei colnca (e ali ~e parecia tlo o~o~~
no assinalar), a impessoalidade da vida urbana convlve com uma subjCtlvl
dade eXJgeraOamente acentuada que se expressa na atitude blase. A quan· 
tidade imensa de solicita~Oes da vida nas cidades pela hipertrofia da cultu
ra objctiva (cada vez mals infonna~a:o e o~oes, disponibllidades para quem 
podc comprar; os dl~os, os videos, mais e mals e mais) excita os nervos 
em seu mals alto grau por urn lempo Uo longo que eies param completa
mente de reagir. Era essa situa~a:o de apatia que varava aqueles consumido
res de som e imagem "pos-medemos", que nio faziam nada seniO estender 
a mlo para assimilar a moda que eles podiam comprar. Se havia ali a1guma 
salda dessa unifolTTlidade (e decerlo havia. porque wmpre M). era Uo exi-
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gua que nlo apareda. complctamente cntulhada pela for~a que expunha 
mesmo 0 estranho ao desftJe das tendcneias. 

Os punks esperavam amliosamente que lie colneasse a fita do Dead 
Kennedy!, a que 56 aconteeia b Sh da manha. Enquanto isso cles dan~a. 
yam com 0& outros aquele sam .. E quando tocava enl;to Dead Kennedys, as 
pessoas presentes dan~avam mUlto bern 0 punk, au meihor, A moda punk, 
purque ali a punk era urn entre OUlrOS estilos "on parade". 0 "p6s-moder
no" jA Inclui essa convers(o do puok a esse estilismo. 0 lermo "pbrmeder
no" tomou-se entlo a expressa:o desse conjunto de alitudes deliberadamcn_ 
te "ousadas", na roupa, no cabelo, da ad~io de certas bandali como prefe
ridas, 03 escolha de urn lugar para dan~ar, na preocup~~o cOlUtanle com 
a atualiz~(o em slntonia com as "(.[itimll'l" em Nova York ou Nova Jersey. 
a "p6s-moderno" nfo explodiu de repente, ele vern sendo preparado em 
Sio Paulo e mesmo no Rio h4 algum tempo, mas hi! momentos de claro 
aparecimento, e a prolifer~~o das danceterias, recente na cidade, esta en
tre os Indicadores desse fenomcoo (Papagaio·5. Mistura Fina. Mamute, Ma-
m:fo com A~uear. Crepusculo de Cubatlo ... ). Ali no Papagalo's nenhum 
gesto parccia fugir do pad rio esperado que 0 visual de eada umj:! anuneia
va, nenhurn OUlro gesto tinha condi~Oes de ser veiculado. Ali se mostrava 
uma silu3ylo talvez mesmo experimeOlalmenle eonstatavel de diminuj~lo 
de responsividade, guardando algumas cafaCteristicas do que, aose ressaJvar 
o cardte! eslrilamente epislidico, pode-se chamar de "Iipo melropolitano 
de individualidade".I! 

Viria a compreender pouco tempo depois 0 que ~ paradoxalmente 
preciso nessa indermi~:fo do tenno "new-wave". Quando em shows a que 
fui em seguida, vi 0 tongo tra~o negrO do ollio du punkas, a roupa preta, 
o roxo e 0 couro usados como moda. 0 estranho como exotico. 0 negro 
como figurino. Nao era mals 0 new·wave feliz e frivolo (I cor e 0 brilho, a 
imagem visual mIll e bela), era a scveridade punk que aprendera aver reali
zar-sc na praliel de gangue daquele grupo que eu via "adotada", scm pro
duzir nenhurna interferencia, mas eomplctamenle adaplada como a respos· 
ta adequada ao momenta. Nu butiques toda a legi(o dos bichos em led
dos que 0 suburbio usou tanto tempo em segredo e com vulgaridade: a 
on~a, 0 jacar~, a cobra (jungk domeslicada). E no artigo de jomal citado 
acima, condul·se: "nas danceterias da cidade, radiogrlfia da moda e tam· 
Mm da anti_moda, 0 que Udera e 0 aspecl0 'marginal elegante· ... Ent(o era 
pass!vel aplrecer no Papagalo's nwna certa noite num visual ''punk 77", 
'~r produzida" - como se disse ent~o. Os pinos nfo exasperavam mals, 
eram s6 mais urn Ingrediente. 0 que podc ser perigoso au pegajoso oa new· 
wave nlo ~ s6.que ela neupe as gravadoras com urn som filtil e inofensivo. 
o grande perigo ~ que cIa e urna no~lo e!~stica que pode distender·se 116 
englobar 0 punk, at~ englobar 0 protesto. 0 que ~ new-wave? Tudo e new
wave. Tudo. Tudo vira moda, tudo pode set permitido, desde que neutrali-
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zado em qualquer contundencia. New·wave 6 isso: que tudb receba 0 r6tu· 
10 de "dlferen~a" e que todos cooviVanl alegremente. Ace.!so a tudo. Tudo 
pode e deve ser comerciaillado, todos tern 0 direlto e 0 dever de aparecer 
no desnle. Que nenhwna penumbra venha a assombrar e5sa visibiUdade. 
New·wave pode ser bern deflllida como uma situa~iio de supervalorizayfo 
da visibilidade. E a melhor posi~1o nessilS clrcunstiincias ~ 0 lusar de onde 
se divisa 0 maximo desse panorama. Por islo 0 produtor de moda faz su· 
cesso, ele trabalha diretamente com a capitalllayfo do desejo e repete no 
seu metier a atltude que sustenta a pr6pria situayfo que ensejou seu apare· 
cimento: ele exp/'le 0 mais claro passive! 0 seu produto e ovende. As noi· 
tes new·wave sfo sempre urn excesso de exposlyfo, tudo ~ exibido as cIa· 
ras. As danceterias nfo tern cantos, :ingulO$ 01,1 quinas. £ a sala aberta, visl· 
vel, avaliAvel. Ao contmrio, 0 punk s6 se produz na obscuridade, na confu· 
sio da irrefereoda, enquantD e dificil achar Marechal Hermes, ele trabailia 
para uma impereeptibilidade. 

Enuo como se coloea a questao da expanslJo do Movimento? Ele 
nio deve partanto mO$trar·se? Ora, 0 fato ~ que ele nunca e5teve absoluta
mente a salvo. As investidas sempre houve desde 0 inicio, llIo foi de repen· 
Ie que essa SilUay~O se instalou, embora seja subito 0 dar·se conta dela. 
Em meu livro de campo aparoccm varias situayoell ao Jongo do relato em 
que "0 lim" se configurava. Tambem Oil punks se referiam ~empre a isso. 
Por uma rela~;!o sua COni 0 linlite, e certo, sua certeza do sem futuro. Mas 

nos ultimos meses foi de uma silua~~o de eitilha~amento real que cles co
mentavam seu £tm. Poill algo mudou objetivamentc, em que a escuridao 
n:lO se fazia e n:lo vingava. 0 inimigo leria ent:lo avan~ado', mas com que 
prejuiws? 0 sistema engoliu 0 punk novamenle? 01,1 also ali insistia, 
ainda? 

Etiqueta ~ mania moda e fantasia foda·se a burgucsia. ll 

Invcrno de 84. lkm mais ameno que 0 do ano paiSado, quando 0 
couro preto do! punks criava uma temperatura rnais rigofQsa. Ninguem de 
visual no point. Roupas comuns, poucos b6tonll. Camis;)! e b6tons de gru· 
pas new_wave, a1cm de diicos que circulam agora entre as pesllOas: bandas 
new·wave e heavy·metal. Os caras do Coquctel pouco aparccem !lO point. 
Vivemos urn momento inlportanle, em que a banda est~ mOlltrando agora 
outro 110m. Aprescntaram·sc no Rock Vondor (II de fevereiro) pela pri· 
meira vez com 0 novo 110m. As musicas mais elaboradas, mais rorya nos 
1I010s de gultarra, musicas tambCm mais longas e uma influenc;a clara do 
depression tipo Joy Division. 0 depression e urn sam bem·mar~ado, arras· 
lado e repetitivo num mood clnza e grave. £ uma anglistia difusa, i1ocalid· 
vel, de que falam tambCm as letras (Joy Divisioo: intel7.ona pelo& limites 
da cidade, metallic blue rumed red with rust, 0 lIilencio, a obscuridade, 
away too long). Urn sentimento no mundo, na objetlvidadej 01,1 tratam de 
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temas gerais traz;dos para perto sem Contudo 5erem peSlioaJi~adoi. Ao con. 
I~rio, ~ a pe$soa que se distanct. (PIL: a explor~fo economica e a reli. 
gilo, ao meimo tempo 0 solitaire e a reJH'tiy:ro Insistente: "this is nor a 
love song .. .''). De toda forma, por nlo se apoiar na harmonia e nlo orere. 
cer 0 conforto do ritmo Circular c conclusivo da can~:ro, 0 deprcs.s.ioo nao 
soa como urn repouso pr6prio • explotay:ro de estados 5ubjctivos, antes 
produz irri~;!o com 0 sam recorrentc. AJ novas musicas do Coquetel 
sllo longas, arrastadas, tSm letras complicadas ("AngUstia", "Cavaio de 
Tt6ia", "Metr6pole". "Funeral") onde se tecem longos comeottrios sobre 
urn sofrimento que &qui tamb~m e completamente merguiliado no mundo. 
lim "Funeral" por exemplo, deseja·se 0 corpo do burguiEs morto, "cereado 
por populates", ~ a vingan~a gravemente anunciada em dobrell de baixo e 
guitarra: "tema minha face, sinta meu wrriso". Eis sua "Angllstia": ''Nao 
h~ mali tempo pra recuar/ja decid!, vou delltruir/todas as regm que eu Mo 
aceilo/todas as mentiras que dizem pra mim", "Sozinho eu choro de 
revoka". 

Ne55e show jli houve urn confronto com Oil punks de JF, que disse. 
ram que os caras do Coquetel estavam virando boys. 0 Tatu gritou do 
palco: "Pau no cu do Movimento Punk de Jutz de Fora." AlgulJi punks 
jogaram !aw de cerveja no palco. Em certo nivel, 0 que se passava era 1:10 
lI~ples quanto isto que 0 Tatu explicou: "A sente aprendeu a tocar, i! 56 
Isso." 

. No point se cornelltava que 0 Coquetel n:ro era mais punk. Mas 0 que 
ali, Il3quele momento, era punk? Conversei urna nOite corn 0 Ulclo flavio 
11 mesa de p!astico do McDonald's, e ele me explicou que era uma nova 
tendencia,o "Positive Punk", que 0 Coquetel incorporava agora, com "as 
letras de protesto, e as mUslcas mais viajantes", 0 ritmo "menos adrenali. 
nico, mais profundo, mais positivo, mals sentimental". Em todo caso, eu 
sabia que cram nuances do negro (absoluiamente nuances do negro). 

AJ coisas mudavam no point, 0 Coquetel mudava no palco, uma rela. 
~a:o menos beligeranle com a plat~ia, a banda jA podia ser "aprcciada"'e 
era mais aceita pelos promotores de espet~culru. Conversei bastante com 0 
Cobra neSIa ~poca. Eu sabia que cle eSlava formando urna banda de ten. 
dincias variadas, uma ellpecie de "tudo: punk, new·wave ... ".Ii elc me cha
maya de "rnuito radical". Juntos ficamos pen5ando quem havia ''swnido'' 
do point, e eram muito5- Faiamoll no Billy, que era overpunk com 0 moi. 
can~ mais perfeito do poinl. Com 0 Caverna tambi!m esse era urn tema de 
cooversa bern freqUente. Urn fato notavel era que todas as minas haviam 
sumido. Cada point que ymha e passava, eu nio as via: Kama, Yama, Ara. 
nha, Lagarta, Aline, RoJAngela. Flzemoll, Caverna e cu, urna relayio de 
"missing persom": 0 Cavalo, onde estava? E os caras de SP que moram 
aqui e sempre apareciam? E 0 Coquetel, que na:ovinha ma!s? 
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Contudo alguns ailIda mantinham 0 preto. Eu os via cada vez mais 
solit4rios, era uma regilo do point mais escura Binda, onde 0 pessoal do 
subCIrbio mais distante ficava. quase imperceptivelmeote longe dos outros, 
contudo numa persislencia que os solidamava. Com oS punks sempre ami
gas distraidos, ena proxirnidade especial se diluia muito na intensidade do 
bando como urn todo. Naquele momento no cntanto, isso corne'iava a ser 
urna posi~lo no grupo, e eles passaram a ser cham ados "os radicais"_ Eram 
Rogu, Vampira, Alcateia, Nelioo, Orelha, Fabio, Vila·Lata, Rossi e alguns 
outros. Eles come~aTam a nlo if mais ao point porque l~ tinha multo oew
wave. Criaram·se points em Caxias, na Penha, ern Pilares. As noUclas eram 
trazidas por des quando apareciam ns Cineiindia. Por M a banda hl(iecen
tes mudou para Ultimato, parece que as coisas M se preparavam. Dispus-me 
a iI a Pllares mas as infonna~Ges cram muito vagas (Nelson me conta que 
procurou muito em tomo do viaduto, perto do shopping e 010 achou na
da). Em todo caso. issa durou muito poueo. Ninguem ia, 0 point eotlo 
aeabou. Esses caras estavam conrudo fonnando bandas hard·core. Quando 
eles apareeiam sempre falavam entre si combinando cnsaiOS. 0 punk insis· 
lia pelu sub(lIbio, pelo menos em certos pIanos e certos gestos, Esses "radi
cais" continuavam a levar urn som aspero que os proprios punks pareciam 
Mo apoiar mais. Ser4 que 0 punk fugia avano;ando pelo suburbio, e que se 
patha taivel procur:l-lo ali, aparenlemente ao abrigo das midias, ali no bu· 
raco suburbano? 

"Sabe que a Discharge virou?", disse 0 Alcateia num desses points. 

.t: sempre eiSa a quest;lo com as bandas punks: elas podem a qual
qUe! memenlo ser inn~is ao punk. ~ urna virada, elas s;lo punks sempre 
por urn tri<:. Os punks lidam constanlemenre com esse limite, seu exercicio 
e essa rda~;lo beligeranle de frontelra com 0 que os envolve e entre si. As 
invemdas da moda existem como um movd que eles corutantemente des
lo~am e que asslm utilizam como propulslo. Se for possiVel, ate onde for 
pO$$ivel. A assimila~;!o do punk pela mnda se anna numa questllo bem 
mais geral: a difereno;a e a sua neutraliza~~o. 0 Movirnento Punk nio vinga 
em condJ~Oes de excesso de ilumin~lio, entao 0 pracesso de neutraliza~:io 
e multo claro no caso do punk, parque 0 punk e anti·moda, absolutamen· 
te. Anti·modn, anti·mOsica, 0 punk precisa da escurldlo para se cxercer, a 
exposio;ao peias midias ihe ~ fatal. Mas ern coodi~lles ainda de combate, a 
irmncnda de virar ~ impulso, 0 punk usa 0 inimigo, ele eonta com 0 lance 
do advcrs~rlo e praduz contra·crciloS dessas ofensivas. Ele aproveita 0 "in· 
defmido da IUla"u em que 0 pr6prlo movimento do inimigo d4 a ehance 
para 0 conlra·ataque. E quando a midia decalca 0 punk, lira seu retralo 
eo expO\!. imobUiza-o na mortalha da pose, cle nlo f32 nada pam salvar-se 
(como urn partido, uma instituj~lio, uma familia faria. convocariam uma 
reuniao e pergunlariam: que podemos fuer por nbs rnesmos?). 0 Movi· 
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mento se estilliao;a, ou aprofunda urn estllhao;amento que jA hi A "desu· 
nllo" do bando, que oq:ani.za a maioria de SUIlS estral~gias, e portanto a 
sua fOI'ia ~, paradoxalmente, 0 que mais 0 fragiliza diante dessas investidas 
externas - 0 grupo anOmalo que nlto qucr se perpetuar encontra afUlai a 
sua morte. vinda de fora, isto ~, coodi~Oes em que suas estrateg!as nlo po. 
dem funelooar. EstraUgias que apenas secundariamente mantinham rela· 
0;.10 com a morte, cIa era usada como melo de acionar os mecanismos pasi
Itvos do gruJKI. 0 baodo era constantemente suicldario para manter.se 
vivo. Aparente fragilidade contudo, porque quando 0 punk Illo se guarda, 
aprafunda 0 eUilliao;amento e se acaba, ele evidencia 0 que ja ~ para qual· 
quer caso de neutraliza~lo: ele some,j4 nllo est;!. mais It. Por isso nlo se 
trata de "recuper~lo", em qualquer caso, e aqui ~ possivel ver muito bern. 
o que a midia absorveu ~ 0 cadaver do punk, a caricarura ridfcula que nlo 
existe. E ounca existiu porque, quando 0 punk Ie exercia, isso aeontecia 
em cOIldio;ots irreconstiluiveis. 0 punk da Ilovela de TV, dos modelns de 
penteado, dos figurinos dot consumidores das noltes new·wave e 0 punk 
traduzido, coovertido para urn meio que llIo d 0 seu. ''C'est T(Julours 
I1mitant qui cree son modele et /'attire."·14 Os gugunas eSllo miitando a 
si mesm06. 

Desde 0 inielo havia a ame~a. Algumas visitas que recebiamos no 
point (geole de outros m~ivs, talvex uns d~sses eonsumidores) mostravam 
que nllo era um lugar 110 dificil de achar assim. Mesmo a referencia das mi. 
dias ao punk nlo ~ recenle, vindo em doses variadas em y4rias ocasiGes. 
NIo $C lrala de algo a principio incolume que num momento seria recupe
rado (pelo poder, pelo sistema). 0 que houve, 0 que h4, sin fluxos com 
uma ceria propulslo, uma ceria veloeidade que an mesmo tempo em que 
se irnpulsionam sao constanternenle retard ados em seu {mpeto. ~ portanlo 
as velocidades que esses fluxos assumem, sua precipitao;lo e retudo relati. 
vos que lem sido 0 caso descrever e lan~ar sabre urn mapa. Aproveitemos 
aqui a iddia de Del~uze de que os centtoS de poder slo adaptadores, con_ 
versores lS ~ue nlo estlo numa posio;lo sim~trica ao que eles neulraJizam, 
mas se ap6/am numa zona de pOleocia onde se disp6em os mecanismos de 
retardamento dos fluxos e numa zona de impotencla onde os fluxos acio
nam seu exerclcio de eonslantemenle escapar a dSes meeanismos, mergu
Ihando ao mesmo tempo numa regilo de negocia~lo cntre dSas fofIYas, que 
~ onde se realiza propriamente 0 trabalho de traduo;lo, de transdu~lo des· 
ses fluxos para a zona que os neutraliza. Esse movimento ~ incessante, ~ 
tudo ao mesmo tempo. Para a maquina-de-guerra portanto, Irata·se sempre 
de inventar mecanismos para evitar essa eonvena:o, como as tUicas que os 
punks tern acionado, sua rela~lo vari~yel com a gueua e cc.m a mOrle para 

.,,£ sempl. 0 imilador que cria "'II modelo e 0 alni," 



conjumr 0 que seria 0 seu fun. Como Ci:lSlres mostra para as sociedades 
pdmilivas que trabalham para que a chefia nlo venha a se corutituir num 
6rg[0 Sl:parado da sociedade como lugar do poder, as sociedades contra 0 
Estado, ~ conlra II aparecimento do Estado que lod8 uma estrat~gia ~ Iclo
nadl. Alsiln ~ para 0& bandel e gangues, E 0 Estado que se apropria da m4, 
quina-de·guerra e a absolVe para seu sefV~O. Contudo, roi desde 0 inicio 
que a m~quina-de·guerra manteve conlactn com 0 Eslado, ao mesmo tem
po em que ptOdUlia urn fora em rela~lo a ele. £ anim que 0 Estado triun· 
fa, ao eUlr desde 0 inicio em perpetua inter~[o com a mliquina-de-guerra, 
o constante IrahaJho do centro de poder convertendo as flWl06 para sua 
zona de polen cia e a qualQuer momento usa converslo podendo emperrar 
a m~quina·de·guerra. "L'trill. if y en (l tou;oun eu . ... " Para os punks, 
sempn: houve sistema, digamos que essa adapla~lIo do punk 30 mundo da 
moda ~ uni vetor l ? que atraveua 0 Movirnento desde 0 inicio. Por isso ~ 
tao dificil falar do "run" que nlio seja apontando essa concon~c!a cons· 
lante de fo~as, esse embate desde 0 inicio. E as estra~gias punks semple 
aponlalam lamMm para mo: 0 inimigo semple em vista. E assim como 
nlio h:l nilmade pur~, 0 punk ~ constantemente "a1guma coin de real e 
n.1o-arual"" porque semple alravessado por essa amea~a, embora use a 
sombra de seu fun como meio de sobreviver, 0 sem-futuro como liitica e 
mais uma arma para contra·atacar. 

Poil 80 mesmo tempo em que 0 siltema era desde 0 !nIcio, tambem 
o nuxo continua seu cllercicio quando pareee desapareeer de uma vez por 
todas. 0 imitador imitou a si mesmo; na cilmera a lente vlrou·se contra 0 
fOI6grafo e foi elsa a imagem que moneu Ila pose. 0 centro de pode! pAra 
os fluxos sabre urn plano que nllo ~ mais 0 deles. e eles conlinuam seu elan 
soble seu pr6prio plano. 19 Se 0 ESlado est~ desde a inieio, ht eonstante
menle a possibilidade de iniciativas implevistas de m~uinas-de.guerra mu· 
lanles. Assim. quando no poinl, nas festas, nos shows, pclas ruas, se produ· 
lia a punk, ~ porque ao longo desse tl1lbalho permanenle de convemo, de 
ao.!apl~j'o, alga sempre foge. Esse ~ 0 indefwido da lula, a qualquer mo
menta as condi~Oes em que se pode fazer 0 punk podem se apresentar, a 
possibilidade do contra·ataque vern de que a luta nllo coneede 0 lriunfo a 
ninguem de uma vel por todas. 0 reaparecimento do punk em 8J, a inlen· 
sidade ingovemlivel do Jonnhy Rotten, para sempre desconcertante, meso 
rna na nova banda que nos evoca 0 fun do Sex Pistols _ alga escapa, pare
ee que a m~quina-de·guerra se rearma. E os fenomenos de margem, as mi· 
norias, a experimenta~;Io dos Landos no campo urbano - surgem constan· 
temenle conlra as form~Oes despoticas, fazendo urn usa alivo da propria 

J 
desapari~lo. Punk's not dead? De como e possfvel, lalvez, (sperar IUpa. 
recimenIOS ... 
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caprtulo XVII 

o fogo, fQ/J,."indD, 1M M dlsrlnguir II rwnlr rod.. H col.,,~ 
Hor4clito 

MOVIMENTO HARD-CORE (M H C) 

o minimo punk aqui ~ quase nada: 0 instrumento ~ 0 IlIIlgido, 0 vocal e 0 
grito, cada mOsica SilO segundoJ. g nilo tocar,-nilo cantar: antl-m6sica. 56 0 
atrito. 

Embora bern derlllido enquanto sam, a punk pode ser trabalhado 
por desvios (em iingulos semple agudos de, por cxemplo, cinco graus). po
de ser aproveitado por outros estiles de sam que 0 transfonnam, pode ser 
assumido por uma banda como "influencla" e pode ser Vblo no panorama 
do rock, MCsmo que seja para ele 0 Iranslomo e a subversllo. Mas nlo 
existe Iransi¥lo poss[vcl do hard·core. Ele n~o passa do que ~ e nlo serve 
para outra coisa senlo para si mesmo. fie nll'o pode ser convertido 01,1 
adaptado pOfque 0 que usa para se fazer ~ tin horrivel que inassimilivel 
(como a abomina~lo da subtlca). Para os conversores nlo M ponto de 
inse~Io num corpo 110 bpero (0 grito, a exaspera~lo, 0 barulho). Os cen
Iros de poder atem·se aos impasses, engrossam os co~gtJ\os dos fluxos, 
trans£eRm-nos para sua zona de potencia e la os Rverberam; as midias 10. 
mam os braceletes no qlle eles podem ter de pulseira, 0 negro no que elc 
pode ser elegante. 0 cabelo arrepiado no que ele pode compor urn pentea· 
do (0 que portllllto ji 1110 ~ mais 0 punk). e os reproduzem para quem qui
scr comprar essa cOpia de rd. 00 hard-con! nlo M 0 que aproveitu, nlo M 
como domesticar tanto atrito. 0 perigo para 0 hard-core enquanto nOcleo 
de resistencia ~ menos ser absorvido do que provocar sua pr6pria de5trui
~o. Porque ness. reia9lo vari'vel que a miquina-de-guerra tern com a 
guerra, pode-se diur que ele est' multo pr6x.lmo de sua abo1l911'0. g mab 
fteil ele moner por sI mesmo, pelo extremo da linha de fuga.. Quando ela 
vmga par um ~rocesso por demais violento, por uma desterritorializ~lo 
"Ii /4 sauVDg''', 0 deslocamento abrupto ~ para ela mortal. 0 hard-core ~ 
como a subtica: sua vioJencia ~ 0 que 0 lorna inwimilivel e portllllto 0 
salva e ao mesmo tempo 0 aproxima d.a absoluta autodeslrul~!o. Um pou
co mais e ~ 0 filii (wn filii que vern pela prbpria fugae nll'o de fora pela ab-

, 
$0~1I'0). Um pouco mali e 0 hard-core ~ urn eSirondo sb, de explOllo au 
de ciesastre. Ir urn minimo &Wm do hard ~ incendiar au quebrar tudo em 
volta. 0 6dio hard esla no limite dessas provoca~oes: tudo pel~ ares, des. 
trui<;Io total, run do mundo. 0 hard-core t urn ritmo que se mede pelo 
minimo de tempo possivel em que se pode produziruma mOsica. fie figu· 
ra numa e.cala de acelera~lo segundo 0 tempo das mbsicas em conlagem 
regressiva por subtrat;lo: hard-core (a~ 30segundos). trash(att 18),10IId
fast(a~ 12). 

No fanzine A Prenlitl, de JF,Vietnlo me mostroll 0 "nOdeo hard. 
core"; uma circunfel~ncia negra, peqUena e concentrada dentlo de uma 
bern maior e branca, que slo os punks. Na figura seguinte '0 micleo negro 
Ie eltpandiu e tomau conta do espa~o da outra circunfcrencia, cobrindo lo
dos os claros _ ~ 0 Movimento crescendo pela f0rtia do hard·core. Hard
core ~ esse ceme negro e Irredutivel que reslste enquanlo tudo esti branco 
em volta, e se alastra aU enegrecer lodo 0 resto. Vampiro tern um jaco 
com 0 slmbolo hard-core na mansa, cujo trat;o pareee urn desdobramento 
do "simbolo da paz", tam~m uma insignia hard_core: 

No simbolo hard-core se vl urn H e urn C. 0 slmbolo da paz ~ usado invel
tido _ me diz ViCinII' - significando "paz arlificial". au entlo duas melra
Ihadoras sc eruzam sobre ete acompanhando 0 desenho, como na capa do 
disco dos Ratos de Porro (banda punk - SP). 

Na extrema viollncia do visual e do som, 01 hard_core estlo pedindo a paz. 
A banda Terveet Kadet da Finlindia aproveita esse s[mbolo retifieando as 
curvas do C para escrever "TK" (suas Iniciais): 
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Usa'5e tambem "M H C" para indicar que se e hard·core. Como ~ denomi· 
nam diret:1!l1ente por vezes, ~mbora seja raro, a denomina~lo generica e 
mesmo '·punk". Por essa ~poca contudo, por volta de agootO de 84, ooten· 
tar esses simbolos e optar por esse som tomou·~ muito expressivo e deli· 
nidor m,!smo de uma posi~lo dentm do bando. Os "radicais" come~aram a 
ficar mm juntos entre si no point e mw longe dos outros. Eram tamb6n 
Claudio e Cave rna. 0 Caverna estava usando agora urn jaco que ele com· 
prou do Vampiro e que tinha pintado nas costas: 

M H C 

ME TIREM DESS£ INFERNO 

"Me tirem ... " e uma musica do Ollio Seco (SP). No 8!Upo tlo variado em 
cores e preferencias, des eram de uma gravidade de gran des pilssaros, dis· 
tantes e desconfiados. E era 110 viv~ aquele seu segredo,juntos insistindo 
no som e no negro, que em alguns momentos eu esperava que talvez esse 
oueleo ~ espalhasse mesmo e aflrmasse 0 Movimento, apesar das condi~oes 
adversas. De toda forma, era preciso aguardar. 

No s:\bado, 18 de agosto de 84, houve uma festa na casa do Satane· 
sio, que ele c Maria organizaram. Na RUB do Riachuelo, uma poria aila, e 
denlro urn corredor cstreilo e cseuro longo que dil na saia e na cozinha, a 
casa se realiza bern no fundo. Numa ep()ea () Coquetel e()saiava i~ no quar. 
to do Satanas, uma das portas desse corredor frio. No dia da festa havia 
genIe na cai~ada do lado de fora, mas s6 fui encontrar os hards nesse fundo 
da cllSa onde jii rolava urn som hard· core. Eles estavam enCo:ltados na pare· 
de em torno da saia, a urn tempo coagidos e fazendo 0 cereD. Vietnam el· 
lava com urn moicano agu~ad:Slimo, Vampiro e Nelson com 0 cabelo bas· 
tante arrepiado. Vietnam com 0 jaco cheio de b610ns e urn paninho 
"M H C" que cle tirava do coturoo para 0 jaco, para a cal~a. Todos muilo 
visuais, Nelsoo com a camisa prela com os nomes das bandas pauli.slas e 0 
Vampiro com a camisa desbolada, varias impressOes superposlas c, ileglvcl 
agora, denunciava urn longo percurso de opiniOcs e prererenCias. As vezes 
clcs r.un para 0 mcio da sala e agitavam, e voltavam a seus postos, separa· 
dos dos outros caras que circulavam pela casa. Ao estar com eles, senti que 
n~o podia estar com os outro!, os hards eslavam ali Ira~ando mesmo urq 
oUlro lugar. EnlilO era isso: os punks sao uns e os hards slfo oUlros, ou os 
punks s:Io os hards e os OUlros jt nilo do. Ou enUo niiO hoi mais punks. 
Como ~ 0 Movimenlo houves$(: recuado para esse oueleo negro e resisten· 
Ie olld~, Ialvez menos exposlo as conlaminayl!les, envergava ainda 0 que 
lem 5i<10 as estrat<!gias de seu exercicio. Mas wo era posslvel, ainda? E co· 
mo e em que momentos? Serl\ que 0 Movimenlo Hard·Core seria por fun 
lambt!m neuualizado, au 0 punk recobl'llria foryas vindo agolll do cOl'llyilu 
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do subCubio, do cerne resistente, radical, hard·core? 0 que aqueJe momen. 
to moslrava conludo - cu veria em segulda - nlo era esn a1lemativa da 
retomada OIl do recuo definitivo, mas algo que n~o se ofereeia assim de 
imediato, que era preciso conhecer mais, aguyar mals as sen lidos pilla per· 
ceber. 

o sam hard e ent~o inlerrompido para Ie ouvir um disco do Bauhaus 
- que era 0 sam que agora se estava preferindo. Fo! curiosa ve~os apre· 
ciando um sam mals frno, scm agilar nada - ouvindo. Para os hards a f~ta 
havia tenninado. Mas as 10 e meia a festa aeabou mesmo, por decislo da 
dona da casa. A porta, era preciso dar um rumo iquela noite. E quase to
dos se preparavam entilo para ir ao papagaio's. 0 grupo todo na cal~ada, 
na agila~lo de defmir os que vlo, como e com quem. Kama e Yama esla· 
vam nessa festa. &luhe depois que voltaram para casa em seguida. Os hards 
a urn canto da Riachuelo mal·iluminada. Decerto nlo iam an Papagaio's. 
Seus pianos era tentar cIlegar a urn bar de que haviamoJ tido notlcia no dia 
anlerior no point: 0 Cactus, em Bolafogo, onde se dizla que era possivel 
Ievar fitas e dan~ar 0 proprio sam. Em geral 0 punk quer wo. Nem pagar, 
nem oonsumir, chegar num lugar oode po:ssa ouvir suas liIas, que II 0 uni· 
co som de que eles gostam. Havia enllo elaurnenle dois gropos, dois ru· 
mos diferentes, e aquele era 0 momento de as colsas se decidirem, ir ou 
ulo ir com quem. Quem ia para a danceteriaja tinha planejado!sso antes, 
esse programa era agora habilual. Mas para mlm foi mesmo wna escolha, 
porque durante 0 tempo todo da fcul eSlive com os hards, ao mesmo tem
po em que duas amigas, ROSIly e Margot,aoompanhavam os outfO.l iI dan· 
cetena. Mas a coisa era muito simples: erll tenlar aehar es~ lugar novo, 0 
Cactus, aonde as referencias vindas por boatos poderiam ou nla noslevar. 

Enos levaram a umas ruas vagas e poeirentas onde ficamos lIIIdando. 
A chuva oome~ou quando jli procunivamo! 0 numero, enxaguando 0 sablo 
dos cabe!os pontudos que no enlanto se arrepiavarn linda mals. Eram Vam· 
piro, Vietnam, Nelson, Alcat~ia e C1.1udio, Eu os via eutlfo juntOS fora do 
point, pela primeira vez s6 eles, formando um outro bando entre si, e mui· 
to mais exuberantes, numa sarte de a1egria sambria, graVC.I e vivazes. Des· 
cobrimO$ que 0 numero que nos haviam dado nlo CJtistia, a rua aeabava em 
silencio _ paramO$ na absoluta desorienta~lo. A chuva tinha awnentado 
muito. ProsseguimO$ numa dire~lo e fomos perguntando: a quem pllSSasse 
(e eram poucos iquela hora ali) e no uniCQ bar aherto. Ninguem sabia des· 
se lugar. Tomamos outra direylo e procuramos mw, pensando que paderia 
ser 0 mesmo numero numa rua proxima ou entlo na mesma rua mas do 
lado oposto, ate comeyarmos a considerar outros lugares para ir. ParamO$ 
sob wna marquise compietamente inundados, depois conlinuamoS, ja em 
busca de qualquer oulro lugar. A chuva mm fraea agora, camlnhivamos 
conversando polas ruas que nlo traziam mais nenhuma referencia possi· 
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vel, em que nao Impottava mu a nUmefa~aO. Os nomes dos bares que 
assomavam CtmO $ugestao eram mera patte da convena, ninguo!m queria 
ir a lugar nenhum. Nlo era como quandoo banda inteiro camlnhava,lmen
so pel0 grande numcro e pela inte1l5idade, assombrando pelo camlnho. Mas 
agora, a irreverencia si1enciosa d~es hards, pela IDa e i noite e a e.!mo, 
afiDllan nao uma persistencia nem urna retomada, mas uma insistlincia Uo· 
calizavel, contudo leal e vislumbrada ali, subitamente amalizada, que del
leava a_desejar, darla ainda 0 que pensar sobre 0 que gesde 0 infclo tinha si· 
do 0 cstUo daquele bando. Aquele quase-<lada apenas pe.-eeptiwl que pro
duria a intensidade e puoha 0 bando a risco: em que se apostava a urn lem· 
po 0 seu desaparecimenlo e 0 seu eXelcicio, e para mirn tambem uma pisla 
paTa compreende-los. Para 0 que eu procurava as palavras, a urn tempo elea
tas e IloollO a1usivas, 0 que me fazia ptlWll"er as literaluras (00 ciencias 
sociai'l, da mOlotia) a cala de urn meio de 03:0 diler, ou quase isso. Que 
ullo 0 diSCu["5O evasivo, nem 0 !lireto, que nlo nenhum truque logieo ou 
;eu * mull, nem reCU["50S lipognificos, oem a reloriea tottUOla, oem os 
vhtuosismos neologicO! - que aprisionam, eu pensava, nOlI circuitos pre
vistos da idiia e da frase. Precisaria lalvez d~es conceitos anomalOll em 
que no csfon;o da dcrtni~Io multlpllcam-se as negativas, provoeando uma 
margem imensa do que n~o e para dizer (nao Ii !sso, e nllo e isso, e nem 
isso). N:lo as tenlalivas repetidas que por aproldrna~Oes sucessivas ct:rcam 
urn a1vo. Mas a obliqilidade desejada, ai nessa aflDlla~ilo wzada de olIoS, ao 
enundar 0 minimo para livrar ao maximo 0 pensamenlo do jugo de refa
zcr conolanlemcnlC o. bin~ri$moo, o. circuiloo vici3do., evilando 0 que Ie 
amlsta na lingua e que Ii a pris~o do signo mesmo, que etta no proprio ato 
de dizer. Projeto que nunca se realiza por complelo, em que essa amea~a 
Ii urn mwel que Ii preciso deslocar conslantemenle. A. procura, portanto, 
menos des auto res que de momentas deles. Os momento! mai'l velozc& 
de seu pemamento que, paradoxalmente, eram inslantes de quase silencio. 
N10 0 Bateson da esquimogenese, certo e lriunfanle, mas 0 inllanle (Ial
vc~ ml'nimo e quase indiscemivel em sua obra) de luspenslo e sobressallo 
em que era preciso inventar Oulra cois. (0 "steady flute" para penlar a 
ilha de Bali. N10 0 Livi·Bruhl sem esperan~as (como dizem) ao considerar 
o incognoscive! das sociedades primitivas, mas ele em Suas "promenades" 
pclo Bois ou Bagatelle, nos instanles em que a inquietude do cOfPO abriga
va aquelas vallas do pensamenlo nllo como falha mas como aflrma~lo; 
Clastres em sua celebra~ilo da linguagem, sempre que sua acuidade elno
glatica e 0 uso sem culpa que fu do sabeT antropologico me sugeriam a 
for~a do anlrop6logo que se dislanciou nmD porque viajou multo tempo, 
mas poTquC respeitou 0 que estudava em sua positividade enquanto seu 
pensamenlo lambem se fazia aconlecimento, conha as ealegorias dominan· 
tes que virlam truncar seu e;w;ercicio, assirn tambem trabalhando para bal· 
dar 0 Estado, pcmie saumge. Na rociologla das gilllgues, esses momentos 
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em que a fo~a mesma do que se descre'lla Irrompia e eseapava do que ajn. 

da se enunciava de dentro de urn saber dlsciplinar. De Delcuze mesmo, 0 
exercicio de vim e revirar seus Mille Plateaux, tomg.zo.s nlo como guia ou 
manual de canceitas, mas como engrenasens para a rn~ubla-de1luena que 
os punks, estar com os punks, pensar os punks, prepara. Os instantes de 
Lyotard em que ele repensou as ciencias, e mesmo a con.s\nlflo do saber 
no Ocidente, em que notou e mostrou 1$ {ugas possiveis, falou das mino· 
lias,ocupou-se me5mo do feminine. E esse debruorar-se sabre 0 sobressalto 
do pensador nlo e para enganaAo, nero porque alguns momento.s sejam 
bons e outros maus - mas para que sua dist~ro pennita urna outra em 
que seja passivel surpreender-se a todo instante, para que a proximldade 
com 0 pell$amento seja eonstantemente empurrada 4 {rente, &diada em 
prol de urn estraMamenlo-. Em que a queltra do antrop6Jogo pesquisando 
em sua propria cidade se recoloca, apoiando-se em Ires niwis simultlneos: 
o {uncionamento interno do pensamento, os problemas da escritura e a 
rel~ com a pralica soeial cancrela que se estuda. Ne.ue momenlo a 
questro de onde se eslli c irre1evante, trata-se de que nas {tontelras sempre 
mulanles desses niveis se trabalhe 0 wlincio, a pawa, a suspen.slo, as hesi· 
t'fOes, as mudan~as inesperadu - em quaiquer regilD do'social onde se 
esteja, C a penumbra do discul'So, urna zona de indlscemibilidade em que 0 
pensador jil seja queslilo para 0 pensamento, ate que B clencia quasc se 
calasse. a que e muito dWeil e jamais Ie fad 0 bastante. 

E como isso jil e urn impasse da escritura, e demasiado longo {alar 
do que se fu. de urn s6 gesto. Aquela noite terminou com as despedidas 
alnda sob a chuva. Foi curioso porque todos 01 lugares que pude penur 
dlsponfveis por petta eram inviiveis. a que se passava ali era complelamen· 
Ie ind6cil ao esquema comum dos bares,em nenhurn caberia a irreverencia 
dOli hards. Nlo havia mais lrem iquela hora, eles lam lentar urn ultimo 6ni· 
bus. Os relimpagos conlinuaram a nolte inteira. 

NOTA 
I. DeIi:l1Z.e, 1980: 279·283 e 1971: 168·169. 
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caprtulo XVIII 

HEAVY·METAL E HEADBANGER 

22 de setembro de 1984. sabado. 

Hoje Punk Rock ao Vivo em Mareehal Hennes com todas as bandas hard· 
core do momento: U1timato, Desotdeiros, Descatga Suburbana, Desgaste 
Mental (e sao tambem anunciadas outra! de 5:10 Paulo e Juiz de Fora). :e urn show importante porque 0 subllrbio VIi mostrar 0 seu som e vai·se 
saber 0 que se eaU fuendo do punk no momenlo. E agora que 0 Coquete! 
acaboo, sll'o elas que v(o levar 0 Movimento, se for eUa a ques14o. 0 Co
quetel tenninou no iniclo deste mcs nos tres dias de show em 5:10 Jolo 
de Meritl, quando a malor parte da banda n(o apareceu. 

Noite declslva, enUo. De tada forma, nlo hi por que na:o ir over· 
punk e enfrenlo 0 Metro interrogativo,!em que contudo qualquer gesto 
me amea9asse. Como se a ultrapassagem de urn ceIto limite me garantisse 
pelo exceasa 0 abrigo do espanto do OUtro. Depols, com Margot e Coelho 
no bnibus que la de ponta a ponta, da Pr~a Saens Pena ao ponlo rmal em 
Malechal Hermes. SaltamO$ com urn heavy que cstava no 6nibus c tamMm 
ia toear, porque duas bandas heaVYoflletal estavam seodo esperadas: Dorsal 
Atl;bttica e Tesla de Ferro. 

Quando chegamos a show jii hallia com~o. Apressei.me pelo COr' 
redor lateral do estlldio aU! a 5aIa As escuru onde A porta jt os vullos se 
desenhavam voltados na dire910 do sam. Ful reconhecendo a batida da 
Desordelros e entrando pela escuridlo aU! ver 0 palco. Muito! de po! perto 
da banda e 0 vocalista Ylndo ale eles, andando m~io CUIVO para lodas as 
Iados. Vi 0 Fliblo na bateria, enquanto la tentando chesar mais perto e 
olhava em tomo procurando 0 pessoal. N~lsan no baixo, Carmino na gul· 
tarta, esse era 0 $Om da banda, 0 que se la usar no Movimeoto. 

Perto do palco agora, olho maiS alnda lenlando ver os punks. Punk 
nenhum. Fui deflnlndo 80S POUC05 a presen9a de gente eslranha COntudo 
de preto, mas scm sinda compreender. Olho 0 palco, por segundo$ s6 0 
sam me ocupa. Quando pare! no maio da plsta e pcrt{ssimo da banda, me 
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dei conla (e sO ai IIie del conla) de que estava cercada de heavys, Cabclol 
longufssimOll - e agora au via: 0' COletes ,bertOl, mUsculos l mostra,e IS 

correntes, eai9a5 pn:tas e jeans. Eram eles. E era 0 negro. E nlo eram 01 

punks. E na:o era tlo surpreendentc porque duas bandas heavys estavam 
anWlciadu. Mas naquele momento, no palco era uma banda punk. Em to. 
do casa, posicloneiofllc mall para 0 canto, poi$ ji os conhec!a de outros en. 
contros em que dlstincta e hoslllidad~ separavam nilidamente heaVYI e 
punks. Mas nlo s6 eles pareciam e'tar gostando da banda, como pareclam 
ser os linicos a gostar, eles eflUll a platdia daque1a banda punk. E oneie!!S
lava 0 pessoal do "Movimento"? Aproximam-se Ca~ma e Roger, depois 
Alcat6ia, Yindo de um canto onde entlo YI 0 Rossi. Uns punb estavam na 
lateral do palco, dlscretos e controlando a aparelhagem, 

Quando a banda enccrrou sua apresenla9!o, aparecc 0 CllIudio e eu 
!he pergunto pelos oulros. Estlo "Ia altis", Nesse momento e durante a 
apresent~mo da Descarga, conto metlculosamente as punks, na sala que 
eu aprendi a conheccr nB escurldlo: slo 12. E quantos heavy.' Cern, pro· 
vavelmente. En140 nIo havia mall a plateia punk,nlo ali. Isso muda tudo, 
porque a banda conta com a adesa:o previa de SUa plateia e sabe que 0 que 
ela canta c fala repercute posltivamente na plalila que a acompanha e para 
quem cia faz 0 sam. E quem dan9ava e gdlava naquele momeoto era urna 
plateia heavy. Dan~avam e erguiam ammo fechad, com 0 mfnimo e 0 inc!!· 
cadot como cltifres, gritando "devil" e "satl". 

Eram doze punks sem visual,salvo os caras das bandu (nlo Inclufdos 
nessa contagem, sendo que nlo havla nem Desgute nem Ultim,to por Ii). 
E, dispersos, e1es nllo estavam em grupo. 50 os heaV}'$ pareciam signlfica· 
livas. Quando Roger falou contra 0 Sistema, foram eles que ouYltam e se 
manifeslaram. Bram eles tamMm que dan~aYam 0 sam dessas bandas. 50 
os surpreenderam um momento as musicas curtissimas da Patrulha 666 de 
IF, que era a banda punk eonYidada. De resto, tudo pareeia se harmonizar. 
Quando sal um pouco do estudio, pude oullir de oode eSlava e reconheccr 
o som do Colera de SP. Era a Dorsal Allantica que toeava. 

Hetlvy - pesado,den50, compacto, espesso,grosso. 
Hard - duro, rmne, s61ido, rijO, Ylgoroso, re:sistente. 

Os heavys sempre foram multo nurnerosos. Quando alguma banda heavy 
toca em algum Jugar, Iii estlo eles. Nunca me pareceIIJII contudo fonnar 
urn grope no sentido de que nem Iodas se conheciam e se encontravam 
(embora atuaimente multos deles se tellnam toda semana no Jardlm do 
Meier). E1es 010 slo porlanto urn bando como vern sendo deflnldo neste 
trabalbo, sua unillo se apOia em ouYlrem, pelSiStentemenle, 0 mesmosom. 
E esse e urn sam que tern mesmo 0 peso para sustentar sozinho a liga910 de 
urn tal contingente de pessoas, scm outro referencial comum. Porque ~ urn 
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110m eomp1etamenle bem adaptado • politica das gravadoras, intemado
nalmente, altamentc comerdalizado, amplamente eonsumido por urna 
grande pan:ela do' adolesecnles em todo 0 mundo.1i urn som que manWm 
allo indice de vendagem e miste a qualquer onda,$eIllpre em moda, cam· 
pelo do Mercado de disC05. E entre as bandas do Rock In Rio, festival de 
rock internacional, grande parte e heavy<ftletal. Os punks certamente Dlo 
cesIIBm de c~ar eom os heavys, e no wbllrblo hi mllita gente que ouve 
csse $Om. As hostilidades scmpre foram claras, embora um ou outro punk 
ouviSSe algumas dessas bandas. cm gera! as menol caractedstlcas (a Mota· 
rhead, por exemplo, mas nunca a. Iron Maiden). 

Diz-se que os heavys cslla aumentando. Acredito que sim, de toda 
foana a tendencia e essa. Isso se liga a urn recente (dois ou tres anos) 
"boom" das academias de musculllilo, uma vez que 0 "heavy" e, digamos, 
o primeiro passo na dire~lo da exaeerb~ da for~a para aexuberincla 
adolesecnte, eo que primeiro Ihes pode oconeI neue sentido na medida 
em que lie apOia (e aqlli se pode falar scm rodeios porque nada mais direto 
que 0 heavy-metal) nOli seguintes ''indicadores de fo~a": 

Volume - do corpo: fazer creseer 0 corpo - cabelos longos, mllsculos, 
mostra; 
do som: miximo em decibliis. 

Peso - das roupu e dos adomas: negro,corrente, enoanes bIaceletes. 

Indicadores (isicos portanto. Para os heavys a fo~a s6 vern da (o~a. Ii 0 
miiximo para produziro mlixlmo. a corpo no auge dc seu, desenvolvimento 
(mllsculos) e 0 cabelo longo compGem tamblim uma especie de flgUla do 
barbaro, urna posi~lo anticivtliza~ em que a destrui~o e estritamente 
trabalho muscular. Para produzir Intensidade de som, a mIixlmo de equlpa
menlOS: guilarras potentissimas, toda sorte de pedals, mllitos distoroedo· 
res. Tambem na perfoananee: para impactuar, flcar 0 miximQ posdvel de 
tempo utilizando esses reculSOS, da{ as solos longut'ssimos de guitarra hi
perdistorcida e tudo Jigado no maior volurne pouivel de $Om. No meio se 
illllcreve nitidamente 0 efeilo que lie wi prodiWr, If a sua sub$Uncia fisi
ca visfvel, a ''natureza'' desse meio que vai portanto detenninar a opera· 
~. Nessa opera~lo nlo hi! nenhurna interferencia passivel, nlo t! preciso 
transfoanar nada porque tulia val por 5i mesmo. Uma trillia reta e inequf· 
voca da causa 3D efeito. Uma espicie de hlperreaiismo em que 0 efeilo sc 
inscreve absolutamente na eoisa como destlno. A impossibilidade de qual. 
quer obliqiiidade, qualquer zona menos nitida em que fesse possivel urn 
dcsvio, urna oscila~o, um desdobramento, produz urna impresslo de exa· 
gero e demasia como se aquilo nla existisse. Como acontece com a porno
grafla que por mostrar demais parece distoreer tudo sob uma lente de au· 
menta. Ao contr8rio, 0 verdadeho despudor na tcoslo da penumbra, da 
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fresta, da semi-obscuridade. A realizaylo heavy nlo admite entia nenhuma 
sUlpresa. SIO efeilos eertos por urna via unica e clara, scm segredos. Ele e 
enllo a prime!ra coisa que espera 0 adolescente que quer provocar tumul-
10, 0 (nvestimento mais imediato para WI agressividade, scm nenhum tra
balho au processamenlo. l! em todos os sentidos urn funcionamento bruto 
da violencla. Ii a confus4o da inlensidade com a movimenlo (como se 0 
trajeto nOmade consistisse em percorrer Mguas). as temu heavy-metal Slo 
os da fantasia do horror: 0 demOnio, os monslros, os fanlasmas, as a1ucins· 
~(jes atcrradoras. A perfonnance heavy·metal: fumaya no palco, gritos, 
muita maquillage, (antasias, cen~rio e represenlaylo leatral. Acumular os 
elementos (corpo, sam, palco, temas) mais e mals para fazer pesar, e tudo 
fica "denso, compacta, espesso, grosso". 

As correntes quando Slo usadas por exemplo, Ii mais a peso, menos 
a arremesso; Ii 0 melal porque e grosso e pesado e nlO como alma por seI 
rijo. Nlo e 0 pontiagudo dos pinos que interessa, lanto que a maioria deles 
usa tachu planas, mas 0 exagero do taroanho do bracelete (cobre todo 0 
anlebrayo). Para assustar grite a esmo. 

Nada menos hard. 
as punks apostam em que os efeilos produzidos por tal e tal eolsa 

podem ser produzidos por outros meios. Nunca e 0 meio que lie poderia 
esperal, mas sempre urn outro que se cria, sc artificia para essa produ~io. 
o punk tem entlio urna larcfa, ele trabalha os tecursos e os transfonna. E 
es>a rransfonnay~o Ii sempre do minima em dite~lio ao mixlmo. No paleo 
nenhum expedicnte de cenografia, 0 abatimento punk produz a for~a e 0 
impeto. a sam Ii 0 minimo, quase nliO se toca nada, 0 eqoipamento Ii re
duzidissimo - da pre carie dade absolula 0 m:iximo de intensidade. 0 pulse 
fragil enverga 0 btacelete de pinos. Toda a her.!lldica punk, os adere~os sao 
wadas nao por urn peso inerte compacto, para flgurar com mUsculos que 
eles nlio cultivam, mas pels capacidade de ataque, no que panaro ofcrecer 
de resistencia. A sobriedade do sam e dos cabelos tosados expOe 0 m(nl
mo de superficie de contacto numa eSlrategia nlio de acurnular elementos, 
mas de se desvencilhat deles. Assim a tatica punk de tirar do minimo 0 
maximo usa 0 fato de que as efeitos podem ser produzidos por outtOS 
meios que nlio m c'J!erados. Essa opera~lo apaia-se. primeiro, em que esses 
outros meios slio scmpre atingidos por subtra~iJo, a opeta~iJo e sempre me· 
nos (em que aeentuam a falta para us.a~a) e, segundo, na potencla~iJo desse 
m(nimo ate seu outro extremo, nlo par uma concililliiJo de opostos, mas 
pela afiana)oIo de urna sobreposi~lio dcles, de sua slmultaneldade no para· 
doxo. Heavy: a fo~a s6 vern da fo~a. Hard: a for~a pode \lir de qualquer 
parte, e Ii justamente do fraco que vamos tira·la. Nlo Ii tet m~seulos e pat 
isso ser forte, distorcer 0 som em volume mixirno e por ino ser intenso, 
ter dinheiro para pader comprar urn equipamento e s6 ai fuet som. As 
coisas niJo Sio tlo simples, nunea Ii a questao de conhecer a natureza de 
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urna coin e dal preYer seus efeitos. lli tela~oe5 ttansvetsais e comuniea· 
~Oes sempre em dire~es multiplas: funcionamento por interfaces, desdo· 
bramentos. £ urna maneira de crer no segredo. E nesse eXerclcio, nllO e 
urna questa'o de destino por continuidade, mas de comuniCalillO de poten-
cias_ 

Por wo a quest~ jamais foi mesrno isso ou aquilo, derUlitivamente 
ali os punks e seus atributos, os heaIYs, os waves e suas ptopostas. Mas a 
produ~lo de efeilos por tais e tais estrategias. em certos momentos e cnm 
uma eficlicia que se pode medir. Assim, se se dlz hard e porque se pode 
chamar assim, nesse momento, urn certo conjunto de estrategias. Tambem 
quando se dil punk. 

Heavy x Hard. E bern do oposto que se trata. Nlo do sirmitrico por' 
que eles nlo se equivalem ao se anularem, 0 hard se fax nurn outro lugar 
diferente. Embora sempre possa suscitar uma chill)ce de f\Jga, 0 heavy tra
batha a favor das instindas de domin~lo enquanto som comercializado e 
que serve perfeitamente ao que se espera de adolescentes sadios oficial· 
mente rebeldes, ao se oferecer imediatamente como a OpqlO mais f!eil para 
descarregar os excessos da idade (0 (Jnicotratamento da agressividade~ a pu
ra catarse, at~ que, chegado 0 momento, na vida adulta,se renuncie a ela pa
ra assimilar os padr/les da civilidade). E com 0 hard, malgrado oscanais des
p6licos que possa genu', sempre algo foge. Quest!odeseu estilo de trabalhat 
a vio!encia. Ao pioduzir intensidade dessa maneita inusitada, 0 hard usa a 
violencia como arma que ele ttabalha, afia para 0 ataque, resgatando·a do 
emprego exceptional d~ '~dade" ou "fase". 

Mas entre eles tambem, toda uma negocia~ao possive!. 
Nao com os waves, certamente, os hard~ore detestam a new·wave. 

Mas alguns deles podem ouvir evcntualmente uma banda heavy·metal, pot 
exemplo, das que nlo se estendem tanto nos solos e nlo carregam 0 visual 
dc tanta fantasia. 

E n~ era uma proximidade 0 que estava aconlecendo? La estavam 
juntas as bandas hard~ore e as bandas heavy-metal, no mesrno show. Sen
do que nlo havia nenhum equillbrio: a plateia nlo era mals os pun}cs, era 
completamcnte heavy-metal. Enta-o 0 que hi havia talvez fossem alguns ex
punks em transi~lo wave, os hards em mislura com os heavys, e os heavys 
apatentemente fortes e irredutiveis? Certo Ii que urn exercicio punk que 
e 0 hard-core aparece em alian~a corn urn outro sam que, embora por me· 
c8nisrnos completamente difereotes, como ele usa a viorencia. E ai ja nlo 
C mais 0 hard-core (0 vocalista da Desardeiros, pelos movimentos bruscos 
e a abordagem da plateia, tem jli a fOlfa bruta do heavy-metal). E nelSe 
enCOnlro com 0 heavy, eo punk que sai perdendo: embora 0 outro tam· 
bern se descatacterize urn pouco, 0 efeito final e heavy-metal. £ 0 chamado 
headbanger. E a Venom, muito apreciada atua1mente, ou mesmo a Moto· 
rhcad. Os ~olos slio mals curtos, a baUda e proxima do hard-core, mas as 

,,. 

J , 

I 

letr3li continuam tratando de temas fantasticos. Os "radicals" enllo clitlo 
ouvindo esus bandas. Escreveu-me meu cortespondente na Fin!.india, 0 
Ayala, vocalista de banda hard-core, 3D perguntar·lhe sobre os heavy-metal: 
"Well, in Finlimd lire laIr of hea~>,-metal fanr ... (FinlDnd ir heavy. .. ) 
MO$( of these Hea~y·Bands are playing In here 100. J know thaI many 
punks also like FASTIHEA VY like ft/Owrhead, Venom (excellent), SlDyer, 
elc . • , That's OK. But bands Hire Iron Maiden. Rainbow, elC. are (Ilegfvel) 
shit ... H' 

E multiplicam-$e os novo.l rotulD.'l para dar conta desses hibridismos; 
aI~m de headbanger, speed·metal, mals rapido que 0 heavy e mais solado 
que 0 headbangcr, e ainda power·metal, punk·metal, heavy·punk - do exa. 
gero do heavy 11 sobriedade do hard, toda uma Sl!rie de aptoxinJal:OeS. 

Segundo alguns hard~ore daqut, os heavys Slo melhores que os new· 
waves porque tambem sao contra 0 sistema. Eo vocal da Dorsal Atlantica 
disse ao microfone neSlie show: "Vamos nos unir todos, punks e heaIYs." 
Que punks? Em sua fragilidade, que e sua fOf\'a, 0 punk desaparece. Alguns 
acreditam que os heavys vlo se aproximar desse outro sam e via vitar 
punks, isto e, 1'10 assumir alitudes politicas, posi~oes punks. Roger a~ha 
iSso. Ao telefone, conversamos sobre 0 show e os heaIYs e de como essa 
aproxima~iI"o ja existe. Tambem ele percebe essa persistencia do healY' 
metal e a efemeridade do punk. Ele me disse: "Branca, os heavys nlo s~o 
como as punks, eles na-o acabam, Ii impressionanle, eles esUo sempre in
ventando alguma coisa." 

Por isso mesmo Oli punks vila vitar heaIYs. E!~s vlo virar tudo. Eles 
vlo virar heavys, waves, breakers, skatistas, boys, headbanger, fans, etc. 
Vampiro por exemplo (e e wn pouco assustador) esta new·wave agora. Por
que 0 punk some, ele e pUta iminencia, nlo e uma posi~ao, Ii um limiar. 
SO sobrevive oa intensidade, nll"o se preseNa, nlo se salva. Essa persisten
cia do heavy·metal se liga II sua adapta~lI"o perfelta lis condi~Oes que toda 
wna rede de poder impOe. Jj contudo incontestavel, eles esUo ai, aparente
mente fortes, antes pesados e espessoS, e face ao que e preciso se opor, 
nem tlo resistentes. 

• "Bem. n. Finloindi:! hoi muilos fl. d. heo.\')'-mcl.I. •. (a Finlindi:! e Ileavy ..• j Mui· 
1'5 dessas banda. e.lao locando aqui lambOm. S.i que muilo. punks tamb!m go.tam 
de fut/heavy como MOlorhoad, Venom (ex,,<l"nlcj, Slay.r, elc .•. Tudo bern. Ma. 
banda, como Iron Malden, Rainbow, elc.14o (ilogiv<I) me,d •.•. " 

'" 



'" 

19/12184 
Vampiro me lelefooa, juslo quando acabo de escrever "Mo· 
vimenlo Hard-Core" e me diz que "vollou aos agilos", vi· 
sual, som, ludo. Agora ele Ii Irash.core (trash + hard.core). 
E me dsndo 0 lugar novo do point. Que por enquanlo Ii 
regredo. 

I 

capitulo XIX 

Os "rebeldes scm causa" nlio tern pIanos para a sociedade, eles nlio tern 
"programs". Como se cosluma dizer: "0 que eles rolocam no lugar? 
Afinal 0 que reivindicam?" Delioqiientes em diversos graus entio, mas 
quando cinco mil jOl'ens lomam uma rua de Estocolmo, as dedu~O:es do 
chefe de Policia sa:o de que sinais "cliissicos" de delinquencia misturam-lle 
a manifesta~de:s de "outra natureza: agressiva, de:strutiva, rem objetivo e 
sem orienta~:ro".' E os hard punks, em bandos aparentemenle incon
seqiienles, scm propostas a apresentsr. parecem 8ssombrar por esse tipo de 
desconcerto. Esses gropes que surgem e desaparecem, no mundo inleiro, 
inesperadamente, e ressurgem sempre contando com 0 desaparecimenlO 
iminente, ao se anunciarem ao sabor da expresslio: ·'Punk:S nor dead." 
Abolem-se, viram tudo, n:1O est:Jo mais Ii. Em segoida a amea~a de ressur
girem, a nolicia e a suspeita de que no suburbia as coisas fervilham, como 
se eles estivessern lambe'm 00 limite de aparecer assim como antes se con· 
lava com sua morte. E des nlfo se salV3Tll, como virnos aqui no Movimento 
Punk de RJ. E certo que nenhurna "causa", 0 que seriam seus "estalUtos", 
existe para perpctu~~os como pesi~:Jo. 0 punk nlio se resgala, ele aelona: 
hora de mudar, e nllo 0 retem oenhum compromisso. &la consislencia nlo 
vern de uma fidelidade partidaria, mas da for~a mesma de n:ro assumir urna 
"posi~:ro", de nfo se loealiur num ponto onde seja ainda 0 diaIogo com 0 
puder. Nunca cnamol fora dele, diz Foucault. M<ls e .. , por urn instante, 
(osse possivel por esse dcsafio, pOr essa pratica de fuga? (Embora s6 em 
alguns momentos e certamente com a reativ~o conslante de mecanis
moo de domina~llo.) E esse desaparecimento se exerce no bando todo 0 
tempo. Como temos visto, 0 grupo funcionando por canslaole desloca· 
mento, loda II. sua eSlrategia de n:ro ncar onde se anuncia, de manter urns 
tenSll"o que impe~a 0 fechamento doo processus - em que usam lodas as 
negativas como posilividade, desde a reellSa a lustentar urn discurso e OS
tentar uma bandeira ate a pre~ariedade material dos recursos e a "desu-
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nilo" do grupo. Par-eee que preparam constant-emente uma imperceptibi· 
lidade. Ao se quererem inapreensiveis, ncua esquiva que e seu modo de 
resistir. 

Exagero do negro, imemos cabelos ponludos e inumanos, brilho me· 
U:tico de pinos e pregos. Esses punks est3"o querendo "aparecer"? Curio· 
sa, cssa pergunta me foi feita tambem por um delegado de Policia (seriam 
talvez suas "deduSiles"). Quando ns punks carninham pela rua, a ousadia 
desse aparato 050 e simplesmente vista, ela provoca freqiientemente a per· 
gunta "0 que 6 isso?". Ao ser inevitavelmente apontado, 0 punk exaspera 
no desconeerto: 0 que ~ isso, onde a1oca~o. como avaliar e classificar essa 
diferen~a (e Ialvez ent;fo arranjar urn lugar para ele longe das pessoas nor' 
mais como no show de JF, ou evita-io, ou ataca~o, de loda forma ele inco· 
moda). Ao contrario, os que nf"o transgridem a moda, warn a roupa ade· 
quada ao clima geografico ou politicn (sua dasse, seu sexo, sua posi~iIO), 
esses nf"o sa'o apontados na rua. E se na"o ofereeem nenhum problema, e 
por n;fo se subtrairem :i avalia~o meticulosa que idenlifica cada urn e 0 
classifica numa categoria em prol do funcionamento nonnal dos papeis e 
das funr;6es na sociedade. Na rua,6 a homogeneidade que garante issa, a 
diferen~a mais agu~ada desequilibra esse ''Sistema''. Assim, os que passam 
sem serem molestados ~ por 03"0 oporem resistencia a essa dominaii!o do 
ollia! que avalia e neutralila, ~ por serem extremarnente visiveis, esses 
sirn, eSI3"o querendo aparecer. 

Domin3'j:;fo por Uumina<yfo. A visibUidade total dos corpos substi· 
tuiu, no seculo XIX, a puni~ilo espetacular porem descontinua do poder 
moruirquico, que Se tomara onerosa. Trata-'le doravante de urn poo.l~r can· 
tinuo e discreto em que a vigilincia constante fn pesar 0 olhar sobre cada 
urn inJiviJualmente e incessantemente, at~ que Sol interiorize e cada qual 
vigie a si mesmo. Embora nf"0 seJa a \lnica, essa tecnica de domina<yfo orga. 
nilou em grande parte a forma de poder nas sociedades ocidentais a partir 
do se~olo XIX. J! a invers.fo do principio da masmorra, ~ preciso lan~ar luz 
per 100In pane, erlar ''urn espa~o de visibUidade detalhada" por ''urn lipo 
de ollar imedialo, coletivo e anonimo".~ Porque 0 pnder se exerce n3"o 56 
per procedimentos de totalizay:fo como pareee ser mais mcu constatar, 
mas tnmb6m pelo esquadrinharnento meticuloso do social, fazendo de cada 
um suj~ito (1 alga por dependencia e a si mesmo pela conscitineia de sua 
identidade), isto 6, por t~cnicas de individualil~o. Aihls, ''nunca houve 
uma combinay:fo Uo astuta .. 3 desses dois tipos de tecnicas de domina~ilo 
nas mesmas estruturas politicas. Esse lipo de poder da monumental mola· 
riza<yfo dos controles e ao mesmo tempo de sua mais lnsidiosa molecula· 
rita<yfo provoca eenamente resistencias que operam a partir da no~lIo de 
urn inimigo mUltiplo, em toda parte, 0 inimigo qualquer. $[olutas que se 
caracterilam por serem ''transversais'', isto e, que llIo se limitam a urn 
pais; '~mediatas" por atacarem um inimigo prOximo e imediato e por nllo 
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esperarem aehar uma solu~o numa data futura, mas agirem sobre 0 mo
mento; uo lutas contra 0 "governo da individualiza~lIo" e contra 0 modo 
de circula~ilo do saber em suas rela¢es com 0 poder, isto 6, 0 "regime de 
savoir': 4 S:ro lutas que por sua a~ao pOem em questilo a propria forma de 
poder nessas sociedades. 

Portanto revolJu contra 0 olliar. Os alves do poder desde 0 inicio reo 
sistiram, n material oferece urn grau de npacidade' a esse poder que se 
exeree por tIlmsparencia. A co(ltra-ofensiva Ii escapar Ii vigUiincia e aos reo 
gistros continuos, 4 situa<yfo de visibUidade. J! subtrair-se aos esquemas de 
assujeitarnento n1 propria identidade. "0 que ~ isso~" e urn pnuco ''n~o 
tern registro". Sua eslranheza os torna inclassificilveis. Alga portanto sem· 
pre foge, e OS punks oslentam 0 visual para se tomarem imperceptiveis. 
Urn new-wave dificilmente provocar~ tal desconcerto, mesmo se usar visual 
punk. Porque quando 0 new·wave deflagra 0 seu figurino, eIe ja e inserido 
na moda, ele j:i tern urn lugar e urn registro. 0 punk fn usc do visual num 
certo momento oportuno, que Ii a ocasiao em que ~ possiveJ a produ~~o 
do atrito, em que aquUo ainda vale pela estranlleza. Por que a maioria dos 
punks nilo usa ma~ visual agora? Adesfo Ii moda, transigenda talvez, mas 
sobretudo prererva<yfo de algo que sO vinga na obscuridade Oonge da situa· 
<;<fo de extrema visLbilidade da new·wave), terniea de desaparecimento. 

Inocu!am a noile pcla irreverencia do negro, 0 impacto dos signos 
da vioiencia. Regilles de obscuridade on<.le a1guma confusao Ii possivel, 
oode a irreferencia pennite a esqulva. 0 banda vinga os imperceptibUida· 
de, enquanto for passivel esse estranhamento. S6 1i 0 escuro dos becose 
cootundeocla, resistencla, desafio. 

E numa dessas recentes sextas·feiras no point, com as !uzes da Cine· 
limdia em torno, que distantes Contudo preparam aquela penumbra da pra· 
~a, olbei de relance a estatua no alto sabre 0 ceu negro e n~o vi, naquele 

momento nilO vi mais 0 r/!J.. marcado na pedra. 0 desaparecimento da· 

quela estrela - sem aviso, num piscar de olhos, eslava \;i e depois nilO esta· 
va _ pareceu·me como se 0 lapso entre 0 oLhar que vira e 0 que a perdera se 
reportasse a mesma soudaillert, acontecimento dessa qualidade das estre· 
las, de brillio sujeito a eclipses e apari,jje~. 0 tempo em que tudo vinha se 
passando tinha side talv'ez a dura~~o daquele astrn (artificial e opaco, subi· 
to) e con(inuava, ao que parcee (porque ainda nos vfamos e eu escrem so· 
bre eles), contando com sua ausencia. 0 efeito daquela marea na pedra, pe· 
netrante numa regiiIo minima da eslatoa, que precisa de esfor~o para set 
vista mas provoca toda uma diferen~a, conludo deieve1 como jii (n~o) se 
viu, pareda falar do tipo de interferencia que excrce 0 grupo:inapreenslvel 
e efical, estranho onde esteja, surpreeodente, local, de subita apari~~o e 
desapari<yfo iminente. Pelo que nenhum atributo pareceu suficienle por si 

13' 



sO para dermir a funcionamento do bando, como as aflrma~Oes que se in
sinuaram neste trabalho faum ver: a punk e alga que se uinge, num certo 
momenta quando algumas condi~Oe~ estfo presenteli e se pode lan~ar mfo 
de certas estrat~gias. £ portanto urn limite com que eles lidam constanle· 
mente em sua atividade coJetiva de bando, conseguindo em diversos mo
mentos e numa realiza9l"o sempre a risco. A luz intermitente evoca essa ex· 
periencia com a velocidade em que a consistencia est~ no intersticio, ns 
trans;posir;!"o, na uluapassagem (como j' e para 0 cinema e a guerra, as ve
Iocidades veiculares). Para 0 que, como virnos, 0 grupo trabalha para que 
nenhuma situa~[o se initaure: que n~nhum processo se fcOOe em qualquer 
de suas atividades, que nern 0 bando ~e delimite de uma Yez por todas (no 
que fazem irromper a exterlorldade como operador positivo), que a ern
blemaUca e 0 discurso se desdobrem num atrito entre mostrar/dizer, de 
forma que 0 vazio e 0 arbitr~rio introduum a eonfusll"o do "caos ideol6· 
Bico" e nada se defina enquanto douuina ou bandeira, oada se prafesse, 
nada de certa forma "faya senUdo", e eles se tomem iIlapreensiveis. em 
muitos momentos ilocaliz.3.veis. Tamb~rn aquela estrela nD esUtua surgida 
ali sem neobum compromisso parlidlirio. sem nenhuma fundamentayll"o 
ideolOgica. mostrava uma voca~.!Io punk de Iidar com os signos em sua apa· 
rencia ritualizada, scm p(Ofundidade. deflagrando-os na p~ra superficie das 
estrategias imediatas pam obter certos efeitos de interfere~da. Como quan· 
do seu cotpo e 0 suporle para toda sene d~ inscriyOes n~m uso deliberado 
do artificio que. ao modificar-lhe 0 relevo usual por urn estillia~amento da 
figura e ao chamar para essas inscri¢es todas as prece/Hnc'las (s~asticas, 
anarqui:imo, indios, policiais, correnles). impede a refen!ncia que os enqua
draria, ou faria desse usa algo ail!m dessa reverbera~iJo do nao·~ntido. deli
berada e eficaz (porque produz interfenincia, desarlll, faz 0 bando funcio· 
oar). Esse trabalho com os sigoos desviados. se-duzidos (se·ducere '" Ie
var ao longe, desviar de sua via).~ joga com uma constantc irrefereocia que 
permite que 0 punk desapareya de tudo que inevitavelmente se predut. ao 
longo de qualquer atividade. que ele ~ livre ,In que num momento se en· 
gendra para reaparccer lubitamente. a exercicio dos punks com os signos e 
de fazer e desfazer aparencias, em eonstante reversibilid~de. scm que ne· 
nhum signo sirva como modele para defini·los. Tudo ~ ."""I ... .:rO. neohu
rna verdade inleroa e neohuma roverencia pela verdade enlJ.lanto principio. 
Tudo se reverte em rudo, se uma situa~iJo se configura (a rela~~o com 0 
anarquismo ou 0 fascismo). ela se ap6ia semprc em outra coisa que a des· 
mente,o que se acumula se desagrega cootinuamente. Toda presen~a ~ por
tanto urn piscar de ollios que pennite aeionar oefeito.surpresa :estarld/niJo 
eUlr l~ que a rnaqulna·de·gucrra propara para 0 desconcerto do Inimigo, e 
s'Ja al'iJo local de Interfenincia. a desaparecimento e a canlJflagern Sio t~e· 
nieas de guerra, mas n3"o s6 da guerra de Estado. A guerr!Dla (m~quioa-de
guerra mutantc e rninorit~ria, cliegar ao fogo scm general) as uliliza numa 
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estrat~gia que parece a mais eficaz como contra·ofensiva a essa forma de 
poder do olhar insidioso, mOltiplo e vigilant~: a esquiva, a pdtica da fuga. 
Na guerra, como d4 Virllio citando Kiplillg, a primeira baixa t a verdade 
TamMm aqui. ~ a precessl(o do simulacro. scm modelo. Nao ~ urn proces~ 
que se ~ode let ~e ponta a p~nta por acumulal'[o continua em que sc ache 
um·sentldo. Ii a Irlcessante reversibilidade por comtaotes desaparecimentos 
e po~anto urn acootecimento de se·dW;io. Nes.se exercicio de esgotar.S!l 
em iii mesmo e reverter-se continuamente, 0 bando faz Urn uso de olmos 
processes em que os toma tambtrn como reversiveis. Ao oporem violencia 
11. violencia. ao usarem 0 iIlimigo at~ 0 eansa~o. ao exagerarem todos os pe
rlgos ate quase explodir. em sua pr~tica de acelera~ao do fun do mundo 
cles ~pO.llam que eliSe> processos se revertem que eles Mo sl(o uma lin~ 
cont!nu.a de acumul~ao, que lambtm ali hd' urn jogo de fazer e desfazer 
a.parenclas que tcnde ao esgolamento, e na possibiJidade porumo de mul. 
IIplos efello! a partir do desdobramento das coostantes reversOel. Como 
todo processo q~e funciona por agravameoto (e mlo pelo uso do contra/io 
com? a~enizal'fo~ .. 0 ~contecimento punk deflagra uma of ens iva qu~ n;io 
t a h~ulda~;fo do IOliTllgo como urn afrontamento simples u~ dois proces_ 
ses dtferentes de acumulayao. Mas apesta que os processes j~ trazem a sua 
desagrega~[o, que '"fa Sf dbore IlU fur et Ii mesu1e': 1 que indo fundo 
numa ~irey[o nil"o lie eocontra uma progresSiO que se acumuJa. mas uma in. 
dete~may:io em que em alguma dire~ao poue ser a saida. a que se con_ 
venclonou chamar de Iylo politica (a dos programas e propostas) faz urn 
esfor~o de se coostruir como processo irreversivel que se opOe a o~tro tam_ 
~.m .suposta~ente irreversCYel, estabeleceodo pOrlanto urn di4l0go com 0 
m~rrllgo. ~oealizando-se claramente num ,erto ponto em que a negocia~jo 
s~J~ .posslve!. As. chamadas a~Oes ''scm meta" nao s6 funcionam por rever. 
slbilldade enquanto se desdobrarn numa llConomia inapreeosivel de apare. 
cer/des.aparecer, mas 13mb~m apostam que todo processo, embora a ilusao 
de ser meversivel. larnb~m funeiona :L\sun. por constante desacumulayiJo. 
C?s punks 'pa!ec~m jogar com isso quando acc!eram lodus as ameay3s n~o 3 
luvor da vloloinCIll, mas no use deia como vicissitude oessas reversOes. como 
recurse tamb~m de irreferoncia para 0 agravamento e 0 aproveitamento da 
forl'a do inimigo. 

A contundcnCI3 punlo:: ~ urn desafio. 0 desafio "nao conhece nem 
rmdio nem longo prazo. seu tioieo termo ~ 0 imediatismo da res posta ou 
da mOrle. Tudo que ~ linear. como a hist6ria. tern Urn fim. s6 0 desafio ~ 
sem fim, pois ~ ir.definidanlenle revers[vel. E eSlia rcversibilidade !he em. 
presta clta "fo~a fabulosa".a Porque dcnuncia a cat~strofe q~e atravessa 
os proccsses, porque aponla para urn funciooamento do social completa. 
menle contr~rio a uma noqfo habitual que esta na base da formaylo de to
dos o.s partidos, que d 0 sustenUculo da crenya na ·'representa~:fo". que 
orgunlt.a a compreenSio do que seja ~ma luta social ou uma interferencia, 
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e mesmo do que se entend~ por agir, 0 que ~ ''fazer''. Verdadeira ou falsa 
essa no~:ro,lmportll aqui que ela ~ difundida. difusa nos atravessa. insidiosa 
detennina atitudes e comportamenl~, gere mnmo urn real social. Opor·se 
a ela ~ opor·se ao esUlo de uma sociedade, a urn lipo de arbitrArio social. 0 
desconcerto que provoeam as ~iies terroristas, locais e sem futuro, Vern 
tlIlvez dessa aposta que fazem, 11 luz intermitente de uma "estetica de desa· 
pari~:ro ... 9 

Em alguns momentos 0 bando con segue que ~ quando parece que na· 
da acontcceu. Instantes de imperceptibilidade em que conlUdo - nesse 
limite, n~sse mWc:imo de iminencia de desaparccimento - tudo mudou. 
Nos momentos em que esses procedimenlOs todos se agravam,justamenle 
quando era dificil apreender 0 que se passava. quando esse trabalho de 
constante eSlilha<;amento fazia com que quase n~o houvesse grupo, como 
jn mcncionei antes. Sempre antes. 0 presente pareeia que cscapava, ina· 
preensivel, No exerciclo de suas eSlral~g1as, acionam uma velocidade que 
IIltrapassa os limiares da peree~ao. Oe toda forma. era mcsmo de se per· 
guntar "0 que sc passou?"IO Tlldo e nada. (E por que n~o? por que n~o 
accitar que a materia do que se passa se reaUn nllma indefini~50 funda· 
mental. e que 0 que t esseneial se p<lSsa entre?) lmaginem (Odo eue des. 
concerto, todos os desUzamentos "u~ eles provocam para que nada se diga, 
nada se fa~a. contudo no milximo de recuTSos, num excesso de emblemas 
e explostio d~ palavrn - toda a esquiva do grupo em exteriorizar Illdo para 
naua, em sc mostur tanto para desaparccer em seguida. Essa era a sitll:l\=~o 
no poin I, e 0 meu esfo«jo de comprccnder essa experieneia com 0 tempo. 
"Nao se 5aber~, haver~ vdrias possibilidades. haver4 uma 'indetelTRin~~~o 
objetiva, lima serte de molcculariza~50 do segredo."" Uma indelennina· 
~ilo objetiva. nada se escondia, n;IO havia materia a ser deseoberta. mas tao· 
56 a forma do segredo. E se isso passa pda complexidade que e pensar 0 

aconlecimento. pode-se insinuar que momentos sao esse~ em que 0 bando 
aUngia essa Hnha de fuga. esse limite que _ me parcce _ ~ realmente "al· 
guma coisa de intensivo. instantiinco e mUlante entre Uma cria~iio e uma 
destllli~ao". n Porque os punks trabalham mcsmo esse interstitio absoluto 
da imineneia pela acelera~ilo qlle imprimcm a tudo de que la~am m:fo. 0 
punk se realiLa ai, no subito de~sa tensao. 0 momento preciso numa ex· 
pIOS;IO imediatamente antes que tudo se dcsagregue tern 0 tempo de exer· 
cer lima ru;;IO que deslumbra pelo vazio, pela iminencia da dcstru~;Io e a 
possibilidade de rcssurgit, Ilio sllbita qllanlo a desapari~ao. n 

Por isso lalvez alguns visitantes no point nao ''viam'' de que ''adian· 
tava" eles estarem ali. MinaI, pam que ''seIViam'' aqllelcs punks1 "Ves· 
pertinos do dia ocidental",t~ n;IO pcreebiam ali a noite, 0 vazio que insistia 
como tltiea da mdquina·de.guerra. Os pun ks exercem assim esse desafio. 
ao atingirem esses momentos, pela pura denagra~~o de Silas estrat~gias no 
momento propicio, sem plano previo. Arle do instante OPOrtllnO, inclusive 
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porque eles usam 0 inimigo, e 0 inimigo e qllalqller urn a qualquer momen. 
10. Como G6rgias, exercendo a habilidade sofistica de aproveitar 0 mo. 
mento oportuno (kairO!). ao se apresentu no teatro em Atenas; "eut l'au, 
dace de dire: 'Proposez! ". IS 

E tamb~m os Contomos qlle foi preciso faler enqllanto eles me pro. 
vocavam a pensar !evaram·me a evilar a IIIZ de uma expHea~ilo scm miste. 
rios, e a aeeitar qlle fosse noite tamb~m na escritura. Numa irreverencia tal. 
vez pelo que ja havia disponivel para "apliear" aquela experiencia de ob. 
seIV:l\=;Io e pesquisa vern de qlle eles me incitavam a eompreende.los a par. 
tit do prOprio segredo qlle eles me !an~avam como 0 irredutivel de qual. 
quer eXperiencia, e sobretudo daquela, que em tudo agravava esse silencio, 
esse vazio a partir de que tudo se fazia. Dai a tentativ.:t de que a eseritum 
seja tifo veloz qllanto os instantes ao estar enlre eles _ e ela precisava entao 
tamb.!m usaf 0 vazio, exercer os impasses. no desejo ate de calar·se, de de. 
sapareeer tamb~m, de J1jo contar nada sobre os punks. Como e!es enl~o cia 
se exporia aos riscos. isso eertamente a faz muilO mais fr~gil(a queataques? 
56 se saber~ na oportunidade), e ao mesmo tempo la!vez seja oeasilo de 
lima ''for~a fabulosa" (quem sabe?). E falar os punks. ereio, n:l'o poderia 
ser de Dutra forma. 

Nenhum lempo passado ~ aqlli souvenir. Os momentos qlle se alin. 
giram, as oportllnidades de interferencia sempre intensas do bando jamais 
deixaram de falar 0 sell fim. E se a fOlTRa de pnder a que esse tipo de IUla 
se opCie cria con~tantemenle as eondi~oes para que se realTRcm Contra. 
ataques, ~ pela quaIidade mesma do exercicio plink que cada eclipse apon· 
la 11m rcaparecimento. Antes de ser pela posi~;Io que ele ocupa numa rna. 
quinaria de poder em que as ofensivas se sustentam. ~ mesmo um transtor. 
no dessa arma~ifo que ele provoca. Esse aeontecimenlo opera aufremellf. 
em vwios momenlOS irrelativo a um cenlro (mesmo molecularizado, nn. 
crofisico). 

A estrela nllnca est~ onde parece brilhar, e sua teenica de se tornar 
imperceptive!. Confiu na sua ausencia ~ compreender sua explosao. Um 
subito rear.arecimento (por que nilo?). 0 fogo sobrevindo, como se pode 
"esperar".6 se tudo retorna ao Fogo e uma conflagra~;lo IIniversal deslrOi 
todos os seres. E se se rcabre entifo urn novo cicio. 0 telefonema do Vam. 
piro enquanto eu escrevia eSle trabalho; des constantemenle amea~am 
voltar a ataear. Por urn ponto final neste capitulo n50 quer diler que n~o 
haja sobressaltos. Sem fllturo: "Ne sous u/le mauvaise etoile .. •• (Iatuagem 

''apache''). Sob 0 ~ artificial gravado na pedra na pra~a. Sem futuro, 

• ·'Tevc •• ud:icia d. dizer: '!'roponhaml"' 
• "'Nascido sob urn. rnaesW!i .... 

'" 



sirn, porque nao quer permanecer, sua lut vern de poder se ausentar. A 
qualquer ora, ~empre quando menos (se espere) a invas.ilo ji terg come
~ado. 
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GLossARIO 
CLAUDIA 0 ~NT AS 

b6ton _ Bmehe com nomes e estampas de bandas. 
depression _ Som de andamento lento e depressivo; as letras, graves. te· 

maw;:un morte e isolamento. S~O bandas como Joy Division. New 
Ordel, The Cure. 

<LaJUine _ Revista de fas onde circulam infonnao;oes soble bandas e ultl· 
mas lal1l;amentos em discos e fhas. 

hard-core _ Ritmo hiper·rapido. e uma acelera~ao do punk. 
headbanger _ Heavy-metal rnenos pesado. podendo tender an hard. 
heavy-metal - Rock pesado com mwta distory~o e altos decilxHs. 
loud·fast - Ritmo mais r~pido que 0 hard...:ore eo trash. As musicas. cur· 

tissimas, duram ate 12 scgundos. 
new· romantic - sao bandas como Duran·Duran, Spandau Ballet. Classique 

. Nouveau - nomes francese!, roupas rominticas (punhos e babados) 
e som tecnologico com batida de discoteea. 

new'wave - Som lev~, d~ fa,U cxe,u~!o, voJtado sobreludo para 0 merca· 
do musical (vcr cap. XVI para uma denni,~o mais detalbada). 

oi - Som de bandas Sklll·head. il urn punk mais lento e ritmado. 
point _ a pontO de en,ontro dos punks. 
positive·punk _ Som qM, a partir do punk (visual negro. pouca melodia, 

enfasc na percu~~o). indui elementos do depression. Por exemplo. 
35 bandas Bauhaus e The Cult. 

punk'luck _ Som que se 3p6ia no vocaiagrl:Ssivo e batida acelerada;leva 
o rock a uma execu;:I'o basica eom fC>l;a percuss iva. 

rockabilly _ Som que resgata 0 rock dos anos SO. S~O bandas como SIray 
Cats e Rock:m. 

skil,,j·head _ Movimenlo dos "cabc~as pcladas". de vimal prbximo ao do 
punk (ver tamMm nota 1 do cap. IV). 

speed·metal _ Uma das mllltiplas e cada VllZ_ mais numerosas transi~Oes 
enlre 0 hard e 0 heavy. il um heavy.metal com menos solos e balMa 
mais acderada. 

trash _ Ramo rapidissimo; flurna escala de acelera;ao crescente coloca·se 
ealre 0 hard...:ore e 0 loud·fast. 

visual _ Conjunto de adere;os punks (MIOn:;, cOlumos, pin().l), 0 cabelo 
arrcpi:Jdo, a cor negra; ao rncsmo tempo, 0 efeito que se produz por 
esse! aderc\,os. 
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Sobre a autom 

JANICE CAIAFA ~ meslte em Antropologia 
Social pelo Museu Naelonal da UnivelSidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), psic610ga 
fonnada pe10 Instituto de Psicologla da 
UFRJ e professora autonoma de 
Antropologia no curso de mestrado em 
Psieologia do ISOP - IflStitutO Superior de 
Estudos e Pesquisas Psicossociais _ d a 
Funda~a:o Get1llio Vargas. Poelisa, publieou 
Noire de e/a /10 ceu, Iino de poernas. 
Conviveu com os punks flO Movimento entre 
1983 e 1985, pela Cinelindia e subudllos 
do Rio. Este Jivro e 0 resultado desle 
enconlro. 


