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RESUMO 

 

A presente dissertação se propõe a investigar a maneira pela qual os media 

apreendem, elaboram e constituem uma representação do movimento de música 

alternativa do Alto José do Pinho, articulado em torno de grupos denominados 

punks; como a construção dessa realidade pela mídia retorna à comunidade; de 

que forma ela reconfigura as inter-relações no bairro ao longo do período 

pesquisado; e sob que condições é retroalimentada a relação entre os meios 

massivos e este subúrbio. Também é objetivo deste trabalho lançar luz sobre as 

singularidades dessa cena punk, cristalizar as tensões estabelecidas entre o 

movimento musical e os moradores do bairro e compreender até que ponto essa 

cena cultural  determina as formas de socialidade naquele campo social. 
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ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

 

The current dissertation proposes to investigate the way in which the media 

apprehends, elaborates and constitutes the representation of the alternative 

music movement from Alto José do Pinho, which has been created by groups 

coined as punks. Moreover, it attempts to show how the construction of this 

reality by the media has been absorbed by the community; the way in which it 

has re-designed the interrelationships in the district throughout the period the 

research   was carried out; and under which conditions the relationship between 

the mass media and the district feeds itself back.  This work also aims to through 

some light on the idiosyncrasies of this punk scene, crystallize the tensions 

established between the musical movement and the district dwellers and 

understand, to what extent, this cultural scene determines the ways that social 

field socializes.  
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

1 – Introdução 

 

       É punk rock. Expressão que no vocabulário da cultura pop, por seu peso 

simbólico, foi adjetivada para traduzir o que é difícil, pesado, desafiador. Como 

movimento subcultural, situado no contexto da cultura de massa, fruto da 

sociedade industrial moderna ou pós-industrial, o punk rock surge no rescaldo 

das rebeliões juvenis, testemunhando o vazio e a falta de perspectiva de uma 

geração que rompe com o establishment e se insurge contra qualquer tipo de 

normatização. Em que pesem as transformações na ideologia e estética do punk 

dos anos 70 para o início deste novo milênio, a imagem relacionada a essa 

expressão cultural ainda é a da negação. Como explicar, então, que o punk rock, 

além de servir à fixação de identidades grupais globalizadas, seja agente de 

transformação social e inserção sócio-cultural de uma comunidade localizada na 

periferia do Brasil, capaz de articular simultaneamente as transversalidades e o 

hiper localismo?  

Esse é o ponto de partida da presente pesquisa, pautada pela lógica da 

transitoriedade, dada a natureza viva e em permanente estado de transformação 

do objeto em questão. A intenção, aqui, é o registro de um momento através do 

qual se possa responder a questões que fazem convergir aspectos ligados à 

cidadania, à comunicação massiva e ao consumo cultural, cuja importância está 

relacionada à compreensão de fenômenos típicos da contemporaneidade, 

tornando possível novas leituras do mundo em mutação que nos cerca. Para 

tanto, nos lançamos na investigação do movimento de música alternativa1 do 

Alto José do Pinho, responsável pela visibilidade social e status cultural hoje 

desfrutados pelo bairro.  Uma cena musical que contribuiu para a revitalização do 

cenário cultural pernambucano, no início da década de 90, como uma das 

vertentes do movimento mangue beat2, e que introduziu um bairro periférico na 

cartografia cultural da capital pernambucana. 

 

 
                                                 
1 Neste trabalho, expressões como alternativo e marginal descrevem categorias culturais que se opõem ao 
dominante, hegemônico, assim como consta do vocabulário dos agentes do campo cultural e artístico 
(OLIVEIRA, 2002). 
2 Movimento baseado na estética da mistura de elementos da cultura regional e nacional, com informações 
globais situadas no universo pop, que permitiu a construção de uma identidade artística genuína para 
Pernambuco. Os primeiros e mais populares “produtos” dessa cena são os grupos Chico Science & Nação 
Zumbi; As bandas do Alto José do Pinho, no entanto, são enfáticas ao desatrelar sua produção musical do 
contexto “mangue”. 
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O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

1.1 - O objeto 

Comunidade localizada na Zona Norte do Grande Recife, em um dos 

morros do bairro de Casa Amarela, o Alto José do Pinho possui uma população 

aproximada de 16 mil habitantes, contingente formado por pessoas de baixa 

renda e baixo nível de escolaridade, a maioria composta por trabalhadores do 

mercado informal e/ou desempregados. A despeito de sua condição de pobreza e 

exclusão, trata-se de uma das artérias periféricas mais pacíficas da Região 

Metropolitana da cidade, o que se atribui principalmente à ausência do tráfico de 

drogas sistemático na região. Isso porque, ao longo de sua história, algumas 

“bocas de fumo”, isoladamente, tiveram atuação no lugar, mas enfrentaram a 

resistência da comunidade, que se mobiliza, sempre que necessário, para 

combater o envolvimento de moradores com o crime. Os baixos índices de 

violência registrados naquele subúrbio também estão relacionados à sua 

tradicional articulação comunitária, que teve seu ápice na década de 1980, mas 

ainda demonstra vigor; e aos movimentos artísticos que tomaram corpo no 

morro: das manifestações culturais de raiz, como maracatus, troças 

carnavalescas, escolas de samba e afoxés, formados, sobretudo, a partir da 

década de 50, às expressões musicais do pop rock, que entraram em cena a 

partir dos anos 80.  

O Alto José do Pinho começou a ser ocupado por famílias procedentes das 

áreas centrais do Recife, expulsas pela erradicação dos mocambos, e do interior 

de Pernambuco, como conseqüência do êxodo rural, na segunda metade da 

década de 30. Foi, entretanto, nos anos 50, com as missões católicas e 

investidas de partidos políticos, que o bairro foi dinamizado pela construção de 

um centro social, contribuindo para a estruturação da comunidade. A partir daí, 

foram levantados a capela do bairro, onde irmãs missionárias catequizavam a 

população, e monumentos fundadores, como um cruzeiro, dois chafarizes e a 

praça central. Calçamento e água encanada também são conquistas dessa 

década. À exceção da área conhecida como Skylabe, não há invasões no Alto, 

uma vez que a maior parte dos terrenos do morro foi desapropriada durante o 

primeiro governo Arraes (1963-1964) e cedida aos moradores através do 

programa Terra de Ninguém. 

       A explosão demográfica do bairro ocorreu a partir dos anos 70, devido à 

relativa facilidade de infra-estrutura e à proximidade em relação ao centro da 
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cidade – cerca de 10 quilômetros. Ali, hoje funcionam várias denominações da 

Igreja Evangélica, um templo católico, alguns terreiros de candomblé, uma 

escola municipal administrada pelas freiras do Colégio Damas (Escola Reunida 

Santa Maria) e um pequeno comércio com mercadinhos, farmácia, oficinas e 

bares. No mercado público do bairro está instalado o minúsculo estúdio da rádio 

comunitária do lugar - iniciativa das bandas da cena roqueira daquele subúrbio, 

como será visto adiante. Não há saneamento público ou quadras poliesportivas 

na comunidade e o acesso é facilitado por uma ladeira asfaltada. Através dela 

sobem os automóveis, e, no seu entorno, o bairro vai tomando forma, com suas 

construções de alvenaria, até a praça principal onde está localizado o terminal de 

ônibus, ponto nefrálgico da vida social do Alto. 

A comunidade é atendida por apenas uma linha de transporte coletivo, que 

circula com três ônibus. Tal fato se configura em uma das maiores reclamações 

dos moradores, aliada à falta de policiamento, porque, apesar da popular 

tranqüilidade do bairro, pequenos registros policiais têm ocorrido na região. Os 

moradores argumentam que a prática se deve à “gente de fora”, razão pela qual 

temem que a criminalidade se instale na localidade (um posto policial foi 

inaugurado na praça central no início de 2005, mas permanecia sem efetivo 

policial até o mês de novembro).  

Em termos de visibilidade social, ou, mais precisamente, no que diz 

respeito à projeção do bairro no imaginário coletivo da cidade, o Alto sempre foi 

percebido como uma comunidade periférica, sem grandes atrativos, nem mesmo 

altos índices de violência: o Outro pacífico e distante, que poderia existir, ou não, 

na sua alteridade e impenetrabilidade. 

Essa imagem começou a ser modificada a partir do início dos anos 90, 

quando a comunidade conquista um status cultural midiático, através de um 

movimento musical cujo principal expoente é a banda punk Devotos do Ódio (o 

Ódio do nome viria a ser suprimido posteriormente). Em torno dela 

estruturaram-se outros grupos de punk rock, pop rock, hardcore, rap e reggae, 

que deram fama ao bairro.  

Testemunhei, como repórter de Cultura do jornal Diário de Pernambuco, a 

emergência dessa cena musical e o despontar do Alto José do Pinho como 

referência cultural metropolitana. Perguntava-me, então, como a conquista desse 

espaço social, pelos moradores do Alto, poderia estar associada ao movimento 

punk, simbolicamente atrelado à transgressão e à ruptura. Intrigava-me a idéia 
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de que, apesar da ideologia e estética explosivas relacionadas ao movimento, o 

punk rock, naquela periferia, era mais do que objeto da partilha identitária 

juvenil, que caracteriza o consumo do rock e seus subgêneros ao redor do 

mundo e que configura as apropriações locais diante do globalizado. Mais do que 

espaço de significação para os jovens do lugar, o punk rock, ali, era agente de 

inserção sócio-cultural para toda a comunidade, possibilitando a visibilidade 

daquela periferia e constituindo uma imagem positivada do bairro no mapa 

cultural da cidade.  

Para compreender esse fenômeno, acreditava que seria preciso investigar 

as tensões e negociações estabelecidas entre o punk rock do Alto José do Pinho e 

os meios de comunicação de massa, porque entendia que a construção da 

imagem daquela cena musical, pela mídia, havia reconfigurado as inter-relações 

na comunidade e ressignificado a própria cena musical do bairro. Tinha à minha 

frente um objeto de pesquisa que, pela sua singularidade, poderia abrir novas 

perspectivas de abordagens nos estudos da área de Comunicação e Cultura, 

sobretudo pela ausência de trabalhos sobre esse fenômeno musical, apesar da 

popularidade alcançada pela comunidade com a sua projeção nos mass media. 

Assim, comecei a prestar atenção aos problemas que emergiam a partir da 

publicização da imagem daquele subúrbio, como a sua aparente redenção ao 

código cultural dominante, a circulação e o consumo dos bens culturais 

produzidos no bairro e os processos de representação estabelecidos no interior 

da comunidade, antes e a partir da influência dos meios de comunicação 

massivos. 

Desenhei o problema de pesquisa partindo da indagação de como a 

constituição dessa representação midiática repercute no bairro e como ela vai 

reconfigurando os valores da comunidade ao longo do tempo. Considerava a 

hipótese de que os grupos musicais ali baseados atuavam com a intenção de 

continuar espelhando o real publicizado pelos mass media, e de que havia uma 

polissemia de vozes caladas pelas lentes da imprensa, mais interessada em 

propagar uma imagem estereotipada e homogeneizada do bairro – prática 

relacionada ao próprio modus operandi dos meios de comunicação de massa.  

Assim, a presente pesquisa se propõe a investigar de que maneira a 

mediação dos meios de comunicação de massa (MCM) altera as relações de 
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socialidade3 naquele subúrbio; como os moradores se reconhecem na imagem 

amplificada pelos MCM; o quanto se empenham para enquadrar suas práticas e 

valores nesse espelho e de que maneira é retro-alimentada a relação 

comunidade-mídia. Na base desses problemas, questiona-se o quanto de real é 

captado pelos meios massivos, no caso, os cadernos culturais dos jornais diários 

do Recife, sobre a cena musical alternativa do bairro, em sua interface com o 

cotidiano da comunidade, e a maneira pela qual os códigos de socialidade vão se 

alterando ao longo do tempo – nossa pesquisa tem um recorte de 12 anos, de 

1988 a 2000. 

O fenômeno musical do Alto José do Pinho ocupa posição simultânea de 

marginalidade - é uma expressão cultural juvenil que vem das camadas 

populares - e de sintonia em relação ao mercado institucional, como produto 

consumido e diluído pela indústria cultural. As bandas dão visibilidade ao bairro, 

reivindicam direitos, denunciam desigualdades e se inscrevem na cartografia 

cultural da cidade, atrelando sua produção às demandas sociais da comunidade. 

Ao mesmo tempo, deixam-se orientar pelas regras da indústria do espetáculo, 

buscando a melhor forma de aderir a ela, a fim de ser peça constituinte dessa 

engrenagem. Como modalidade da cultura de massa, o punk rock e gêneros 

afins se apropriam e são apropriados pelo mercado, alimentando uma tensão 

permanente entre o instituído e a sua negação. 

“Se a sobressaltada, mas curta explosão do punk rock 
representou o primeiro sinal de uma nova situação de ruptura 
(novos métodos de produção, música ‘escandalosa’, 
empreendimentos independentes), ou o último espasmo de 
um momento da ‘cultura pop’ (uma relembrança do rock’n’roll 
amador faça você mesmo) ou tremor conjuntural não tão 
orgânico (como o hip hop, rock filantrópico, Bruce 
Springsteen, Billy Bregg e muitos outros) é difícil dizer. Da 
perspectiva do fim dos anos oitenta, as duas interpretativas 
parecem mais plausíveis do que a primeira, os termos de 
negociações conjunturais, o que de nenhum modo significa 
dizer monolíticas, parecem ter sido ajustadas para as paradas 
de sucesso o ‘arena rock’, a discoteque e os estilos híbridos.” 
(MIDDLETON, 1990, p.15) 

                                                 
3 Trabalha-se aqui com a noção de socialidade defendida por Maffesoli, em oposição à expressão sociabilidade, 
sendo a primeira usada para definir as relações pontuais, superficiais e afetivas, e a segunda empregada na 
definição de relações estáveis, duradouras, familiares. 
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      Esta pesquisa se desenvolve na perspectiva dessa negociação permanente, 

também presente, sob outros termos, na relação entre as bandas punks e os 

moradores do Alto, que, se não cobram dos grupos posição de independência e 

autonomia em relação à cultura hegemônica, reivindicam compromisso com as 

demandas da comunidade, cristalizando um conflito de interesses entre o sujeito 

coletivo e o indivíduo.  Metaforicamente, foi trabalhada a idéia de que a 

comunidade do Alto José do Pinho se aproximou e se distanciou diversas vezes 

da representação constituída pelos meios de comunicação, do momento em que 

o bairro começou a despontar nos suplementos culturais, em 1993, até o ano de 

2000.  Isso porque, paralelamente à emergência de uma cena musical vigorosa, 

que foi se constituindo ao longo da década de 90 - hoje se pode dizer que a força 

desse movimento musical é mais simbólica, já que, à exceção de alguns poucos 

grupos, as bandas não marcam mais presença no circuito cultural institucional ou 

mesmo no universo subcultural4 da cidade - são observados conflitos estéticos e 

ideológicos, tanto no campo artístico quanto no campo social do bairro. Assim, a 

nossa hipótese de trabalho é a de que, apesar da capacidade dos meios de 

comunicação de interferir nos processos de construção da realidade e de orientar 

a formação de condutas, as dinâmicas da vida cotidiana constituem mecanismos 

próprios de elaboração e deslocamento das representações sociais. 

“O pensamento social é constituído de uma pluralidade de 
modos de reflexão que um indivíduo utiliza em função dos 
seus objetivos e do domínio que ele possui sobre o meio-
ambiente onde encontra-se inserido. Existe uma 
correspondência entre situação social e sistema cognitivo que 
possibilita a co-existência dinâmica de modalidades 
diferenciadas de conhecimento, de um estado de polifasia 
cognitiva. A polifasia cognitiva revela as diferentes formas de 
reflexão e os ordenamentos do raciocínio confrontados com as 
relações definidas do homem com sua cultura.”  (NÓBREGA, 
1990, p. 24) 

  

 

  

                                                 
4 Utilizamos o conceito de subcultura em sua forma simplificada, ou seja, como atitudes e estilos de vida 
relacionados a uma minoria da sociedade, referenciando principalmente às culturas jovens. Aqui, o termo 
subcultura tende a referir-se à resistência à cultura dominante.   
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1.2 – Procedimentos metodológicos 

Para analisar o fenômeno musical do Alto José do Pinho, buscou-se na 

genealogia do rock e seus subgêneros, particularmente na trajetória do 

movimento punk mundial, referenciais históricos para situar o presente objeto no 

contexto das expressões juvenis globalizadas, catalisadoras dos agrupamentos 

contemporâneos criados a partir da mídia. Nos pautamos pelo referencial teórico 

da complexidade, dada a amplitude e dimensões do tema proposto, 

estabelecendo diálogos interdisciplinares com linhas teóricas dos Estudos 

Culturais, no que diz respeito a sua capacidade de articular as relações entre 

produção cultural e processos sociais; das Teorias da Comunicação e Sociologia 

da Comunicação, na análise da recepção e assimilação dos meios de 

comunicação de massa e dos processos de intercâmbio simbólicos gerados a 

partir da mídia; e da Antropologia, na condução do trabalho de campo e sua 

respectiva leitura. 

Autores com trabalhos nas áreas de Comunicação e Cultura, Juventude, 

Mídia e Violência, forneceram subsídios para analisar o movimento musical do 

Alto, na perspectiva de manifestação cultural originada em uma periferia 

metropolitana, e, dessa forma, como espaço de significação coletiva e lugar onde 

se articulam alianças estratégicas para uma agência cultural. Pesquisadores 

como Micael Herschmann e Glória Diógenes, nesse sentido, ajudam a enxergar 

melhor o nosso objeto, embora debruçados sobre outros objetos culturais. As 

argumentações teóricas de autores como Homi Bhabha e Néstor Garcia Canclini, 

no tocante aos cruzamentos identitários contemporâneos, aos hibridismos 

culturais e à emergência do que Bhabha chama de “estratégia subversiva de 

agência subalterna que negocia sua própria autoridade” (2003, p. 257) também 

contribuem para a construção de um alicerce conceitual a partir do qual se pode 

observar o Alto.  

Na perspectiva sociológica da presente análise, a noção de disputa nos 

campos sociais, de Pierre Bourdieu, em sua analogia entre as trocas econômicas 

e as trocas lingüísticas – a idéia de competição e de luta pela dominação - 

fornece elementos epistemológicos adequados à observação das inter-relações 

estabelecidas na comunidade, a partir do capital acumulado pelos grupos ligados 

à cena punk do bairro. Na ótica comunitária, também se lançou mão do 

repertório teórico de pesquisadores como Michel Maffesoli, em seu 
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questionamento sobre as novas formas de socialidade e de agrupamentos 

contemporâneos; Rogério Haesbaert, debatendo o mito da desterritorialização 

contemporânea; Edgar Morin, em sua pesquisa sobre a cultura de massa no 

século XX e sua defesa epistemológica da complexidade e Humberto Maturana, 

com sua visão científica da linguagem dos sistemas.  

É importante ressaltar que esta dissertação propõe o diálogo entre autores 

que trabalham dentro de perspectivas sistêmicas distintas. Por um lado, aqueles 

cujos caminhos explicativos passam pela dessubjetivação, a partir de conceitos 

baseados na idéia de transculturalidade, para a qual os sujeitos são considerados 

sistemas abertos que captam informações pelos sentidos e com eles constroem 

representações internas do mundo exterior, como fazem os teóricos dos Estudos 

Culturais. Por outro lado, estão os autores que defendem o conceito de 

circularidade e fechamento dos sistemas de organização dos seres vivos, em 

consonância com a sua circunstância, o seu meio-ambiente, concedendo-lhes 

maior autonomia em relação aos fluxos externos, a exemplo de Luhmann e 

Maturana. O cruzamento dessas matrizes epistemológicas se faz necessário por 

uma demanda do próprio objeto pesquisado, que opera, simultaneamente, 

através de sua abertura e contaminação, e de processos de fechamento e 

manutenção de identidades, como se terá oportunidade de observar.   

“(...) Quando duas ou mais pessoas se encontram com duas 
teorias divergentes ou mutuamente excludentes, não há como 
buscar na realidade o critério de reconhecimento de qual 
delas é verdadeira, mas há que se reconhecer que se tratam 
de domínios explicativos diferentes, e que os argumentos que 
aí parecem equivocados e ilusórios não são senão proposições 
escutadas em domínios operacionais diferentes, escutadas a 
partir de um domínio de existência diferente daquele em que 
elas foram propostas. Conseqüentemente, todo desacordo, 
teórico ou não, poderia e deveria resultar em um convite a 
uma reflexão responsável sobre em que mundo se deseja 
viver com o outro, ou seja, em mais e mais conversar.” 
(MATURANA, 2002, p. 22-23) 

Na tentativa de engendrar um método próprio para esta pesquisa, foram 

estabelecidas duas perspectivas de abordagem, ou, em outras palavras, dois 

tempos de investigação, que forneceram elementos capazes de aferir, primeiro, o 

quê e como os veículos de comunicação de massa diziam sobre o movimento 

musical do Alto José do Pinho, e, posteriormente, qual o impacto dessa 

mensagem massificada sobre o cotidiano da comunidade e como ela respondia à 
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imagem projetada pelos media. O corpus de pesquisa foi composto pelos 

segundos cadernos dos jornais Diário de Pernambuco e Jornal do Commercio (a 

Folha de Pernambuco, terceiro jornal diário em circulação no estado, estava fora 

de operação no período pesquisado) e pelo próprio campo, através de entrevistas 

não estruturadas com integrantes das quatro bandas punks do bairro – Devotos, 

Matalanamão, III Mundo e Armas da Verdade –, com moradores da comunidade 

e com pessoas que mantinham alguma ligação com o lugar. 

Em relação à pesquisa de campo, a intenção era identificar os construtos 

imaginários que foram se constituindo, ao longo dos anos, como reflexo do 

espelho da mídia. Para isso, considerou-se o depoimento de algumas pessoas-

chave dessa cena, como Cannibal5, 35 anos, em um primeiro momento, 

isoladamente, em função da sua ascendência sobre o movimento musical do 

bairro, e, depois dele, Neílton, 33, e Cello, 32, demais integrantes do Devotos, 

mais importante banda da cena punk do bairro. Do Matalanamão, foram 

entrevistados Adilson, 35, e Jaiminho, 35, os mais antigos integrantes do grupo 

(deixou-se de fora Ailton [Peste], 34, e Leonardo, 23, pela dificuldade de agenda 

dos mesmos). Do III Mundo, contou-se com depoimentos de Sérgio, 30, e 

Adriano, 26, (Diógenes e David, 25, também ficaram de fora por razões de 

agenda), e, finalmente, do Armas da Verdade, foram entrevistados Erison, 23, e 

Leon, 22, (William, 24, Dan, 23, e Rodrigo, 23, não tiveram interesse em 

participar do encontro).  

Também foram tomados depoimentos do morador Severino Antônio 

Bezerra, 75, por ser apontado, pelos moradores do bairro, como um dos seus 

cidadãos mais antigos, há 50 anos no lugar; do Vice-presidente da Associação 

Comunitária do Alto José do Pinho, Marcos Antônio da Silva, 46, uma vez que o 

titular preferiu delegar a este a responsabilidade pela entrevista, alegando que 

ele seria o seu substituto em menos de um mês, a contar da data marcada para 

a conversa; do historiador Jaílson Leonardo de Oliveira, 37, morador e diretor do 

grupo teatral do bairro, um dos mais articulados personagens do morro, com 

passagens por algumas gestões do Conselho de Moradores e testemunha da 

emergência da cena punk, e de Lúcia Helena Ramos, 40, diretora da ONG 

Instituto Vida, que originalmente foi responsável pela estruturação das ações 

sociais das bandas junto à comunidade. As entrevistas tiveram como base 

                                                 
5 Vocalista da banda Devotos. 
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informações levantadas nos jornais pesquisados e na observação do próprio 

campo. Os depoimentos foram gravados e se encontram transcritos nos anexos 

desta dissertação.  

Foram analisadas matérias, notas e críticas publicadas no Diário de 

Pernambuco e no Jornal do Commercio, de 1988 a 2000, recorte definido em 

função do ano de formação da banda Devotos do Ódio (1988) e do fechamento 

da década (2000), período que assistiu à ascensão e ao declínio do movimento 

mangue beat, responsável, entre outras, pela descoberta da música produzida no 

Alto José do Pinho e pela conseqüente (e aparente) consolidação da 

representação cultural do bairro. Vale ressaltar que, efetivamente, a 

representação midiática foi constituída ao longo de oito anos, já que somente em 

1993 começam a ser publicadas as primeiras matérias sobre esta cena musical e 

que, depois de 2000, passado o boom da cena mangue, o Alto José do Pinho 

entrou em uma fase de menor evidência nos meios de comunicação da cidade. 

A partir desse corpus, buscou-se fundamentação empírica para abordar o 

presente objeto de pesquisa com o propósito de traçar a complexa trajetória de 

existência cultural de um movimento, a partir de sua representação através da 

mídia, suas estratégias discursivas e mecanismos de sobrevivência, sua história 

na comunidade e a história da própria comunidade ao longo de uma década de 

exposição midiática. Minha intenção é oferecer uma visão desse objeto – o punk 

rock no Alto José do Pinho – que ultrapasse a imagem consensual já instituída 

pela mídia e descreva os múltiplos percursos e sentidos constituídos por esses 

agentes em seus contextos.  

Acredito tratar-se de uma abordagem esclarecedora tanto na perspectiva 

do fazer científico – a produção de conhecimentos a partir do estudo de caso de 

um objeto, permitindo a compreensão, ainda que pontual, da configuração do 

mosaico cultural do Estado de Pernambuco na década de 90 -, quanto na direção 

de uma crítica aos meios de comunicação de massa no jogo social do cotidiano.    
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2 – Percurso histórico 

2.1 - O nascimento da juventude 
 
 

A crise do racionalismo da sociedade industrial começou a ganhar 

materialidade a partir da década de 1960, principalmente através do discurso da 

juventude - que passou, então, a constituir uma categoria de análise das ciências 

humanas - e da intelligentsia engajada, que deu voz às suas frustrações diante 

da sociedade moderna e às subjetividades de sua própria crise. Movimentos 

estudantis ao redor do mundo, como o maio de 68 francês, a ideologia hippie e 

as rebeliões produzidas pelo rock’n’roll6, testemunharam o esgotamento de um 

modelo político-econômico falacioso e excludente, que pôs em marcha as 

revoluções comportamentais tratadas neste capítulo. 

Há pelo menos duas grandes tradições de estudos da juventude no cenário 

urbano. A primeira, americana, surgiu ainda nos anos 30, impulsionada pelas 

pesquisas sociológicas em torno da delinqüência juvenil e retomada, nos anos 50 

e 60, com os estudos de Parsons e Merton, já sob o enfoque da rebeldia e dos 

desvios de comportamento, decorrentes de um processo desordenado de 

crescimento urbano e da falta de oportunidades oferecidas pela sociedade 

industrial (FAUSTO NETO e QUIROGA, 2000). Os pesquisadores americanos 

também atentavam para o fenômeno dos choques étnicos provocados pela 

migração acelerada, que acabava por redesenhar a cartografia urbana e produzir 

zonas de marginalidade, onde as dificuldades de adaptação sócio-cultural e a 

segregação social levavam ao surgimento de gangues e bandos juvenis. Teoria 

esta que diz respeito, basicamente, aos agrupamentos da juventude pobre 

americana.              

Da escola francesa, a segunda na tradição internacional de estudos da 

juventude e cuja perspectiva está mais próxima do enfoque adotado neste 

trabalho, considera-se a importância do fermento juvenil (MORIN, 1977) no 

processo de rupturas desencadeado a partir de então, levando-se em conta a 

inquietação, o desejo de mudanças e a condição marginal desse grupo etário, 

                                                 
6 A expressão rock’n’roll é usada, aqui, no sentido explicitado por Jeder Janotti Jr (2003), compreendendo a 
produção do rock em suas origens, entre as décadas de 1950 e 1960, com forte influência do blues e rhythm 
and blues afro-americanos.  
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excluído das decisões do mundo adulto. Morin (1997) aponta, ainda na década 

de 1950, o surgimento de uma cultura-adolescente no interior da cultura de 

massas, formada por bandos marginais de adolescentes que encontram 

referência no cinema representado por astros como Marlon Brando (The Wild 

One, 1955) e James Dean (Rebel Without a Cause, 1956), amplificada pela 

música (o rock) e pela dança (o jerk), e traduzida em atitude diante da vida. 

Ao longo dos anos 60, essa cultural juvenil se espalha rapidamente pelos 

países ocidentais, rompe as fronteiras do leste e chega aos países do chamado 

Terceiro Mundo, solidificando-se como um movimento que se manifesta nas 

expressões artísticas, nos comportamentos, nos modos de vestir e até mesmo 

nos lugares de convergência e segregação da juventude em grandes centros 

urbanos, como Nova Iorque e Londres, constituindo a autonomia cultural desse 

fenômeno. A juventude se transforma em agente catalisador e propagador de 

um estilo moderno e cosmopolita (DIÓGENES, 1997). 

Pode-se falar em juventude, enquanto fenômeno cultural, como resultado 

da explosão midiática do pós-guerra, conseqüência das transformações 

econômicas, tecnológicas e sociais, que propiciaram o surgimento da cultura pop, 

baseada em uma nova estrutura de produção, circulação e consumo culturais 

(JANOTTI JR., 2003). É aí que também se localiza o aparecimento de um 

mercado musical direcionado a esse público. O rock, atrelado a este mercado, 

materializa, como nenhuma outra expressão cultural pós-moderna, o paradoxo 

entre rebeldia e consumo. O sonho de libertação dos padrões morais vigentes, 

sintetizado nas atitudes dos jovens, forjou a criação de uma cadeia industrial 

alimentada pela moda, pelo cinema, pela televisão e pela música.  

No Brasil, até meados dessa década, em conformidade com o pensamento 

sociológico dominante, a juventude é investigada ora como um produto da 

sociedade moderna ocidental, fase de transição e de preparação para a 

complexidade das relações na sociedade industrial, atrelada, portanto, a uma 

classe social (somente os filhos das classes privilegiadas podem experimentar 

esse interregno entre a escola e o trabalho), ora como uma construção cultural 

independente de condições materiais e históricas para realizar-se, levando 

alguns anos para ser compreendida como plural e fruto de situações e 

significações diferenciadas (ABRAMO, 1994). 

Sensíveis ao desejo de libertação dos padrões normativos opressivos, os 

jovens, independente do grupo social de origem, sofrem, com mais intensidade, 
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o impacto da ruptura da mitologia da felicidade, propagada pelos meios de 

comunicação de massa, sobretudo pelo cinema e pela indústria do lazer, até a 

década de 60. Até mesmo aqueles que têm acesso aos bens materiais 

disponibilizados pelo sistema industrial, sofrem a angústia da solidão e a neurose 

da vida moderna. A crise do funcionalismo da sociedade tecnológica só encontra 

paralelo na crise da família, do casamento, do amor, da relação entre pais e 

filhos e dos valores morais da sociedade ocidental. 

 

“A euforização recua, enquanto progride a problematização 
(...). O neo-modernismo assume cada vez mais a figura do 
neo-arcaísmo, que às vezes atinge uma força de rompimento, 
como no fenômeno hippie ou nas comunas californianas”. 
(MORIN, 1977, p.121) 

 

Percebe-se que o rock firma-se como tradução das frustrações da 

juventude em relação às promessas de abundância e paz do pós-guerra - sem 

ressonância nos dispositivos sociais ofertados pelo Estado - e que, a partir de um 

determinado momento, extrapola a sua condição de gênero musical de 

adolescentes para representar os anseios de toda uma geração.  Ultrapassa as 

fronteiras das escolas secundárias e chega às universidades para agregar novos 

valores e sonoridades, plantando a semente de atividades como a imprensa 

alternativa e os fanzines7 - estes, resgatados da década de 20, quando eram 

editados pelos fãs de ficção científica -, as oficinas de teatro e cinema, e 

expressões que levavam ao autoconhecimento, inclusive através do uso de 

drogas lisérgicas (JANOTTI JR., 2003). Vem daí, segundo este autor, a 

designação da expressão contracultura. 

A socióloga Glória Diógenes (1997) aponta três gerações culturais 

identificadas com a juventude, enquanto categoria social: a situada entre o final 

da Segunda Guerra e a década de 50, cujo lema é a rebelião da subjetividade, 

chamada geração existencialista; a que se expande entre os anos 60 e 70, 

chamada geração da alienação, rebelando-se contra a ideologia da abundância e 

do progresso industrial, e reivindicando para si o sentido da vida; e, por fim, a 

que emerge nos anos 80, dando prosseguimento, e, simultaneamente, 

                                                 
7 Os fanzines originais eram feitos em copiadoras, grampeados, sem numeração de páginas, direitos autorais 
ou rentabilidade. Atualmente são editados em diversos formatos. Sua função é expressar opiniões, idéias e 
pensamentos de determinados grupos.    
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invertendo os signos das gerações anteriores, permitindo todo tipo de rebelião, a 

chamada geração pós-moderna. 

Falando sobre a cultura adolescente, a partir da emergência da cultura de 

massa, Morin (1977) destaca a ambivalência dessa classe de idade8 que tenta 

diferenciar-se do establishment da mesma forma que define códigos de consumo 

e propaga valores, dando sinais de integração à lógica econômica da indústria 

cultural. Apesar de originada na desesperança e em oposição ao progresso 

industrial, apesar do desejo de diferenciação e da necessidade de ser 

reconhecida como Outro, há um movimento de assimilação que denuncia a sua 

bipolaridade. O autor investiga a cultura juvenil no esforço de compreender como 

contra-tendências marginais se transformam em tendências dominantes, 

apontando para a metamorfose da cultura de massa a partir do movimento 

underground norte-americano, do pop e das revoluções estudantis.  

Para ele, há que se observar a dialética entre os feedback positivo e 

negativo9 para se analisar a consolidação de uma tendência em um determinado 

período de tempo. Entende que, na busca de modelos padronizados, a indústria 

de bens simbólicos necessita de modelos opostos ao padrão - que conceitua 

como pares antitéticos - através dos quais, ainda que fora da lógica 

exclusivamente econômica-mercadológica, é garantida a originalidade da 

produção cultural. Nessa perspectiva, percebe-se que a nova cultura juvenil 

difunde valores não-conformistas e amplifica as vozes dissidentes, mas a sua 

revolta é integrada ao sistema, que se apropria da criatividade dos meios 

marginais para transformá-la em bem de consumo.  

Morin (1997) fala, esquematicamente, em uma divisão entre o que seria a 

ala direita da cultura juvenil, inteiramente integrada e assimilada, e a ala 

esquerda, “na qual a destruição supera o consumo” (IBIDEM), referindo-se à 

proximidade das drogas pesadas, da conjugação festa-violência, da contestação 

política. Em uma abordagem especificamente musical, mas que faz ecoar a fala 

de Morin, Janotti Jr. (2003) situa que, a partir dos anos 70, surgem duas 

                                                 
8Morin (1997) toma emprestado da Etnologia a noção de classe de idade, considerando que a cultura juvenil 
cristaliza singularidades geradas pelo conjunto do processo social. Essa classe se superpõe às classes sociais e 
resiste, como conceito, em razão da sua ambivalência: “a noção de idade conduz ao que é transitório (a 
evolução de qualquer indivíduo) e, de outra parte, a noção de classe designa, nesse fluxo constante, uma 
categoria estável”. No entanto, o autor considera que, ao mesmo tempo em que o processo de 
amadurecimento dos jovens é rápido e constante, há um princípio permanente de definição e estruturação da 
juventude na sociedade. 
 
9O autor defende que o feedback positivo estimula a extensão da tendência, provoca uma ressonância, um 
desvio que cresce por si. O feedback negativo opera de forma contrária: é o freio, a regulação, o controle.  
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vertentes no universo roqueiro: a que dilui o rock na música pop, digestiva e 

comercial, e a que proporciona o surgimento de formações mais específicas e 

radicais, como o heavy metal e o punk rock, o que permite enxergar o poder 

insurrecional e a vocação dissidente desse rock, em uma espécie de adesão 

negativa à cultura de massa.            

 

2.2 – O punk rock 

Nesses termos, o punk rock surge à esquerda do rock, como subgênero 

deste, rebelando-se contra o individualismo e a intelectualização estilística que 

então contaminavam o rock e insurgindo-se contra o otimismo psicodélico da era 

hippie do ‘paz e amor’ (MUGGIATTI, 1973). Como pano-de-fundo, havia a 

estagnação econômica, a crise do petróleo, os altos índices de desemprego, a 

falta de perspectivas econômica e educacional para os filhos das classes menos 

favorecidas, o terror revelado com o fim da Guerra do Vietnã. Tomou forma, para 

expressar a fúria, o desencanto e o inconformismo dos jovens dos subúrbios da 

Inglaterra e dos Estados Unidos, em meados da década de 70. Por trás desse 

cenário político-econômico, o movimento punk tem como motor a intenção 

cultural e ideológica de integrantes de bandas de rock - Glen Matlock, do Sex 

Pistols, Joe Strummer, Paul Simonon e Mick Jones, do Clash, além de 

empresários importantes, como Malcolm McLaren - vários deles egressos de 

escolas de artes, que entendem a estética e a atitude punk no contexto dos 

choques de valores, das performances artísticas e das teorias de subversão e 

moda (FRIEDLANDER, 2004).  

Mas, a música, a visão de mundo e o estilo punk têm origens na década de 

60. Palavra que designa, em sua acepção original inglesa, pessoa sem 

qualificação, coisas sem valor ou madeira podre, o punk conquistou a adesão da 

vanguarda artística de Nova Iorque, com uma estética de ataque à tradição e à 

autoridade, e uma devastadora atitude de transgressão de valores. O nascedouro 

do movimento, nos Estados Unidos, remonta ao Velvet Underground, grupo 

fundado em 1965 e recebido pelo establishment como obsceno, libertino e 

marginal, e a uma cena pré-punk difundida pela música dos Stooges [1967], 

marcada pelo experimentalismo sonoro e radicalismo político, e pelo estilo 
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corrosivo do MC5 e New York Dolls. Eram grupos que estavam à margem do 

pop/rock institucional e que chocavam as sensibilidades culturais da época. 

Violência no palco, minimalismo musical, comportamento autodestrutivo 

remontam à ancestralidade do punk. 

O movimento teve seu berço na gravadora Factory, de Andy Warhol, no 

East Village, freqüentada por um exército de freaks e superstars do circuito 

underground novaiorquino, bárbaros que navegavam nos canais subterrâneos da 

cultura de massa e que, com suas drogas anfetamínicas e alucinógenas, suas 

roupas extravagantes e perversões sexuais, ajudaram a construir a ideologia 

niilista do punk rock: “Sortudos serão aqueles que morrerem”, diz o personagem 

Long John Silver, em A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, 1954, 

resgatado pelos jovens da época. A violência de filmes como A Clockwork 

Orange, (Laranja Mecânica), 1972, adaptação de Stanley Kubrick da obra de 

Anthony Burgess, também traduzia a angústia dessa geração e inspirava atitudes 

mais radicais (BIVAR, 2003).  

No interior da contracultura, existia, à época, certo inconformismo e 

hostilidade ao contingente branco de classe média do movimento hippie, 

representado por jovens que tomavam ácido e cultuavam valores 

transcendentais, mas que podiam retornar para o aconchego e segurança das 

casas dos seus pais, ao contrário dos jovens que vinham de outra realidade 

social e não tinham opção de futuro. Em entrevista aos jornalistas Legs McNeil e 

Gillian McCain, autores do livro Mate-me, Por favor (Please, Kill me, 1997), o 

poeta e músico Ed Sanders10 comenta o surgimento de um tipo de hippie 

lúmpen: 

“(...) que vinha de uma verdadeira infância de maus tratos – 
com pais que o odiavam, pais que o haviam rejeitado (...) e 
esses garotos se transformaram num tipo hostil de gente de 
rua. Tipos punks.” (MCNEIL e MCCAIN, 2005, p. 37-38). 

A palavra punk começou a ser associada à cena musical a partir do 

surgimento da revista Punk, em 1975, primeiro fanzine do circuito underground, 

que teve como inspirações o cartunista Harvey Kurtzman, idealizador da revista 

Mad, e o disco Go Girl Crazy!, do Dictators. Os editores eram Legs McNeil, que na 

época produzia filmes para uma comunidade hippie em Nova Iorque, o cartunista 

                                                 
10Poeta, integrante da banda folk-smut Fugs, proprietário da Peace Eye Bookstore, dono do fanzine literário 
Fuck You: A Magazine of the Arts, e autor de The Family, obra sobre a família de Charles Manson. 
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John Holmstron e o comerciante Ged Dunn: 

“A palavra ‘punk’ pareceu ser o fio que conectava tudo que a gente 
gostava – bebedeira, antipatia, esperteza sem pretensão, absurdo, 
diversão, ironia e coisas com um apelo mais sombrio.” (IBIDEM, p. 
266) 

O punk trouxe à tona uma estética de excessos que se materializava no 

visual: cabelos espetados, coloridos ou de corte moicano, botas e coturnos de 

couro, calças e camisetas rasgadas, correntes, piercings, tatuagens, insígnias 

nazistas e comunistas. A agressividade visual era transportada para os palcos em 

apresentações performáticas – atitude absorvida do glitter-rock – e que 

reforçavam os estereótipos de violência e provocação relacionados ao 

movimento. Em muitas das apresentações dos Stooges, por exemplo, Iggy Pop 

subia ao palco, em completo estado de demência, se atirava em cacos de vidros, 

vomitava em cima do público, caía no chão e esquecia as letras das músicas. As 

platéias comungavam desse transe catártico, transformando recepção em ação, 

reproduzindo o que a pesquisadora Janice Caiafa (CAIAFA apud DIÓGENES, 

1997), estudando o movimento punk brasileiro, identifica como o rompimento da 

passividade das atividades da esfera social. É uma relação de troca: as bandas 

se empenham em derrubar as barreiras entre músicos e platéias, incitando 

atitudes violentas com palavras e gestos; o público responde jogando latas, 

pulando, cuspindo. 

Assim como os headbangers, em seu ritual de celebração às guitarras do 

heavy metal, a dança punk evoca o ethos machista da classe trabalhadora, com 

jovens se atirando na pista de dança e parando, a cada quatro ou cinco minutos, 

para trocar socos com os companheiros. Os punks também aderem ao pogo, 

dança que teria sido criada por John Beverly (Sid Vicious), segundo afirma o 

crítico Paul Friedlander (2004) em Rock and Roll, Uma história social, e que 

consiste em uma espécie de coreografia na qual os jovens pulam como bonecos 

de mola e se empurram no meio do salão.   

Janotti Jr. (2003) ressalta que o surgimento do punk cristalizou a tensão 

entre a revalorização das pequenas casas de shows, das bandas de garagem, do 

‘faça você mesmo’ - reativando o circuito underground, relacionado aos porões, 

becos, lojas e pontos de encontro e circulação de rockers, e que constituem uma 

cadeia de comunicação paralela aos conglomerados multimidiáticos -, e as 

indústrias culturais institucionais. Mas, segundo ele, ao invés de expressar essa 

 24



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

incompatibilidade, aparentemente indissolúvel, “o punk apontou para a natureza 

processual do rock” (JANOTTI JR., 2003, p. 49). Ou seja, também o underground 

seria alimentado – e se alimentaria – da cultura hegemônica.  

Este autor analisa a importância do punk rock situando-o em uma das 

muitas genealogias do rock, destacando, contudo, que esse subgênero é fonte de 

apropriações locais diferenciadas, nos quatro cantos do mundo, apesar de sua 

matriz globalizada. Ilustra a afirmação resgatando o trabalho de Dick Hebdige 

(Subculture: the meaning of style, 1979), que relaciona o movimento à 

subcultura da classe operária inglesa; contrapondo-a às discussões geradas por 

Andy Bennett, que ressaltam o fato de que, antes de vir dos bairros populares, o 

punk teria sido descoberto por jovens universitários das classes média e alta, 

como fruto das relações entre classes sociais distintas e possibilidades estéticas 

do gênero. Fenômeno este, aliás, que pode ser observado no Brasil, em meados 

da década de 70, quando o movimento teve, entre seus seguidores, jovens de 

classe média alta, como Herbert Vianna e Renato Russo, então líder da banda 

punk Aborto Elétrico, de 1978, entre outros, que difundiram a poética punk no 

país, e, a partir dela, fundaram a cena musical de Brasília, de grande 

contribuição para a expansão da indústria fonográfica brasileira nos anos 8011. 

No que diz respeito às apropriações locais do gênero punk, é preciso 

considerar, ainda, a profusão de cruzamentos possibilitados pelo rock, no caso 

específico do Brasil, com a musicalidade negra de ritmos como o ska e o reggae, 

que permitiram o surgimento de sonoridades como o forrocore (mistura de punk 

hardcore com forró) difundido por grupos como Raimundos. Como lembra Janotti 

Jr.: 

“Olhando o desenvolvimento do gênero punk em países 
diversos como Alemanha, Brasil e Hungria é possível perceber 
como as apropriações locais ganharam peso nas expressões 
roqueiras. Da apropriação de cunho facista, desenvolvida pelo 
subgênero skinhead às feições políticas do hardcore, o punk 
funciona como fonte para apropriações de leituras 
completamente diferenciadas, resultando assim o peso das 
negociações locais.” (JANOTTI JR., 2003, p. 49) 

 

 

                                                 
11 Mais sobre a cena musical de Brasília em MARCHETTI, Paulo. Em Janotti Jr, 2003, mais detalhes sobre a 
emergência da indústria fonográfica brasileira. 
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De uma maneira geral, pode-se falar na encenação da estética punk, onde 

é delimitado o afastamento entre os que partilham uma identidade marginal e o 

conjunto restante dos indivíduos inseridos na ordem social dominante. Há que se 

introduzir aqui as categorias de vanguarda, marginal, independente, alternativo, 

tão fortemente associadas a um ideário inaugurado nos anos 60, cujo mote era a 

dessacralização dos espaços culturais, a oposição ao sistema e a resistência 

cultural (OLIVEIRA, 2002), as quais não é possível dissociar do punk rock, que se 

trata, segundo Hebdige (HEBDIGE apud CONNOR, 2000), de uma forma oblíqua 

de chantagear as estruturas de dominação. Investigando os movimentos 

culturais alternativos, Edelcio Mostaço conceitua o alter-nativo como: 

“(...) aquele que nasceu ‘diferente’, que possuindo por filiação 
o tronco do Poder, dele se afasta, se desqualifica e, no limite, 
o renega. Ainda que quase sempre um ‘alternativo’ professe 
uma ideologia ‘independente’, esta relação não é de causa e 
efeito; e nem esta relação necessita dar-se ao contrário.” 
(MOSTAÇO apud OLIVEIRA, 2002, p.61) 

Observa-se o desejo de destruição dos valores hegemônicos pelo punk 

rock, o posicionar-se do lado contrário às instituições normativas, ao mesmo 

tempo em que se vislumbra o sentimento “fraterno” de partilha de grupo, que 

lhe fortalece e lhe habilita, performaticamente, a definir novos códigos de 

consumo cultural. Características que encontram ressonância no esforço de 

conquista de inserção, nos campos do consumo e da estetização de conduta, 

apontado por Glória Diógenes (1997), em seu estudo sobre rebeldia juvenil e as 

tramas de exclusão e violência. Para a pesquisadora, o exílio voluntário das 

gangues representa uma estratégia de ocupação de espaços, que lhes permite 

romper as barreiras da “zona escura” e se projetarem, ainda que através da 

violência. Recorre-se aqui a essa analogia com as gangues para afirmar que, da 

mesma forma, a rebeldia punk tem como motor a partilha grupal - em outras 

palavras, a produção de sentidos coletivos - e a ambição, ainda que subjetiva, de 

visibilidade social. 

“O movimento, os gestos, a sua expressão visual enunciam 
sua inserção no tecido urbano, no qual sua estetização se 
sobrepõe à palavra, instaurando uma comunicação em 
movimento.” (CAIAFA apud DIÓGENES, 1997, p.122) 
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O fenômeno punk parece perfeitamente identificável com o vasto 

repertório de bricolagens e justaposições de fragmentos heterogêneos, muitas 

vezes aparentemente incompatíveis, colocados à prova pelo pós-modernismo. 

Connor (2000) cita Hebdige, quando este situa as inversões conotativas e as 

colagens estéticas dos punks nos anos 70, “com sua raivosa reciclagem dos 

detritos da vida metropolitana” (HEBDIGE apud CONNOR, 2000, p. 155), 

lançando luz sobre a capacidade dos punks de distorcerem e inverterem 

significados. O que remete, por exemplo, ao uso de suásticas por bandas como 

Ramones e Dead Boys, e, depois, por um exército de seguidores ao redor do 

mundo, atitude que, em um primeiro momento, chocava até mesmo os 

simpatizantes do movimento (MCNEIL e MCCAIN, 2005).  Para Hebdige, ao opor 

ironicamente estilos, o punk dissolve toda a expressão dos estilos que contrapõe: 

“Enquanto o estilo revoltado diz o que tem a dizer de maneira 
relativamente direta e óbvia, permanecendo com um 
compromisso com um sentido ‘acabado’, com o significado, 
aquilo que Kristeva chama de ‘signification’, o estilo punk está 
num constante estado de montagem, de fluxo. Ele introduz 
um conjunto heterogêneo de significantes passíveis de ser 
superados a qualquer momento por outros não menos 
produtivos. Convida o leitor a mergulhar na ‘signifiance’, 
perde o sentido de direção, a direção de sentido. À deriva do 
significado, o estilo punk vem a aproximar-se do estado que 
Barthes descreveu como uma ‘flutuação (da própria forma do 
significante); uma flutuação que nada destruiria, mas se 
contentaria simplesmente em desorientar a Lei’.” (HEBDIGE 
apud CONNOR, 2000, p. 126)  

A fala de McNeil e McCain corrobora a idéia de esvaziamento de 

significantes, através das encenações e táticas de choques adotadas pelos punks 

nos anos 70: 

“Os Ramones cantavam que eram názis na canção Today Your 
Love/Tomorrow The World, mas não eram názis. Veja bem, 
toda cultura dos anos setenta era baseada em ser ‘legal’. 
Você tinha que ser legal. Não foi por acaso que as carinhas de 
Smiley viraram o símbolo dos anos setenta. Então, quando os 
Ramones cantavam que eram názis, na verdade estavam 
dizendo: Nós nos recusamos a ser legais.”  (MCNEIL e 
McCAIN, 2005, p. 14)  

Nesse tocante, em particular, é prudente ressaltar, afastando uma idéia 

aceita e reproduzida pelo senso comum, que a proximidade entre punks e 
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skinheads se dá num plano estético, o que pode ser comprovado em suas 

preferências musicais – o rock cru, ruidoso e agressivo – na semelhança de suas 

roupas e nas cabeças raspadas adotadas por alguns punks. Não há, entretanto, 

comunhão ideológica entre os dois movimentos, como ressalta O’Hara (2005), 

observando a apatia política, o conformismo, a violência, o racismo e a 

ignorância dos skinheads em oposição à crescente radicalização política dos 

punks.  “A partir de meados dos anos 80, ficou claro que os skinheads eram 

inimigos de uma cena punk construtiva, com sua violência constante em shows e 

suas ligações com organizações racistas” (O’HARA, 2005, p. 53-54). 

No cenário musical, uma década antes do embate público entre punks e 

skins, são os Ramones [1974, EUA] que aparecem como expoente maior da 

expressão cultural punk, passando a embalar jovens marginalizados ao redor do 

mundo. Na Inglaterra, Sex Pistols [1975] e The Clash [1976] ajudariam a definir 

a identidade musical do punk rock. O ativismo político anti-establishment e a 

simplicidade musical das composições – os Ramones popularizaram as canções 

de dois minutos e meio, que, de uma maneira geral, não acrescentavam 

inovações sonoras ao gênero – foram decisivos para o avanço da estética punk 

entre jovens das classes populares, que encontravam alternativa à sofisticação 

musical do rock progressivo (entre o rock e a música erudita) e às “plumas e 

paetês” do glitter (ou glam) rock. Os punks pretendiam “purificar o rock de 

estádio aristocrata” (CONNOR, 2000, p. 150). 

Entendiam, então, que o rock havia perdido sua vitalidade e motivações 

originais, com a consagração de grandes bandas de pretensões orquestrais, 

cujas apresentações aconteciam em palcos gigantescos, com a manipulação de 

toneladas de equipamentos de som. O punk se rebelava contra o estrelismo pop, 

já que nascia sem a sustentação de esquemas empresariais ou do mercado 

fonográfico, propagando uma música simples, “crassa”, segundo os críticos, e 

que poderia ser produzida por qualquer adolescente seguindo a máxima do ‘Do it 

yourself’.  Era o retorno às origens primais do rock. 

“Ao expor o grotesco, ao insultar a sociedade de consumo, ao 
desprezar os partidos políticos e ridicularizar a felicidade 
artificial, os punks representaram um soco na sociedade 
tradicional. Exibia-se à morbidez, o sentimento de vazio 
existencial, sintoma da sociedade doente.” (DO CARMO, 2003, 
p.126).  
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Os defensores da estética punk queriam provar que, ao contrário do que 

se acreditava nos anos 70, a capacidade de tomar iniciativas, como montar uma 

banda, não estava atrelada ao dinheiro. Não importava nem mesmo o fato dos 

integrantes dessas bandas não saberem tocar instrumentos. Na base de tudo, 

existia uma raiva gerada pelo fato da cultura ter se tornado corporativa e 

excludente. A idéia musical era de retomada do rock’n’roll básico dos anos 50 e 

60; a diferença estava na virulência das letras que expressavam dor - no caso 

dos grupos americanos - e fúria - no caso das inglesas (MACNEIL e MCCAIN, 

2005, p. 45). 

O Sex Pistols chocou a Inglaterra com versos que agrediam a monarquia e 

a sociedade contemporânea – o disco God Save the Queen (Virgin Records), 

lançado no ano do jubileu da rainha Elizabeth II, em 1977, teve execução 

proibida pela BBC, mas atingiu o segundo lugar nas paradas do país – 

transformando o grupo num fenômeno de mídia. Antes disso, a banda já atingia 

a marca das 40 mil cópias vendidas, com o disco Anarchy in the UK (EMI), 

cantando palavras como anti-Cristo, anarquia e destruição. A potência de sua 

retórica anti-sistema passou a ser comparada à poética contestatória dos 

situacionistas12 e a outros movimentos de vanguarda no mundo, caracterizados 

pela crítica ao legado cultural do Ocidente e da modernidade, ao avanço da 

racionalidade e do bem-estar burgueses e ao desenvolvimento industrial e 

urbano. O punk era, então, a negação total da cultura, do absurdo, da 

incoerência. O crítico musical Greil Marcus, ressaltando a analogia entre o punk e 

as vanguardas, afirma que: 

“Every new manifestation in culture rewrites the past, 
changes old maudits into new heroes, old heroes into those 
who should have never been born. New actors scavenge the 
past for ancestors, because ancestry is legitimacy and novelty 
is doubt – but in all times forgotten actors emerge from the 
past not as ancestors but as familiars. In the 1920`s in 
literary America it was Herman Melville; in the rock`n`roll 
1960`s it was Mississippi bluesman Robert Johnson of the 
1930`s; in the entropic Western 1970`s it was the carefully 
absolutist German critic Walter Benjamim of the 1920`s and 
1930`s. In 1976 and 1977, and in the years to follow, as 
symbolically remade by Sex Pistols it was, perhaps, dadaists, 

                                                 
12 Grupo fundado por intelectuais franceses, em 1952, que alcançou notoriedade máxima em maio de 68, 

quando saiu às ruas de Paris gritando slogans em defesa de uma nova ordem social. 
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lettrists, situationist, and various medieval heretics.” 
(MARCUS, 2003, p. 28) 

É comum a comparação do punk com movimentos artísticos anteriores. 

Graig O’Hara (O’HARA, 2005) lembra que os primeiros punks, talvez 

inconscientemente, utilizaram táticas revolucionárias das vanguardas, como os 

estilos incomuns, a quebra das fronteiras entre expressão artística e vida 

cotidiana, a provocação intencional da audiência, o uso de atores/artistas 

inexperientes e a reorganização – ou desorganização – de estilos e atitudes 

tradicionais. Alguns autores, como Dick Hebdige (HEBDIGE apud CONNOR, 

2000), percebem o movimento punk como uma versão atualizada do Dadaísmo13 

; O’Hara prefere compará-lo ao movimento futurista, lançado em 1909, a partir 

da publicação de um artigo no jornal francês Le Figaro, assinado por Filippo 

Marinetti14. Outro ponto em comum entre o punk e o movimento futurista, 

segundo este autor, eram as vestimentas: 

“Os futuristas queriam levar suas mensagens antiarte para as 
ruas usando roupas ultrajantes, brincos e maquilagem. Mais 
tarde, os punks ligados à moda da Kinks Road, em Londres, 
fizeram o mesmo. Uma diferença importante é que o punk 
evoluiu além da tática de choque dos cabelos coloridos e 
coleiras de cachorro para ter uma filosofia relativamente 
coesa, que tem pouco ou nada a ver com um estilo de moda 
em particular.” (O’HARA, 2005, p. 39-40)  

As gravadoras perceberam cedo o potencial da música punk, que 

despertava espanto e curiosidade e que se comunicava com milhares de jovens 

no mundo. O movimento, no entanto, vivia um processo de degradação 

autodestrutivo gerado na intimidade das próprias bandas, em torno das quais 

erigia-se a cultura junkie, regada a drogas como a heroína, e ao descontrole da 

violência no seio da juventude punk, seja nas apresentações das bandas ou em 

suas atitudes nas ruas. As estrelas da cena, que haviam deixado os circuitos 

alternativos de produção e distribuição e assinado contrato com gigantes do 

mercado fonográfico multinacional, acabaram entregues à própria sorte. Em um 

breve período de três meses, em 1977, o Sex Pistols acumulou U$ 250 mil com 

                                                 
13 O movimento (1916-1922) despontou na França após a Primeira Guerra Mundial, questionando de forma 
contundente os valores sociais e estéticos da época, com uma arte abstrata e subjetiva. 
  
14 Tratava-se de um movimento interdisciplinar constituído por artistas plásticos, escritores, atores e 
dramaturgos, cujo propósito era a rejeição às formas de arte tradicionais e à expressão não-naturalista, e que 
buscava o envolvimento do público. 
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vendagens de discos e indenizações das gravadoras EMI e A & M Records, 

assinou, em seguida, com a Virgin Records, e, novamente, perdeu o contrato. A 

publicidade negativa em torno do punk rock quase sempre rendia maus 

negócios. Ressalte-se que a conversão da estética punk em atitude foi reforçada 

pela “teoria do caos”, que, segundo McNeil e McCain (2005), Malcolm Mclaren 

usava para definir sua estratégia como empresário dos Pistols, assumindo a 

defesa do descontrole. Algo perigoso demais para o establishment: 

“Quando os Sex Pistols aterrissaram em Atlanta, eu estava 
em Los Angeles, hospedado no Tropicana e saindo com os 
Ramones e Alice Cooper. Foi muito bizarro, porque, à medida 
que os Pistols seguiam sua viagem pela América e a histeria 
era transmitida pelos telejornais todas as noites, garotos em 
Los Angeles, e imagino que no resto do país, estavam 
subitamente se transformando, com alfinetes de segurança, 
cortes de cabelo espetado e feiúra (...) Isso não é punk – um 
corte de cabelo espetado e um alfinete de segurança? Que 
merda é essa?” (MCNEIL e MCCAIN, 2005, p.133) 

O punk rock, a partir do final da década de 70, virou patrimônio cultural 

inglês e continuou gerando problemas, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados 

Unidos, o que contribuiu para inviabilizar as carreiras da maioria das bandas da 

chamada blanc genaration. É importante compreender que, apesar do legado 

deixado pelas bandas do underground novaiorquino, da década de 60, foi a 

Inglaterra que decodificou a essência do punk, amplificando a sua voz para o 

mundo como um produto cultural. Foi a partir do Reino Unido que o punk 

transformou-se em fenômeno massivo, também graças às estratégias de 

McLaren para divulgar o trabalho dos Pistols, cuja meteórica carreira de dois 

anos repercutiu no mundo pelos canais da indústria cultural e seu braço 

midiático. Somente na Inglaterra, um jornal de porte mediano especializado em 

punk rock, como o New Musical Express, vendia 250 mil cópias semanais, em 

meados da década de 70. A imprensa musical dos países centrais era selvagem e 

exportava sua produção para o resto do Globo.  

Nos Estados Unidos, ao longo das décadas de 60 e 70, o punk, mesmo 

depois de já reconhecido formalmente como movimento, viveu circunscrito ao 

universo cultural underground, em palcos alternativos de clubes noturnos como o 

Max’s Kansas City e o CBGB, em Nova Iorque, propagando uma estética de 

negação absoluta à cultura de massa e a idéia do apocalipse simbólico: ali, não 

era a decadência do sistema que estava em questão, mas a sua aniquilação. 
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Discurso que ficava restrito à cadeia midiática dos fanzines e das revistas 

especializadas, com algumas poucas exceções de artigos e críticas publicados 

eventualmente nos grandes meios de comunicação. Na Inglaterra, ao contrário, a 

retórica punk chegou aos conglomerados multimidiáticos e ganhou as ruas como 

fenômeno cultural de identidade juvenil, levando a sua desesperança e revolta 

para o mundo. 

“(...) de repente, o que antes era uma colagem de diversos 
elementos descartáveis como alfinetes, calças usadas e 
camisetas pintadas à mão, transformou-se em mercadoria de 
boutique. Não é o caso de localizar a morte do punk. Na 
verdade, o que se seguiu foi uma profusão de gêneros e 
subgêneros musicais (...).” (JANOTTI  JR., 2003, p. 50-51) 

Ao final dos anos 70, com a ampliação dos horizontes mercadológicos do 

rock, o punk viu-se diluído pela indústria, fato conhecido como a guerra de 

estilos, que deu visibilidade ao new wave, ao ska, ao heavy metal, ao hardcore, 

ao skate-punk, ao pós-punk e a outros subgêneros do rock. Em sua pesquisa 

sobre a trajetória do movimento, McNeil e McCain (2005) afirmam que o punk 

perdeu, a partir de então, sua força vital, cujo alicerce era a crença de que os 

jovens não deviam esperar que lhes dissessem o que fazer. A grande atitude do 

punk, segundo esses autores, foi não ter nenhum compromisso político ou social, 

mas com as liberdades pessoais. Um testemunho que deve ser contraposto ao 

perfil do punk rock, quando este ressurge na primeira metade dos anos 80, com 

uma feição essencialmente proletária e anarquista. É exatamente essa matriz 

que chega ao Brasil, embora, no país, o movimento tenha recebido novos 

contornos estéticos e ideológicos. 

Deve-se ressaltar que o punk rock, em sua corrente anarquista, 

acompanhou o nascimento de movimentos sociais de minorias étnicas, sexuais e 

sócio-culturais, a partir da década de 80, passando a defender as demandas 

desses grupos e empunhar bandeiras políticas (contra a invasão de países pobres 

pelos países centrais) humanistas (contra a exploração capitalista), ecológicas 

(contra o desmatamento e a falta de políticas de preservação do meio ambiente), 

naturalistas (em defesa do vegetarianismo) e de gênero (contra o machismo, em 

defesa de gays, lésbicas e simpatizantes)... Transformou-se, assim, em 

movimento social, político e cultural, e, de alguma maneira, destruiu os rótulos e 

categorizações que lhe definiram ao longo do primeiro percurso de sua trajetória. 
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Vale lembrar ainda que, apesar dessas várias vertentes de engajamento, 

nos Estados e Unidos e na Inglaterra, ao longo da década de 80, o punk rock 

irrigou, com a sua energia transgressiva, os circuitos do underground, a partir da 

matriz mais radical e violenta do movimento, sob a estética do hardcore, 

inspirando dezenas de bandas e permitindo o cruzamento de subgêneros 

derivados do rock e dos seus respectivos sentidos.  

“Os Sex Pistols podem ter sido importantes para o punk, mas 
será que eles mereciam as dezenas de livros acadêmicos 
meias-bocas sobre cultura pop que se escreveram sobre eles? 
O punk como música e movimento não se encerrou neles e 
depois reapareceu de súbito 13 anos mais tarde em Seattle, 
como alguns historiadores de música querem que o público 
em geral acredite (...) Para aqueles que continuam envolvidos 
na cena (e quando digo envolvido, quero dizer mais do que ir 
aos shows e comprar discos), o punk se torna mais que isso. 
Ele se torna uma comunidade e uma verdadeira via para se 
compartilhar idéias e fazer mudanças, tanto no âmbito 
pessoal como mundial.”  (O’HARA, 2005, p. 17) 

 

2.3 - Um grito que corre o mundo 

    É importante dizer que a cultura juvenil (re)interpreta os símbolos 

globalizados em função de trajetórias sócio-culturais específicas, o que ratifica a 

máxima de que, se os estilos juvenis modernos estão baseados no bricolage15, 

este não funciona da mesma forma em todos os âmbitos (SANSONE, 1997). No 

Brasil, o punk rock virou tendência a partir dos anos 80, ganhando a adesão de 

uma juventude que se rebelava contra o tédio e a falta de oportunidades de 

ascensão social, em um cenário de recessão, alta da inflação, queda da atividade 

produtiva e desilusão com um modelo econômico de exclusão. Registre-se aqui, 

como já foi dito anteriormente, a sua comunhão estética com a juventude classe 

média identificada com o universo contracultural, ao lado dos jovens dos 

subúrbios do país. Os punks brasileiros produzem, como seus pares americanos 

e ingleses, uma música barulhenta e acelerada, com letras que falam sobre a sua 

realidade particular, a luta pela sobrevivência, o cotidiano das periferias e os 

                                                 
15 O termo aqui utilizado refere-se a uma metáfora desenvolvida pela Antropologia Estrutural de Lévi-Strauss, 
cujo significado, para a teoria cultural, descreve o processo através do qual elementos são apropriados pela 
cultura dominante e seus significados são transformados muitas vezes a partir de justaposições irônicas que 
subvertem a cultura original. (EDGAR, Andrew; SEDGWICK, Peter, 2003) 

 33



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

desmandos políticos. Bandas pioneiras como AI-5, Condutores de Cadáver e 

Restos do Nada, já em 1978, começavam a conquistar as regiões periféricas do 

Brasil.  

Trata-se de um fenômeno típico de apropriação cultural, relacionado tanto 

ao consumo midiático quanto à produção de sentidos gerados a partir de canais 

de reconhecimento. Embora nos anos 70/80 as atividades dos mass media ainda 

estivessem longe dos padrões de velocidade e abrangência atuais – a Internet 

era uma realidade distante; a Music Television (MTV), canal de música 24 horas, 

ainda não havia espalhado suas subsidiárias pela América Latina, Ásia e Europa, 

inaugurando um raio de cobertura musical transcontinental -, revistas 

especializadas e fanzines já davam conta dos canais de produção locais e 

reproduziam notícias publicadas em revistas importadas. Paralelamente, a 

indústria fonográfica acompanhava a evolução tecnológica nos estúdios e seguia 

a lógica da segmentação de mercado, garantindo a disseminação da cultura punk 

no mundo. A propósito dessa partilha globalizada, Janotti Jr ressalta que 

“Nas apropriações locais estão envolvidos os locais de shows, 
a tensão com as musicalidades regionais, a diferenciação 
entre grandes cadeias de distribuição e lojas especializadas, 
enfim, as especificidades produzidas nos encontros do rock 
(fenômeno global) com os modos de produção e consumo 
regionais.” (JANOTTI JR., 2003, p.23) 

Esse consumo cultural representa a possibilidade de expressão de 

identidades constituídas através de um processo de reconhecimento conformado 

no grupo, e que se manifesta através de práticas discursivas16. Nesse sentido, o 

fenômeno cultural do punk no Brasil legitimou o encontro de jovens office-boys, 

pedreiros, comerciários, auxiliares de escritórios e desempregados, em uma faixa 

etária entre os 18 e os 25 anos, que passaram a partilhar uma identidade 

coletiva, cujo referencial musical eram bandas como Cólera, Inocentes, Ratos de 

Porão, Plebe Rude, Olho Seco e Distrito Federal, grupos que conquistaram 

visibilidade midiática a partir do festival O Resto do Fim do Mundo, realizado em 

São Paulo, em 1982. Esses jovens habitantes das periferias brasileiras passam a 

se reconhecer pelo uniforme preto - blusão de couro, jeans, camiseta, tênis ou 

                                                 
16 Adotamos o conceito de Janotti Jr. (2003) que entende práticas discursivas como a produção de sentidos de 
determinados grupos sociais, sujeitas a regras de seleção e combinação que cristalizam sua opção por 
determinadas temáticas e definem as estratégias discursivas baseadas em valores, gostos e afetos. 
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coturno, bottons com emblemas de bandas, alfinetes espetados nos corpos – e 

por uma atitude de agressividade e confronto. 

Assim, também no Brasil, observa-se o aspecto performático do 

movimento punk, nas atitudes e nas vestimentas, e a sua natureza (neo) tribal, 

que possibilita uma construção identitária através da ambiência estética e do 

olhar do outro (o grupo). Trata-se de um processo de produção de sentidos 

coletivos e de criação de novos campos identitários, que permite a emergência 

de novas linguagens e formas de atuação social. Para Antonio Bivar, “a rebelião 

punk de São Paulo não é uma cópia importada do punk de fora, mas uma 

identificação adaptada à realidade local” (BIVAR, 2003, p. 94). O que, nos 

termos de Canevacci (1996), pode ser exemplo de sincretismo cultural, como 

resultado das contaminações culturais movidas pela dinâmica das montagens e 

colagens. Nessa mesma direção, Steven Connor (2000) aponta para a aceleração 

do ciclo de inclusão desencadeado pelo rock, que se identifica ao mesmo tempo 

com os mecanismos do sistema capitalista global e com a incorporação de novos 

elementos estéticos e signos de identidade.  

“A maioria dos relatos ou celebrações do rock ou da música 
popular pós-modernos enfatiza dois fatores relacionados: em 
primeiro lugar, sua capacidade de articular identidades 
culturais alternativas ou plurais de grupos pertencentes à 
margem das culturas nacionais ou dominantes; e, em 
segundo (com freqüência, mas não invariavelmente, 
vinculado com o primeiro ponto), a aceleração dos princípios 
da paródia, do pastiche, da multiplicidade estilística e da 
mobilidade genérica.” (CONNOR, 2000, p. 151) 

O fato dos punks brasileiros beberem na fonte de uma cultura 

mundializada não deslegitima a autenticidade de suas práticas discursivas. Trata-

se, sim, de uma experiência de negociação simbólica, baseada na tensão entre a 

globalização e a localização, “um processo de unificação cultural e pressões 

antropofágicas periféricas que descontextualizam, remastigam e regeneram”, 

como explica Canevacci (1996, p. 23), a propósito do fenômeno cultural que 

chama de “glocal”. É a fricção entre o que Janotti Jr. (2005) chama de 

Comunidades de Sentidos e Grupamentos Urbanos, grupamentos estes 

empenhados na circulação dos sentidos e na retroalimentação de estilos, 

adequando-os a objetos culturais específicos. Assim, apesar de sua dimensão 

globalizada, fenômenos, como o punk, adquirem singularidades relacionadas a 
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contextos urbanos particulares, como no caso do Alto José do Pinho, que se terá 

oportunidade de analisar mais detidamente adiante.    

A partir de 1982, quando mais de 20 bandas se apresentam no festival O 

Resto do Fim do Mundo, constitui-se um circuito paralelo periférico de grupos 

punks e dezenas de gangues suburbanas propagando o movimento no país. O 

entusiasmo dos punks brasileiros aumenta com o lançamento da primeira 

coletânea do gênero, Grito Suburbano17, da circulação de fanzines, da produção 

do vídeo Garotos do Subúrbio18, e do programa da Rádio Excelsior (SP) Rock 

Sanduíche, apresentado pelo músico Kid Vinil, que divulga euforicamente o 

movimento.  A mídia brasileira sucumbe, então, à curiosidade de desvendar 

aquela novidade: séries de reportagens no jornal O Estado de São Paulo, 

matérias de destaque no jornal Folha de São Paulo, reportagens especiais em 

revistas semanais como Isto É e Veja, entrevistas nas emissoras de TV Globo, 

Manchete, Bandeirantes e Cultura, e, ainda, emissoras de rádio de São Paulo, 

tentam apreender o fenômeno. 

A cena punk brasileira, no entanto, mantém-se em um circuito alternativo 

de produção cultural em permanente tensão com a indústria cultural 

hegemônica. Há um circuito underground de consumo revitalizado nas periferias 

de todo o país e nas grandes galerias da região central da capital paulista com 

espaços que funcionam como uma espécie de campo de ocupação (ABRAMO, 

1994) onde não é difícil acontecerem brigas de canivetes e quebra-quebra entre 

grupos punks rivais, e, a partir do qual, esses grupos tentam romper as barreiras 

que lhes bloqueiam o acesso ao consumo cultural. A violência é ao mesmo tempo 

uma forma de expressão e de visibilidade.  

“Observa-se que a rebeldia juvenil se expressa e ganha 
notoriedade nos seus vários points, articulando, como ressalta 
Sposito, exclusão e integração. Essa articulação está marcada 
‘pela inserção deste jovem no mundo do consumo, da 
produção de imagens, símbolos e mídias’ e pela 
impossibilidade de consumirem grande parte dos produtos 
postos em circulação. A exclusão e a rebeldia juvenil invadem 
o palco da cidade, produzem enredos diversificados, nos quais 
a pluralidade e a diversidade da ‘visitação urbana’ se 
articulam dentro de um mesmo mote: o direito de ser 

                                                 
17 Lançada em 1982, pelo selo independente Punk Rock, com 12 músicas das bandas Olho Seco, Inocentes e 
Cólera. 
    
18  Realizado pela produtora Olhar Eletrônico, é um documentário de 45 minutos sobre a cena punk paulista, 
tido como um dos melhores registros desse universo. 
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reconhecido como cidadão e consumidor da cidade.” 
(DIÓGENES, 1997, p. 123) 

 

O movimento punk no Brasil conheceu vertentes mais e menos radicais. 

Para alguns punks, ‘não brigar’ apenas reforça o tédio da sociedade que eles se 

propõem a combater; para outros, vale mais o protesto engajado anti-sistema. 

Ressalte-se que, nos grandes shows do movimento em São Paulo, quando 

centenas de punks afluíam, em bandos, de várias regiões do estado, era 

praticamente inevitável haver pancadarias – o saldo costumava ser a destruição 

de banheiros, instalações elétricas e hidráulicas - e confusões entre grupos 

rivais. Segundo Morin (1997), a socialidade gerada no interior das gangues é 

pautada por um sentimento de pertencimento que tem como cimento estruturas 

afetivas como a solidariedade, a fidelidade, a segurança do fechamento do 

grupo. Para ele, a liberação do instinto de violência é uma resposta agressiva a 

tudo que lhe é estrangeiro. Entretanto, a voz do movimento punk no Brasil – o 

que significa dizer, as bandas com projeção midiática -, tenta desassociar o punk 

da violência, preferindo enfatizar o seu caráter político anti-establishment. 

Volta-se aqui à adesão negativa à cultura de massa, de que se falou antes, 

para ressaltar que, no interior do movimento punk, existe uma espécie de 

gradação de adesão entre os grupos, que se dividem, em linhas gerais, entre 

uma corrente mais hermética e agressiva, e outra mais política e social. Deve-se 

observar que, em um país como o Brasil, no qual a idealizada “democracia 

racial19” alimenta a projeção do mito de país sem conflitos sociais, a 

agressividade adotada por grupos juvenis, como os punks, costuma ser 

apreendida em seu aspecto mais funcional e mecanicista, como uma ameaça à 

ordem pacífica da sociedade, que precisa ser banida. Muitos autores brasileiros, 

debruçados sobre o fenômeno da violência urbana contemporânea, concordam 

que as fissuras sociais do Brasil, a desigualdade de distribuição e acesso a bens e 

recursos, vêm revelando uma “(...) conflituosidade inédita que atravessa todas 

as dimensões da vida social. ” (HERSCHMANN, 2000, p. 168). 

Pesquisadores como Herschmann e Glória Diógenes, que desenvolvem 

trabalhos com jovens excluídos, comunicação e cultura contemporânea, 

defendem que é preciso olhar com outros olhos para a questão da violência, 
                                                 
19 Expressão cunhada por Gilberto Freyre, a propósito de sua defesa de uma mestiçagem tropical, sem 
conflitos, a partir do encontro do índio, do negro e do branco na base da formação cultural brasileira, capaz de 
produzir um “efeito de abrandamento” que diluiria o preconceito. 
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alargando a noção com vistas a desassociá-la da criminalidade. Isso porque 

entendem que “o Estado é o principal detentor do monopólio legal da violência” 

(IBIDEM) – uma vez que a utiliza como recurso de manutenção da ordem social -

, e que, por isso mesmo, é necessário reconhecer que a violência é capaz de 

gerar novas expressões do social e constituir novos sentidos.  

“Poder-se-ia considerar, portanto, a violência não apenas 
como expressão de dissidências ou forma de perpetuação, 
mas também como fonte de ‘renovação’ e de vida. A violência 
é uma das peças fundamentais no dinamismo das sociedades. 
É uma forma de linguagem/comunicação, estando relacionada 
às diferenças, à heterogeneidade presente em cada 
sociedade. As sociedades são em certa proporção harmonia e 
discórdia, associação e competição. A violência possui uma 
centralidade subterrânea, isto é, apesar de não ser 
freqüentemente visível, sempre esteve presente em qualquer 
coletividade, pois, como lembra Weber, a ‘luta é o 
fundamento de qualquer relação social’”. (HERSCHMANN, 
2000, p. 169-170) 

Nesse sentido, agrupamentos punks, colocados à margem dos espaços 

normativos, impossibilitados de expressarem suas demandas sociais – e mesmo 

existenciais – encontram na violência o canal através do qual podem manifestar 

seus conflitos e diferenças com o sistema. Herschmann argumenta que esses 

conflitos emergem sob a forma de manifestações socioculturais que “encontram 

no consumo, na produção cultural e na afirmação de ‘estilos de vida’ um 

importante canal de articulação, negociação de sentidos e significado” (IBIDEM, 

p.170). Os chamados punks radicais permanecem no subterrâneo para reafirmar 

uma identidade de grupo que sobrevive à margem da experiência midiática 

individual – entre estes, não existe uma banda com projeção isolada, mas um 

movimento coletivo estruturado em atitudes – constituindo-se no imaginário 

coletivo como o Outro que dá voz e visibilidade a sua realidade violenta. 

Na outra ponta, estão os punks que fogem dos estereótipos construídos 

pelos meios de comunicação e por uma cena pré-punk niilista e autodestrutiva, 

retomando a sua filosofia original de negação de rótulos e categorizações, e 

seguindo caminhos que apontam para várias direções. Na genealogia do punk 

traçada por Graig O’Hara (2005) ele lembra a diversidade de ‘facções’ que 

emergem com a nova geração do movimento, falando sobre punks na indústria 

pornô, queer punks (homossexuais), punks vegetarianos, punks feministas, 

“skins bons”, punks da Alemanha, do Japão, do México...  Destaque-se, ainda, os 
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punks “assimilados” – sem nenhum tipo de juízo de valor sobre o termo – para 

falar sobre os que se projetam na vitrine do establishment, e, através dela, 

fazem de sua expressão cultural, meio de vida. Para estes, a possibilidade de 

aceitação e, mais que isso, de mobilidade social, é a redenção simbólica de sua 

condição de exclusão – voltaremos a este ponto na conclusão desta dissertação. 

 

 

2.4 – Como nasce uma cena 

 

Como nos demais centros urbanos do país, no Recife, o movimento punk 

tomou forma timidamente, em clubes noturnos e bares dos bairros periféricos da 

Região Metropolitana, no início da década de 80. Bandas adolescentes, com 

repertório de temáticas auto-referentes, criaram um circuito próprio de 

apresentações, quase sempre itinerante, que se estendia às capitais vizinhas 

João Pessoa (PB) e Natal (RN). Foi nesse circuito que Cannibal, Marcone de 

Souza Santos, 35 anos, baixista e líder da primeira banda de punk rock do Alto 

José do Pinho, responsável pela articulação do movimento no bairro, conheceu os 

integrantes dos grupos punks Cambio Negro HC e SS20, ambos já extintos, e 

onde encontrou motivações para buscar, na música, a sua própria forma de 

expressão. Ressalte-se que bandas pioneiras como as citadas acima, formadas 

em bairros periféricos do Recife, não adotavam o ‘uniforme’ punk partilhado por 

outras bandas brasileiras ou seguidores isolados do movimento, mesmo em 

Pernambuco20.       

À época, Cannibal tinha 18 anos, fazia bicos para levantar alguns 

trocados21 e passava as horas livres nos sebos, ouvindo discos de reggae, rap, 

hardcore, heavy metal e punk rock. Lia sobre o movimento punk na revista 

Bizz22 e se identificava cada vez mais com a música do grupo punk paulista 

Inocentes. Ele lembra que a precariedade de recursos foi um desafio a mais na 

                                                 
20 O movimento punk recifense promovia encontros semanais na estação central de trem da cidade, nas tardes 
de domingo, freqüentados por jovens dos subúrbios e de classe média da capital. O uso de coturnos, cabelos 
moicanos, roupas pretas e rasgadas não era ‘regra’ entre o grupo, figurando como acessórios individuais que 
podiam ou não ser incorporados pelos punks locais.   
 
21 Teve carteira assinada uma única vez, como funcionário de um lava-jato, mas freqüentemente se juntava à 
vizinhança para levantar casas e fazer ‘puxadas’ em residências da comunidade. 
 
22 Publicação da Editora Abril que cobria a cena do pop rock internacional, de grande importância para a 
formação musical de uma geração no país. Deixou de circular no início dos anos 90, e, em setembro de 2005, 
voltou a ser editada, com circulação mensal. 
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hora de formar uma banda, com garotos que conhecia dos tempos de escola, 

motivado pelo incentivo dos músicos do Cambio Negro e SS20. No breve relato 

da trajetória de Cannibal e seu grupo, percebe-se que o punk rock chega ao Alto 

José do Pinho pelos canais da indústria cultural e ali ganha uma versão 

intertextual, expressão que Connor (2000) utiliza para falar sobre as 

apropriações culturais a partir de um estilo-matriz: pega-se, usa-se e devolve-se 

ao mundo, com algumas modificações. Fenômeno pós-moderno típico, que 

também pode ser compreendido na perspectiva das hibridações - termo caro aos 

Estudos Culturais -, geradas a partir da combinação de estruturas, ou, nos 

termos de Canclini (2003), práticas discretas23, capazes de gerar novas 

estruturas e novas práticas culturais. 

Os hibridismos culturais, conceito tomado emprestado da Biologia e 

empregado no passado por historiadores e antropólogos para dar conta das 

mestiçagens decorrentes da expansão Ocidental, foram ressignificados pela 

teoria contemporânea, na tentativa de apreensão dos diversos processos de 

‘contaminação’ cultural. A perspectiva aberta por Canclini, no entanto, aproxima-

se do nosso objeto, na medida em que põe em evidência o poder inovador 

dessas hibridações, baseado na criatividade individual e coletiva, nas artes e na 

vida cotidiana, sem ignorar, contudo, os conflitos delas decorrentes. 

“Como a hibridação funde estruturas ou práticas sociais 
discretas para gerar novas estruturas e novas práticas? Às 
vezes, isso ocorre de modo não planejado ou é resultado 
imprevisto de processos migratórios, turísticos e de 
intercâmbio econômico ou comunicacional. Mas 
freqüentemente a hibridação surge da criatividade individual e 
coletiva.” (CANCLINI, 2003, p. XXII) 

A comunidade do Alto José do Pinho sempre foi identificada pela música 

que produziu, mais do que pela violência cotidiana comum aos bairros situados 

nas periferias das capitais do país. Historicamente, há registros de movimentos 

musicais na comunidade duas décadas depois dos primeiros tempos de ocupação 

do morro (nos anos 1930), sejam ligados à tradição folclórica regional, como os 

maracatus, troças carnavalescas e caboclinhos, sejam de maior alcance popular, 

a exemplo dos grupos de pagode, batucada e romântico/brega, ou, finalmente, 

                                                 
23 O autor chama de práticas discretas as práticas culturais já contaminadas por hibridações anteriores. 
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os vinculados à juventude dissidente24, que deram corpo ao movimento de 

música alternativa, responsável pela massificação do status cultural da 

comunidade. 

  Ainda em sua fase seminal, em 1988, o movimento musical alternativo do 

bairro foi articulado a partir da identificação de alguns jovens roqueiros com a 

estética de rebeldia punk, a partir da qual vislumbravam a possibilidade de 

manifestar seu descontentamento com o sistema e suas formas de dominação e 

de se inserirem na produção e no consumo culturais. O grupo Devotos do Ódio, 

integrado ainda pelo baterista Cello Brown, Marcelo Coleta Júnior, 35, e o 

guitarrista Neílton José Carvalho, 33, formação que se mantém desde 1989, 

trazia referências literárias – o nome remetia ao livro homônimo do escritor José 

Louzeiro – e afinidades com a estética de sua matriz estrangeira, pressentidas no 

deboche auto-irônico do nome, na simplicidade musical das composições de três 

ou quatro acordes, e na auto-suficiência do grupo, adepto da máxima punk do 

‘Do it yourself’ - a banda foi formada antes mesmo de seus integrantes 

aprenderem a cantar ou a tocar instrumentos, instrumentos esses comprados de 

segunda mão, ou, no caso da primeira guitarra de Neílton, confeccionado 

artesanalmente25.  Eles se auto-definiam como um grupo de punk rock hardcore. 

A repercussão do trabalho do Devotos ultrapassou os limites do 

underground da periferia para o circuito musical alternativo da cidade, no embalo 

do movimento mangue beat, a partir de 1993 – como se verá adiante -, mas, 

antes disso, muitos grupos de pop rock haviam sido formados e dissolvidos na 

comunidade, embora sem nunca terem alcançado visibilidade para além dos 

limites daquele subúrbio. O boom do movimento musical no Alto veio com a 

banda Devotos, em torno da qual surgiram o grupo de rap Faces do Subúrbio e 

as bandas punks Matalanamão e III Mundo, respectivamente no final dos anos 

80 e início dos 90. À época de maior fertilidade musical na comunidade, entre 

1996 e 1998, o bairro chegou a agregar a produção simultânea de treze grupos 

de punk rock, hardcore, rap e reggae26, momento registrado em uma coletânea 

independente, gravada em 1998. A produção de fanzines e a participação desses 

                                                 
24 Expressão usada por Canclini (2003) para definir a cultura juvenil urbana articulada nas periferias em 
movimentos subculturais. 
   
25 A guitarra foi montada por Neílton com um kit de corpo e braço de um modelo antigo Dolphin e um braço de 
radiola (os instrumentos profissionais da banda só vieram com o contrato com a gravadora BMG Ariola, em 
1997). 
26 O Verbo, Primeira Dama, Umbigo de Adão, B.U., A Ostenta, Realidade Encoberta, Sentimentos Ocultos, 
Nanica Papaya e Armas da Verdade, além do Devotos, Faces do Subúrbio, Matalanamão e III Mundo.  
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grupos em shows e eventos culturais da cidade, com repercussão midiática, 

também marcaram época.    

Ressalte-se que a maior parte dessas bandas, que ainda se dizem “na 

ativa”, embora não mantenham rotinas de ensaios ou apresentações, são (ou 

foram) integradas por músicos que se dividem entre dois ou mais grupos e que 

introduziram no bairro a sistemática dos coletivos27. Exemplo: Em 1991, a banda 

Flores Negras, depois batizada Matalanamão, foi formada por Neílton (Devotos), 

Massacre (então Faces do Subúrbio e III Mundo) e Adilson, o único exclusivo do 

grupo. As demais bandas operam dentro dessa mesma lógica, mobilizadas em 

torno da idéia da expressão artística como diversão coletiva e inserção cultural. 

De uma maneira geral, esses músicos costumavam se articular em uma espécie 

de cooperativa informal, que permitia, inclusive, a escolha dos nomes dos grupos 

e a seleção dos seus respectivos repertórios em fóruns coletivos. 

Cada um desses grupos, e à sua própria maneira, produz versões de 

estéticas globalizadas, lançando mão da intertextualidade que a música propicia. 

No Alto, o movimento musical alternativo articula-se a partir do punk rock, mas 

não tem como base uma identidade cultural única e singular. Além disso, o 

patrimônio cultural do bairro não se esgota na produção musical alternativa, uma 

vez que a comunidade é atravessada por manifestações artísticas de naturezas 

diversas, traduzindo uma experiência cultural plural. Para Connor (2000), o 

princípio estético das versões permite a expressão da experiência cultural 

heterogênea, capaz de constituir identidades culturais provisórias. Esse processo 

de construção identitária, como já demonstraram Bhabha (2003) e Hall (2003), é 

um fenômeno cultural por excelência, constituído historicamente.  

Parte-se, assim, da concepção de identidade do sujeito sociológico, 

baseada na idéia de que o processo identitário é constituído a partir da relação 

do indivíduo com o seu meio - que lhe media valores, sentidos e símbolos – 

teoria fundamentada na visão de mundo dos interacionistas simbólicos (HALL, 

2003), para a concepção de identidade do sujeito pós-moderno, segundo a qual 

a identidade unificada e estável foi desestabilizada e fragmentada. Homi Bhabha 

(2003) entende que as identidades não mais se estabelecem em polaridades 

primordiais e que é preciso focalizar os momentos produzidos na articulação das 

diferenças culturais; Hall (2003), por sua vez, afirma que as identidades estão se 
                                                 
 
27 Indivíduos reunidos em torno de um projeto em comum através de atividades diversas. Uma forma de 
produção bastante popularizada nos meios artísticos neste início de milênio.   
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cruzando e se deslocando mutuamente, atravessando grupos estabelecidos e 

indivíduos, e sepultando a “identidade mestra, única e abrangente” (IBIDEM). 

Sobre as articulações entre as diferenças culturais, Bhabha ressalta que: 

“(...) a articulação social da diferença, da perspectiva da 
minoria, é uma negociação complexa, em andamento, que 
procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que 
emergem em momentos de transformação histórica (...) Os 
embates de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta 
possibilidade de serem consensuais quanto conflituosos; 
podem confundir nossas definições de tradição e 
modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre o público 
e o privado, o alto e o baixo, assim como desafiar as 
expectativas normartivas de desenvolvimento e progresso.” 
(BHABHA, 2003, p. 21)  

Bhabha (IBIDEM) trabalha com o conceito de hibridação relacionando-o 

aos processos interétnicos e à problemática pós-colonial, mas pode-se recorrer a 

sua fundamentação teórica para enxergar o Alto José do Pinho como um ‘entre-

lugar’, expressão empregada pelo autor para definir o terreno onde são 

elaboradas estratégias de subjetivação, que iniciam novos signos de identidade, 

coletivas ou individuais. O teórico acredita que é este o território onde as 

diferenças se sobrepõem e se deslocam, e no qual os valores culturais são 

negociados, ora de forma colaborativa e dialógica, ora de maneira antagônica e 

conflituosa. 

Trata-se de um trabalho com a cultura de fronteira 28 que apreende o novo 

como algo que não deve ser parte do continuum entre o passado e o presente, 

mas fruto de um presente enunciativo capaz de articular estratégias discursivas 

liberatórias. Dessa forma, o novo deve ser lido como ato de tradução cultural, 

capaz de renovar o passado e reconfigurá-lo como um ‘entre-lugar’ contingente. 

Lançando mão dessa perspectiva de tradução cultural, pode-se afirmar que o 

niilismo e a fúria do movimento punk mundializado, no Alto José do Pinho, se 

diluem no desejo de legitimação cultural, impulsionado por estratégias de 

mobilização e articulação dos artistas da comunidade. Mais que a retórica 

contundente das composições e atitudes, os punks daquela periferia propõem a 

reinscrição do imaginário social periférico através da assimilação do seu status 

                                                 
28 Bhabha (2003) desenvolve a idéia de fronteira a partir da temporalidade narrativa e histórica. Diz que hoje 
vivemos nas fronteiras do tempo presente e o pós  (modernismo, colonialismo, feminismo...). Há um trânsito 
onde espaço e tempo se cruzam para produzir diferenças e identidades, gerando bipolaridades como passado e 
presente, inclusão e exclusão, interior e exterior. 
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cultural, pacífico e ordeiro. Essa discussão será retomada no momento 

apropriado.  

  

2.5 – Ecos midiáticos 

As primeiras notícias sobre o movimento musical do Alto José do Pinho, 

nos cadernos culturais dos jornais locais, são publicadas em 1993, muito 

embora, como foi visto anteriormente, a cena roqueira do bairro estivesse 

ganhando forma há pelo menos cinco anos. Mais que isso, naquela periferia, a 

efervescência em torno da chamada música alternativa já alicerçava laços 

comunitários e cimentava os vínculos sociais que permitiriam o reconhecimento 

do trabalho artístico das bandas a partir de uma identidade coletiva – com 

origens na localização geográfica -, e o auto-reconhecimento dos moradores do 

lugar através da partilha de uma realidade cotidiana baseada na lógica da 

complementaridade.  

Para a mídia pernambucana, em outubro daquele ano, interessava relatar 

a performance da então Devotos do Ódio no festival Recife Rock Show, pelo 

primeiro lugar que obteve no concurso, com a música Futuro Inseguro. É 

importante ressaltar que existia, à época, uma demanda dos meios de 

comunicação locais pelo registro do movimento musical pop emergente e uma 

conseqüente abertura para as “novidades” reveladas em festivais e shows do 

circuito underground periférico. O movimento mangue beat e suas principais 

estrelas, Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A ganhavam notoriedade 

nos media e mobilizavam atenções para a cena musical do Estado, que servia de 

combustível às engrenagens da indústria cultural, cujo padrão, como destaca 

Morin (1977), é aperfeiçoado pela originalidade.   

“O som que vem da periferia”, diz o título da matéria publicada na seção 

Juventude do caderno Viver, Diário de Pernambuco, no dia 24 de outubro de 93. 

O texto, narrando a trajetória da banda Devotos do Ódio, desde sua formação 

em 1988, explica que a música produzida pelo grupo fala de “questões sociais 

como a fome dos nordestinos, a miséria e a periferia” e faz um breve relato 

sobre cada um dos seus integrantes, apontando singularidades como o fato do 

guitarrista Neílton esculpir seu próprio instrumento e a mistura de referências 
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presentes no trabalho da banda, “música radical que capta influências do frevo e 

do repente”, sintetiza a reportagem. No Jornal do Commercio, a partir de 

meados do mesmo ano, Devotos aparece nos roteiros de shows e festas (com 

fotos) e em notas na coluna musical Rec Beat, já então como um dos nomes da 

emergente cena mangue. 

Na conformação dos cadernos culturais dos jornais pernambucanos, o Alto 

José do Pinho, a partir de então, representa o novo, a ruptura temporal, a 

quebra da repetição do habitual a partir da qual, segundo Luhmann (2000), 

operam os meios de comunicação de massa. Há uma relação direta entre o 

interesse pala música produzida naquela periferia e a consolidação de um 

mercado cultural local, que demanda produtos individualizados e inéditos, cujo 

reflexo nos meios de comunicação de massa se dá na medida em que estes 

fazem o “acontecimento passar nos seus moldes para restituí-lo em sua 

unicidade” (MORIN, 1977, p.25). Até o final de 1993, encontram-se pequenos 

textos, notas e comentários sobre a “música alternativa” do bairro, que reportam 

o surgimento de novas bandas como a punk Matalanamão, Terceiro Comando 

(pop rock), e o grupo de rap Faces do Subúrbio, que passam a freqüentar o 

circuito underground de shows da cidade, celebrado entusiasticamente pela 

imprensa.    

Em 1994, o punk rock de Devotos do Ódio e o rap de Faces do Subúrbio 

chegam à segunda edição do festival Abril Pro Rock29, o que rende às bandas 

uma série de matérias especiais e críticas (positivas), contribuindo para 

aumentar seu status nos jornais da cidade - o que pode ser atestado pela 

aparição dos grupos já nas capas dos segundos cadernos. O movimento mangue 

beat já é então um acontecimento nacional, com presença sistemática nas 

páginas dos cadernos Viver (Diário de Pernambuco) e C (Jornal do Commercio). 

Os grupos do Alto José do Pinho também vão conquistando espaço nesse campo, 

sempre no contexto da periferia integrada à cena musical da cidade. Diz matéria 

publicada no Caderno C, do dia 27 de agosto de 1994: 

“Contrariando todas as expectativas, os dois primeiros 
videoclipes pernambucanos feitos em cinema, na bitola 35 
mm, são da Devotos do Ódio – uma banda que não tem 
dinheiro nem para comprar um prato. O grupo, surgido há 
oito anos (?) no Alto José do Pinho, foi o escolhido pela 

                                                 
29 Festival de pop rock recifense que lançou nacionalmente nomes como Chico Science & Nação Zumbi, Mundo 
Livre S/A, entre outros, e que hoje figura entre os maiores eventos do gênero do país. 
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Parabólica Brasil, uma Organização Não Governamental de 
Comunicação, que trabalha na área de cinema e vídeo, sem 
fins lucrativos.” (HOFMMAN, Jornal DO COMMERCIO, 
1994) 

A imprensa, de uma maneira geral, destaca o ‘inusitado’ de uma banda de 

origem periférica ‘acontecer’ no universo do showbiz, numa aparente 

demonstração de preconceito contra a ebulição cultural revelada nos subúrbios 

do mundo e assimilada pela indústria cultural, que, na maioria das vezes, esvazia 

o seu potencial de vigor e energia transgressores. A singularidade do movimento 

musical do Alto José do Pinho, a partir de 1994, começa a suscitar a curiosidade 

e o interesse também da mídia nacional que, embora mantenha o tom 

celebratório e receptivo aos grupos dessa periferia, reproduz clichês e 

estereótipos que podem ser relacionados ao processo de ancoragem, nos termos 

defendidos por Moscovici30 (2003), situando a produção musical do Alto em uma 

categoria valorativa pré-concebida, de forma a compreendê-la e decodificá-la. 

Matéria de capa do caderno Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo, escrita pelo 

jornalista Fábio Massari, por exemplo, faz uma analogia entre o Alto José do 

Pinho e a Seattle (EUA) do movimento grunge, também do início dos anos 90, 

declarando: “O Alto José do Pinho é a Seattle miserável” – vale dizer que o bairro 

está muito longe dessa condição de “miséria” apontada pelo jornalista. 

O fato é que, de maneira mais ou menos (pré) categorizada, o Alto 

também acontece na mídia nacional a partir de 1994. Ocupando espaços em 

fanzines que circulam pelo país divulgando a produção do punk rock brasileiro, 

no texto de página inteira da Ilustrada, em matérias editadas nas revistas Bizz, 

Tribo e Mix (as duas últimas dirigidas ao pop rock independente brasileiro e 

ambas já fora de circulação) e através de reportagens exibidas nas emissoras 

Bandeirantes e MTV – esta também veiculando um videoclipe do Devotos -, 

atestam a efervescência cultural dessa periferia recifense. Assim, as bandas 

roqueiras da comunidade garantem a projeção midiática nacional do bairro.  

Três grupos da comunidade – Devotos do Ódio, Faces do Subúrbio e 

Matalanamão – participam do projeto Rec Beat 31em São Paulo, em agosto de 

                                                 
30 Trata-se de um dos mecanismos que, segundo este autor, põe em operação as representações sociais – 
processo este baseado na memória – e que consiste em ancorar idéias estranhas, reduzindo-as a categorias e 
imagens comuns, dentro de um contexto de familiaridade. 
 
31 Festival underground que reunia, em Olinda, durante o Carnaval, bandas da nova cena musical do Estado, e 
que ganhou duas versões na capital paulista, levando os artistas pernambucanos em mini-excursões. Hoje, o 
festival tem um palco fixo em um dos pólos do Carnaval oficial do Recife, promovido pela Prefeitura da cidade. 
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1994, com repercussão nos jornais da capital paulista e ampla cobertura do 

Jornal do Commercio, que acompanhou a viagem de 12 grupos pernambucanos 

em um ônibus fretado, produzindo uma espécie de diário de bordo da 

experiência. O evento também ganhou destaque no Diário de Pernambuco, que 

publicou, com maior parcimônia, a repercussão dos shows em São Paulo, 

ressaltando a importância do evento para bandas como a Devotos: 

“A participação é super válida não só porque merecemos a 
inclusão, mas pela batalha que a gente vem travando nesses 
anos todos de luta. Nunca nos apresentamos lá fora por falta 
de condições financeiras, mas muita gente de fora, desde 90, 
pede material nosso.” (CANNIBAL, DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 
1994) 

Também em 1994, Devotos do Ódio lança sua primeira fita demo 

(demonstration tape), com cobertura e crítica favoráveis da mídia, e introduz o 

bar do Orlando32 no roteiro da juventude classe média do Recife, identificada 

com o universo subcultural representado pelas bandas daquele subúrbio. 

Ressalte-se que a noção de subcultural utilizada neste trabalho é a concebida por 

Herschmann, que se opõe à noção de estilo subcultural propagada pelos 

pesquisadores do Centre of Contemporary Cultural Studies, da Universidade de 

Birmingham (Inglaterra), segundo a qual seria preciso garantir a autenticidade 

desses estilos em relação a um código cultural padrão dominante. Para esses 

autores, ao mesmo tempo em que o estilo subcultural reconfigura elementos da 

cultura hegemônica, precisa manter seu caráter marginal e excludente. 

Herschmann, por sua vez, sugere a articulação entre exclusão e integração, 

através da qual o estilo subcultural delimita seu território e conquista visibilidade 

e representatividade.  

“Há um referencial purista que, se já era questionável até 
bem pouco tempo, tornou-se, na era da globalização, 
totalmente anacrônico. Não só as expressões culturais se 
`desessencializaram` ou` desnaturalizaram` como perderam 
a relação de fidelidade com seus territórios originários (...) se 
tornaram uma articulação flexível de partes, uma colagem de 
traços que qualquer um de qualquer classe, religião, cor, 
ideologia pode utilizar (...) o próprio termo subcultura pode 
ter seu sentido esvaziado.” (HERSCHMANN, 1997, p. 67) 

                                                                                                                                                         
 
32 Entre 1993 e 1995, o Bar do Orlando, localizado em uma das ladeiras de acesso ao Alto José do Pinho, 
acolheu a produção musical dos grupos alternativos do bairro, realizando shows improvisados em um pequeno 
“palco” montado no espaço. O bar foi fechado em 1995, depois da morte do proprietário. 
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No Bar do Orlando, apresentam-se todas as bandas da nova cena musical 

do Alto José do Pinho, misturando ritmos e estéticas: punk rock hardcore, pop 

rock, rap e raggae. Devotos do Ódio, Matalanamão, III Mundo, Reação em 

Cadeia, Fonofobia, Faces do Subúrbio, Nanica Papaya são alguns nomes que 

marcaram a época. A periferia da Zona Norte do Recife também chama a 

atenção de grupos e artistas nacionalmente famosos – Nando Reis, Marcelo D-2, 

Mano Brown (Racionais) e Da Gama (Cidade Negra), entre outros, passam a 

“visitar” o morro. Os jornais locais acompanham o desfile de ‘celebridades’ no 

bairro, e destacam, em setembro de 1994, a participação do Devotos do Ódio no 

show dos Raimundos, no Recife, sugerindo que a parceria atesta o valor cultural 

conquistado pela banda punk recifense.  

É possível observar, a partir de 1995, a projeção de uma imagem midiática 

do Alto José do Pinho sob dois direcionamentos: no Diário, conectando sua 

produção artística a uma realidade coletiva de exclusão social; No Commercio, 

relacionando, de forma mais explícita, o trabalho dos grupos do lugar ao 

movimento mangue beat. Entenda-se que a abordagem do Diário de Pernambuco 

valoriza o ‘inusitado’ de grupos localizados na periferia do Grande Recife, com 

suas limitações sócio-econômicas, constituírem o mosaico da cultura pop do 

Estado, ao invés de inscrever sua tradição musical no elenco das manifestações 

folclóricas da região. No Jornal do Commercio, por sua vez, a movimentação 

artística do bairro parece estar conectada às energias transformadoras do 

movimento mangue, sem muito enfoque na sua possibilidade de existência como 

fenômeno isolado e singular - abordagem que, como se verá adiante, será 

alterada ao longo dos anos.       

“No Alto José do Pinho, a música atravessa ciclos, mas é uma 
constante nas vidas dos seus habitantes, protagonistas ou 
não dessa nova cena. Para o trio da Devotos do Ódio, ela 
chega em muitas ‘escalas’ para quebrar a rotina de um 
cotidiano muito diferente daquele das bandas de classe média 
da cidade. Canibal não gosta de ler, mas se diverte em frente 
de uma televisão e um bom copo de cerveja.” (BARROS,  
DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1995) 

“Como um dos mais férteis centros de música pop do país 
atualmente, o Recife não poderia estar fora do circuito demo 
(...) Devotos do Ódio é a banda mais famosa do Alto Zé do 
Pinho e é uma das mais prolíficas. Consegue na marra 
registrar o seu hardcore poderoso, mesmo com os poucos 
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recursos do famoso estúdio de Paulo das Calçadas.” (TELLES, 
JORNAL DO COMMERCIO, 1995) 

Em 1995, já se pode falar em uma representação social do Alto constituída 

pelos meios de comunicação de massa. Participações de grupos do morro na 

edição do festival Rec Beat, no bairro do Pina; lançamento do fanzine Suburbano, 

produzido pelos músicos da comunidade, com show do Matalanamão, em 

fevereiro; nova fita demo do Devotos do Ódio e articulação dos grupos para 

gravação da coletânea Alto Falante, reunindo doze bandas do lugar – que acabou 

não vingando à época -, em março; e uma segunda incursão do Devotos no 

festival Abril Pro Rock, em abril, atestam um começo de ano promissor para os 

grupos. Merece destaque matéria publicada no Diário de Pernambuco, no dia 24 

de março, na qual os integrantes do Devotos reclamam das dificuldades 

materiais enfrentadas pelos músicos da periferia, e, como um recado cifrado aos 

que insistem em associá-los ao mangue beat, alegam que estão acostumados 

aos modismos musicais, declarando que o movimento vai passar e que o 

trabalho deles continuará (“nós já existíamos antes”).  

Tais manifestações de “independência” dão indícios de valorização de uma 

marginalidade cultural, cuja ambivalência vem sendo trabalhada por diversos 

autores contemporâneos, entre os quais Steven Connor (2000), que dialoga com 

os estudos de George Lipsitz sobre o rock mexicano, lembrando que este ressalta 

que a condição de exclusão cultural permite aos grupos compreenderem que 

“sua marginalidade faz deles porta-vozes mais apropriados da sociedade do que 

grupos integrados incapazes de vislumbrar ou de abordar as causas de sua 

alienação” (LIPSITZ apud CONNOR, 2003). Nesse aspecto, parece relevante a 

dualidade observada no Alto José do Pinho, distante da lógica oposicional entre 

dominantes e dominados, uma vez que os grupos do bairro assimilam estilos e 

conquistam visibilidade no mercado cultural oficial, inseridos no contexto da cena 

mangue beat, da qual, sempre que encontram oportunidade, fazem questão de 

distanciar-se (esta ambivalência será melhor trabalhada no segundo capítulo 

desta dissertação).          

As bandas do Alto José do Pinho já constituem então matéria de interesse 

jornalístico na imprensa local e parecem à vontade no cenário artístico de massa. 

Entre junho e setembro de 1995, os grupos aparecem nos cadernos culturais em 

textos que remetem a participações em shows, festas e eventos culturais. Em 

setembro, surge na mídia a primeira matéria sobre um possível contrato entre 
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Devotos e um dos maiores selos independentes do país, o Roadrunner Records, 

para gravação de um CD; o tom dos textos é ainda especulativo. Pouco tempo 

depois, os jornais confirmam o contrato do grupo com a gravadora Ponto 50 e a 

sua ida a São Paulo para uma imersão de 200 horas em estúdio. No Jornal do 

Commercio, o contrato é criticado por se tratar de um selo independente e novo, 

que estrearia no mercado com o punk do Devotos do Ódio e do grupo paulista 

Inocentes, ao contrário do Roadrunner, que tinha um célebre diretor artístico – 

Carlos Eduardo Miranda – e já havia colocado nas lojas discos de Raimundos, 

Little Quail, Mundo Livre S/A, entre outros. Já o Diário de Pernambuco destaca a 

desenvoltura da banda ouvindo o executivo da Ponto 50, Itamar Fernandes, em 

entrevista no dia 27 de setembro: 

“Assim que eu vi o show dos meninos, aqui no Recife, 
procurei Cannibal e falei do interesse na gravação. Isso foi no 
início do ano. Já tinha sacado alguma coisa sobre eles em 
revistas e soube do Rec Beat quando eles estiveram no Sul. 
Entre as bandas locais, eles são diferentes, têm um som bem 
ronk`n`roll que é o que queremos nessa primeira fase da 
produtora”.(GÓES, DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1995) 

Em outubro, matérias do Caderno C e do caderno Viver informam sobre a 

produção de um documentário sobre Alto José do Pinho para uma rede de 

televisão estatal irlandesa, cuja intenção é mostrar experiências de jovens de 

periferias do mundo, que se movimentam para mudar suas vidas. Segundo os 

jornais, a apresentação do vídeo em Dublin acontecerá junto a outros três 

programas que focalizam jovens da Índia, Irlanda e Irlanda do Norte. O 

documentário tem produção local da Parabólica Brasil e Center, e ganha o título 

Punk Rock Hardcore, Alto José do Pinho, É do C!. Devotos do Ódio, III Mundo, 

Matalanamão, Primeira Dama e Faces do Subúrbio dão depoimentos e aparecem 

em trechos de videoclipes. Moradores da comunidade também são ouvidos. O 

documentário tem 12 minutos, ampla repercussão na mídia local e, dois meses 

depois, exibições na praça principal do bairro e no circuito underground de bares 

do Grande Recife. Escreve o jornalista Ernesto Barros, no Jornal do Commercio, 

em 5 de dezembro de 1995: 

 

“Como documento, é primoroso ao registrar os anseios e 

perplexidade de jovens que até outro dia eram confundidos 

com marginais pelo simples fato de morarem numa zona 
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barra pesada. Mas que hoje, graças à música e outras formas 

de intervenções artísticas, estão derrubando os 

intransponíveis muros das desigualdades sociais e culturais.” 

(BARROS, JORNAL DO COMMERCIO, 1995) 

 

 Até o final de 1995, matérias e notas abastecem o noticiário com a 

produção musical do bairro – basicamente matérias de serviço (shows) e sobre a 

participação do Devotos do Ódio em uma coletânea produzida pelo jornalista 

Kleber Mendonça Filho, com lançamento no Moritzstadt, templo da vanguarda 

musical recifense na época, freqüentado por jovens artistas, universitários e 

profissionais liberais. De uma maneira geral, o subtexto das matérias publicadas 

sobre o movimento musical do bairro ainda é a diferença social no contexto da 

produção cultural. Para a mídia, parece ser preciso apontar “a diferença” da 

música produzida no bairro, para então lhe demarcar espaço, absorvendo de 

maneira sincrética (homogeneizante) a sua produção e esvaziando de sentido a 

sua singularidade musical. Existe aí a celebração do Outro marginal de que trata 

Connor (2000), mas ela está contida pela cultura institucionalizada, que opera 

com a lógica da projeção de múltiplas diferenças. Nesse sentido, depoimento de 

Cello, baterista da Devotos, para esta pesquisa, parece revelador: 

“Do lado musical, a mídia nunca fez uma crítica ao nosso 
trabalho, uma análise das músicas, de como elas são feitas. 
Ela (a mídia) está sempre falando do lado social ou da história 
da banda na comunidade. Acho que é porque eles não sabem, 
não pesquisam o punk rock, o hardcore. Quando sai um disco, 
a gente faz questão de falar das músicas e aí, quando a gente 
abre o jornal, não tem ninguém falando sobre isso.” (CELLO, 
entrevista a esta pesquisa em 22.06.05)  

Embora reclamem desse tipo de abordagem, os músicos não se queixam 

do enfoque adotado pelos meios de comunicação, sob o argumento de que “seria 

mesmo muito difícil desatrelar a nossa história da nossa música” (Cannibal), 

Observa-se, contudo, que a representação constituída pelos mass media em 

torno da produção musical alternativa do Alto José do Pinho acentua o estigma 

de sua exclusão social. Como se sabe, a cultura de massa precisa multiplicar as 

diferenças em benefício da engrenagem de lucros do capitalismo contemporâneo, 

e é esse “domínio da múltipla marginalidade” (CONNOR, 2000, p. 153) que 

diversifica e alarga as suas fronteiras. É nessa perspectiva que deve ser 
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ressaltado o caráter de homogeneização da produção musical do Alto – o Outro 

marginal -, muito embora seja importante reconhecer que há uma força 

liberalizante na inserção desses grupos nesses espaços normativos, a partir dos 

quais eles constituem novos códigos de consumo.  

Para os jovens artistas do Alto José do Pinho, a apropriação do bairro pelos 

meios de comunicação de massa e pela indústria de bens simbólicos, 

evidentemente, é bem vinda, considerando, sobretudo, a dificuldade de 

divulgação de sua produção artística, poucos anos antes, quando a comunicação 

com o público se restringia à circulação de fanzines e ao boca a boca no circuito 

punk nos bairros periféricos do Grande Recife, como deixam claro a esta 

pesquisa Cannibal e Jaiminho, baixista da Matalanamão: 

“Nossa divulgação era melar o dedo no cartaz e sair colando 
pelas ruas, a gente não tinha mídia, não tinha locais para 
shows como tem hoje, um lugar para bandas alternativas 
tocarem. Era aquela coisa de ver um lugar, ir lá, perguntar se 
dava para fazer show (...) divulgação foi sempre desse jeito 
(...) a gente não sabia nem que existiam os cadernos 
culturais.”(CANNIBAL, entrevista a esta pesquisa em 
12.02.05) 

“Na época em que a Devotos começou, tinha um grupo que 
era até bem famoso no bairro, o Eogesmos, que fazia um 
rock`n`roll básico. Foi a primeira banda do Alto a rolar numa 
rádio, que era a 89 FM, a Rádio Rock. Naquela época foi 
incrível, porque isso era a coisa mais difícil do mundo.” 
(JAIMINHO, entrevista a esta pesquisa em 05.03.05) 

Assim, os músicos parecem satisfeitos com a abordagem ‘social’ do 

movimento cultural do Alto pelos meios de comunicação de massa, e, da mesma 

forma, não parecem preocupados com o fato de receberem (ou não) um 

tratamento estereotipado da mídia. A opção midiática pela relação de produção 

artística do bairro e a sua realidade sócio-econômica, na verdade, termina 

encontrando ressonância no próprio discurso das bandas, o que reforça a 

premissa de que os meios de comunicação estão apenas constituindo uma 

representação do real. Na perspectiva teórica de Luhmann (2000), a seletividade 

dos meios de comunicação de massa, o código através do qual decidem o que é 

ou não é informação, não é conformado a partir da presunção de 

verdade/falsidade do sistema científico – que permite a sua comprovação – mas 

de um campo programático particular. O que significa dizer que os mass media 
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não utilizam a verdade como fator de reflexão e que, para notícias e 

reportagens, não é decisiva a exclusão daquilo que não é ‘real’, e, sim, o sentido 

que permita a seleção das informações segundo as expectativas dos 

sujeitos/sistemas. Sobre o pensamento de Luhmann, o sociólogo mexicano Javier 

Nafarrate explica que: 

“la información proveniente de los médios es necessariamente 
uma construcción de la realidad. La información crea um 
‘estado imaginario’ de la sociedade desde el momento em que 
está comprometida com el hecho de que la comunicación 
insólita,  o anormal deberá proseguir em lãs horas y em los 
dias subsecuentes. Cada emisión se compromete com la 
seguinte emisión. Nunca se trata de la representación Del 
mundo tal como es em el momento.” (NAFARRATE, 2000, p. 
XXII) 

Em que pese a complexidade da teoria de Luhmann, é preciso deter-se no 

fato de que, para este sociólogo, os meios de comunicação devem ser 

compreendidos como “meios” através dos quais os campos específicos - político, 

econômico, cultural – se expandem, como uma conformação social. Eles não 

comunicam; apenas difundem informações. Ao autor, importa analisar a 

configuração dos sentidos estabelecida a partir dos meios de massa, que entende 

como uma forma de comunicação situada no mesmo nível de operação que a 

política, a economia e a cultura. A teoria social de Luhmann (2000) está baseada 

na idéia de que a sociedade é pura comunicação e que esta constitui um universo 

autocontido, ou seja, não se deixa afetar pelo que está fora dele; e também que 

se autodesenvolve com o feedback da recepção, o que significa dizer que os 

sujeitos alimentam essa engrenagem através de suas próprias consciências, 

usando a linguagem como mediadora.  

Trata-se de um lastro teórico que permite a afirmação de que, embora os 

meios de comunicação extraiam sua ‘matéria-prima’ de campos específicos do 

tecido social, ao processá-la e reprocessá-la constituem um universo específico a 

partir do qual criam outra coisa, que não os campos que transpõe para a mídia, 

não o ‘real’, mas a sua representação. O sentido de realidade que os meios 

devolvem à sociedade assume a forma simbólica de espelho e é através desse 

espelho que ela vê a si e ao outro. Assim, a partir do reflexo da imagem 

midiática na vida cotidiana do Alto José do Pinho, a partir do impacto da 

visibilidade social através dos media, uma nova realidade vai ser configurada 
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naquela periferia. Essa relação espelhada é de fundamental importância para a 

análise do objeto de pesquisa desta dissertação, uma vez que o reflexo da mídia 

(retro)alimenta as ações do movimento musical alternativo no interior da 

comunidade, restaura inter-relações sociais desgastadas pelo estigma 

transgressor do rock e retorna aos meios de comunicação massivos, onde é 

valorizada em seu aspecto de mercadoria.  

Há, em um primeiro momento, uma compatibilidade entre a imagem do 

Alto José do Pinho projetada pela mídia e as expectativas dos músicos, que 

buscavam a legitimação de sua produção artística pela comunidade e a sua 

inserção no mercado cultural institucional. Da mesma forma, há uma sintonia 

entre o espelho midiático e a auto-imagem que, a partir desse reflexo, a 

comunidade construiu para si. De sua parte, o espelho (a mídia) também parece, 

nesse momento, ver atendida a sua necessidade de processar diferenças para 

renovar – ou estabilizar – as engrenagens das indústrias culturais, que, à época, 

se abasteciam na fonte do mangue beat, ao qual a música do Alto estava de 

alguma maneira relacionada.  

O descompasso entre esse espelho e seu reflexo, entretanto, toma forma 

ao longo dos anos – razão pela qual optou-se pelo recorte de tempo de 12 anos, 

de 1988 a 2000 -, na medida em que os músicos amplificam o discurso social do 

movimento, mas se distanciam da comunidade. Os moradores do bairro, embora 

continuem valorizando a inserção cultural do Alto, passam a criticar o 

esvaziamento e “abandono” da cena. Os meios de comunicação, por sua vez, 

passada a efervescência do movimento mangue e acompanhando as novas 

segmentações de mercado, buscam novos paradigmas de informação cultural. 

Acontece, então, uma distorção entre o espelho do real na mídia e o real do seu 

reflexo nesse espelho.       

Considerando a capacidade dos meios de comunicação de produzirem e 

reproduzirem um sentido de realidade, Luhmann (2000) investiga exatamente a 

descrição de realidade produzida pelos mass media, questionando que tipo de 

sociedade é essa que precisa se informar sobre si mesma. O autor parte do 

pressuposto de que a base de seleção das informações pela mídia é 

fundamentada em um marco de seleção prévia, conformado por valores e 

normas. Assim, a comunicação faz sempre referência a um plexo de sentido. 

Como essa conformação de valores produz efeitos generalizantes e 

contraditórios, os acontecimentos e os sentidos a eles relacionados só podem ser 
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comunicados no contexto da generalização e da causalidade. Para o autor, essa 

causalidade é tão diversificada que os media dão a impressão de que estão 

tratando de um todo compacto e definitivo; e, ao mesmo tempo, produzindo 

atribuições simplificadas: valores, emoções, protestos.  

A projeção midiática da cena musical do Alto José do Pinho foi pautada 

pela idéia de consenso, baseada em um paradigma valorativo que, em uma 

leitura simbólica, afasta-se do ‘real’ sugerido pelo movimento punk, mais 

compatível com a imagem de transgressão e rupturas. Considerando as 

estratégias discursivas dos grupos dessa comunidade, a complexidade das 

relações sociais ali estabelecidas, e, mais ainda, a subjetividade por trás das 

construções de sentido, seja através de determinadas práticas de consumo 

cultural, seja através das partilhas cotidianas territorializadas, entende-se que a 

relação entre o espelho midiático e o seu reflexo acompanha um processo de 

adaptação às mudanças de estrutura no movimento musical daquela 

comunidade, que, como um corpo vivo que é, evolui e se transforma. Assim, a 

‘atitude social’ construída pelo punk do Alto encontra ressonância em seus rostos 

na mídia. A matriz original do punk preferia segregar; o punk dessa periferia 

prefere incluir.  

  Luhmann (IBIDEM) defende a idéia de que a linguagem é apenas um 

código, uma técnica, cujo sentido a precede. Trata-se de uma aplicação do 

conceito de autopoiese desenvolvido por Maturana (1983), a partir da Biologia, 

que descreve os seres vivos como sistemas de organização circular, fechados em 

si mesmos, que interagem com o meio, também fechado em si mesmo. Nesse 

contexto, Maturana (IBIDEM), refletindo sobre o fazer científico, argumenta que 

a percepção não pode ser vista como um fenômeno objetivo nem subjetivo, 

razão pela qual a ciência não precisa do argumento de uma realidade objetiva 

independente daquele que a observa para se validar como saber e legitimar seu 

estatuto de verdade. Qualquer explicação, afirma o teórico chileno, é sempre a 

reformulação da experiência do observador e se constitui dessa forma na medida 

em que é aceita pelo observador ou pela comunidade de observadores, através 

de um critério de validação estabelecido por ela. 

O Alto José do Pinho conquistou visibilidade a partir da projeção de uma 

imagem conformada em sentimentos como solidariedade, irmandade, igualdade, 

expandidos na pluralidade de sua expressão cultural – vale ressaltar que a 

música punk deu visibilidade a outras manifestações artísticas do bairro, situadas 
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a margem do ‘alternativo’ – imagem esta que permitiu à comunidade o auto-

reconhecimento. Da mesma forma, observa-se que, ao longo do tempo, os 

projetos e expectativas partilhados entre comunidade e bandas foram tomando 

direções distintas, o que não foi refletido pelos mass media. A questão que se 

coloca é: até que ponto era do interesse dos meios de comunicação captar o 

conflito no interior de uma comunidade cuja representação tinha como símbolo 

maior a unidade solidária de uma condição de classe?  

No contexto dessa comunidade, por outro lado, é preciso observar esse 

olhar-se no espelho a partir do processo de conquista do campo jornalístico pelas 

bandas punks do bairro, o que é possível através do registro e análise das 

aparições do Alto José do Pinho na mídia, presente neste capítulo; e da 

investigação da teia de conflitos estéticos e ideológicos que surgiram 

paralelamente à emergência desta cena musical, tanto no campo artístico quanto 

nos espaços de socialidade do bairro – o que será tratado no próximo capítulo.  

Por ora, é suficiente afirmar que, a partir de 1996, o bairro consolidou seu status 

midiático, transformando-se em matéria de interesse cultural permanente, 

cristalizando o que Luhmman (2000) chama de êxito comunicativo, ou seja, a 

conexão dos meios de comunicação massivos com grupos específicos ou com um 

sistema social particular.  

As bandas daquela periferia são citadas em matérias, notas, críticas, 

comentários, além de ocuparem espaços ‘nobres’ em matérias de capa de 

caderno. Devotos, desde o início do movimento, e Faces do Subúrbio, pouco 

tempo depois, são as bandas mais famosas do bairro, com participações em 

shows de artistas nacionais, excursões para o Sudeste e inserção no mercado 

fonográfico mainstream. Shows, festas, festivais, discos (o Faces grava em abril 

de 1996, com ampla cobertura da mídia) atestam a efervescência musical do 

bairro. Matérias anunciam que o Devotos, que havia produzido seu primeiro CD 

para a gravadora Ponto 50, voltou atrás no contrato e não vai lançar a bolacha. 

A banda, dizem as reportagens, discordou dos termos do contrato – basicamente 

da falta de liberdade - e negocia a compra do material já gravado. Nas 

entrevistas, a imprensa reafirma e amplifica a importância do grupo no mercado 

cultural metropolitano e nacional.   

Em 22 de agosto de 96, os músicos do Devotos estão novamente no Jornal 

do Commercio, em matéria que fala sobre sua participação em um prêmio 

nacional, o MTV Awards, com um videoclipe produzido pela produtora 
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pernambucana Parabólica Brasil. A matéria anuncia que a banda fechou contrato 

com o selo Plug, da BMG/Ariola, para gravação do primeiro disco. “Devotos 

coloca melodia onde havia ódio”, afirma o título da matéria publicada no Jornal 

do Commercio, em 1º de maio de 1997. O texto refere-se ao lançamento do CD 

Agora Tá Valendo, “um dos mais bem resolvidos e originais trabalhos no gênero 

já gravados no Brasil”, nas palavras do jornalista José Telles, que aproveita para 

informar a retirada da palavra “Ódio” do nome do grupo.     

Em 22 de setembro de 97, o Alto José do Pinho está novamente em 

destaque no Caderno C, com o trabalho das bandas Matalanamão, Faces do 

Subúrbio, Devotos e B.U. (esta, integrada pelos músicos do Devotos). Em 

outubro, o Faces do Subúrbio é eleito o melhor grupo de rap do país e os dois 

jornais locais dão destaque. O prestígio midiático do bairro nos jornais locais é o 

verdadeiro capital das bandas do lugar. Os músicos são referência para matérias 

sobre assuntos diversos, a exemplo de textos sobre cidadania, esportes e moda - 

o Caderno C publica, no dia 2 de setembro, matéria com Cannibal desfilando 

como modelo em um evento realizado no Recife -, além, evidentemente, das 

reportagens culturais. 

Em praticamente todos os festivais atrelados ao movimento mangue beat -  

Rec Beat, Abril Pro Rock, festas e produções musicais em bares como Moritzstadt 

e Soparia - as bandas do Alto José do Pinho marcam presença também ao longo 

de 1997. Esse ano, segundo depoimento dos músicos, “é o grande momento da 

cena musical da periferia”. Bandas veteranas como Devotos, Matalanamão e 

Faces do Subúrbio abrem espaço nas páginas culturais para novatas como Armas 

da Verdade. Matéria do dia 17 de abril, no Diário de Pernambuco, a propósito do 

Abril Pro Rock, enfatiza o fato de que a comunidade rejeitava o movimento 

musical alternativo do bairro, mas que as bandas de rock haviam conseguido 

reverter essa barreira com suor e trabalho. Uma abordagem que, como se verá 

depois, é reflexo do processo de assimilação do trabalho social desses grupos no 

interior da comunidade.  

O prestígio do Devotos cresce com as matérias que os jornais locais 

publicam, em abril de 97, sobre a importância do convite que Max Cavalera (líder 

da banda heavy metal, mundialmente conhecida, Sepultura) fez a Cannibal para 

participar de sua apresentação na edição do Abril Pro Rock daquele ano. Devotos 

ilustra ainda matérias sobre site do movimento mangue beat (dia 19 de junho, 

no DP), sobre coletânea do curta-metragem Enjaulado, de Kleber Mendonça 

 57



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

Filho, no qual Faces do Subúrbio e Matalanamão também estão presentes (23 de 

junho, no DP) e sobre o Festival de Inverno de Garanhuns, também ao lado do 

Faces do Subúrbio.  

Um mês antes, o JC (1º de maio) faz crítica positiva ao disco de estréia da 

banda. Os jornais também registram, em notas e pequenas matérias, shows de 

outros grupos do bairro no circuito underground da cidade, como a apresentação 

de O Verbo, na Soparia (27 de julho, DP e JC). Ainda em julho, o DP fala sobre o 

lançamento do disco do Faces, apresentando sua música como “um antídoto ao 

rap marginal”. Em 25 de setembro, no mesmo jornal, nova matéria sobre o CD 

do Faces tem como título “orgulho da periferia” e cita a inclusão do grupo entre 

os melhores do rap nacional em 97, segundo eleição da revista Vírus (SP).  

Em setembro, Cannibal, Tiger e Zé Brown (os dois últimos são integrantes 

do Faces do Subúrbio) sobem ao palco com o Planet Hemp, no Recife, como 

convidados especiais de Marcelo D2. Os jornais destacam a participação. Em 

agosto (23), o JC informa sobre o retorno do Devotos de uma bem-sucedida 

excursão pelo Sudeste. Os grupos da cena rock do Alto também continuam 

aparecendo em matérias de temáticas diversas, sobretudo as relacionadas à 

exclusão social e à cidadania. O Diário de Pernambuco denuncia, em matéria de 

6 de novembro, assinada pelo jornalista Rodrigo Salem, violência policial em 

show no Parque de Exposições de Animais, contra os integrantes do Faces do 

Subúrbio33. No dia 20 do mesmo mês, o Jornal do Commercio publica 

reportagem sobre preconceito racial, tendo os músicos do Faces como 

personagens. Em dezembro, Devotos e Faces do Subúrbio participam do Festival 

Todos com a Nota34. O Alto José do Pinho vive o seu apogeu na mídia.  

Em janeiro de 1998, os jornais informam sobre a assinatura de contrato 

entre o Faces do Subúrbio e a gravadora MZ, em uma parceria de quatro anos e 

quatro discos (que terminou não se concretizando). A mídia volta a falar na 

possibilidade de gravação de uma coletânea (Alto falante) com as bandas do Alto 

José do Pinho. Cannibal aparece como o grande articulador do movimento: O 

Verbo, A Ostenta, Matalanamão, Nanica Papaya, Band of Unions e Marijuana são 

alguns dos grupos envolvidos no projeto. Mais uma vez, as bandas reclamam 

                                                 
33 A alegação da polícia foi a de que as letras do grupo eram “ofensivas” à corporação. Os policiais 
interromperam a apresentação e prenderam os DJs e MCs. 
.  
34 Festival promovido pelo governo do Estado para incentivar a arrecadação de ICMS, que alcançou ampla 
repercussão popular. 
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independência em relação ao movimento mangue beat. O Diário publica, em 

janeiro, série de reportagens sobre o movimento cultural na periferia do Grande 

Recife (dias 5, 12 e 14); o Alto é o grande destaque nos textos assinados por 

Fernanda D`Oliveira. Matalanamão, Faces, O Verbo são os grupos focalizados: 

aparecem falando sobre suas dificuldades de sobrevivência e a “redenção” pela 

música.   

A cena musical do Alto José do Pinho mantém-se na mídia ao longo de 

1998, seja em pequenas notas, destaques de roteiro ou matérias especiais. Em 

maio, Faces do Subúrbio lança seu segundo disco; em agosto, Matalanamão, 

Devotos do Ódio e Faces participam de um grande festival no Circo Maluco 

Beleza, ao lado de outros 29 grupos locais. Ainda em agosto, jornais informam 

que bandas do rock mainstream brasileiro gravaram um disco com composições 

de Reginaldo Rossi, a pernambucana Devotos entre elas. Novamente Devotos, 

Matalanamão e Faces participam, em setembro, do festival PE no Rock. No dia 

19 de novembro, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Commercio publicam 

matérias sobre os dez anos de formação da Devotos: “Trio de punk rock do Alto 

José do Pinho troca raiva por esperança em show amanhã no Circo Maluco 

Beleza”, informa linha fina 35da matéria do DP. Os jornais ressaltam o sucesso 

dos músicos na comunidade do Alto e nas ruas do Recife (fãs pedem autógrafos). 

A transformação na vida dos integrantes da banda é o mote dos textos: 

“Há dez anos, ninguém imaginaria que uma banda punk rock 
de um dos subúrbios mais pobres do Recife pudesse estar 
estampada nas páginas de um jornal, em especiais de 
televisão ou com músicas tocando nas rádios. Ou que seus 
integrantes, moradores da mesma periferia, tivessem suas 
vidas especuladas, suas pobres casas invadidas por 
repórteres e fotógrafos e seus vizinhos como fãs, a ponto de 
contar para os amigos de outras localidades; “Ah, Cannibal é 
meu vizinho, lá no Alto ele anda pelas ruas...”, para inveja de 
outros admiradores.”(ASSUMPÇÃO, DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO, 1998) 

Em 29 de novembro, o JC publica matéria sobre ex-jogadores de futebol e 

Cannibal aparece, posando no Alto, como ex-craque juvenil do Santa Cruz 

Futebol Clube. Em 1998, o movimento musical do Alto José do Pinho consolida 

presença sistemática nos veículos de comunicação de massa do Recife, 

                                                 
35 Jargão jornalístico que designa o segundo título da matéria. 
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aparecendo em matérias, notas e citações praticamente semanais nos jornais da 

cidade. Entre 1999 e 2000, o status cultural do Alto José do Pinho é um fato fácil 

de ser constatado na imprensa pernambucana, e, de uma maneira mais restrita, 

mas ainda assim significativa, na mídia nacional – aquela voltada ao segmento 

do pop rock independente brasileiro. As bandas, capitaneadas pelo Devotos, 

estão permanentemente em evidência e não encontram dificuldades em divulgar 

suas produções. Ressalte-se que as duas de maior visibilidade – Devotos e Faces 

do Subúrbio - geram a chamada mídia espontânea36. Seus integrantes são 

freqüentemente chamados a falar sobre cidadania e arte em escolas das redes 

pública e privada da capital, para repassar aos jovens “o exemplo do Alto”.  

Em julho, depois de mais de seis anos de expectativas, é lançada a 

coletânea Alto Falante, produção independente que reúne as bandas B.U, 

Matalanamão, Nanica Papaya, A Ostenta, Faces do Subúrbio e Devotos, além de 

Atiaia e Ataque Suicida, estas, do bairro de Peixinhos (DIARIO DE PERNAMBUCO, 

1998). Em outubro, os jornais locais informam que projeto da Prefeitura nos 

bairros populares do Grande Recife tem participação do Devotos. Guarnizé, do 

Faces do Subúrbio, ganha destaque no Diário de Pernambuco, em 24 de outubro, 

falando sobre o engajamento social das bandas nas periferias da Região 

Metropolitana da cidade. Cabe destacar que a visibilidade conquistada pelos 

músicos do Alto José do Pinho vai além de sua imagem artística: passa pela 

projeção de sua militância como cidadãos socialmente excluídos que 

conquistaram direito a voz através da arte, engajados em campanhas públicas 

educativas e em projetos sociais.  

Raciocinando em termos de inscrição de uma identidade cultural, 

relacionada à construção de sentido e valor produzidos no ato da sobrevivência, 

como propõe Bhabha (2003), pode-se dizer que o punk rock do Alto José do 

Pinho tornou-se o lugar de enunciação a partir do qual a comunidade “fala”, 

mostra-se, traz à tona a diferença e agencia o seu discurso. Cria uma 

temporalidade enunciativa (o ‘entre-lugar’), de onde é possível reivindicar 

mudanças de significação na hierarquia cultural, através do híbrido, do 

alternativo, da negociação. Ao abordar a questão da agência, Bhabha explica sua 

opção pela prática enunciativa da cultura, ressaltando que o seu lugar 

enunciativo possibilita a existência de outros “tempos de significação cultural e 

outros espaços narrativos” (BHBHA, 2003, p.248), que viabilizam a 
                                                 
36 Matéria sem um gancho factual. 
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transformação dos indivíduos em sujeitos de sua própria história. Essa estratégia 

discursiva liberatória é fundamentada na idéia de heterogeneidade, velocidade e 

fluidez do presente, que mantém uma relação de causalidade com o passado 

histórico para se rearticular discursivamente. É o que ele chama de 

temporalidade disjuntiva: 

“Este tipo de temporalidade disjuntiva é da maior importância 
para a política da diferença cultural. Ela cria um tempo de 
significação para a inscrição da incomensurabilidade cultural, 
no qual as diferenças não podem ser negadas ou totalizadas 
porque ‘ocupam de algum modo o mesmo espaço’” (BHABHA, 
2003, p. 247) 

Mesmo quando saiu do foco de atenções da mídia – vale registrar que, 

seja por uma dispersão natural das bandas após uma fase de ebulição artística, 

cada uma delas em busca de seu próprio mercado, seja pela relação pendular 

que caracteriza o novo e a sua superação/absorção pela indústria cultural, o 

movimento mangue beat, a partir de 1998, foi perdendo sua capacidade de 

mobilização cultural e articulação artística no estado -, o Alto José do Pinho não 

perdeu sua voz midiática. De uma maneira geral, as bandas atreladas a esta 

cena musical, e o Alto sempre esteve nessa condição, não foram privadas do 

status que o movimento legitimou através dos meios de comunicação. Nesse 

sentido, entende-se que a música produzida na comunidade criou, a partir de 

sua projeção nos mass media, um novo momento de ancoragem e um outro 

tempo de significação. Ou, na perspectiva teórica sugerida por Bhabha, uma 

incomensurabilidade cultural que cristaliza a atividade de articulação e se 

materializa na metáfora da linguagem.   

Ao final da década de 90, o movimento mangue beat já é parte do 

passado cultural do Estado, presente na mídia como referencial estético de uma 

geração que, naquele momento, parte para outros projetos artístico-culturais. 

Pode-se afirmar, assim, que o ano 2000 encerra um ciclo na cultura musical do 

estado de Pernambuco e assinala a emergência de novas tendências de consumo 

cultural. A posição ocupada pelo Alto José do Pinho desloca-se nas engrenagens 

dessa indústria, mas já possui um capital simbólico acumulado. Assim, é preciso 

reconhecer a importância da inserção das bandas dessa periferia no campo 

midiático, cuja função enunciativa possibilitou a reinscrição e a reinserção sócio-

cultural dos artistas e cidadãos do bairro, bem como a positivação da condição 
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de pertença relacionada a um território original. Deve-se ressaltar, contudo, a 

polissemia de vozes no interior dessa comunidade, através das quais é possível 

compreender que a propagada “conquista da auto-estima do bairro”, além de ser 

uma idéia inconsistente da dimensão da transformação ali ocorrida, não está 

apenas vinculada à repercussão na mídia do trabalho musical das bandas, mas a 

fatores ligados a sua própria organicidade. É esta perspectiva que se pretende 

aprofundar no próximo capítulo.  
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3 – Pequenas grandes aldeias 

  

3.1 - A partilha de um território 

 

É relevante destacar que, apesar do presente objeto de pesquisa (o punk 

rock) ser um produto da cultura de massa, e, dessa forma, capaz de articular 

identidades móveis e constituir sentidos coletivos através de processos 

comunicacionais globalizados, os quais têm como lastro noções de fluxo, fluidez, 

volatilidade e nomandismo, não é possível enxergar o fenômeno musical do Alto 

José do Pinho sem que se analise a questão comunitária que o impulsiona – e ao 

mesmo tempo o tensiona -, conduzindo a pesquisa em direção aos postulados da 

territorialidade.  

É inegável o impacto da imagem constituída pelos meios de comunicação 

em torno da cena musical daquela periferia na formação do pensamento da 

comunidade, e o seu papel mediador na construção das representações sociais 

que repercutem sobre as interações e mudanças valorativas no bairro. Tal fato 

pode ser comprovado em conversas informais, nos depoimentos colhidos com 

moradores e pessoas ligadas àquela periferia e mesmo no discurso constituído 

pelos media, que sempre enfatizam as transformações ali ocorridas a partir da 

conquista dessa visibilidade. Há, no entanto, uma rede de socialidade que 

antecede a repercussão dessa imagem publicizada e que articula a trama social 

do bairro, baseada em valores constituídos na pertença – material e simbólica - a 

um determinado território, espaço de referência que organiza a relação da 

comunidade com o mundo e cujo mecanismo de funcionamento determina as 

formas de recepção à comunicação de massa.  

Partindo dessa perspectiva material de território, pode-se recorrer à 

revisão teórica feita pelo geógrafo Rogério Haesbaert (2004) no livro O Mito da 

Desterritorialização para ressaltar a ambivalência das máximas que atestam o 

“encolhimento” do mundo, a fragilização das fronteiras37, a compressão do 

espaço pelo tempo e a crise da territorialidade. Este autor afirma que, para cada 

perspectiva de abordagem da desterritorialização – econômica, política ou 
                                                 
37 Haesbaert (2004) considera a noção espacial de fronteira para, a partir dela, interrogar-se sobre o advento 
da desterritorialização, conseqüência dos avanços tecnológicos que apagam a realidade das distâncias, da 
globalização da economia, dos processos do multiculturalismo e da crise do Estado que terminam por imprimir 
à vida social uma mobilidade permanente. Nesse contexto, o autor considera importante dimensionar os novos 
paradigmas da territorialidade espacial – indissociável à condição humana -, assim como a sua emergente 
dimensão relacional.    
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cultural – há sempre a correspondência de uma territorialização em novas bases. 

Haesbaert (2004) ultrapassa a materialidade do conceito, fundamentado nas 

diferentes concepções de desterritorialização segundo a tradição do pensamento 

geográfico e sociológico, destacando a elaboração filosófica pós-estruturalista de 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, uma vez que foram esses autores que deram 

ênfase ao território como processo, como permanente ‘tornar-se e desfazer-se’ 

(HAESBAERT, 2004). Esses “filósofos do deslocamento” trabalham com noções 

de território que vão do físico ao mental e do social ao psicológico, corroborando 

a idéia de que a desterritorialização vivenciada na pós-modernidade não tem a 

ver com a extinção do território, mas com a dificuldade em se definir o novo 

território que está surgindo, mais múltiplo e descontínuo. 

Haesbaert (IBIDEM) entende que são muitos os referenciais para focalizar 

a questão do território e que as respostas a serem formuladas estarão sempre 

atreladas à posição filosófica adotada pelo pesquisador, razão pela qual declara 

ser necessário superar a dicotomia material/simbólica, sem, no entanto, 

desconsiderar a dimensão material das relações sociais e o imaginário geográfico 

que move e integra essas relações: 

 

“(...) não se trata simplesmente de priorizar o expressivo 
sobre o funcional, mas de reconhecer sua permanente 
imbricação. Se o território hoje, mais do que nunca, é 
também movimento, ritmo, fluxo, rede, não se trata de um 
movimento qualquer, ou de um movimento de feições 
meramente funcionais: ele é também um movimento dotado 
de significado, de expressividade, isto é, que tem um 
significado determinado para quem o constrói e/ou para quem 
dele usufrui.” (HAESBAERT, 2004, p. 281) 
 

Nesse sentido, a abordagem simbólico-cultural de território, a chamada 

geografia cultural, parece adequar-se à análise do fenômeno musical do Alto José 

do Pinho, uma vez que ela permite a compreensão de território como produto da 

apropriação simbólica de um grupo em relação ao espaço que habita. Entende-

se, assim, que a dinâmica de uma partilha cotidiana estruturada no local deve 

considerar o postulado comunitário como matriz da sociabilidade - para muitos 

pesquisadores uma visão conservadora –, capaz de definir o sujeito social em 

função da pertença a um grupo originário. O sociólogo francês Alain Bourdin 

(2003), em sua investigação sobre a questão do local no contexto da 

mundialização, corrobora essa idéia, a partir do que chama de antropologia 
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localista, que se fundamenta na idéia de que a construção do conhecimento pelo 

homem se dá através do seu entorno imediato, material e social, representado 

através de um território próximo. Essa Antropologia tem como ponto de partida a 

máxima de que a identidade é constituída a partir de um grupo de pertença, 

encontrando ressonância na Sociologia fenomenológica e na Etnometodologia, 

que atribuem à vida cotidiana o nível social primordial.  

Bourdin cita as diligências de Bernard Poche, inspirada na Fenomenologia 

de Alfred Schütz, para reelaborar as teorias do local, segundo a lógica das 

interações descritas por Poche. Lembra o autor francês que: a) O vínculo social é 

um processo de construção do sentido; b) A construção social do sentido se 

forma a partir do ‘mundo da vida cotidiana’; c) A comunicação opera na co-

presença, o que não se restringe à relação face a face, mas remete à partilha de 

um mesmo modo de vida e d) O universo da vida cotidiana é produtor de 

formas, organizador da experiência social. Bourdin reconhece a importância do 

quadro local para a organização de grupos e coalizões, mas, assim como 

Haesbaert, entende que as delimitações da localidade são contingentes: 

 

“A vizinhança, o bairro, a cidade ou a região urbana 
constituem pontos de referência relativamente estáveis, mas, 
conforme os contextos, estes níveis se definem 
diferentemente, e muitas coisas ou quase nada pode ocorrer 
aí.” (BOURDIN, 2001, p.13) 

   

Não se trata, portanto, de negar a fertilidade das análises críticas que 

atestam a mobilidade e a instabilidade das relações e agrupamentos sociais 

contemporâneos, a idéia de rompimento da estabilidade do eu (HALL, 1996), que 

marca a fragmentação do homem moderno. Como foi dito no início deste 

capítulo, a presente pesquisa parte de um objeto cultural cujo consumo permite 

a geração de sentidos coletivos e cria socialidades que não estão atreladas a um 

recorte territorial, mas à difusão global de um produto cultural propagado pela 

mídia que atravessa o mundo criando identidades grupais voláteis e 

desterritorializadas. Entretanto, localismo e comunidade são palavras-chaves 

para a compreensão do movimento de música alternativa do Alto José do Pinho. 

Assim, busca-se, nesta dissertação, sobretudo no que diz respeito à análise do 

fenômeno comunitário, um lastro teórico que se contraponha, primeiro, às 

noções de narcisismo e de individualismo associadas à modernidade tardia, e, 
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também, ao antiessencialismo pós-estruturalista que hostiliza explicações 

naturalistas dos fenômenos sociais. 

Entende-se que a legitimação do punk rock pela comunidade está 

relacionada a um processo de desinvidualização que antecede – e talvez sustente 

– os sentidos coletivos constituídos pelos meios de comunicação massivos e a 

sua leitura positivada do movimento musical ali originado. É um fenômeno que 

remete a Michel Maffesoli (2002), autor que também privilegia a dimensão 

cultural dos processos de (des)territorialização – criticado pelos seus pares por 

sua visão otimista da pós-modernidade, que contrapõe radicalmente à 

modernidade – em  sua defesa dos afetos, ainda que relativistas38, na vida 

social, extrapolando a mecanicidade racional da modernidade e gerando o que 

ele identifica como neotribalismo, caracterizado pela fluidez e sedimentações 

sucessivas capazes de formar um ambiente estético.  

Ainda que esteja analisando os agrupamentos urbanos das grandes 

cidades, cujo encontro demanda envolvimento emocional e tem como traço 

distintivo a iminência da dispersão, a frivolidade e a superficialidade  

(MAFFESOLI, 2002) – o que se aplica aos mods, aos rappers e mesmo aos punks 

-, recorre-se aqui as idéias de Maffesoli para ressaltar a sua opção pelo formismo 

sociológico, segundo o qual a forma delimita o campo - as coisas existem porque 

se inscrevem em uma forma. Este teórico reintroduz no discurso acadêmico uma 

perspectiva holística sustentada pela globalidade social e natural, e constituída 

no meio ambiente pelos sujeitos sociais, amplificando a sua dimensão afetiva39. 

 

“É evidente que a valorização do grupo é uma desconstrução 
do individualismo que parece prevalecer entre os que se 
valem do positivismo durkheimiano. Esse individualismo 
existe, é inegável. Ele permite à sociologia nascente explicar a 
dinâmica própria da modernidade, mas é, ao mesmo tempo, 
contrabalançado pelo seu contrário, ou mais exatamente pela 
remanência de elementos alternativos. Aliás, é essa tensão 
paradoxal que garante a tonicidade de uma dada sociedade.”  
(MAFFESOLI, 2002, p. 123). 

 

                                                 
38 Maffesoli (2002) argumenta que a lógica dos agrupamentos e dos afetos que os move não é absoluta. Desse 
modo, cada grupo é para si mesmo o seu próprio absoluto, o que é ditado pelos diferentes estilos de vida.  
 
39 Muitos autores consideram algo saudosista a visão culturalista de Maffesoli, por ressaltar o ideal comunitário 
do território-mito. Enquanto as potências regem o mundo, afirma o autor, as cidades e seus territórios 
produzem e se alimentam dos mitos (HAESBAERT, 2004).  
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A análise deste autor sobre o declínio do individualismo persegue a lógica 

do nós, ou, como prefere ele, busca o vínculo entre ética e estética, ou seja, o 

laço coletivo e o sentir em comum. Maffesoli (2002) defende a experiência ética 

comunitária e valoriza a sensibilidade coletiva - o que chama de proxemia. Usa a 

metáfora da tribo para falar sobre a saturação da função exercida pelo corpo 

social na estrutura mecânica da modernidade, apontando o deslocamento de 

uma ordem social mecanicista para uma ordem social orgânica. O autor atribui 

essa mudança de paradigma ao esgotamento de uma realidade construída 

contratualmente com outros indivíduos, em oposição à valorização de múltiplos 

papéis que cada um representa na sociedade contemporânea. É a isto que 

chama socialidade – que se contrapõe à sociabilidade alicerçada em bases sólidas 

e estáveis, verificadas, por exemplo, nas relações familiares – e é ela que dá 

sustentação ao tribalismo a que se refere. Para Maffesoli (IBIDEM), a experiência 

do vivido em comum, calcada em uma busca partilhada de objetivos, está na 

base das estruturações sociais, que se organizam em torno de territórios e de 

mitos, e que se equilibram a partir de elementos heterogêneos.  

Assim como os teóricos pós-estruturalistas, Michel Maffesoli partilha a 

idéia de que as identidades são múltiplas e que podem ser construídas 

simultaneamente em várias direções, em função do momento e da situação que 

vive o sujeito. No entanto, ele não fecha os olhos aos essencialismos, como a 

idéia marxista da identidade social refletir uma identidade de classe. Tanto que 

usa a expressão comunidade do destino para referir-se à partilha da experiência 

comum do povo, das camadas populares da sociedade com a sua afiliação 

territorial; a vida cotidiana que lhe assegura a ligação entre o tempo e o espaço: 

“O espaço é, certamente, o repositório de uma socialidade que não se pode mais 

negligenciar”. (MAFFESOLI, 2002, p. 174) 

Pode-se reforçar essa perspectiva de abordagem recorrendo a Haesbaert 

(2004), quando este ressalta a dinâmica de exclusão observada na pós-

modernidade. O autor lembra que a idéia da desterritorialização está diretamente 

relacionada ao capitalismo pós-industrial, que alimenta a mobilidade através de 

processos de acumulação, da aceleração do ciclo produtivo através da tecnologia 

e da reinvenção do consumo. Mas o geógrafo também reconhece uma condição 

de classe ao afirmar que o capitalismo contemporâneo empurra as massas para 

um tipo de mobilidade que é compulsória, uma vez que está atrelada à luta pela 

sobrevivência. O autor é cauteloso ao se referir à expressão “exclusão social”, 
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preferindo considerar a imbricação entre exclusão e desterritorialização a partir 

da noção de “aglomerados humanos de exclusão”, atribuindo a estes um caráter 

muldimensional e dinâmico, passível de ser geográfica e historicamente 

contextualizado. Tal linha de argumentação permite ratificar a poderosa carga 

simbólica do enraizamento territorial para as massas excluídas, que convivem 

com a instabilidade socioespacial e a fragilidade dos laços entre grupos sociais.   

Da mesma forma, a colocação de Kenan Malik (1999) sobre a construção 

social das identidades na perspectiva do discurso racial pós-moderno, embora 

aplicada a um outro contexto, reforça a idéia de ‘comunidade do destino’ de 

Maffesoli (2002), ao recusar as distinções identitárias como uma construção 

cultural deliberadamente assumida. Malik (1999) entende que esse tipo de 

argumento epistemológico despreza os determinantes sociais e qualquer forma 

de “totalidade” que permita analisar ligações entre elementos heterogêneos e 

diversificados na sociedade contemporânea, em benefício da indeterminação e 

das diferenças que dão sentido às formas sociais, tornando-se, desse modo, 

incapacitado de explicar historicamente os fatos sociais. Se a noção de 

identidade fosse uma exclusividade cultural, diz Malik: 

 

“(...) o racismo não constituiria problema. Se pudéssemos 
escolher identidades da mesma maneira que escolhemos 
nossas roupas todas as manhãs, se pudéssemos erigir 
barreiras sociais com peças de um lego cultural, a hostilidade 
racial talvez não fosse diferente dos desacordos entre 
admiradores de Mozart e os que preferem Charlie Parker, ou 
entre torcedores de diferentes clubes de futebol. Em outras 
palavras, as diferenças raciais não seriam relações sociais, 
que existem à parte da preferência de qualquer indivíduo”. 
(MALIK, 1999, p. 128) 

 

Segue-se aqui o argumento deste autor para afirmar que as identidades 

não estão necessariamente desconectadas dos determinantes sociais e para 

lembrar que o território comporta uma dimensão material de natureza político-

econômica, indissociável de sua dimensão simbólica. Importante ressaltar, ainda, 

que existem barreiras historicamente construídas e que, a partir delas, são 

estabelecidas afirmações culturais, em alguns casos, produtos dessa identificação 

social – o que permite compreender tanto a identificação dos jovens do Alto José 

do Pinho com o punk rock, quanto a comunhão de objetivos entre os moradores 

da comunidade. Independente dos conflitos de valores gerados no interior do 
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bairro, nota-se uma partilha de sentimentos que supera as particularidades 

individuais e privilegia o todo, o arquitetônico, a complementaridade. A “alma 

coletiva” que, segundo Maffesoli (2002), anima o conjunto da sociedade. É nesse 

contexto que se deve reconhecer a importância das solidariedades estruturadas 

no cotidiano e do afetivo como cimento dos agrupamentos sociais que, embora 

freqüentemente apenas circunstanciais e caóticos, materializam a existência do 

social. 

Nos relatos colhidos em campo, fica latente a trama de afetos que 

atravessa as inter-relações no Alto José do Pinho, onde a maioria da população 

se conhece há gerações – vale lembrar que essa periferia é uma comunidade 

relativamente “fechada”, sendo a década de 70 o momento mais próximo de 

intensificação do fluxo migratório no lugar. Por isso, entende-se que, ali, a 

construção de identidades individuais e coletivas está intimamente relacionada às 

representações de território. Depoimento do historiador Jailson Leonardo de 

Oliveira, morador do bairro desde o seu nascimento, em 1970, parece, nesse 

sentido, revelador: 

 

“Existe aqui uma proximidade muito grande entre as pessoas 
(...) Lembro quando as nossas casas eram cobertas de capim 
e a gente nem era alfabetizado, era na base da troca, uma 
xícara de farinha por uma de café, que a coisa funcionava (...) 
Então isso cria laços de afetividade sobre os quais não se fala 
muito (...)” (JAILSON, Entrevista a esta pesquisa em 
19.04.05) 

 

É curioso observar que a afirmação desse localismo funciona como 

resposta à fragmentação cultural e à idéia de “tela” do mundo, de onde o local 

foi deletado, servindo de território de negociação a partir do qual se estabelecem 

as apropriações e difusões culturais. É preciso reconhecer o fenômeno da 

desterritorialização como conseqüência de uma (pós) modernidade atravessada 

por fluxos comunicacionais, econômicos e migratórios, que favorecem a 

formação de imaginários multiculturais, como ressalta Canclini (2003). No 

entanto, o presente objeto de pesquisa conduz a um movimento contrário – ou 

ao menos paralelo e simultâneo – de (re) territorialização, que se efetiva em 

função da evidência da falta gerada pelo sentimento de exílio, pela ausência do 

em casa, pela necessidade de refúgio na casa, no bairro, no estado nacional: 

quase uma necessidade metafísica (BOURDIN, 2001).  
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3.2 - De marginais a hegemônicos40

 

Acompanhando o percurso histórico da produção musical alternativa no 

Alto José do Pinho, pode-se compreender as formas de identificação e partilha 

que foram surgindo na comunidade ao longo dessa trajetória, marcada por 

momentos valorativos distintos. Há, a princípio, a fase de estranhamento entre 

os moradores e o punk rock. Nesse sentido, vale ressaltar que as primeiras 

bandas são formadas num contexto de expansão das igrejas do bairro: por um 

lado, a ascensão de um movimento baseado na idéia do libertário, da superação 

dos problemas através da música e da abertura para o mundo; por outro, a 

introspecção, a busca de saídas pela religião, o envolvimento com dogmas. 

Católica, Batista, Quadrangular, Assembléia de Deus e outras denominações 

evangélicas se espalham pelo morro. O rock e suas vertentes são, por essa ótica, 

expressão demoníaca. 

Encontram-se respostas à rejeição do punk rock no Alto, nesse momento, 

atentando ao processo de racionalização da esfera religiosa, através da qual o 

indivíduo busca solução para o dilema de sua interação com o meio social. Em 

uma análise sobre os pressupostos teóricos da ética protestante de Max Weber e 

a ideologia do atraso brasileiro, Jessé Souza (1999) detém-se nas especificidades 

da moral ocidental, através de um breve relato das estruturas de 

desenvolvimento relativo às consciências individuais e coletivas no Ocidente, 

argumentando que as chamadas “religiões de salvação” introduziram uma visão 

de mundo dualista que contrapôs a esfera transcendental à esfera empírica, 

implicando na desvalorização desta como o reino do pecado.  

Reproduzindo um discurso moralizante baseado na resignação e 

naturalização das relações (e desigualdades) sociais, o conservadorismo dos 

grupos religiosos do Alto opõe-se às mudanças comportamentais, às novidades 

trazidas pelo punk rock. Conformismo, acomodação e alienação estão na base do 

esforço de evangelização do morro. Trata-se de um código que naturaliza a 

reificação de conceitos e relações em que ninguém pode modificar o seu lugar. 

Mães, pais, avós, parentes e vizinhos dos roqueiros do Alto José do Pinho dão 

                                                 
40 Parte-se aqui da noção gramsciana de hegemonia como domínio e influência de um grupo sobre outro, sem, 
no entanto, ater-se à questão do controle de uma classe social dominante no contexto do capitalismo 
contemporâneo.    
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corpo às igrejas do bairro e se insurgem contra o discurso, as formas de 

manifestação, as gírias, os adereços, as roupas, os valores dessas bandas.  

 

“A gente tocava e vinha batendo panelas, porque não tinha 
esquema nenhum, era mais por vontade de fazer a parada. 
Então quando a gente chegava em casa, os pais não queriam 
nem saber. Perguntavam se tinha grana, se não tinha, diziam 
que aquilo não era vida, que a gente devia procurar emprego, 
era um verdadeiro inferno...” (CANNIBAL, entrevista a esta 
pesquisa em 12.02.05) 

 

“As pessoas não gostavam do jeito que a gente se vestia, do 
modo que a gente andava, do som que a gente escutava, as 
pessoas achavam que era uma coisa que não ia levar a lugar 
algum. E isso era todo mundo, as famílias também.” (CELLO, 
entrevista a esta pesquisa em 22.06.05) 

 

A negatividade da imagem dos grupos e dos músicos também está 

relacionada, nessa fase, ao caráter de marginalidade e rebeldia que ajudou a 

definir a identidade do rock e seus subgêneros pela indústria cultural, propagada, 

com distorções, pelos meios de comunicação de massa. Comenta Jamerson 

Carlos de Araújo, o Jaminho, baixista da banda Matalanamão: 

 

“Não culpo ninguém porque a gente sofreu preconceito, a 
mídia passava isso. A televisão mostra um cara de preto, que 
gosta de punk e é mal (...) Pior é a novela que todos 
assistem: o personagem mal gosta de rock`n`roll, usa 
pulseira, brinco, é revoltado. A comunidade não tem 
esclarecimento, cultura – tem gente com dinheiro que não 
tem, imagina aqui – por isso é normal esse clichê de sexo, 
drogas e rock`n`roll.” (JAIMINHO, entrevista a esta pesquisa 
em 05.03.05) 

   

O espírito de rebeldia e contestação do rock, cujas energias liberalizantes 

vem gerando revoluções de idéias, comportamentos, políticas e mercados desde 

os anos 50, não encontrou acolhida no bairro, dividido entre as amarras 

simbólicas do metafísico – a religiosidade que cria espaços de normatização e de 

conformação da estrutura social - e a tradição cultural representada por grupos 

de raízes folclóricas regionais, como os caboclinhos, os maracatus e as escolas 
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de samba 41, que vêm sendo defendidos há décadas na comunidade. Também 

esbarrou em um mecanismo defensivo relacionado ao preconceito – em oposição 

à rebelião simbólica do rock’n’roll -, reação comumente observada em todas as 

estratificações sociais, que coloca em campos opostos o sistema e os seus 

rebelados. É possível relacionar atitudes dessa natureza aos sistemas de 

pensamentos baseados em memória, alicerce das representações sociais, 

acionados através do processo de ancoragem definido por Serge Moscovici como: 

 

“(...) um processo que transforma algo estranho e 
perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de 
categorias e o compara com um paradigma de uma categoria 
que nós pensamos ser apropriada (...) No momento em que 
determinado objeto ou idéia é comparado com uma categoria, 
adquire características dessa categoria e é reajustado para 
que se enquadre nela. Se a classificação assim obtida é 
geralmente aceita, então qualquer opinião que se relacione 
com a categoria irá também se relacionar com o objeto ou 
com a idéia.” (MOSCOVICI, 2003, p. 61) 

 

O período de estranhamento do punk rock no Alto, compreendido entre o 

final da década de 80 e os primeiros anos dos 90, é substituído pela fase de 

reconhecimento, a partir de 1992-1993, ainda sem a mediação dos meios de 

comunicação massivos. Trabalha-se aqui com a hipótese de que o processo de 

assimilação, nesse momento, está amparado no trabalho social de base 

empreendido pelos grupos da cena roqueira, capitaneado pela banda Devotos e 

tendo como parceira o Instituto Vida, ONG com sede no bairro de Água Fria e 

cujo foco de atuação é juventude e cidadania. O corpo a corpo das bandas no 

interior do bairro modificou, gradualmente, a relação de rejeição pré-concebida, 

alimentando na comunidade, inclusive, um visível espírito de tolerância para com 

a diferença. O Instituto Vida fez da igreja católica do Alto o quartel-general de 

suas atividades comunitárias, porque, na época, estava sem sede estruturada. 

Enquanto isso, Cannibal, Massacre (Faces do Subúrbio), Peste (Matalanamão), 

entre outros músicos do movimento, passaram a proferir palestras no bairro, que 

também começou a receber convidados para falar sobre temas ligados à 

cidadania, meio ambiente e cultura.  

                                                 
41 Esses grupos nunca enfrentaram a resistência da comunidade, sendo facilmente assimilados pelos moradores 
que se identificam com as expressões da cultura popular regional.  
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Na agenda de Cannibal e seus companheiros de cena musical, a música 

que produziam também era encarada como compromisso social, na medida em 

que podia levar entretenimento e lazer à comunidade. Depoimentos de 

moradores revelam que as apresentações na praça central do bairro eram 

verdadeiras maratonas e mobilizavam grande parte da população local, que 

ajudava na montagem do palco, na limpeza das ruas, nos ajustes de iluminação 

e no que fosse necessário para as grandes festas do bairro. Os que não se 

juntavam aos trabalhos, observavam de perto com curiosidade e interesse. Os 

músicos se revezavam entre uma banda e outra, substituindo os que, por 

alguma razão, não pudessem se apresentar, ou para seguir uma sistemática de 

sorteios, instituídos para que todos tivessem a chance de participar. Existiam 

ainda aqueles que, embora não quisessem aparecer, trabalhavam pelo 

movimento, seja fazendo cópias xerográficas de releases e fanzines 

(fortuitamente, no horário de seus respectivos expedientes), acessando a 

internet e buscando fitas em videolocadoras para procurar novidades musicais 

(também nas empresas onde trabalhavam) ou simplesmente ouvindo os 

moradores, nas assembléias e conselhos, para compartilhar expectativas e 

buscar soluções coletivas para o bairro. 

Inúmeros relatos dão conta das dificuldades iniciais de estruturação dos 

grupos, dos problemas enfrentados na produção de shows, no trabalho de 

divulgação, no esforço empreendido para fazer circular informações e idéias que 

alimentassem e impulsionassem o movimento. Com a falta de dinheiro crônica, a 

única forma de viabilizar a carreira das bandas era através da mobilização 

coletiva. A princípio, sensibilizando um círculo restrito de jovens simpatizantes e, 

a partir de 1993, com a adesão de parte considerável da comunidade. Fatos 

como esses reforçam a impressão de que o envolvimento desses músicos nas 

causas sociais do bairro funcionava como uma espécie de “contrapartida” que 

seus vizinhos esperavam para uma aproximação do movimento. Suspeita que 

pode ser atestada na fala de Erison, vocalista do Armas da Verdade: 

  

“A maioria não gosta do som, mas o povo gosta quando a 
gente faz alguma coisa por ele (...) quem chega pra mim e diz 
‘roqueiro é coisa de doido’, eu nem ligo, porque se algum dia 
essa pessoa que falou comigo chegar pra um papo cabeça, 
vou jogar na cara dela, eu vou dizer assim: ‘você se lembra 
que você tava naquele show onde seu filho se divertiu, seu 
filho ganhou brinquedinho? Pois então, foram os roqueiros 
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que fizeram. Eu nem ligo, tô nem aí...” (ERISON, entrevista a 
esta pesquisa em 13.03.05)  

 

Surge, então, reconhecimento, onde havia rejeição. Reafirma-se aqui que 

o ajustamento dos grupos no interior da comunidade, cuja heterogeneidade não 

é abafada pela dinâmica dos processos simbólicos coletivos, materializa-se 

através de confrontos, negociações e acordos sistemáticos. Como destaca 

Maffesoli (2002), a proxemia não significa unanimismo, porque não almeja a 

superação da contradição, mas revela uma grande tolerância de espírito com 

relação ao outro e àquilo que o cerca. A legitimação do punk rock e da nova 

produção musical do Alto pelos moradores do bairro, assim como o auto-

reconhecimento comunitário gerado a partir dessa música, possibilitam a 

naturalização do movimento, nos termos de Jodelet, que define a expressão 

como “uma projeção reificante de noções abstratas no real, de materialização e 

de espacialização de entidades conceituais” (JODELET apud NÓBREGA, 1990). 

Assim, ao tornar real o que era distante e abstrato, surge um novo conceito para 

reconfigurar as relações com a realidade. O morador Jailson Oliveira percebe 

esse momento da seguinte maneira: 

 

“O reconhecimento se dá quando as pessoas começam a 
dizer: pôxa, aquele menino em cima do palco é da minha 
família; aquele menino é da rua em que moro; da praça que 
eu freqüento, do meu bairro; da minha comunidade. Ele dá 
voz ao meu silêncio e representa as minhas aspirações.” 
(JAILSON, entrevista a esta pesquisa em 19.04.05) 

 

Há, no Alto José do Pinho, uma definição clara de papéis, estabelecida a 

partir da aceitação dessa produção musical alternativa como mercadoria cultural. 

Ou seja, uma representação constituída a partir do movimento de música 

capitaneado pelo punk rock. Músicos, antes marginalizados pela comunidade, 

tornam-se porta-vozes da condição social da periferia, ao mesmo tempo em que 

materializam o valor cultural e simbólico da produção artística dessa 

comunidade. A estética do nós, diz Maffesoli (2002), é um misto de indiferença e 

de energia pontual. Nesse sentido, o caldo de descrença nas instituições, o 

sentimento comum de indignação, as solidariedades cotidianas e as relações 

“afetuais” fortaleceram a estruturação simbólica daquela periferia, através da 

música. As inter-relações, ali, estão amparadas em representações sociais 
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marcadas por um processo dinâmico e criativo de elaboração cognitiva e 

simbólica que orienta os comportamentos das pessoas (NÓBREGA, 1990).  

É por ajudar a descrever com mais clareza os contextos nos quais uma 

pessoa – ou uma coletividade – reage a um estímulo específico e a explicar suas 

respostas a esse estímulo, que se lança mão do conceito de representações 

sociais nesta dissertação. Para isso, recorre-se a Moscovicci (2003) em seu 

esforço de compreensão da dinâmica interna das representações, avançando em 

relação à premissa de Durkheim - que apontava a existência das mesmas na 

sociedade sem atentar para a sua estrutura -, na intenção de “cindir” as 

representações, passando a considerá-las como fenômeno e não mais como 

conceito. Moscovici (2003) se aprofunda na pluralidade dos modos de 

organização desse pensamento, partindo do princípio de que o processo coletivo 

de construção de sentido penetra no pensamento individual - ainda que não 

subverta as consciências dos sujeitos – quase como objeto material. Defende 

que as representações sociais tentam captar o esforço do homem em conhecer e 

compreender as coisas que o circundam, os enigmas que acompanham a sua 

existência e a materialização do seu pensamento em realidade cotidiana 

eminentemente relacional. 

 

“Pessoas e grupos criam representações no decurso da 
comunicação e da cooperação. Representações, obviamente, 
não são criadas por um indivíduo isoladamente. Uma vez 
criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, 
se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao 
nascimento de novas representações, enquanto velhas 
representações morrem.” (MOSCOVICI, 2003, p. 41) 

 

O autor afirma que as representações orientam na direção do que é 

visível, relacionam aparência à realidade, correspondendo ou não ao mundo 

externo e situando-se numa instância intermediária entre o conceito e a 

percepção. Elas não estão necessariamente relacionadas a nossas formas de 

pensar, agindo como algo que nos é transmitido, de forma quase impositiva, 

produto de uma seqüência de elaborações coletivas, que vão tomando forma no 

decurso do tempo, a exemplo das entidades sociais. Nesse aspecto, pondera o 

teórico, elas se ajustam ao que os nossos sistemas perceptivos e cognitivos 

estão prontos a receber. É nesse ponto que se deve considerar um terceiro 

momento na trajetória do punk rock no Alto José do Pinho, no que diz respeito 
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ao seu meio ambiente: a fase de glorificação das bandas. Isso porque, a partir 

daí, já não há como desatrelar o impacto da projeção midiática dos grupos sobre 

a comunidade e fosse, então, preciso reorganizar a socialidade do bairro para 

atender a projeção dos mass media.  

Nessa fase, até as lideranças mais conservadoras do bairro começaram a 

perceber a importância das bandas no contexto comunitário. Para ilustrar, vale o 

exemplo da Associação dos Amigos do Alto José do Pinho, uma das instituições 

mais tradicionalistas do lugar, que instituiu uma premiação para os “baluartes” 

do bairro e entregou a Cannibal uma dessas condecorações. O momento de 

glória das bandas no bairro, entre os anos de 1994 e 1998, é aquele em que a 

própria comunidade, que antes as colocou em espaço restrito, redimensiona o 

valor desses grupos, situando-os no mesmo patamar de outras lideranças que 

encamparam lutas importantes pelo bairro. O momento em que essas bandas 

assumem o capital cultural que lhes proporciona uma condição hegemônica.  

 

 

3.3 - A comunidade no espelho da mídia 

 

Em que pesem a complexidade da teia social que legitimou a produção 

musical alternativa do Alto José do Pinho e as alianças e pactos ali estabelecidos, 

os músicos ligados à cena rock concordam que a repercussão de seu trabalho, 

nos meios de comunicação de massa, contribuiu substancialmente para alterar a 

dinâmica das relações comunitárias, até então sustentada por um lastro emotivo 

e/ou de comprometimento social. Trabalha-se aqui com a idéia de que a partilha 

de estoques subjetivos de imagens e valores, mutuamente aceitos, alimenta a 

engrenagem da vida social, e, nesse sentido, a mídia tem papel fundamental 

para a constituição do senso comum, atendendo à demanda permanente por 

novos sistemas unificadores que penetrem a vida cotidiana e constituam, nas 

palavras de Moscovici, “a forma de compreensão que cria o substrato das 

imagens e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode operar” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 48).  

Assim, não é possível deixar de observar, à luz das representações sociais, 

o papel dos meios de comunicação de massa na construção social da realidade. 

Moscovici (IBIDEM) fala sobre a formação de universos consensuais, através de 
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um mecanismo de familiarização do não-familiar, espaço este onde se está livre 

dos riscos, atritos ou conflitos inerentes à complexidade da vida social. O autor 

entende que as coisas que estão fora das fronteiras concretas do universo social 

trazem consigo características imaginárias, que preocupam e incomodam por 

estarem aqui sem estar aqui. Essa não-familiaridade seria caracterizada pela 

presença de algo ausente, uma exatidão relativa – a visibilidade de uma 

expressão cultural com a qual, aparentemente, a comunidade não se identifica, 

por exemplo – capaz de ser visível sem o ser. Ser ao mesmo tempo semelhante 

e diferente, acessível e inacessível. O autor destaca que o não-familiar atrai e 

intriga as pessoas, enquanto as obriga a tornar explícitos pressupostos implícitos 

ao consenso.        

Com a projeção midiática do Alto e a conseqüente publicização do seu 

cotidiano pela ótica de sua produção cultural, há uma força externa atuando 

sobre as ações e interações dos moradores do lugar nos contextos ordinários do 

dia-a-dia. É importante lembrar os estudos de Thompson (1998) sobre os 

padrões de interação social gerados pelo desenvolvimento tecnológico dos meios 

de comunicação de massa, a partir do qual novos tipos de relacionamento social 

fazem emergir uma complexa reorganização de padrões de interação através do 

espaço-tempo. Thompson considera, basicamente, que os mass media 

estabelecem formas de ação à distância, capazes de fazer com que os indivíduos 

mobilizem suas ações para as ações dos outros, assim como para 

acontecimentos distantes e remotos. 

Na perspectiva desta pesquisa, a produção de intercâmbios simbólicos 

gerados através dos meios de comunicação também produz o que Thompson 

chama de ação responsiva, embora este autor use o conceito para falar do 

distanciamento espaço-temporal da mídia e das respectivas reações dos 

indivíduos que não podem responder diretamente aos produtores da notícia. No 

Alto José do Pinho, o contexto espaço-temporal da recepção tem o impacto 

dialógico de uma relação face a face, em função da proximidade com o universo 

reportado – o que está sendo noticiado diz respeito à realidade imediata da 

recepção. Thompson classifica e distingue as interações face a face, as mediadas 

e as quase mediadas, utilizando, como paradigma, a audiência à televisão (este 

é o seu corpus de análise), mas não exclui a possibilidade de uma mistura de 

diferentes formas de interação, geradas a partir dos meios de comunicação 

massivos. Percebe-se que a elaboração discursiva das mensagens da mídia no 
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Alto José do Pinho dá-se de maneira mais intensa do que a ação responsiva 

daqueles que, por exemplo, assistem juntos a um programa de TV, e juntos 

elaboram, comentam e classificam as informações, localizadas em um contexto 

de distanciamento. Naquela comunidade, a mensagem midiática torna visível o 

que já era visível (embora de alcance restrito) e influi diretamente sobre o 

cotidiano. 

Pode-se compreender, dessa forma, como a imagem projetada pelos 

meios de comunicação contribuiu para a naturalização da cena rock no cotidiano 

do bairro. Mas as questões que se colocam são: de que forma a comunidade se 

encontrou nesse espelho midiático; o que ela enxergou dela mesma nessa 

projeção e como essa exposição na mídia reconfigurou - se é que reconfigurou - 

a sua atitude diante do mundo e para com ela mesma. Percebe-se um 

movimento de reorganização da socialidade naquela periferia, como tentativa de 

se encontrar no recorte imagético refletido pelos media. É importante ressaltar 

que, ao longo dos anos pesquisados neste trabalho, observa-se a gradual 

transformação na recepção da mensagem midiática, efetivada em função da 

instabilidade nas inter-relações no interior da comunidade e da ambivalência da 

vida social no cotidiano, fatores que vão alterando ao longo dos anos os 

processos coletivos de significação.  

Deve-se destacar ainda que, em um primeiro momento, a comunidade não 

precisou de muitos artifícios para se encontrar na imagem refletida pelo espelho 

da mídia. Isso porque, então, sobressaía-se, naquela periferia, um sentimento de 

solidariedade entre os moradores e as aparições dos grupos na imprensa local 

repercutiram emocionalmente sobre a coletividade. Relatos de moradores 

informam que a primeira capa de caderno cultural na qual foi publicada uma 

matéria sobre o Devotos (Jornal do Commercio) foi lida, na praça do terminal de 

ônibus do bairro, por pessoas que se juntavam para ajudar na montagem do 

palco do show que aquela banda faria à noite (tema da reportagem). Algumas 

pessoas chegaram a chorar de emoção ao se verem ocupando aquele espaço 

nobre, naquela página importante. O punk rock representava, naquele momento, 

o sonho de visibilidade social e a possibilidade de rompimento de fronteiras, 

inserindo o bairro no circuito de consumo cultural institucional.   

Ressalte-se que, apesar da existência de grupos tradicionais de cultura 

popular no bairro e da organização comunitária daquela periferia, que viveu seu 
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auge durante a década de 80, sob forte influência da Igreja Católica 42, o Alto 

José do Pinho somente conquistou visibilidade midiática – no sentido da 

sistematização dessa exposição - através do movimento de música alternativa. 

Matérias eventuais e esporádicas sobre os grupos de raiz ou sobre as 

reivindicações dos movimentos populares do bairro jamais constituíram uma 

identidade para aquela periferia, que também chegou a freqüentar a mídia nas 

páginas policiais dos jornais locais, anos antes da explosão cultural underground. 

Assim, as primeiras matérias publicadas sobre esta cena foram fator de 

agregação entre os moradores do lugar, que assistiam ao reconhecimento do 

trabalho dos filhos do Alto, e isso era o bastante naquele momento.  

Após a leitura daquela primeira reportagem de capa do Caderno C, ainda 

segundo relatos colhidos em campo, moradores fizeram um círculo ao redor do 

palanque, e, juntos, mudaram o direcionamento do palco de maneira a  

beneficiar a visão daqueles que seriam prejudicados em função da estrutura do 

projeto de montagem do palanque elaborado pela Prefeitura. Esse era o espírito 

do momento: união e solidariedade. Sentimento que foi reforçado pela primeira 

aparição do Devotos na grade da programação local da TV Globo, ainda em 

1993, em uma reportagem sobre o Rock’n’Circus43, fato que foi “notícia” no 

bairro durante mais de uma semana. Os músicos não foram escalados para fazer 

show, apenas abririam a programação, mas a emissora estava no local e filmou a 

participação da banda, que acabou prolongada a pedido do produtor. Os músicos 

recordam que foi uma surpresa quando assistiram à matéria na televisão no dia 

seguinte, porque naquela noite tocaram no mesmo palco Chico Science & Nação 

Zumbi e Mundo Livre S.A, já populares à época. No dia da exibição da 

reportagem, a comunidade parou para assistir.  

Naquele mesmo dia, o jornalista e crítico José Teles entrevistou o grupo 

para uma matéria na revista Bizz, de circulação nacional, e o jornalista Marcelo 

Pereira, que comandava o programa Canto do Mar, exibido pela TV Jornal, 

convidou os músicos para uma gravação no estúdio da emissora no Recife. 

Poucos meses depois, a TV Bandeirantes exibia nacionalmente um programa em 

que Chico Science apresentava a banda Devotos. A MTV, que então transmitia 
                                                 
42 Apesar da forte presença das igrejas evangélicas no bairro, a igreja Católica teve importante contribuição 
para a articulação dos movimentos populares nos anos 80. Estes ganharam força em Casa Amarela com a ação 
das Comunidades Eclesiais de Base e com a atuação do padre Reginaldo Veloso, então pároco do Morro da 
Conceição, ligado à ala progressista da Igreja Católica e seguidor da teoria da Libertação. 
   
43 Evento quinzenal realizado no Circo Maluco Beleza, espaço cultural que marcou época nos anos 90 na cidade, 
produzido por Paulo André Pires, que, mais tarde, criaria o bem sucedido festival Abril Pro Rock. 
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pelos canais UHF, veiculava entrevista realizada com o grupo na comunidade 

pelo apresentador Fábio Massari e os jornais locais sistematizavam as citações a 

banda, como visto no capítulo anterior. Começam, então, a surgir convites para 

shows e solicitações de entrevistas, que resultam na descoberta pelos meios de 

comunicação de massa do trabalho do Devotos, que abriu a cena a outras 

bandas da comunidade. É prudente observar, entretanto, a diversidade de 

fatores que estão por trás do fenômeno musical do Alto, cristalizada na 

observação de Jaminho: 

 

“A mídia contribuiu para a mudança de comportamento da 
comunidade em relação a nossa música, mas veja só: 
concorrer com o dia-a-dia de uma televisão, aparecendo 
somente em uma matéria isolada, é muito difícil. É claro que 
com a vinda da televisão, dos jornais, eles deram mais crédito 
para nós. Mas não foi só isso.” (JAIMINHO, entrevista a esta 
pesquisa em 05.03.05)  

 

Para os moradores do Alto José do Pinho, a imagem refletida pela mídia, 

nos primeiros momentos de descoberta dessa produção cultural do bairro, é 

geradora de um inegável sentimento de auto-estima, que cresce na proporção 

em que esse status cultural se consolida nos meios de comunicação massivos. 

Mas as imagens criadas nesse espelho midiático acabam borradas pelas 

contradições geradas no dia-a-dia do bairro, nas inter-relações de uma 

comunidade socialmente excluída, que sofre o abandono do poder público e vê a 

impossibilidade de desenvolvimento social e econômico afastar os sonhos de 

inclusão e as promessas de superação social através de uma expressão cultural. 

Em uma perspectiva mais subjetiva, o desgaste surge como conseqüência de 

frustrações de expectativas, decepções pessoais e disputas internas nesse 

espaço social. Nesse momento, já não parece haver entre os moradores daquele 

subúrbio motivações para se reconhecer no espelho midiático.   

Vale dizer que, como movimento juvenil subcultural, o punk rock do Alto é, 

além de uma resposta às contradições de classe e objeto de reconhecimento 

identitário, que permite a produção de sentidos atrelada a determinadas práticas 

discursivas de um grupo; um instrumento de acesso ao mercado de bens 

culturais, de visibilidade social, e de inserção das demandas sociais do bairro na 
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esfera pública44, seja em função das estratégias discursivas das bandas, que 

cantam o cotidiano da comunidade, suas dificuldades e o abandono político 

legado aos moradores das periferias, seja pela publicização do cotidiano do local, 

numa perspectiva positivada – a sua realidade de sacrifícios contraposta a sua 

expressão artística - que lhe confere status cultural. O punk rock é o lugar de 

enunciação a partir do qual esta periferia produz a sua “estratégia subversiva de 

agência subalterna45”, nos termos de Bhabha (2003), mas não pode ser 

caracterizado por sua inteireza ou unicidade. Este autor, em sua crítica ao 

discurso pós-colonial, explicita o caráter ambivalente da metáfora da linguagem, 

enfatizando a heterogeneidade desse presente enunciativo, que libera o discurso 

da emancipação de fechamentos binários. Bhabha introduz a noção de agência 

no dispositivo da contingência, ressaltando que este momento de identificação: 

 

“(...) singulariza a “totalidade” da autoridade ao sugerir que a 
agência requer uma fundamentação, mas não requer que a 
base dessa fundamentação seja totalizada; requer movimento 
e manobra, mas não requer uma temporalidade de 
continuidade ou acumulação; requer direção e fechamento 
contingente, mas nenhuma teleologia e holismo.” (BHABHA, 
2003, p. 257) 

 

É a tensão, nessa perspectiva, que mantém a dupla determinação do 

discurso. Ora, o compromisso das bandas punks com a comunidade, passada a 

fase das produções sistemáticas de shows e eventos culturais - algo que 

demanda investimento de tempo e dinheiro e que, segundo os músicos, 

prescinde de uma infra-estrutura pública (palco, som e iluminação) – acabou 

limitada às citações nas letras de suas canções e ao envolvimento afetivo com o 

lugar, de onde nenhum dos músicos da cena tem intenção de sair46. É nesse 

contexto que começa a operar um distanciamento entre os músicos da cena 

                                                 
44 Considera-se aqui o conceito de esfera pública de Habermas (2003), ou seja, o espaço de poder –ainda que 
aparente – no qual se conforma a opinião pública. Não se leva em conta, todavia, a complexidade e 
ambivalência do termo opinião pública, explorada por muitos autores. 
  
45 O autor trabalha com o conceito de subalternidade considerando a contribuição dos Estudos do Subalterno, 
que, sob inspiração do legado gramsciano, investiga a participação dos segmentos menos privilegiados da 
população na dinâmica de poder da sociedade. Nesse sentido, é de fundamental relevância o trabalho 
desenvolvido pelo grupo de intelectuais indianos, liderados pelo historiador Renajit Guha, que fundaram, nos 
anos 80, o South Asian Subaltern Studies Group.   
 
46 O Devotos chegou a passar temporadas de até três meses em São Paulo, mas seus integrantes alegam que 
não pretendiam, à época, e nem pretendem, no futuro, abandonar o bairro. Os três, inclusive, moram em casas 
próprias no Alto. A banda de rap Faces do Subúrbio chegou a mudar-se para São Paulo, mas os rappers 
retornaram rapidamente para a comunidade, onde continuam produzindo seu trabalho. 
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roqueira e a comunidade, fenômeno que pode ser observado sob duas variantes: 

a primeira relacionada às aspirações dos moradores, que cobram das bandas o 

engajamento nas questões sociais e o comprometimento com as demandas da 

vida comunitária e a segunda, atrelada ao esforço de profissionalização dos 

grupos, à ida para o mundo, e aos conflitos inerentes ao campo artístico, 

marcado por disputas e alianças internas. 

É importante ressaltar que o espelho da mídia não reflete essa dualidade, 

mantendo, ao longo dos anos, uma linha discursiva que ressalta as 

transformações ocorridas naquela periferia a partir de sua música alternativa 

como fator de agregação social. Entretanto, mesmo as matérias que extrapolam 

essa produção artística, abrindo espaço paras outras manifestações culturais do 

bairro, ou que lançam luz sobre a realidade social daquela comunidade, não mais 

parecem satisfazer às demandas dos moradores do lugar, que aspiram 

transformações reais no seu cotidiano e acabam se ressentindo da imagem 

projetada pelos mass media, transferindo para os músicos da cena parte dessas 

frustrações.  

Trata-se de uma reação que atesta que os sistemas de representação dos 

indivíduos não dependem cognitivamente e exclusivamente dos meios de 

comunicação de massa, revelando formas de apropriação baseadas em 

repertórios valorativos singulares.  

Referenciando-se em Moscovici (2003), que argumenta que as idéias com 

as quais se apreende o incomum trazem de volta o que parece já visto (dèjá vu) 

e já conhecido (dèjá connu), arrisca-se dizer que o elemento familiar, o já visto 

que tornou possível a assimilação do punk rock pela comunidade do Alto José do 

Pinho, que legitimou o compartilhamento de idéias e valores entre os moradores 

do bairro e os músicos desta cena foi o discurso social das composições, a 

estandartização de uma cotidianidade marcada por dificuldades e a atitude 

política – no sentido da luta por transformações – empreendida pelos artistas 

junto aos setores sociais do lugar. Conversando com moradores do bairro, 

percebe-se que a cena roqueira, em um determinado espaço de tempo, foi 

encarada como uma promessa de futuro melhor, de transformação germinada na 

riqueza cultural daquela periferia, cujo principal emblema era o discurso musical 

do punk rock. No cotidiano, porém, a repercussão do trabalho dos grupos parecia 

empurrá-los para fora da comunidade, o que, além da frustração de ver uma 

aspiração perdendo a chance de materialidade, passou a gerar um sentimento de 
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desconfiança entre os moradores do bairro. A fala do morador Jailson Oliveira 

aponta nesta direção: 

 

“Na vida concreta, a luta contra isso (as desigualdades) só se 
configura quando uma ação concreta está sendo feita no lugar 
de onde você veio. E o que é essa ação concreta? Aí, tenho 
que voltar para outras lideranças do bairro e perguntar o que 
elas estavam fazendo quando as bandas estavam 
acontecendo na mídia? E aí talvez a gente possa encontrar 
um pouco das razões dos conflitos, porque esses líderes 
diziam assim ‘pô, os caras tocam e aparecem e eu trabalho 10 
horas por dia, tenho que tomar chá de cadeira na prefeitura 
para reivindicar as coisas pro bairro, e nunca apareço na 
mídia’. Eu pessoalmente acho que esses caras faziam mais do 
que o discurso das bandas.” (JAILSON, entrevista a esta 
pesquisa em 19.04.05)  

 

Há, no bairro, um sentimento de rejeição a frases feitas do tipo o Alto José 

do Pinho saiu das páginas policiais para as culturais ou o punk rock devolveu a 

auto-estima ao bairro, tantas vezes estampadas nos jornais locais. Para algumas 

pessoas - que não negam a importância desse movimento musical para o Alto, 

inclusive no que diz respeito ao espírito de tolerância com a diferença – ainda há 

muito pelo que lutar na comunidade, alijada de qualquer projeto político 

(regularização das terras, calçamento, construção de casas, água encanada, 

entre outras benfeitorias, foram resultado de anos de mobilização). Maffesoli 

(2002) aponta a saturação do político e o desgaste da idéia de indivíduo para 

destacar que a massa tende a favorecer elementos que o projeto político 

esqueceu, baseada no nós da proximidade. Essa massa, diz o autor, se basta a si 

mesma, não se completa, nem se politiza, vive o turbilhão de suas experiências, 

sendo ao mesmo tempo indivíduo livre e alma coletiva. 

Dessa forma, o sujeito social tende a se inscrever em um conjunto 

orgânico e a assumir determinados papéis, desenvolvendo o que este autor 

chama de pluralidade da pessoa, que pode ser interpretada, na ótica sócio-

antropológica, como a revelação de um continuum intangível, que atesta a 

ligação do sujeito com o grupo – seja ela real ou imaginária. Parece haver de 

fato um feedback orgânico entre essas duas partes, cimentando a memória 

pessoal e as lembranças coletivas no Alto, uma vez que se constata que a 

negativização da idéia do eu é contraposta à valorização do pensamento coletivo, 

estando (ou devendo estar) cada um dos indivíduos daquela comunidade 

 83



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

desempenhando um papel específico em benefício do grupo. Trata-se de um 

sistema simbólico criado pela própria comunidade, cujo mecanismo de 

participação é senha de aceitabilidade ou de negação. 

A propósito da interdependência entre a dinâmica de constituição do 

indivíduo e a dinâmica de constituição do social, Maturana (2002) ressalta não o 

caráter de dependência entre um e outro, mas o fato de eles serem 

interconstituintes, ou seja: é indivíduo, quando se é social; o social nasce, 

quando seus componentes são indivíduos. Com base nos princípios teóricos da 

biologia e orientado pelas pesquisas em neurofisiologia da visão e no conceito 

biológico de autopoiese47, Maturana acredita que o fenômeno do conhecer é um 

fenômeno do operar do ser vivo em relação a sua circunstância, razão pela qual 

é imprescindível aceitar tanto a legitimidade do indivíduo quanto a da 

circunstância. 

“(...) no caso do social, o que eu digo é que os indivíduos em 
suas interações constituem o social, mas o social é o meio em 
que esses indivíduos se realizam como indivíduos. Em sentido 
estrito, portanto, não há contradição entre o individual e o 
social, porque são mutuamente gerativos.” (MATURANA, 
2002, p. 43)     

 

A defesa da biologia do social, empreendida por este autor, a ênfase nas 

formas de integração social no contexto da convivência e a idéia de organização 

de um sistema circular de processos oferecem uma perspectiva teórica adequada 

à análise do fenômeno musical do Alto José do Pinho, onde parece haver um 

código de responsabilidade partilhado entre os indivíduos. Trata-se de um 

compromisso individualizado, subjetivo, que se reflete nas atitudes coletivas e 

cujas conseqüências repercutem sobre o cotidiano comunitário. 

Comprometimento este, registre-se, perseguido, sobretudo, pelos movimentos 

sociais e lideranças comunitárias do bairro, em sua militância diária que 

materializa a luta pela unidade de um conjunto em sua circunstância, preferindo 

ignorar ou subestimar as demandas pessoais. 

Maturana ressalta a questão da responsabilidade dos indivíduos na 

constituição do social como algo libertador e comovente, no sentido de que a 

                                                 
47 Roberto Maturana (2002) desenvolveu o conceito de autopoiese para falar sobre o sistema de circularidade 
de organização dos seres vivos, dos processos que constituem a unidade desses seres, com base em sua 
pesquisa na área de neurobiologia e estendendo o conceito à filosofia. Em sua reflexão sobre o conhecer, o 
autor argumenta que o organismo é um sistema que opera com uma organização fechada, mas com uma rede 
de componentes que produzem o sistema circular que o produz. O conhecer, explica o autor, é um comentário 
do observador sobre este operar. 
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nossa tomada de consciência possibilita a compreensão de que os nossos atos 

não são triviais e não dizem respeito apenas a nós mesmos. Uma 

responsabilidade que dá sentido ao viver - não o sentido transcendente, mas o 

do imediato, da temporalidade e imanência. “As coisas que fazemos são sempre 

significativas” (MATURANA, 2002, p. 44), afirma o biólogo, argumentando que as 

implicações desses atos distinguem-se em função do ambiente que ocupam os 

sujeitos e de suas formas de integração no contexto da convivência. Essa 

perspectiva – o homem em sua circunstância - permite enxergar as bases de 

socialidade estabelecidas no bairro no Alto José do Pinho, em sua dimensão 

simbólica e cognitiva, na qual o indivíduo não pode se assumir independente e 

tampouco pode fugir da responsabilidade de ser um ser social – com a devida 

dimensão da extensão do significado de suas ações. 

 

 

3.4 - As razões do real que o espelho não reflete 

 

É importante destacar que as questões da comunidade não são 

desprezadas pelas bandas roqueiras. Ao contrário, estas se apropriam 

esteticamente de sua condição marginal para dar voz às angústias e às 

aspirações das classes populares e, ao mesmo tempo, utilizar o seu estilo – 

compreendido como um gesto de recusa (HEBDIGE apud CONNOR, 2000) – para 

reivindicar um terreno cultural. Tanto é que as quatro bandas punks da 

comunidade citam, como máxima, o trinômio cultura, lazer e cidadania, 

atrelando a sua produção musical ao bem-estar comunitário, e apontando, com o 

espírito do dever cumprido, os projetos sócio-culturais que já implementaram no 

bairro48. Afirmam que não adianta querer mudar sua realidade pessoal sem 

transformar o seu meio ambiente e que esse propósito estaria relacionado, 

inclusive, à opção pela estética punk dos grupos: 

 

“Quando comecei a ouvir Inocentes (SP), me identifiquei logo 
com o punk rock. Os caras falavam de periferia e eu sentia 
como se eles estivessem falando do Alto (...) O nosso 

                                                 
48 Natal nas Alturas (festa-show de final de ano, com distribuição de presentes para as crianças do bairro); 
Skate Rock mais Alto (campeonato de skate com show das bandas locais); Crianças no Alto (festa-show com 
brincadeiras e distribuição de presentes no Dia das Crianças); instalação da rádio comunitária Alto Falante, em 
funcionamento desde o ano 2000, através de recursos captados por ONG homônima aberta pelos músicos do 
bairro.  
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movimento é uma coisa totalmente voltada pro social, é você 
protestar, mas dar solução.” (CANNIBAL, entrevista a esta 
pesquisa em 12.02.05) 

 

“Porque o punk? Essa coisa me seduz, está na minha veia. Eu 
componho as letras, falo de tudo, do cotidiano, sobre o que se 
passa na minha comunidade, no Brasil.” (SERGINHO, III 
Mundo, entrevista a esta pesquisa em 26.02.05) 

 

“Tem o punk que acha que todos devem ser punks numa 
roupa, e tem aquele que acha que o punk é a reivindicação 
daquilo que ta faltando e que você não pode ficar parado. 
Essa sim é a estética do punk que a gente conheceu, é aquela 
coisa de não ficar parado, correr atrás, fazer alguma coisa, 
essa é a nossa proposta.” (CANNIBAL, entrevista a esta 
pesquisa em 22.06.05) 

 

O posicionamento dessas bandas se insere no contexto da segunda fase do 

movimento punk, no final da década de 80, aliás, pouco difundida, para a qual a 

atitude mais radical a tomar, com relação à vida, é assumir responsabilidades. 

Primeiro, para consigo mesmo, e, depois, estendendo essa atitude aos outros 

(O’HARA, 2005). Cannibal, Cello e Neílton, há 17 anos trabalhando juntos no 

Devotos, incorporam a idéia do punk como algo que vai além da rebeldia juvenil, 

de uma moda passageira ou mesmo de uma estética específica. É através do 

punk rock que eles exercitam a criatividade pessoal, encontram alternativas ao 

que lhes é oferecido pela sociedade e que vivem as suas próprias vidas, 

estabelecendo suas próprias regras.  Não por acaso, elaboram pessoalmente 

toda estratégia de atuação do grupo: da produção de camisetas à agenda de 

ensaios; da captação de recursos e contatos de shows à divulgação de suas 

atividades nos veículos de massa, fanzines e internet. 

O que é preciso considerar é a ambivalência de sua atuação, alinhada, por 

um lado, ao posicionamento político anti-establishment, materializado em uma 

música de protesto e em suas estratégias discursivas, e, por outro, voltada à 

busca de inserção mercadológica, ainda que sob a condição de estar ocupando 

um nicho independente49, coerente com a cartografia do rock que, a despeito de 

sua força de transgressão e autenticidade, obedece a pressões do mercado. 

                                                 
49 Trabalha-se, aqui, com a noção de independente considerando as novas formas de produção e relações entre 
artistas e produtores, selos e gravadoras, diferenciadas dos circuitos institucionais, a exemplo do que faz Laerte 
Fernandes de Oliveira, em seu estudo sobre o ‘Lira Paulistana’. Este autor afirma, inclusive, que essa 
denominação “padece de critério de avaliação”, a fim de destacar a fragilidade do termo no mercado atual. 
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Como já foi analisado nesta dissertação, o desejo de profissionalização do grupo 

passa pela relação de proximidade com as indústrias culturais e com a mídia, 

através das quais vislumbra a possibilidade de inserção sócio-cultural e de 

existência na esfera pública como cidadãos.  

 
“Ganhar visibilidade, fazer excessiva essa visibilidade, torna-
se um modo não apenas de romper os ‘muros’ e os signos do 
‘estigma territorial’, como também de transposição de 
dinâmicas localizadas, estancadas nos bairros segregados, 
para as tramas globais de registro público.” (DIÓGENES, 
1998, p.44) 

 

Glória Diógenes (1998) refere-se especificamente às mudanças de 

comportamento no movimento hip hop em relação à mídia, levando em conta o 

fato de que o significado da cidadania na pós-modernidade passa pelo consumo 

cultural. Argumenta a autora que o jogo das relações sociais é alimentado pelas 

identidades constituídas nesse consumo, razão pela qual este movimento estaria 

reelaborando suas estratégias discursivas a fim de garantir sua visibilidade 

social. Da mesma forma, vislumbra-se, aqui, um esforço de afirmação identitária 

da parte das bandas punks do Alto, com vistas à conquista de inserção cultural, 

que, embora não negue as alianças estabelecidas com os setores sociais do 

bairro, busca o posicionamento da música, ali produzida, no circuito de consumo 

institucional. Vale ressaltar ainda que, apesar do engajamento discursivo do 

punk rock do Alto e mesmo das ações sociais encampadas pelas bandas, o 

projeto desses grupos é artístico e não comunitário, como no movimento hip 

hop, por exemplo.    

É certo que, nos primeiros momentos de articulação musical no bairro, 

quando o Devotos surgiu lançando mão do “Ódio” como emblema punk, 

expressão através da qual podia manifestar sua indignação e desesperança em 

relação a sua condição social, e, ao mesmo tempo, partilhar uma identidade 

coletiva juvenil globalizada, reinterpretando-a em um contexto local, o 

engajamento social dos grupos que foram se formando era marca registrada da 

cena musical daquela periferia. Tomava forma, na época, um movimento cultural 

baseado na idéia do faça você mesmo – “todo mundo pode montar sua banda e 

fazer o seu”, nas palavras de Adilson, vocalista do Matalanamão -, e no espírito 

de solidariedade comunitária: “a galera foi vendo que tudo o que a gente fazia 
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era em benefício da comunidade”, na explicação de Adriano, guitarrista da III 

Mundo.    

Acontece que, com o passar dos anos, essas alianças foram sendo 

desfeitas, quer por questões relacionadas à sobrevivência de jovens pobres, 

tornados adultos na condição de artistas “marginais” e preocupados em garantir 

o sustento pessoal e familiar (a tentativa, ainda que inconsciente, de evitar a 

reprodução cultural de um modelo familiar, no qual os pais precisam conviver 

com o desemprego ou o com subemprego), quer pela impossibilidade de 

transformação concreta da realidade do bairro, o que absolutamente é de 

responsabilidade dos músicos, mas apenas revela a fragilidade do Estado, o 

abandono dos processos de integração social, o declínio do mito progressista; ou 

simplesmente pelo colapso das demandas coletivas em detrimento da distinção 

cultural (BAUMAN, 2003). 

 

“Libertar as demandas por reconhecimento de seu conteúdo 
redistributivo permite que a crescente ansiedade individual e 
o medo gerados pela precariedade da vida ‘na modernidade 
líquida’ sejam canalizados para fora da área política – único 
território onde poderiam se cristalizar numa ação redentora e 
radical – bloqueando suas fontes sociais.” (BAUMAN, 2003, p. 
81).   

 

Bauman (IBIDEM), que analisa com um olhar cáustico e irônico o papel da 

comunidade na sociedade contemporânea – “um paraíso perdido para onde 

esperamos ansiosamente retornar” – situa, na separação entre as demandas por 

reconhecimento e a justiça redistributiva, a grave crise do social, o que chama 

de modernidade líquida, porque entende que, de acordo com a perspectiva da 

versão culturalista do direito humano ao reconhecimento, o direito ao bem-estar 

e a cidadania teria se perdido. A crítica de Bauman é essencialmente sobre o 

desengajamento que caracteriza o presente estágio da modernidade e o seu 

processo de individualização. Trata-se de uma perspectiva contraposta à adotada 

na presente pesquisa, que opta por um olhar integrador da relação indivíduo X 

sociedade. No entanto, recorre-se aqui a este autor para apontar, a partir de um 

determinado momento da trajetória histórica do movimento musical do Alto, um 

descompasso entre as expectativas da comunidade, enquanto sujeito coletivo 

que reivindica soluções partilhadas, e os caminhos trilhados isoladamente pelas 

bandas punks. 
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Esse descompasso também pode ser analisado sob a ótica bakhtiniana de 

ato, segundo a qual há uma cisão entre um ato determinado e a sua existência 

histórica, a forma como ele é vivenciado. Bakhtin (1920 -1924) estuda os atos 

humanos a partir de dois enfoques distintos: como algo concreto e irrepetível, e 

como atividade, um fenômeno em sua repetibilidade. Entende que o ato é uma 

ação física, relacionada ao agir humano, e que há uma distinção entre o dado (o 

físico), o postulado (a intenção do sujeito) e o criado (o estético). Para ele, 

interessa a ação física e a geração de sentidos, enfatizando a concepção 

relacional do sujeito e a construção negociada desse sentido. Bakhtin justifica 

esse postulado afirmando que o indivíduo só se torna indivíduo, entre outros 

indivíduos. O eu-para-si é condição da formação da identidade subjetiva, mas o 

sentido dessa identidade é legitimado no plano relacional do eu-para-o-outro. 

Dessa forma, o autor fundamenta a distinção entre as categorias do pensamento 

e as relações sociais, trabalhando não com uma realidade, mas com o valor que 

essa realidade assume nos atos dos sujeitos.   

Ora, na perspectiva dos músicos da cena rock do Alto, a comunidade, sua 

fonte de inspiração, é a referência maior da sua produção artística. É a partir 

dela (e em seu nome) que reivindicam visibilidade, e é em função dessa lógica 

que acreditam fazer o papel que lhes cabe na defesa dos interesses do bairro, 

militando por uma comunidade mais assistida em suas necessidades básicas. Em 

entrevista para esta pesquisa, Cannibal chama para si a responsabilidade de 

divulgar o bairro, um subúrbio que, assim como outros, em suas palavras, “não 

tem a chance de mostrar o que possuí de positivo”, citando como exemplo a 

própria cena punk, as manifestações culturais de raiz e a fertilidade artística que 

caracterizam aquela periferia. Diz que usa, como arma, as canções que canta: 

 

“Moramos, não esqueça, esse é o nosso ninho/ quem não 
ouviu falar no Alto José do Pinho, subúrbio de Recife?/ Zona 
Norte/ Urubu/ Se for discriminar/ vá tomar no c!!!/ De cultura 
muito rica/ alienação também/ vadiagem “papudinho” / o céu 
é mais além, futuro social / as crianças são o caminho/ falem 
bem ou falem mal / somos do Alto José do Pinho/ queremos 
igualdade social/ sabemos que esse mundo está um caos / 
mas temos vontade de viver / temos vontade de vencer” 
(HORA DA BATALHA, Terminal do Alto José do Pinho. Devotos. 
Recife, Selo Independente, 2003) 
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A apreensão dessa experiência musical, para os moradores do bairro, no 

entanto, não parece dizer respeito a uma experiência comum, partilhada no 

cotidiano, algo que transcenda a “efêrema e extravagante vida individual” 

(MAFFESOLI, 2003), como idealizava a comunidade.  

Fundamentando-se na teoria de Bakhtin (1920 -1924), pode-se ilustrar 

essa dicotomia através da diferenciação entre o sensível (o mundo dado) e o 

inteligível (o postulado), que devem ser percebidos de forma integrada, uma vez 

que a compreensão da vida vivida está relacionada tanto à junção do processo 

de realização do ato, quanto à organização do conteúdo deste ato. Bakhtin 

alerta, no entanto, que essa organização só faz sentido a partir de sua realização 

concreta (SOBRAL, 2005). Parte-se, assim, do pressuposto de que as categorias 

discursivas do punk rock no Alto devem ser observadas a partir da incorporação 

de todos os elementos contextuais nas quais elas são elaboradas, processadas, 

transmitidas e recebidas, a fim de que se possa melhor compreendê-las. Bakhtin 

se aprofunda na polissemia de vozes contidas em um discurso e a presente 

pesquisa busca a materialidade desse discurso na fala da comunidade.  

Não é difícil encontrar as razões da quebra de expectativas daquela 

periferia em relação ao movimento, já que a retórica das bandas costumava 

materializar-se em projetos concretos. Tome-se, como exemplo, a parceria de 

Cannibal e músicos do Alto José do Pinho com a ONG Instituto Vida, a partir da 

qual são iniciados trabalhos educativos com jovens do morro através de 

palestras, debates e oficinas. Surge daí o projeto de instalação de um centro 

cultural no bairro, com atividades voltadas para os grupos artísticos e em 

formação, espaço que deveria ser equipado com estúdio de gravação, salas para 

ensaios, palco para shows, bilheteria, etc. O centro ofereceria, ainda, à 

comunidade aulas de percussão, bateria, guitarra, tecnologias digitais voltadas à 

música, entre outras atividades artísticas e culturais. A idéia, então, era o 

desenvolvimento de uma metodologia própria, que agregasse ao autodidatismo 

dos alunos uma formação teórica básica de qualidade.       

Orçado em R$ 700 mil, o projeto recebeu aportes financeiros de uma 

agência italiana de fomento cultural, do BNDES e da C&A, faltando para sua 

efetiva implementação apenas o valor equivalente ao aluguel do terreno, 

calculado em torno de R$ 25 mil. Cannibal e a coordenadora do Instituto Vida, 

Lúcia Helena Ramos, responsável pela captação de recursos, participaram de 

reuniões com o BNDES em Pernambuco e em São Paulo, viajaram a Salvador 
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para conhecer de perto o projeto Pracatu, de Carlinhos Brown, e foram 

submetidos, ao longo de dois anos, à sabatina burocrática das instituições 

financeiras para liberação das verbas, que acabou não ocorrendo em função da 

falta do terreno. A expectativa da comunidade evoluía com a passagem do 

tempo. Foram seis anos de articulação e espera, de 1994 a 2000, sendo os dois 

primeiros anos para a captação de recursos e os quatro restantes para 

renovações anuais dos contratos, condicionados a definição do espaço físico para 

a viabilização do projeto.  

Ao longo desse percurso, há um processo de desgaste das relações entre 

os agentes sociais da ONG e os músicos do Alto José do Pinho, que leva inclusive 

à quebra da unidade do movimento musical, dividido entre os que apóiam 

incondicionalmente a liderança de Cannibal, defensor do rompimento com o 

Instituto Vida e da autonomia dos artistas ligados a esta cena – a proposta do 

baixista da Devotos é a criação de uma ONG própria -, e os que concordam com 

a estrutura gerencial oferecida pelo Instituto Vida50. Finalmente, em 2000, 

quando esta instituição consegue recursos da Petrobras, para viabilizar um 

projeto independente de criação de uma grife, com o nome Alto Falante, 

coordenada pelo estilista pernambucano Eduardo Ferreira, que também 

ministrava oficinas no Alto, houve a cisão entre as partes51: 

 

“Foi uma fase ruim que a gente passou. Começamos com 
trabalhos sociais, a gente pedia 1 kg de alimento nos nossos 
shows e distribuíamos com o pessoal da área mais pobre 
daqui. Um dia subiu o Instituto Vida, que começou a trabalhar 
com a gente e eu achei legal. Eles tiveram a idéia de fazer 
uma ONG aqui em cima (...) Fizemos um show aqui que 
juntou mais de seis mil pessoas, os carros nem subiam, aí 
eles pensaram uma ONG com o nome Alto Falante. 
Começamos a participar de desfiles, projetos, só que a coisa 
começou a demorar (...) Eles começaram a captar recursos 
com nosso nome, pegando matérias de jornais da gente, e 
todo mundo perguntando ‘cadê o centro?’ Fizeram um projeto 
faraônico e a gente esperando, e nada...” (CANNIBAL, 
entrevista a esta pesquisa em 12.02.05) 

 

                                                 
50 Em defesa do trabalho desenvolvido pela instituição, a coordenadora da ONG argumenta que o interesse do 
Instituto era meramente gerencial, que emprestou credibilidade e know how em projetos sociais aos músicos 
do Alto e que a previsão de duração da parceria, a partir da data de implantação do Centro, seria de quatro 
anos, período em que os artistas seriam treinados para assumirem a gestão do projeto. 
 
51 Os desentendimentos atingiram o clímax com a aprovação desse projeto. Apesar de não ter nenhuma 
vinculação com o Alto, foi “batizado” com o mesmo nome da rádio comunitária do bairro, que a própria ONG 
ajudou a desenvolver. 
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“Nossa idéia era que o Instituto Vida fosse o gestor, porque 
éramos uma ONG, porque o BNDES não ia repassar uma 
verba para mim ou para Cannibal, mas para uma instituição, 
e esta tinha que ter aceitabilidade, referência, credibilidade. 
Passamos dois anos para fazer os patrocinadores acreditaram 
na instituição. Nós íamos ser gestores, juntamos todas as 
bandas para repassá-las algumas noções de gerenciamento, 
mas achávamos que os grupos deviam ir para o mundo, 
tocar, fazer shows. Nossa idéia era prepará-los em quatro 
anos. Ninguém estrutura um centro social com menos de 
quatro anos. É muita pretensão.” (LÚCIA HELENA, entrevista 
a esta pesquisa em 30.03.05)  

 

O mal-estar entre as bandas e a ONG repercute na comunidade, que 

aproveita a ocasião para reivindicar o engajamento pragmático dos grupos nas 

causas coletivas do bairro, e, de forma contundente, aponta o favorecimento 

pessoal de algumas lideranças do movimento de música alternativa, o privilégio 

legado a algumas bandas, em detrimento de outras, e “a incoerência entre 

discurso e prática” da parte dos músicos desta cena. Conflitos dessa natureza 

cristalizam a existência de um campo atravessado por disputas, metaforizado na 

imagem de um jogo cujas estratégias levam em conta o capital acumulado pelas 

partes (BOURDIEU, 2004). Há que se notar a existência do que este autor chama 

de habitus52 separando ações (e percepções) dos moradores do Alto e os 

profissionais que chegam ao morro para desenvolver trabalhos sociais. Há, além 

disso, uma luta no interior do próprio movimento musical – o campo artístico53 – 

que coloca em posições opostas indivíduos nas condições de dominantes e de 

dominados, estes, inclinados às estratégias de subversão – este ponto será 

novamente abordado na seqüência final deste capítulo. 

Por ora, deve-se lembrar a fala de Bourdieu (2003), quando ressalta que 

cada campo é dotado de um móvel de disputa específico, com sua própria 

singularidade e capaz de se articular com outros campos, para afirmar que há no 

presente objeto de pesquisa, como espaço social atravessado pelo desejo de 

distinção dos indivíduos, um campo de forças marcado por diferentes espécies de 

                                                 
52 Bourdieu (2004) define o habitus como o mecanismo de interiorização das experiências passadas e 
presentes, no que diz respeito à posição que o indivíduo ocupa no espaço social. Explica que o habitus é 
produzido por condições de existência associadas a classes sociais específicas, como sistemas de disposições 
duradouros e transponíveis, adquiridos ao longo do processo de socialização. 
 
53 O autor entende os campos como redes ou configuração de relações objetivas entre posições diferenciadas. 
As posições são definidas objetivamente em sua existência e nas determinações que elas impõem aos seus 
ocupantes, por sua situação atual e potencial na estrutura da distribuição de poder ou de capital, cuja posse dá 
acesso aos lucros específicos de cada campo, e, ao mesmo tempo, por suas relações objetivas com as outras 
posições do campo. (BONNEWITZ, 2003) 
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poder e capital. Ao se aproximar do Alto José do Pinho, é necessário ter em 

mente as inter-relações estabelecidas no interior da comunidade, onde se dá a 

disputa pelos capitais cultural e simbólico e as relações da comunidade com o 

mundo, através das quais também são empreendidas lutas por distinção social. 

Seguindo os princípios teóricos deste autor, deve-se observar as diferentes 

condições materiais de existência dos moradores daquela periferia e, por 

exemplo, os parceiros-visitantes, que chegam atraídos pelo fenômeno sócio-

cultural do bairro. O discurso de Neílton sobre a popularização do Alto e a adoção 

do bairro por pessoas de fora, distantes da realidade cotidiana do lugar, é 

eloqüente, nesse sentido: 

“Naquele momento do auge nos anos 90, surgiu muita gente 
que queria se aproveitar da nossa história. Tinha banda de 
fora que vinha fazer matéria aqui, fotografar o morro, Otto, 
Dona Margarida e seus Pereiras (...) Pô, o que é isso? A gente 
até já falou pra esse povo ‘tu não vivia subindo o morro? 
Cadê tu?’. Paulo André (produtor) subia até aqui pra cortar o 
cabelo e dizia nas matérias ‘eu só corto o cabelo no Alto José 
do Pinho’; Farfan (artista plástico) não saía das barracas 
daqui de cima.” (NEÍLTON, entrevista a esta pesquisa em 
22.06.05) 

 

Em função do acúmulo do capital simbólico das bandas – relacionado ao 

seu prestígio midiático e a sua popularidade – e dos ganhos específicos a ele 

atrelados, é estabelecida uma nova relação de forças entre campos sociais 

distintos, legitimada, na perspectiva do bairro, pelo seu status cultural. Mas as 

diferenças e disputas não são silenciadas. Segundo a teoria de Bourdieu, 

distinções de habitus funcionam como princípios inconscientes de ação e 

reflexão, apreendidos como naturais e quase instintivos, uma herança da infância 

em família, da escola, do meio ambiente social. Da mesma forma que os 

visitantes que chegam atraídos pelo universo contracultural do Alto negociam 

seus capitais, orientados pela posição que ocupam no espaço social, os 

profissionais do Instituto Vida, exercendo uma ação pedagógica sobre esse 

campo, têm dificuldades de compreender a urgente necessidade de autonomia 

dos músicos do bairro, uma vez que a instituição está ali para administrar as 

dificuldades e expectativas de uma periferia excluída. “É o nosso papel”, justifica 

Lúcia Helena Ramos.  

Ressalte-se que, apesar de se estar lançando mão dos conceitos de 

habitus e campos sociais definidos por Bourdieu, o Alto José do Pinho, nesta 
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dissertação, não está sendo observado pela perspectiva epistemológica marxista 

da reprodução social, que defende o princípio de que as desigualdades são 

reproduzidas em todos os espaços da sociedade - o paradigma da dominação de 

classes. Opta-se, aqui, por explorar, deste autor, as noções de lutas simbólicas 

como forma de distinção social. Lutas de classificação, sim, mas considerando a 

subjetividade do mundo social, como, aliás, sugere o próprio Bourdieu, 

fundamentado na abordagem de Weber, segundo a qual o conhecimento da ação 

social passa pelo sentido que o sujeito lhe confere (BONNEWITZ, 2003).   

É mais apropriado epistemologicamente, no caso, considerar a pluralidade 

de identidades a partir do repertório teórico dos estudos pós-coloniais, que 

trabalham a questão da subalternidade indagando sobre a estruturação de um 

Outro marcado por princípios identitários de exclusão, levando em conta as inter-

conexões de etnias, classes e de nacionalidades, geradoras de novas identidades.          

 

“Em nações multiétinicas, pluriculturais, como as latino-
americanas, podemos argumentar que não existe tal 
unificação cultural, nem classes dominantes tão eficazes para 
eliminar as diferenças ou subordiná-las inteiramente. Mas 
essa crítica não elimina a fecundidade demonstrada pelas 
análises reprodutivistas para explicar por que os 
comportamentos das classes populares não são muitas vezes 
de resistência e impugnação, mas adaptativos a um sistema 
que os inclui.” (CANCLINI, 2003, p. 274) 

 

 

 3.5 – Cada um por si e o mercado por poucos 

 

O processo de envolvimento e rompimento do movimento musical do Alto 

com o Instituto Vida, parceria considerada inadequada em função das “diferenças 

de perspectivas”, segundo os artistas do bairro, passou à margem da cobertura 

midiática, que, apesar de registrar os projetos em comum entre as partes, em 

algumas poucas matérias ao longo do período pesquisado, não conseguiu captar 

o grau de envolvimento da comunidade, e mesmo das bandas, em um projeto 

social do porte do centro cultural então idealizado. Aos meios de comunicação, 

parecia mais apropriado explorar a imagem da cena roqueira do bairro em sua 

unicidade, como um movimento capaz de redefinir a cartografia cultural do 

Recife, das margens para o centro, em função de sua diferença, o Outro de que 
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se falava há pouco. Para os grupos que protagonizavam esta cena na mídia, era 

interessante que assim fosse, afinal, eles buscavam uma identidade social a 

partir da qual pudessem adquirir importância e reconhecimento. Por outro lado, 

os moradores do bairro, envolvidos diretamente com o projeto, ou não, tiveram 

que administrar a frustração de ver naufragar uma iniciativa coletiva que poderia 

efetivamente contribuir para as transformações sociais reivindicadas pela 

comunidade. 

O rompimento com a ONG fez emergir diferenças que eram subestimadas 

em benefício de um projeto coletivo cuja unidade era publicizada pelos meios de 

comunicação de massa, e sobre a qual parecia não poder haver dúvidas. Ainda 

que não esteja em questão o valor estético da música produzida pelas bandas do 

Alto, é importante ressaltar a ascendência do Devotos sobre os demais grupos do 

bairro, não apenas em função de sua longevidade, mas principalmente pela 

inserção do seu produto (o punk rock) no mercado cultural metropolitano e 

nacional, o que, se, por um lado, impulsionou a entrada de outras bandas do Alto 

José do Pinho no circuito artístico institucional, gerou, por outro, o capital 

simbólico com o qual o Devotos negocia a sua posição na hierarquia do 

movimento e suas conseqüentes vantagens sociais. 

Para Bourdieu (1989), essa teia de relações objetivas, entre posições 

diferenciadas, em função do acúmulo de capital, determina os lucros dentro do 

campo artístico. O vocalista da banda Armas da Verdade, Erison, em entrevista a 

esta pesquisa, comenta que começou a cantar porque “queria ser igual a 

Cannibal, ter a inteligência dele”, mas confessa a decepção com o 

encaminhamento dos projetos coletivos no bairro e o tipo de liderança exercida 

por Cannibal, voltada, segundo ele, para interesses particulares ou do grupo de 

pessoas mais próximas a ele. O valor distintivo do baixista do Devotos no bairro 

se faz presente, inclusive, em momentos como o da entrevista de Erison, quando 

o músico se auto-censura, afirmando que “é melhor eu calar a boca, se eu falar 

cabeças vão rolar”. Vale ressaltar que, ao contrário do Devotos, a carreira do 

Armas da Verdade se desenvolve no circuito underground periférico.   

Da mesma forma, embora mais inserida no mercado institucional, com 

dois discos lançados (2001 e 2005), a banda Matalanamão também não foi 

plenamente absorvida pelas engrenagens mercadológicas oficiais, seja pela 

ingenuidade estilística do seu punk rock, seja pela falta de profissionalismo na 

condução do grupo, que jamais contou com os serviços de um produtor 
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experiente ou de uma gravadora com esquema poderoso de divulgação e 

distribuição, como teve a banda liderada por Cannibal, empresariada, de 1994 a 

1996, por Paulo André Pires, e, entre 1997 e 1998, sob a retaguarda logística da 

gravadora BMG/Ariola. Formada em 1993, a Matalanamão, segundo seus 

próprios integrantes, já viveu uma “fase áurea”, chegou inclusive a auto-

financiar uma temporada de shows em São Paulo e no interior daquele estado 

em 200054. Hoje, contudo, voltou a freqüentar basicamente o universo periférico 

da cidade, sobrevivendo de bicos. Explica o baixista Jaminho: 

 

“Não dá pra viver assim cara, tem que trabalhar (...) as 
bandas deram uma caída exatamente porque todo mundo 
tem que trabalhar. Meu último emprego era de gari, trabalhei 
seis meses e só parei porque o contrato era temporário. 
Tenho que trabalhar; tenho filhos, esposa, quero assumir 
eles. A gente tocou no Carnaval agora, mas quando é que 
vamos fazer outro show com cachê?”(JAIMINHO, entrevista a 
esta pesquisa em 05.03.05) 

 

É também no circuito underground que a banda III Mundo, criada em 

1992, faz circular a sua música. O grupo chegou a gravar um disco independente 

em 2002, no estúdio montado pelo Devotos, que funciona na casa de Cannibal, 

no próprio Alto José do Pinho55. Porém, sem um esquema de distribuição 

profissional e, conseqüentemente, com dificuldades de penetração na indústria 

fonográfica formal ou mesmo no mercado paralelo de música alternativa, o disco 

“boiou” e terminou servindo como material de divulgação, distribuído 

gratuitamente a jornalistas e produtores da cidade. O III Mundo, assim, mantém 

sua trajetória de banda marginal, cumprindo agenda de shows nos circuitos 

punks e underground dos subúrbios recifenses. Os músicos dizem seguir o 

exemplo dos grupos Devotos e Faces do Subúrbio, mas reconhecem que estes já 

“fizeram o deles” e que cabe às outras bandas abrir seus próprios caminhos. As 

ambições profissionais dos integrantes da III Mundo, no entanto, diferem desse 

paradigma: 

 
                                                 
54 A banda viajou com o cachê obtido com a participação no projeto Todos com a Nota, realizado pelo Governo 
do Estado de Pernambuco, cumprindo agenda de nove shows na Grande São Paulo, incluindo todo o ABC. 
Chegou a participar de alguns programas de entrevista, como o Brasil 2000, na TV Cultura, mas sempre dentro 
de um contexto estritamente alternativo.   
 
55 Beneficiada pelas novas tecnologias digitais, que baratearam os custos de gravação e fizeram surgir uma 
profusão de gravadoras e selos independentes, na segunda metade dos anos 90, o Devotos montou estúdio 
próprio no Alto, com recursos que conseguiu acumular com a venda dos seus dois primeiros discos.  
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“Trabalhar com isso não é a idéia, não rola não. Eu trabalho 
com outras coisas, design, computação, gravação, mixagem 
de som (...) Eu tive a maior sorte, pude fazer Universidade 
Federal, trabalhava num balcão de loja, tentei umas três 
vezes pra conseguir passar, porque escola pública não dá, né? 
Aí tive uma namorada que fazia cursinho e me dava as 
apostilas e consegui entrar em Desenho Plástico. É minha 
sorte, porque não dá pra viver de música.” (ADRIANO, 
guitarrista, entrevista a esta pesquisa em 26.02.05)     

 

Vê-se, assim, que, entre as bandas punks do Alto José do Pinho, são 

distintas as perspectivas pessoais e artísticas dos seus componentes. De forma 

subliminar, essas diferenças vêm à tona na imagem projetada pelos meios de 

comunicação, que hierarquizam essa relação, seja no volume de espaço dedicado 

ao Devotos, em relação às demais bandas, seja na valoração estética do trabalho 

do grupo em comparação com suas irmãs de bairro, ou mesmo enfatizando a 

ascendência política do grupo sobre a cena daquela periferia. A hierarquização do 

movimento, por seu turno, se configura no próprio ambiente comunitário - por 

todos os fatores já analisados – e é retro-alimentada pela imagem projetada 

pelos mass media. É certo que, a um olhar ligeiro, pode-se afirmar que as 

histórias das bandas que foram surgindo no bairro, ao longo dos anos, foram 

homogeneizadas no espelho da mídia numa abordagem-clichê daquele 

movimento cultural periférico. Entretanto, há uma distinção de “papéis” entre as 

bandas tanto para os moradores do Alto quanto para a mídia massiva - as 

especificidades de cada uma dessas bandas serão analisadas mais detidamente 

na conclusão desta dissertação.  

Ressalte-se, por ora, que as bandas Devotos, Matalanamão, III Mundo e 

Armas da Verdade continuam cultuando o punk rock como uma celebração que 

permite uma partilha desterritorializada de sentidos, que pode sobreviver 

independentemente das engrenagens mercadológicas, fazendo girar o circuito do 

underground, uma vez que a música que produzem circula nos nichos 

alternativos da indústria, atendendo à demanda de um consumo cultural 

específico, dentro do universo dos vários agrupamentos roqueiros. Mas, ao 

contrário das demais que se contentam com o capital distintivo de produção, 

circulação e consumo de sua criação artística, o Devotos se esforça para romper 

as fronteiras do alternativo, inserindo o seu produto nos segmentos institucionais 

das indústrias culturais, beneficiado, em um primeiro momento, pelas demandas 

de mercado: 
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“Na última metade dos anos 80, e principalmente nos anos 
90, as produções independentes estabelecem uma nova 
relação com as majors. Com a proliferação das gravações 
independentes – acentuadas pelo aparecimento da tecnologia 
digital nos anos 90, que barateou os custos de produção e 
simplificou consideravelmente o trabalho de gravação e 
reprodução dos CDs (Compact Disks) -, e seguindo uma 
tendência internacional, essas novas produções integram-se 
às grandes gravadoras por meio dos contratos de distribuição. 
Surgem, então, os chamados selos independentes.” 
(OLIVEIRA, 2002, p.39) 

 

É através de um desses selos, o Plug, pertencente a multinacional BMG-

Ariola, que o Devotos se lança para o Brasil em 1997, com o CD Agora Tá 

valendo. Em sua descrição da genealogia do rock, Janotti Jr. (2004) explica que, 

de todo o complexo que envolve a comunicação de massa, o consumo musical se 

mostra diferente porque é capaz de estabelecer uma conexão com todas as 

mídias, sobretudo a televisão, beneficiado pelos muitos formatos de divulgação. 

O consumo musical, lembra ele, dá-se através do rádio, da TV, do cinema, dos 

aparelhos portáteis de audição e pela Internet. Nesse contexto, o Devotos 

ganhou uma superexposição na mídia nacional, marcando presença em 

programas de televisão, entrevistas em rádios e freqüentando eventos do 

showbiz no Sudeste, graças a uma logística de marketing comum as majors da 

indústria fonográfica. “A divulgação do nosso trabalho pela gravadora foi muito 

grande. A gente não ganhou dinheiro, mas fomos muito bem divulgados. 

Fizemos todos os programas, viajamos o Brasil, eles mostraram bem a gente 

para o país.” (CANNIBAL, entrevista a esta pesquisa em 12.02.05)  

Depois da experiência com a multinacional, o Devotos começou a articular 

uma carreira independente, montando, com o dinheiro que ganhava com shows 

e a vendagem do disco, uma aparelhagem de som e equipamentos digitais com 

os quais pudesse disputar mercado, sem estar atrelada a nenhuma gravadora. O 

segundo disco, em 1999, ainda não foi lançado nestas bases (somente o terceiro, 

em 2004, foi totalmente produzido em esquema independente), mas chegou ao 

mercado por um selo menor, o Rockets, do músico Dado Villa Lobos (do grupo 

Legião Urbana), e sob uma condição contratual mais favorável para os músicos 

do Alto, que podem prensar novamente o trabalho no momento em que 

desejarem, ao seu próprio critério. 
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A busca pela liberdade de criação e ação mercadológica é uma das 

características mais marcantes do grupo, que valoriza o circuito das produções 

que estão à margem das grandes gravadoras, mas dialoga com a indústria 

cultural institucional. Essa tensão é alimentada pelo desejo de inserção no 

mercado de bens culturais e a manutenção de uma identidade grupal de 

confronto aos espaços normativos. Assim, distanciando-se dos estereótipos com 

os quais se costuma olhar expressões culturais como o punk, é possível perceber 

que o Devotos consegue sobreviver defendendo essa estética, e, principalmente, 

os princípios ideológicos do movimento, em sua versão atualizada, segundo os 

quais não há mais espaço paras explosões de ódio e desespero, sendo mais 

importante ser quem se é, criar as suas próprias regras, viver a sua própria vida, 

não aceitar passivamente o que a sociedade lhe oferece e partir em defesa de 

alguma causa ligada às demandas das minorias.               

“Os punks evoluíram bastante para preferir substância em vez do estilo, um fato 

sempre ignorado pelas representações da mídia. Não basta parecer diferente do 

normal, é importante tornar-se, conscientemente, senhor de si.” (O’HARA, 2005, 

p. 41) 

O capital simbólico do Devotos em relação às demais bandas do bairro 

permite que os seus músicos assumam a condição de líderes da cena musical 

alternativa do Alto José do Pinho, inclusive com o ônus de estarem sempre no 

centro das disputas. É nessa condição que Cannibal, Cello e Neílton atuam 

informalmente como produtores de muitos grupos novatos da comunidade, 

emprestando instrumentos, ensinando como se dá o processo de gravação e 

acompanhando essas gravações em estúdio (algumas vezes cedendo o próprio 

estúdio da banda), finalizando alguns discos e até aconselhando as bandas 

quanto às estratégias de mercado, ao relacionamento com a imprensa, à busca 

de patrocinadores e à convivência com produtores. Dessa forma, a banda 

mantém sua estratégia discursiva para com os seus pares, sem trair os próprios 

interesses. 

 

“Algo como uma classe ou, de modo mais geral, um grupo 
mobilizado para e pela defesa de seus interesses, não pode 
existir senão ao preço e ao termo de um trabalho coletivo de 
construção inseparavelmente teórico e prático (...) Dito de 
outro modo, o trabalho simbólico de constituição ou de 
consagração necessário para criar um grupo unido (...) tem 
tanto mais oportunidades de ser bem-sucedido quanto mais 
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os agentes sociais sobre os quais ele se exerce estejam 
inclinados – por sua proximidade no espaço das relações 
sociais e também graças às disposições e interesses 
associados a essas posições – a se reconhecerem 
mutuamente e a se reconhecerem em um mesmo projeto 
(político ou outro).” (BOURDIEU, 1989, p.50) 

 

Na ordem prática da vida cotidiana, a ascendência do Devotos sobre os 

demais grupos artísticos da comunidade gera conflitos de natureza diversa e em 

vários níveis de hierarquização. Um exemplo: as bandas do bairro negociam sua 

participação em shows oficiais da Prefeitura a partir de um teto de cachê até 

100% superior aos chamados grupos de raiz – maracatu e afoxé. Entre essas 

bandas, há uma escala de valores que obedece às leis de mercado, o que 

naturalmente puxa para cima o cachê da banda mais famosa do bairro. Apesar 

de obedecer a regras elementares da indústria do espetáculo, a hierarquização 

do pagamento desses cachês gera embates entre artistas e lideranças sociais do 

bairro. No Carnaval de 2005, por exemplo, o conflito esteve próximo de chegar 

aos meios de comunicação, sendo abafado por algumas vozes da comunidade, 

mais interessadas na imagem de união e solidariedade que fez a fama do lugar.         

As lideranças comunitárias e os produtores culturais alegam que o 

movimento musical alternativo deveria respaldar os grupos da comunidade que 

têm menos visibilidade e mais dificuldades de articulação. No interior do 

movimento, muitos grupos esperam que o Devotos assuma a paternidade da 

cena musical, até no que diz respeito ao agendamento de shows. Quando 

indagados se ainda existe um movimento musical vibrante no bairro, Cannibal, 

Cello e Neílton reconhecem uma transformação na realidade cultural daquele 

subúrbio. Garantem que continuam pensando em termos de coletividade – 

apontam a atuação de sua ONG e a iminente instalação de um Ponto de Cultura 

no bairro 56-, mas argumentam que eles não podem cuidar de tudo para todos, 

sendo necessário que cada um dos grupos, seja de rock ou não, faça o seu 

próprio caminho.  

“O movimento não está rachado. Vamos dizer que ta todo 
mundo crescendo. Antes era todo mundo menino, era uma 
brincadeira no playground.” (NEÍLTON, entrevista a esta 
pesquisa em 22.06.05) 

 
                                                 
56 Projeto dos músicos do bairro, aprovado pelo Ministério da Cultura dentro do programa Pontos de Cultura, 
prevê a instalação de um centro cultural na comunidade, nos moldes do idealizado em parceria com o Instituto 
Vida, disponibilizando para isso R$ 250.000 ao longo de dois anos. 
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“Era tipo pinto no lixo. Todo mundo querendo fazer e 
acontecer, ninguém pensava no futuro, mas a gente sempre 
trabalhou pensando na continuidade da banda, mostrando a 
todo mundo como é que fazia (...) o que não tava na nossa 
condição era botar todo mundo num estúdio pra gravar, 
arrumar show, mas era o que todo mundo queria que a gente 
fizesse.” (CANNIBAL, entrevista a esta pesquisa em 22.06.05) 

 

Trata-se de um espaço social no qual as lutas pelas posições de distinção, 

entre os agentes dotados de diferentes tipos de capital, são acirradas sempre 

que os diferentes capitais são colocados em xeque. A comunidade reconhece o 

valor do movimento musical encabeçado por Cannibal, mas reage com 

estratégias de subversão. Não se pode falar em uma ruptura formal entre a 

comunidade e o movimento de música alternativa, muito menos em um efetivo 

rompimento no interior desse grupo. Mas, há um campo de disputa 

reconhecidamente em ebulição, fato que não repercute no espelho midiático, 

também em função do esforço de algumas lideranças, inclusive dos próprios 

integrantes do Devotos, que não vêm vantagem em publicizar as disputas 

internas da comunidade.     

No que diz respeito ao espaço social do bairro, e independente dos 

conflitos gerados no interior da comunidade, não se deve deixar de considerar a 

importância do movimento musical alternativo para a constituição identitária 

daquela periferia, que conquistou uma visibilidade jamais alcançada no percurso 

histórico do bairro. De forma simplificada, pode-se afirmar que a comunidade 

começou a existir socialmente, passou a ser percebida em suas características 

distintivas no imaginário coletivo da cidade, a partir da cena musical roqueira, 

que, nesse sentido, constituiu um capital simbólico partilhado por todos. 

Referenciando-se na perspectiva sistêmica defendida por Edgar Morin (1996), 

nota-se que o fenômeno musical do Alto José do Pinho não pode ser analisado 

sob nenhum paradigma simplificador ou reducionista que considere apenas as 

partes ou mesmo o todo, de maneira generalizada.   

Morin acredita que não se pode conhecer as partes sem conhecer o todo. 

Da mesma forma, diz que é impossível conhecer o todo sem conhecer as partes. 

O teórico propõe um modelo baseado na circularidade de construção da 

explicação do todo pelas partes e das partes pelo todo, de forma que essas duas 

explicações sejam complementares. As partes, segundo este autor, não se 

confundem com o todo, porque têm dupla identidade: a sua própria e a 
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sistêmica. Os sistemas, do mesmo modo, não constituem uma unidade apenas 

em função de sua diversidade, mas também podem constituir uma diversidade 

interna em função da unidade. 

 

“Faz-se justamente constatar que um organismo não é 
constituído pelas células, mas pelas ações que se estabelecem 
entre as células. Ora, o conjunto dessas interações constitui a 
organização do sistema. A organização é o conceito que dá 
coerência construtiva, regra, regulação, estrutura, etc. às 
interações.” (MORIN, 1996, p. 265) 

 

O paradigma da organização, como elemento capaz de regular, reger e 

regenerar o sistema – uma força auto-geno-feno-reorganizadora, nos termos de 

Morin (1996) -, comporta a desordem e é nesse sentido que os conflitos, as 

alianças e os desencontros que regem os padrões de socialidade no Alto José do 

Pinho alimentam a engrenagem sistêmica daquele espaço social, razão pela qual 

precisam ser considerados, já que se está tratando de sujeitos em suas 

subjetividades e em suas relações éticas e sociais. É a complexidade dos 

sistemas que interessa a Morin (IBIDEM), e é especialmente quando este autor 

se refere às inter-relações desse sistema com o ambiente, como condição de sua 

existência e manutenção – é do exterior que o sistema retira informação, diz ele 

-, que a sua teoria remete ao Alto José do Pinho. Não há como separar o 

movimento de música alternativa daquela periferia da própria periferia. Assim 

como não se fala mais sobre o Alto José do Pinho sem recorrer ao repertório de 

representações que o punk rock imputou ao bairro.   
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4. – Considerações finais 

 

4.1 - O punk da integração 

 

O bairro do Alto José do Pinho, uma comunidade periférica que vive uma 

dura realidade de exclusão social, confirma que a hegemonia do capitalismo 

triunfa, mesmo nesses tempos de fragmentação da realidade global (FRIEDMAN, 

1999). Contudo, mais do que focar as relações de subalternidade entre a cultura 

institucional e o produto subcultural produzido naquele subúrbio, cruzando 

narrativas de campos de forças antagônicas, esta dissertação está centrada na 

análise das tensões e negociações estabelecidas no interior daquela periferia, a 

fim de compreender as razões que movem sujeitos coletivos e indivíduos que 

compartilham o mesmo espaço social. Investigou-se, além disso, como o bairro 

conquistou visibilidade na esfera pública da qual está à margem, lançando mão 

de determinadas práticas discursivas e através de um produto cultural 

ressignificado, dada a singularidade do punk rock produzido pelas bandas do 

bairro a partir da (re) apropriação do punk global.  

Partiu-se da idéia de que as representações constituídas pelos meios de 

comunicação de massa do punk rock no Alto moldaram as inter-relações entre os 

moradores do lugar, ao longo dos anos, considerando a hipótese de que havia, 

por parte das bandas-protagonistas desta cena, o desejo de espelhar a imagem 

publicizada pelos mass media. Mais que isso, constatou-se que o enquadramento 

dos grupos no espelho midiático adequou-se à ideologia e à estética sociais do 

punk rock produzido no bairro, em sua busca por legitimação no seu território 

original. Assim, os artistas do Alto José do Pinho acabam por ratificar a 

identidade proletária do movimento punk, mas, principalmente, inserem-se no 

contexto atualizado da expressão punk deste início de milênio, abandonando o 

niilismo e a fúria marcados historicamente nesse movimento, conforme se 

observa no primeiro capítulo deste trabalho, e assumindo o engajamento político 

e social, através de uma retórica que chamam de  construtiva e de atitudes que 

têm por objetivo a diluição da má reputação do movimento. 

Há uma inegável afinidade ideológica entre o bom mocismo do punk rock 

do Alto José do Pinho e as muitas vertentes de engajamento social e político do 

movimento punk atual. Mas, ao contrário do que afirma o crítico Graig O’Hara 

 103



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

(2005), em sua pesquisa sobre a filosofia do punk, a militância do punk rock 

analisado nesta dissertação, não é ofuscada pela disposição da mídia em 

potencializar a violência em torno dessa estética. Ao contrário, além da 

expressão artística de jovens socialmente estigmatizados e excluídos, cuja 

visibilidade alimenta as engrenagens do capitalismo globalizado e a agenda do 

mercado (HERSCHMANN, 2000), os meios de comunicação, aqui, também fazem 

a mediação entre o espaço social, no qual estes atores estão inseridos, e a 

sociedade, embora não exatamente interessados em sua dimensão social, mas 

em um esforço de apreensão do Outro pacificado. Nesse contexto, as estratégias 

discursivas dos punks do Alto deixam de lado o desejo de ruptura e a de 

destruição dos adversários de praxe: os espaços normativos, o poder, o sistema, 

a polícia...   

Observa-se ali uma necessidade latente de romper as fronteiras da 

periferia e fazer circular a sua mercadoria para muito além dos subterrâneos 

contraculturais, através de valores consensuais. Posicionamento este que teve 

como desdobramento, entre outros, o afastamento dos punks do bairro do 

movimento punk recifense, que acusava as bandas daquele subúrbio de 

rendidas, distribuía panfletos insuflando os punks da cidade contra o movimento 

do Alto e provocava briga sempre que os grupos se encontravam57. Linchamento 

semelhante ao sofrido por grupos como o paulista Ratos do Porão, quando o 

vocalista e líder João Gordo passou a comandar um programa em uma emissora 

de televisão e por algumas outras bandas punks brasileiras, a partir do momento 

em que se deixaram assimilar pelo mercado cultural institucional.  

Trata-se, como já foi visto, da permanente tensão entre a cultura 

underground a as indústrias culturais. Assim como as reapropriações do funk e 

do hip hop, com sua exposição midiática, adquiriram novos contornos sociais e 

políticos, vislumbra-se aqui uma capacidade similar no punk de manter sua  

força como espaço de significação para os jovens das camadas populares. Uma 

máxima que vale mesmo para jovens punks que buscam espaços de resistência 

e inserção cultural através da conciliação.  Não há, a julgar pelos depoimentos 

colhidos em campo, um alinhamento consciente das bandas do Alto José do 

                                                 
57 Além dos encontros semanais a céu aberto, nos quais se discutia política e se deliberava sobre iniciativas, 
como fazer pichações no centro da cidade, os punks recifenses se encontravam em festas e shows do circuito 
periférico, onde, na maioria das vezes, se davam os embates. O movimento punk recifense chegou a ser tema 
de reportagem da TV Globo local, produzida pelo jornalista Geneton Morais Neto. Mas a matéria não focalizava 
as manifestações do movimento na periferia. Os personagens do VT foram os então estudantes de Jornalismo 
Frederico Montenegro, mais tarde conhecido como Fred Zeroquatro, líder da banda Mundo Livre S/A, e Renato 
Lins, o Renato L, ambos idealizadores do movimento mangue beat.       
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Pinho com a nova matriz do punk rock mundializado, aquela da ação política 

positiva do underground.  Cannibal e a sua banda apenas reivindicam palco, 

trabalham para abrir espaço e alimentam a esperança de mobilidade social 

através de sua arte – a redenção por um trabalho que, apesar das formas de 

circulação e consumo, acreditam distante dos padrões normativos. 

O líder do Devotos assume que eles não têm interesse em falar para um 

gueto, de se comunicar apenas com pessoas que compartilham com eles a 

mesma realidade – “é como você dizer o que fazer para quem já sabe 

exatamente o que fazer” -  e que a proposta da banda sempre foi a de “se 

comunicar com um público cada vez maior”. Estratégia que distancia o seu punk 

rock, por exemplo, do heavy metal, subgênero do rock cujas afinidades com o 

punk passam pela cadeia midiática dos fanzines, dos selos independentes, dos 

circuitos alternativos de bares e points e, sobretudo, pelas distorções e 

intensidades sonoras58 (JANETTI JR., 2004). Mas, ao invés de perseguir 

permanentemente a autenticidade e pureza do estilo, sem comportar a mistura 

de temáticas e sonoridades locais, com a proposta de circulação circunscrita ao 

universo underground, como o heavy metal, o punk rock do Devotos quer falar 

para o mundo.   

Os músicos da banda ratificam a distância entre a ideologia punk fechada 

em guetos propagada, por exemplo, em São Paulo, “aquela coisa pesada do 

visual e da violência”, e a atitude das bandas do bairro, cujos integrantes 

afirmam utilizar o protesto com vistas à transformação social e que encontram, 

na retórica pacifista, a senha de sua legitimação pela comunidade e a 

possibilidade de entrar no circuito de consumo e circulação de bens culturais. É 

relevante observar essa aparente contradição, inclusive, no que diz respeito à 

relação do Devotos com os meios de comunicação massivos: 

 
 
“A gente não tem preconceito com a mídia. Fizemos 
programas de televisão que a galera não queria fazer; quando 
diziam que não era pra gente tocar para aquelas pessoas, eu 
dizia que era para elas que a gente queria tocar, porque 
assim estaríamos falando para pessoas que tinham 
preconceito com o subúrbio, que nunca tinham pisado em 
uma periferia (...) As primeiras bandas que fizeram o rap 
crescer no Brasil, por exemplo, têm um preconceito muito 

                                                 
58 Janetti lembra, inclusive, que o grunge, movimento nascido em Seattle (EUA), nos anos 90, incorporou a 
agressividade do heavy metal com elementos do punk e metálicos. 
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grande com a mídia. Nós não temos.” (CANNIBAL, entrevista 
a esta pesquisa em 12.02.05)  

 

O desejo de diferenciação da banda em relação ao movimento hip hop, 

revelado neste depoimento de Cannibal, não diminui a aproximação do punk rock 

produzido no Alto, dessa expressão cultural, uma vez que é a música, na 

condição de mercadoria, que lhes garante, além da partilha de uma identidade 

coletiva, a assimilação dos seus bens culturais pelo mercado. Lembre-se aqui 

Herschmann (1997), quando afirma que os estilos híbridos constituídos por 

rappers e funkeiros ocupam ao mesmo tempo uma posição periférica e central na 

cultura contemporânea: esses grupos são associados às gangues e ao crime 

organizado, mas despertam um interesse crescente em torno da sua produção 

cultural. Contra a invisibilidade a que estão condenados, explica o autor, surgem 

novos espaços de significação a partir dos quais esses sujeitos conquistam o 

direito à voz. 

Micael Herschmann (IBIDEM) enfatiza que os princípios estéticos do funk e 

do hip hop são agentes de transformação da dinâmica cultural contemporânea 

porque proporcionam a permanência, no mercado, de bens simbólicos de 

agentes marcados pela exclusão, o que lhes garante visibilidade e aponta para a 

construção e reivindicação da sua cidadania. É nesse aspecto que o punk 

produzido pelo Alto José do Pinho se aproxima do hip hop, muito embora possua 

outra matriz ideológica. Para contornar as resistências à cena musical alternativa 

em seu território original, os jovens músicos daquela periferia defendem a 

diversidade cultural do bairro, com vistas à afirmação identitária do movimento, 

e optam por relações de cordialidade no interior da comunidade. Essa 

singularidade distancia essa cena de outros movimentos juvenis como o heavy 

metal, e, nessa perspectiva, até mesmo do hip hop, que, como apontam diversos 

pesquisadores, opta pelo confronto, distante do consenso solene da cultura 

oficial (YÚDICE, 1997).  

Não que o punk do Alto José do Pinho ratifique a idéia de harmonia social, 

projetada pela camuflagem estética da democracia racial – o mito de origem da 

sociedade brasileira - propagada por autores como Gilberto Freyre -, ou que 

ignore o poder de fogo da retórica da diferença cultural, através da qual negocia 

e fortalece o calibre de sua inserção no mercado.  

Acontece que a organicidade da vida cotidiana no Alto José do Pinho, em 
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que a busca por legitimação passa pela valorização dos sujeitos coletivos, 

reforçando a dinâmica inter-constituinte entre indivíduo e sociedade, como 

defende Maturana (2002), carrega fortes componentes de emotividade e da 

demanda de reconhecimento pelo outro, que remetem, por exemplo, à teoria do 

homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda59 (1975), e a outras tantas 

heranças que constituem a formação cultural brasileira. 

Vislumbra-se, no movimento punk do Alto José do Pinho, a necessidade de 

afeto das relações primárias (BUARQUE DE HOLANDA, 1975), a ascendência de 

valores coletivos sobre a noção de indivíduo como cidadão uno (DAMATTA, 2000) 

e a ambição de um projeto de modernidade atrelada à construção de uma 

identidade local (ORTIZ, 2001). A intencionalidade desse projeto cultural é de 

transformação do punk em um ambiente de solidariedade social. Retire-se aqui o 

caráter negativo da crítica ao abrandamento da natureza do homem brasileiro, 

segundo Yúdice (1977), um mito produzido pelas elites para lhes aplacar o temor 

da diferença, para ressaltar que, embora o punk do Alto José do Pinho 

testemunhe uma realidade de exclusão social e reivindique o direito à voz de 

uma periferia – não silencie as diferenças – a lógica que lhe move é a do 

consenso, interno e externo – vide sua relação com os mercados institucionais e 

os espaços normativos.     

Há, no abrandamento do punk do Alto José do Pinho, uma preocupação 

mercadológica que pode ser ilustrada pela fala de Cannibal, recordando o 

começo da carreira do Devotos, quando o seu público ainda era formado 

basicamente por punks dos subúrbios do Recife, que costumavam quebrar 

mesas, cadeiras e as instalações das casas onde a banda se apresentava - “Eu 

não achava legal, a gente batalhava tanto e, de repente, não rolava mais shows, 

os espaços iam diminuindo”. Como foi visto nesta dissertação, o desejo de 

diferenciação foi o que levou o grupo, inclusive, à decisão de retirar o 

substantivo “ódio” do nome. Ambivalência que se cristaliza na definição do estilo 

da banda – punk rock hardcore – e do seu desejo de distanciamento do álcool e 

das drogas. 

 

“(...) as pessoas chegavam e perguntavam: ‘Cannibal não 
                                                 
59 Referenciado em Max Weber, o autor criou dois conceitos para interpretar a composição social brasileira com 
base em uma psicologia social: o personalismo e o cordialismo. Para Sérgio Buarque de Holanda, ambos estão 
relacionados às relações de afetividade originadas em uma cultura patriarcalista e escravocata, centrada na 
figura do senhor de engenho. Para o pesquisador, a acomodação, a plasticidade e o compromisso com o meio, 
que caracterizam o homem cordial brasileiro, são obstáculos à modernidade ocidental.  
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fuma maconha não?’ Eu dizia: fuma não, aí respondiam:  
‘conversa, com aqueles cabelos, daquele jeito?’. Eu dizia ‘não 
bebo, não tomo drogas, Cannibal já bebeu, mas não bebe 
mais. O massa é que a gente é muito sociável (...) Não é uma 
bandeira, a gente dizendo que somos bons garotos. É que a 
gente não gosta mesmo e acabou-se. Quem faça, que faça. 
Agora, a gente não dá exemplos para que tomem, porque é 
uma coisa de coração, a gente não toma mesmo, tenho 
certeza que nenhum de nós.” (JAIMINHO, entrevista a esta 
pesquisa em 05.03.05)        

 

Pesquisando as linguagens da violência, autores como Micael Herschmann, 

Carlos Alberto M. Pereira, Elizabeth Rondelli e Karl Schollhammer (2000) 

afirmam que a representação da violência no imaginário social hegemônico 

provoca um mal-estar em grande parte da população exatamente pela ilusão 

criada, ao longo dos anos, de um Brasil pacífico e ordeiro - o país cordial a que 

se referia Buarque de Holanda - cenário exuberante da democracia racial, onde 

brotaram “heróis malandros, líderes populistas e tantos outros bem-humorados 

boas-vidas”. Estes autores consideram a emergência de uma nova dimensão da 

violência no debate nacional, a partir dos anos 60, com o regime militar e o 

populismo engajado, e, principalmente, com o processo de redemocratização do 

país, nos anos 80, quando o fenômeno passou a ganhar o interesse da mídia e a 

ocupar as primeiras páginas dos grandes jornais. Reconhecem a atual estilização 

midiática do tema, assim como a brutalidade de sua prática na sociedade, mas 

sugerem uma leitura menos moral e mais normativa da violência, por 

acreditarem que, de alguma maneira, ela explicita as desigualdades sociais e tem 

poder de agendamento. 

 

“Assim, sugerimos entendê-la como mais abrangente que a 
criminalidade e menos vaga que o fenômeno indicado pela 
noção de violência simbólica, de caráter excessivamente 
amplo e difuso. Como fenômeno social, a violência abriria a 
possibilidade de negociação, de redefinição do entendimento 
da realidade, permitindo, em última instância, construir um 
novo conceito sobre uma nova realidade. É, em certo sentido, 
um modo de trazer à cena a alteridade ou de apontar para 
novos sentidos, interferindo diretamente no cotidiano dos 
agentes sociais.” (PEREIRA, Carlos Alberto M. et al, 2000, 
p.21) 

 

 

 108



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

 É com essa perspectiva que Herschmann analisa fenômenos musicais 

como o funk e o hip hop nacionais, defendendo a importância da violência na 

dinâmica social e suas potencialidades desestruturadoras e fundadoras, 

admitindo, entretanto, que ao cristalizar o fosso social brasileiro, essas 

expressões acabam submetidas à lógica do preconceito e da discriminação - 

reação que o punk encontrou ao redor do mundo e que enfrentou com a sua 

iconoclastia.  Herschmann argumenta que, na construção de uma identidade 

distintiva que lhes permita ocupar uma posição no mundo, jovens funkeiros 

acabam se vendo forçados a se adequar aos padrões de noticiabilidade dos mass 

media. Indaga-se aqui se essa plasticidade também não se daria entre as bandas 

punks do Alto José do Pinho, que se esforçam em tornar real a sua 

representação midiática, a partir da qual reivindicam cidadania e satisfazem as 

demandas da comunidade.           

 A atitude punk daquela periferia parece mais sintonizada com a noção de 

rebeldia da geração pós-moderna defendida por Glória Diógenes, afirmando, 

embasada em Agnes Heller, que esta está fadada a contra nada se rebelar, 

podendo ocorrer apenas alguns microespaços de revolta, “onde todo tipo de 

rebelião é permitida, sem que nenhuma causa específica tenha de ser 

claramente acordada e revelada” (DIÓGENES, 1997, p. 117). Fenômeno que 

encontra ressonância na própria ambivalência da marginalidade na crítica 

cultural, como aponta Connor, referindo-se à circulação de formas culturais 

marginais visíveis, eficazes e muitas vezes lucrativas: “(...) a marginalidade e a 

centralidade deram um salto mortal que produziu uma inversão exata, pois o 

pretenso marginal torna-se o representativo ‘porta-voz’ da sociedade” (CONNOR, 

2000, p. 153). 

Apesar de se estar trabalhando com o punk rock do Alto José do Pinho 

como um fenômeno coletivo, investigando as suas formas de representação na 

mídia e os processos de assimilação desta cena no interior da comunidade, é 

necessário considerar as trajetórias isoladas dos grupos, observando se e de que 

maneira cada uma dessas bandas se moldou ao espelho projetado pelos meios 

massivos. Como visto no capítulo anterior, a relação do Devotos com o mercado 

se diferencia substancialmente das demais bandas do bairro, o que pode ser 

compreendido tanto sob a ótica da sua profissionalização, como da sua 

apropriação pelas indústrias culturais, perdendo o seu caráter de resistência – o 

que o presente trabalho não se propõe a analisar. Mais apropriado é conhecer as 
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motivações por trás das opções estéticas e ideológicas dos grupos para entender 

de que maneira a construção de uma realidade midiática (retro) alimentou essa 

produção artística e as socialidades do bairro.     

Tome-se o exemplo da banda Matalanamão, formada em 1993, no 

entusiasmo da emergência do movimento musical do bairro, baseada na matriz 

anárquica do movimento punk. A idéia era deixar os temas “sérios” com o 

Devotos e abrir frente para o humor. Os integrantes animavam festinhas com 

paródias de composições de bandas recifenses, crônicas irreverentes sobre 

assuntos que estivessem na mídia e, principalmente, cantando com sarcasmo as 

aventuras afetivas e sexuais dos jovens das periferias. A banda conquistou fama 

no circuito underground da cidade, participando de shows e eventos ligados à 

cena mangue, e virou uma espécie de coringa do movimento musical do Alto 

José do Pinho, quando Devotos iniciou sua rotina de excursões pelo país. 

Experimentou, assim, uma fase de agenda lotada com shows e apresentações 

especiais nos palcos do Recife. A opção pelo punk era de ordem prática – “O 

punk foi feito para as pessoas que não são músicos profissionais; Essa é a 

lógica”, explica o vocalista Adilson – mas a inserção cultural que almejavam era 

mais de natureza simbólica, já que a circulação de sua música pelos canais 

institucionais nunca foi pretensão do grupo. 

 Deve-se ter em mente, contudo, que apesar do processo de fruição desse 

objeto cultural passar por canais alternativos (ou subculturais), produzindo 

sentidos coletivos, da periferia para o centro, a sua identificação com a lógica 

capitalista de mercado não deve ser excluída. A visibilidade das bandas 

Matalanamão, III Mundo e Armas da Verdade cristaliza o paradoxo entre a 

existência do punk periférico recifense, onde atuam dezenas de grupos que 

revitalizam um circuito cultural subterrâneo ignorado pelos media, e a imagem 

publicizada pelos meios de comunicação, na qual aparecem como protagonistas 

de uma cena cultural vigorosa e homogênea, produto identificado com as 

demandas do mercado. A partir dessa existência na esfera pública, elas abrem 

canais de circulação cultural e comunicação com a sociedade. Nesse sentido, 

também é possível afirmar a ambição desses grupos em reproduzir o ideal 

midiático de transformação social, através de sua expressão cultural, e isso vale 

mesmo para os grupos que assumem a sua despretensão profissional e mantém 

postura semelhante ao início do movimento nos anos 90, quando, então, formar 

bandas e fazer shows era uma grande brincadeira de garotos. 
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Talvez fosse possível apresentar, como exceção a essa hipótese, a 

trajetória do Armas da Verdade, formada em 1997 por adolescentes da 

comunidade e jovens do bairro do Ipsep, em sua atitude de insubordinação à 

hierarquia do movimento, como visto no capítulo anterior desta dissertação. No 

entanto, os integrantes assumem o “oportunismo” da criação do grupo, numa 

época em que os jornais subiam o morro para ver o que estava acontecendo, 

músicos de renome nacional visitavam o bairro, interessados naquela cena em 

ebulição, e em que eles “procuravam algo com que se ocupar”. O sonho de 

produção, circulação e consumo culturais se revela no depoimento do líder 

Erison: “A gente não tinha muito a perder nem muito a ganhar. A gente queria 

tocar, mostrar que a gente existe na sociedade, aparecer”. Hoje, os  músicos 

reconhecem “a força” do Devotos e do Matalamão no início de sua carreira, ainda 

na efervescência do mangue beat, mas adotam posicionamento mais crítico em 

relação às bandas da comunidade e ao mercado.   

       A negação em aderir à indústria cultural, nesse caso, adequa-se à atitude 

roqueira de rebeldia juvenil (o integrante mais velho do grupo tem 23 anos), a 

liberação da energia, da frustração e da fúria reprimidos, além do desejo de 

atenção característico dessa idade, que os faz posicionar-se como se nada mais 

importasse além do seu punk rock e da sua revolta. Nos termos defendidos por 

Helena Abramo (1994), em sua investigação sobre os punks e darks no 

espetáculo urbano, trata-se da dificuldade de tornar-se adulto e fazer parte do 

modo de vida dominante. Por outro lado, o desejo de reconhecimento e 

visibilidade social atravessa o discurso da banda, revelando a sua ambivalência, 

em falas como a do guitarrista Erison: “Cannibal, Cello e Neílton só pensam na 

carreira do Devotos, esquecendo os outros grupos do bairro”. 

A condição de marginalidade do Armas da Verdade, dentro do movimento, 

nessa perspectiva, também não libera o seu valor de mercadoria, no contexto de 

uma cena musical periférica, cujas individualidades são esquecidas em benefício 

de uma imagem pública coletiva. Além disso, e independente das diferentes 

perspectivas de cada um desses grupos, ao considerar o campo artístico daquela 

periferia, nos termos de Bourdieu (1988), ou seja, definindo-o como locus de 

disputa cultural, travada na busca de legitimidade, prestígio e poder, é preciso 

levar em conta a lógica pós-industrial de mercado, na qual jovens pobres, 

excluídos de espaços simbólicos, como o trabalho formal ou a escola, e que 

temem repetir as trajetórias dos pais - que engrossam as estatísticas do 
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subemprego ou do desemprego -, lançam mão de expressões culturais a fim de 

conquistar visibilidade (e por que não) mobilidade sociais.   

Apesar de ser uma expectativa partilhada coletivamente, no entanto, 

apenas o Devotos está inserido no mercado cultural institucional – ainda que 

defendendo a sua alteridade. Cannibal, o único do bairro que acompanhou a 

emergência do movimento punk no Recife, na segunda metade dos anos 80, 

argumenta que, desde o momento em que partiu para formação da banda, tinha 

em mente a profissionalização. Ou, pelo menos, uma preocupação material com 

o futuro. Aponta a produção de camisetas e fitas demo, logo nos primeiros anos 

de existência do grupo, e, posteriormente, a criação de um site na Internet, a 

produção de três videoclipes e dois DVDs60, além de uma atenção especial à 

divulgação, como esforços visando sua inserção no mercado fonográfico 

metropolitano e nacional.  Nesse contexto, deve-se destacar o empenho da 

banda em preservar o seu caráter de independência através de estratégias de 

ação, como a condução, pelo trio, de todas as funções pertinentes ao grupo 

(composições, contatos, produção, divulgação e gravação). 

 

“A gente não tinha pretensão de estourar, mas a música não 
era brincadeira pra nós. É claro que tem essa coisa do social 
por detrás, mas pensando no lado sério da coisa, sempre 
acreditamos numa coisa profissional, mesmo que 
inconscientemente (...) Foi engraçado porque só depois de 
muitos anos, a gente estava dando uma entrevista pra revista 
Bizz e o repórter falou: ‘quer dizer que vocês seguem o Do it 
yourself punk?’ Aí alguém traduziu pra gente. Êita, é mesmo! 
Mas a gente sempre fez assim porque quis e porque era a 
nossa condição, não porque era punk.” (NEÍLTON, entrevista 
a esta pesquisa em 22.06.05). 

 

Das bandas punks do Alto, Devotos é também a única que mantém uma 

agenda nacional de shows, possui três discos gravados, montou estúdio de 

gravação próprio e seus integrantes vivem exclusivamente da música. Do punk, 

a banda declara que assimilou as sonoridades e a escrita. Desprezou tudo o que 

o movimento trazia de violência, anarquia e “bagunça”, características que, 

segundo Cannibal, marcaram a decadência do movimento no Recife, no início dos 

anos 90.  Para os músicos do Devotos, não há mais, se é que já houve, uma 

necessidade de “descer aos infernos, como único modo de estabelecer uma 
                                                 
60 O primeiro foi gravado no início de 2005, em São Paulo e o segundo, em fase de produção, deverá ser 
concluído até o final de 2005, incluindo imagens captadas no Alto José do Pinho. 
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relação verdadeira com a sua condição e estar alerta para as questões do seu 

próprio tempo”, o que a socióloga Helena Abramo (1994) identifica na cultura 

punk. O trio declara que, para eles, o punk existe sem essa catarse estética e 

ideológica, e que pode bem ser encarado como instrumento através do qual as 

minorias podem expressar suas reivindicações sociais e culturais. Eles alegam 

que o punk brasileiro é “de butique” e que vivenciaram, no movimento, muitas 

situações nas quais a alardeada atitude punk, de negação ao establishment, 

funcionava como fachada: 

 

“Estávamos gravando uma coletânea – Cooperativa do Caos – 
com todas as bandas punks do Nordeste. A gente era bem 
ingênuo. Cheguei lá com minha guitarra que eu mesmo fiz e 
um cara virou pra mim e disse: ‘como você toca com isso? O 
instrumento faz o músico’. Esse cara era punk, pode?” 
(NEÍLTON, entrevista a esta pesquisa em 22.06.05) 

 

Observa-se que, assim como o movimento hip hop reelabora as suas 

estratégias discursivas para ganhar visibilidade, “romper os ‘muros’ e os signos 

do estigma territorial” (DIÓGENES, 1997, p.41), sair do gueto e falar mais alto, o 

punk rock do Devotos distancia-se da matriz violenta do punk para estabelecer 

uma comunicação distintiva com o mercado cultural institucional. Nesse sentido, 

sela alianças para dar visibilidade às demandas sociais da comunidade, moldando 

a sua rebeldia à lógica da ordenação social através da (re) apropriação e difusão 

de signos culturais. Assim, os punks do Alto José do Pinho preservam a 

contundência da retórica anti-sistema nas letras de suas canções, mas aspiram a 

carreiras musicais bem-sucedidas, que possam lhes garantir a manutenção do 

seu capital cultural, além de uma estabilidade financeira mínima, ou, no caso da 

banda mais jovem, a produção e o consumo de um gênero musical no qual ele 

possa se reconhecer e a seu grupo.  

 

“Sentimos que já é hora da batalha/ Raios e trovões 
esbravejam seu ódio sem piedade/ Somos a minoria, mas 
estamos preparados/ Eles são a maioria/ Mas a desunião os 
tornaram fracos/ Vamos lutar pra vencer/ Sem medo de 
falhar/ Unidos vamos viver/ Unidos vamos brilhar/ A batalha 
vai ser forte e sangrenta/ Não haverá lugar para os fracos/ 
Não queremos uma guerra armada/ Mas como já dissemos 
estamos preparados” (DEVOTOS, Hora da Batalha, de disco 
homônimo, gravado no estúdio da banda, de 11/2002 a 
02/2003) 
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O repertório musical das bandas punks do bairro atesta que elas não 

silenciam diante dos processos de rejeição e violência a que são submetidas. 

Como argumentam Fausto Neto e Quiroga (2000), falando sobre a juventude 

brasileira pobre, os espaços de vida desses grupos não estão sendo mais 

ocultados, como o fizeram as antigas gerações de moradores de favelas e 

periferias. A afirmação do Alto José do Pinho, como espaço de produção 

simbólica, e a positivação do pertencimento a um território, a partir do qual é 

constituída uma identidade cultural no imaginário coletivo da cidade, abrem, 

nesse sentido, a brecha através da qual esses grupos expõem suas demandas 

por legitimidade e reconhecimento – de igualdade e de diferença - onde 

negociam acesso aos espaços normativos da vida social.        

Pode-se afirmar que o fenômeno musical daquela periferia opera a sua 

inserção tanto no contexto da cultura de massa globalizada, no qual são 

ressignificados produtos e valores originados em um centro propagador, quanto 

na perspectiva do fechamento dessa partilha de sentidos, no campo social da 

comunidade, onde se estabelecem negociações “paroquiais” territorializadas. O 

que permite dizer que os grupos alternativos do bairro se apropriam do que lhes 

interessa, como fixação de identidade, através dos canais midiáticos, ou, dizendo 

de outra forma, através das produções de sentidos desterritorializadas, ao 

mesmo tempo em que reafirmam a importância do reconhecimento do território 

a partir do qual eles falam, para além do seu valor simbólico e identitário, mas 

na lógica de sua materialidade funcional.         

Tal conclusão conduz aos postulados teóricos do sistemismo, defendido por 

autores como Luhmann (1986), que aponta para as manobras de fechamento 

operacional – o sistema isola-se do meio e se produz a si mesmo, através da 

autopoiese, funcionando internamente através da auto-organização -, e 

acoplamento estrutural, através do qual são observados os outros sistemas, 

surgem as “irritações” do meio externo em relação ao sistema e há a 

transformação dessas “irritações” em informação, e, posteriormente, em 

estrutura: o sistema reduz assim a complexidade externa e aumenta a 

complexidade interna. Ou seja, tem autonomia para escolher o que lhe interessa 

absorver e descartar o que não lhe interessa, o que significa dizer que as 

“irritações” somente são consideradas, se tiverem relação com as expectativas 

geradas pelo sistema.   
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 Ressalte-se que se buscou, neste trabalho, um diálogo entre matrizes 

epistemológicas distintas devido a uma demanda do próprio objeto. Ao mesmo 

tempo em que ele precisa ser analisado no contexto de sua circunstância, 

através da investigação das formas de percepção da comunidade em relação à 

construção de uma representação midiática, também prescinde de uma 

interpretação culturalista, na qual se constata o esvaziamento das subjetividades 

em benefício de um hibridismo cultural. Através deste hibridismo, as referências 

culturais externas são aporte constante para sua renovação identitária – de que 

maneira analisar a emergência do movimento punk no mundo e a sua 

assimilação por uma comunidade periférica como o Alto José do Pinho?        

 

 

4.2 – (Re) construções cotidianas 

  

 Ao invés de ratificar aqui a redenção das bandas do Alto ao código cultural 

dominante, é mais apropriado apontar para as estratégias discursivas que 

acabaram moldando a construção de uma imagem compatível com a 

representação normalizadora dos meios massivos. É necessário destacar, por 

outro lado, que apesar dos dispositivos de representação gerados a partir dos 

media, os processos de constituição de uma representação encontram várias 

fontes de referência e matrizes que vão moldando as atitudes.  Serge Moscovici 

(2003) afirma que não há informação que não tenha sido de alguma maneira 

alterada por representações superimpostas aos objetos e às pessoas observados, 

seja por uma predisposição genética herdada do observador, por hábitos já 

apreendidos por ele, por recordações que ele preserva, ou em função de suas 

categorias culturais, que se juntam para que veja as coisas e pessoas tais como 

as vê. 

Pode-se dizer, assim, que a conformação dos sentidos é anterior à 

comunicação mediada pelos mass media, reforçando o postulado de Lewin 

(LEWIN apud MOSCOVICI, 2003), segundo o qual a realidade é, em grande 

parte, determinada por aquilo que é socialmente aceito como realidade, para 

compreender o processo de elaboração cognitiva, vivenciado pelos moradores do 

Alto.  
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Dessa forma, a constituição de uma representação social do movimento de 

música alternativo do bairro, antes de sua projeção midiática, estaria centrada 

na geração de conhecimentos tornados comuns na convivência cotidiana61. 

Afinal, a realidade da vida cotidiana se configura uma realidade por excelência, 

capaz de organizar a vida em torno do “aqui do meu corpo e do agora do meu 

presente” (BERGER e LUCKMANN, 1995), no jogo de conhecimento que tece o 

complexo de significados de uma sociedade. Para esses autores, diferentes 

objetos pertencentes a múltiplas esferas de realidade chegam à consciência, mas 

esta é sempre intencional. Nesse sentido, defende-se aqui a idéia de que, apesar 

de existirem vários graus de aproximação e distanciamento entre esses domínios 

de “realidade” e a vida cotidiana, é através daquela diretamente acessível à 

manipulação corporal dos sujeitos, o aqui e o agora, que melhor se pode 

observar os processos de representação constituídos no interior da comunidade 

pesquisada.  

Assim, se, em um primeiro momento, mecanismos como o de ancoragem 

serviram para ratificar a idéia da perversão do rock na visão conservadora (e 

majoritária) da população do bairro, como já se teve oportunidade de analisar 

nesta dissertação, o trabalho de base, empreendido pelos grupos, organizados 

em torno de uma ONG estranha ao território, no qual movimento e comunidade 

estabeleciam suas negociações e disputas, abriu perspectivas de agenciamento e 

de constituição de uma identidade de bairro. Ao proceder dessa forma, o braço 

social da cena roqueira criou novos laços de socialidade e reorientou valores e 

expectativas individuais na direção de um projeto social coletivo, que, mais 

tarde, foi legitimado simbolicamente pelos meios de comunicação massivos, 

garantindo status cultural e visibilidade social a essa comunidade periférica.  

Portanto, quando a mídia, guiada pela lógica da renovação cultural e 

mobilizada em função do acontecimento62 do mangue beat, foi buscar no Alto 

José do Pinho um combustível a mais para suas engrenagens, a comunidade já 

havia ressignificado o punk rock e a imagem de ruptura a ele relacionada, 

construindo um ambiente favorável à recepção da mensagem normalizadora dos 

                                                 
61 Trabalha-se aqui com a noção sociológica de conhecimento e realidade segundo Berger e Luckmann (1995), 
para quem não há pensamento humano que esteja imune às influências ideologizantes do seu contexto social; 
e com a epistemologia popular elaborada por Moscovici (2003), a partir da qual é restituído o status da 
produção de conhecimento das massas.  
 
62 Usa-se aqui a noção de acontecimento de Edgar Morin para designar o acidental, o improvável. O autor 
considera a complexidade do termo, argumentando que o acontecimento está atrelado a uma ontologia 
temporal e inscrito em um sistema.  Para ele, os acontecimentos desencadeiam os fenômenos autogerados, 
que precisam estar relacionados aos heterogerados, a fim de se investigar o funcionamento da sociedade. 
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media e criando elementos capazes de manter as dimensões “simbólica e 

sagrada da vida social” (FEATHERSTONE, 1995, p.175). Possibilitava, dessa 

maneira, a estabilização desse signo cultural, atribuindo-lhe coerência e 

dimensão simbólica para aquela periferia. Nesse momento, então, o impacto da 

imagem positivada do Alto José do Pinho, pelos meios massivos, contribuiu 

decisivamente para a assimilação do universo roqueiro pelos moradores do 

bairro, e, principalmente, para a valorização de uma identidade coletiva 

partilhada naquele território. A mídia foi o lugar no qual essa comunidade 

encontrou espaço de expressão, a sua arena de negociação que lhe garantiu 

visibilidade e que acabou reforçando os laços de solidariedade (cordialidade) 

entre os moradores daquele bairro. Nesse sentido, o “orgulho de pertencer ao 

Alto José do Pinho”, afirmação de pertença idealizada e reproduzida pelos media, 

foi incorporada como valor por toda a comunidade - um indício a mais de sua 

necessidade de espelhar o real midiatizado.     

Há que se considerar, no entanto, independente do papel dos meios de 

comunicação na construção da realidade e do caráter consensual de sua 

mediação, a dinâmica relacional entre os atores sociais (NÓBREGA, 1990). 

Ratifica-se, dessa maneira, a idéia de Moscovici, segundo a qual os processos de 

formação das representações devem ser observados a partir das “condições de 

emergência da concretude e da atribuição de significados dos objetos sociais 

construídos pelos sujeitos que buscam a sintonia de suas práticas e 

comunicações na orquestração da sociedade” (MOSCOVICI, 2003, p.15).  Ao se 

analisar a maneira pela qual o movimento de música alternativa do Alto, durante 

determinado período de tempo, foi “glorificado” pelos moradores da comunidade, 

que reconheciam, na expressão desse universo musical, uma forma de inserção 

sócio-cultural e de manifestação de suas demandas por reconhecimento, 

percebe-se que essa atitude implica uma materialidade que supera o alcance 

simbólico do espelho midiático.   

Por se tratar de uma comunidade pobre, que sente de perto a ausência do 

poder público, que empurra os sujeitos para a lógica do “cada um por si” do 

mercado, o Alto José do Pinho encontra na cena roqueira um instrumento de 

auto-afirmação, mas a demanda por ações sociais concretas, idealmente 

atreladas às carreiras desses grupos, acaba tensionando as inter-relações no 

interior daquela periferia. Como uma expressão cultural catalisadora de 

identidades grupais, cujo canal de circulação e consumo se efetiva no campo da 
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comunicação midiática – independente de sua expansão e visibilidade – o punk 

rock produzido naquele subúrbio, em que pese o seu engajamento nas questões 

sociais da comunidade, não pode ocupar uma lacuna aberta pela inacessibilidade 

ao desenvolvimento social e à cidadania impostos às populações de baixa renda.    

É nesse campo atravessado por disputas entre demandas individuais e 

coletivas que se estabelecem, ao mesmo tempo, identificações resultantes da 

proximidade social – que, como se sabe, não garante necessariamente a sua 

condição de unidade - e distanciamentos, gerados em função do acúmulo de 

capital simbólico do punk rock. A comunidade do Alto José do Pinho não se 

encontra mais no espelho da mídia, não se reconhece nas matérias sobre o 

Devotos, o Faces do Subúrbio ou sobre qualquer outra banda que tenha tomado 

parte na cena de música alternativa do bairro. Mas, dificilmente um visitante do 

morro ouvirá críticas ao movimento musical em questão. O que significa dizer 

que os mecanismos de produção de sentidos, atrelados a esse objeto cultural, 

para os moradores do bairro, se não dizem respeito às suas realidades 

cotidianas, ao menos preservam o potencial integrador dessa expressão musical 

para com a cultura institucional.                                   

O alto José do Pinho, doze anos depois de despontar na cartografia 

cultural da capital pernambucana, através das lentes da imprensa, segue o seu 

destino de periferia “órfã” da ação e proteção do Estado. Vive um cotidiano 

tomado por incertezas e desconfianças, incapaz de resistir ao sonho de um 

projeto de transformação social coletivo, alicerçado na riqueza cultural do bairro. 

Entretanto, sobrevive, ali, uma energia de renovação, uma capacidade latente de 

auto-organização que possibilita a sua regeneração, enquanto comunidade 

territorializada, grupo social, sistema. As individualidades, por ora, parecem se 

sobrepor à organicidade que caracteriza a vida social do bairro, mas não se pode 

falar em rupturas. Mais adequado seria considerar os processos observados 

nesse domínio social, onde se formam alianças e se dão afastamentos pontuais. 

Daí sua transitoriedade e dinâmica. É possível apontar aqui a existência de uma 

tradição roqueira no Alto José do Pinho, capaz de renovar, de tempos em 

tempos, o elenco de grupos dos mais variados subgêneros do rock, constituindo 

uma cena que, ainda que não desperte nos meios de comunicação de massa o 

interesse observado nos anos 90, luta para reafirmar a identidade cultural do 

bairro propagada pela mídia ao longo daquela década.  
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Anexo A - Entrevista com Cannibal – líder do Devotos e principal 

articulador do movimento musical alternativo (primeira entrevista na 

comunidade). 

 

Data: 12.02.05 

 

Pergunta – Gostaria que você falasse um pouco do seu envolvimento 

com a música... 

Cannibal – Era ligado no movimento hard rock, nos anos 80, tinha uma banda 

chamada Herdeiros de Lúcifer. Comecei a andar com a galera de punk rock, eu 

devia ter uns 15anos. Sabia o que estava acontecendo, sabia o que estava 

acontecendo com o hard rock, mas eu era da galera do punk rock. A história do 

punk rock comigo foi assim: comecei a curtir música através de Waly, que hoje 

em dia é road do Nação Zumbi. Então a gente estudava junto no mesmo colégio 

e aí ele curtia rock há muito tempo, e eu não estava nem aí. Gostava mais de 

jogar futebol e pronto. Quando a gente começou a estudar junto, quando a gente 

não ia pro colégio, eu ia pra casa dele e a gente ficava escutando música, 

escutava mais Iron Maden, eu ia gostando, achava massa, mas não me 

identifiquei com a música. Aí, eu comecei a andar com o pessoal do punk e 

descobri que existia um lugar chamado Sebo, que era onde se vendia os discos 

que não se achava nas lojas, discos usados, livros usados... Reggae, hap, hard 

core, heavy metal, punk, tinha de tudo, e eu lia muito aquela revista Bizz, era a 

única informação que eu tinha do movimento punk era a da revista bizz. Então 

comecei a ler e conheci uma banda chamada Inocentes, da periferia de São 

Paulo. Um dia, no Sebo, encontrei o disco, comprei e quando ouvi disse: ‘puta 

merda’, me identifiquei logo com o punk rock, e falava de periferia, eu sentia que 

era como se a banda falasse do Alto José do Pinho, também. Eles falavam 

também nessa coisa de exército, servir ao exército, você entrar pro exército, aos 

18 anos, aquela coisa, eu tava quase entrando pro exército também... 

 

Pergunta – Trabalhava na época? 

Cannibal - Eu só estudava e fazia muito bico aqui mesmo no Alto. Ajudava todo 

mundo, ia fazer uma casa, ganhava uma mixaria, era bico, nunca uma parada 

fixa, só tive uma parada fixa quando trabalhei num lava-jato, aí eu vivia no 

Sebo, catando discos... Depois que eu consegui ter uma identificação, que eu 
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encontrei umas bandas chamadas Câmbio Negro HC e SS20, que eram as 

bandas punks daqui que tocavam mais, se reuniam pra fazer show, faziam 

encontros, então comecei a perturbar os ensaios deles. A SS20 era do bairro do 

Totó; o Câmbio Negro já não era muito de periferia, mas a temática dele era 

social, todas essas bandas eram de temática social, comecei a gostar dos 

ensaios, mas só gostava dos ensaios, não queria ter uma banda. E, aí, os caras 

falavam, ‘forma tua banda também’, encheram o saco e aí eu disse, ‘tá bom, vou 

formar’. Até nome eles deram; Lael, na época era o baixista do SS20, disse, 

‘olha, tem um nome legal, Devotos do Ódio’. Eu disse ‘beleza, vou chamar uma 

galera e formar uma banda’. 

 

Pergunta – Desde então vocês estão juntos? 

Cannibal – Quase. Nessa época, chamei o Cello, que até hoje está com a gente, 

e chamei um menino chamado Anselmo, que era o guitarrista, e tinha outro cara 

que era Tamir, o vocalista. Nessa época, a banda era um quarteto, ele era o 

vocalista, mas a gente só cantava hardcore e ele não gostava de cantar 

hardcore. Isso era o comecinho de 1988; formamos a banda em fevereiro de 88. 

Ele não gostava e terminou que saiu. A gente não procurou outro cara e eu 

terminei cantando. Eu também escrevia as letras. A primeira música que a gente 

escreveu foi Futuro Inseguro. Aí ficou, a gente ensaiou de fevereiro até agosto, 

seis músicas, porque a gente não sabia tocar nada, nada, nada. Aí essas seis 

músicas a gente mostrou num show, que era o III Encontro Antinuclear, que 

acontecia todo dia 6 de agosto por causa da bomba de Hiroxima. Vinha banda de 

Natal, de Aracaju, de São Paulo. Era bem organizado, era em João Pessoa. Aí 

tocamos nesse show e demos um tempo sem tocar em lugar nenhum, mas a 

banda continuou, todo mundo só estudava. 

 

Pergunta – E a reação das famílias? 

Cannibal – O pessoal era invocado com essa parada de banda, de sair tocando 

por tudo que era lugar, porque a gente saía procurando, era foda. Na época, a 

gente fazia mais os estados vizinhos que agora. A gente tocava muito em Natal, 

em João Pessoa, nos estados vizinhos. A gente tocava e vinha batendo as 

panelas, porque não tinha esquema nenhum, era mais por vontade de fazer a 

parada. Então, quando a gente chegava em casa, os pais não queriam nem 

saber, perguntavam se tinha grana, se não tinha, que aquilo não era vida, que a 
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gente devia procurar emprego, aquela coisa toda era o fim do mundo... Brigava 

com todo mundo por causa desse negócio de banda, mas continuamos, a banda 

continuou, fez mais alguns shows, Anselmo saiu e aí eu chamei o Neílton. Ele 

tinha uma outra banda, que eu nem me lembro, era de metal, depois de uns dois 

anos com o Devotos tocando, a gente quase parou, por que tava foda. Era muito 

grande a pressão da família, quando a gente tocava, não ganhava grana mesmo, 

tocava só por tocar, aí a banda já era conhecida no Recife, tocávamos muito em 

periferia, essa coisa de festival ainda não rolava, era só pelo movimento punk: o 

movimento punk do bairro de Prazeres se reunia, a gente fazia show; movimento 

punk do Curado se reunia, a gente fazia show; e, assim, a gente tocou em quase 

todas as periferias, nos centros sociais. 

 

Pergunta – Como banda punk, vocês assumiam aquela tradicional 

atitude agressiva do movimento? 

Cannibal – Nesse circuito tinha aquela coisa da revolta, de quebrar, e isso 

atrapalhava pra caramba, porque o show quase nunca se repetia no mesmo 

canto. Não que o show acabasse em briga, mas a galera sempre quebrava 

alguma coisa, um banheiro, uma parada, que o show não rolava mais naquele 

lugar. Eu não achava legal, a gente se fodia, pra gente era uma merda, porque 

era meio que os espaços que diminuíam... Na época, não tinha espaços como 

tem hoje, não era tão divulgado, a nossa divulgação era melar o dedo no cartaz 

e sair colando, a gente não tinha mídia, então o que a gente fazia, não tinha um 

lugar feito o Docas, um lugar para bandas alternativas, você ter aquele lugar no 

centro. Era sempre aquela coisa de ver um lugar e ir lá perguntar se dava pra 

fazer show. Quando dava certo, fazia dois, três shows...Quando quebrava 

alguma coisa, não rolava mais, sempre foi assim. Divulgação sempre foi desse 

jeito. A gente trabalhava com instrumento emprestado, passamos muito tempo 

nesse esquema. Neílton fazia a guitarra dele, a primeira bateria que Cello teve 

foi uma bateria que um primo dele montou pra ele. A gente só teve instrumento 

quando assinou contrato com a BMG. Foi aí que a gente conseguiu. Eu tinha meu 

baixo porque minha mãe comprou pra mim. Ela foi a única que me deu uma 

força, que viu que era aquilo que eu queria fazer e aí ela deu a maior força. O 

resto não apoiava, ela era a única que não me cobrava. 
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Pergunta – Como era a comunidade nessa época? 

Cannibal - Não achava a comunidade violenta. A comunidade, como todo 

subúrbio, tinha uma má divulgação. Tipo assim, sempre teve maracatu, sempre 

teve afoxé, sempre teve caboclinhos, sempre tiveram as manifestações culturais, 

mas também sempre teve o lado ruim. Já teve boca de fumo, na verdade, duas, 

uma na Rua 21 e outra lá em cima... Mas as coisas boas do subúrbio nunca eram 

tão divulgadas, como era a violência, quanto era o crime, isso que era foda, o 

pior de tudo, porque quanto mais você divulgar a coisa ruim, mais aquele lugar 

vai ficar ruim... E aí quando começaram a aparecer as bandas, a se divulgar, a 

se divulgar tudo o que acontecia aqui de música, divulgar nos jornais, na TV, nas 

rádios, essas coisas. A gente começou a puxar pra cá jornalista, ao invés da 

gente ir até eles. Chamava pra cá pra mostrar o que a gente tinha, o maracatu, 

os caboclinhos, e isso começou também a ser divulgado. 

 

Pergunta – Mas isso começou com o punk rock? 

Cannibal - Isso veio principalmente com o mangue beat. Não acho que isso seja 

o certo, mas eu tenho pra mim que tudo isso aconteceu por causo do movimento 

mangue. Porque eu me lembro que quando aconteceu o movimento, já existiam 

as bandas, já existia o afoxé, os caboclinhos, já existia muita coisa há muito 

tempo. Só que quando o mangue aconteceu, vieram muitos jornalistas de fora 

pra sacar o que existia em Pernambuco, fora o mangue, culturalmente falando. 

Então, sobe Fábio Massari aqui no Alto, um dia, pra fazer matéria sobre as 

bandas de rock, porque aqui tem tanta banda de rock quanto pagode, samba, 

eram mais de dez bandas. Então, fizemos uma matéria sobre as bandas do Alto. 

Ele veio aproveitar o Abril Pro Rock, deve ter sido 94. Então, pegou o bar do 

Orlando, botou todo mundo pra tocar, tocava uma ou duas músicas e fez a 

matéria pra MTV. E, na época, ele escrevia na Folha de São Paulo, então ele fez 

uma matéria dizendo que o Alto era a Seattle brasileira. Antes mesmo de sair 

matérias nos jornais daqui. Porque a gente era desconhecido. Aí começamos a 

receber convites de TV, aparecer nos jornais, até então a gente não sabia que 

existiam os cadernos culturais nos jornais, a gente fazia a divulgação do show. 

Nossa informação vinha da Bizz e dos fanzines daqui e de outros estados. A 

gente fazia muita matéria de fanzine, ainda tenho muita coisa. Então, não tinha 

esse lance de jornais. De 88 até 93, o dinheiro era curto, aqui na comunidade 

não tinha muito respeito não, mas acho que não tinha respeito com nada, com 
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nenhuma manifestação cultural. Não tinha orgulho de ter aquilo. Depois que as 

coisas começaram a acontecer na mídia é que isso mudou.  

 

Pergunta – Como você se vê nesse contexto? 

Cannibal - Sinceramente eu me sinto responsável por isso, acho que tudo 

começou por isso, deu um respeito maior pro Alto José do Pinho, deu mídia, deu 

um aumento na auto-estima. Tudo começou com as bandas punks, mas com o 

lado social, essa coisa de querer mudar o Alto, não querer só mudar as bandas, 

as famílias, a idéia era mudar o social e não só a gente. Se fosse assim, tudo ia 

continuar do mesmo jeito. Mudou muito e mudou pra melhor, mudaram as 

cabeças das pessoas daqui e mudou na cabeça das pessoas que fazem o 

movimento cultural em Pernambuco. Você ter um pólo aqui no Alto, um afoxé 

que viaja o mundo, você ter isso tudo é um reconhecimento das pessoas e de 

quem patrocina, prefeitura, governo, empresas privadas, ninguém ia financiar 

uma viagem dessas sem ter um respeito pelas bandas, pelos grupos, um 

respeito por aquilo que está sendo feito. E sabendo, também, que mudou o 

quadro social, e que pode ser espelho pra outras comunidades e outras culturas. 

A cultura aqui gira em torno do lado social muito forte. Se não tiver essa 

intervenção cultura e social, essa coisa não anda.  

 

Pergunta – E para onde vai a rebeldia punk? 

Cannibal - O punk rock é rebeldia, mas acho que no Alto o punk rock funciona 

diferente do mundo. Em São Paulo, não é assim também. A gente viaja muito 

por São Paulo, a gente conhece bem, lá é uma ideologia, não vai tanto pelo lado 

social, não vai para o lado de mudar o quadro social. Até tem algumas bandas, 

mas não é forte como aqui. Vamos dizer que de dez bandas, duas tenham essa 

preocupação. As bandas mais conhecidas como Inocentes, Ratos do Porão, não 

têm esse trabalho social. As bandas menos conhecidas são as que realmente têm 

um trabalho voltado pra esse lado dentro das comunidades delas, fazem 

intercâmbio com a gente, sabe do trabalho da gente, quer repetir.  

 

Pergunta – E o trabalho de divulgação, como é feito? 

Cannibal - A gente mostra o trabalho que se faz aqui dentro, o social com a 

cultura e a cidadania é o que faz mudar a realidade, é o que resgata auto-

estima. Hoje em dia, o Devotos trabalha com cultura, lazer e cidadania. Faz 

 129



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

shows na ruas, essas coisas, mas o afoxé também tem um trabalho realmente 

social com a criançada, já tem um trabalho há muito tempo. A gente tem um 

trabalho no Ponto de Cultura, foi aprovado agora, a gente nunca teve uma sede, 

o primeiro passo é ter uma sede. A gente (Devotos, Faces), todos da rádio Alto 

Falante, todo mundo dá sua contribuição. Então, a gente tem um trabalho 

aprovado, durante dois anos, estamos só esperando a grana chegar pra iniciar os 

trabalhos, oficinas de instrumentos, de tudo. Uma das oficinas mais legal que vai 

ter é de audiovisual por computador, website, trabalhar com computação dentro 

das rádios, com a rádio computador, e a nossa primeira ação será com a nossa 

rádio de poste. 

 

Pergunta – E a música propriamente dita? 

Cannibal - A gente ensaia no estúdio aqui em casa. Segundas, quartas e sextas, 

e também ensaia mais perto dos shows. A gente está num período de 

composição, está pensando já em outro CD. A gente vai entrar no estúdio agora 

para fazer a mixagem de duas músicas que não entraram no CD e vai 

disponibilizar elas no site, deve ter uma cinco músicas e aí a gente vai colocar 

elas pra galera, porque a gente não tem esse link ainda. O www.devotos.com.br 

está sempre atualizado. A gente não tinha uma parada pras pessoas baixarem as 

músicas e aí a gente ta pensando já em outras coisas, tipo um próximo CD, tipo 

umas 20 músicas e outras 10 pra botar no site. Então, esse estúdio é pra isso, 

mas a gente grava também lá. Hoje em dia a tecnologia tá tão avançada que 

você não precisa mais ter um estúdio totalmente voltado pra gravação. Hoje, a 

pessoas pagam mais o ar condicionado do estúdio do que o equipamento. Então 

você tendo um bom equipamento e grava em qualquer canto, inclusive aqui. 

 

Pergunta – Vocês se mantém com a música? 

Cannibal - A gente vive da banda. De vez em quando surge uma palestra, umas 

coisas extras, mas o dinheiro certo é da banda. Eu pago o plano de saúde da 

minha filha, pago minhas contas, tenho casa própria, colégio. Hoje em dia é o 

maior respeito. E hoje em dia se tem mais respeito por todo o movimento 

cultural, bandas, afoxés, caboclinhos, pelo que eles andaram viajando o mundo e 

divulgando o Alto. Isso não tem quem pague. Não acho que tem uma deferência 

maior com a gente – nunca parei pra pensar isso – espero que não tenha, 

porque fica uma coisa meio que um peso pro seu lado, responsabilidade que 
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você não vai conseguir segurar essa responsabilidade, porque você precisa de 

todo mundo, não adianta ser somente o Devotos. Precisamos de todas as 

manifestações pra coisa rolar legal, não é só o Devotos. Tem que ter o afoxé, o 

maracatu, isso tudo que vai fazer mudar a estabilidade do quadro social como 

está hoje em dia. 

 

Pergunta – Como está a comunidade hoje? 

Cannibal – Para o que era antigamente, a comunidade é um mar de rosas, pelo 

menos em relação à violência. E pelo que eu vejo em outros lugares, puta 

merda, aqui é muito fácil. Hoje em dia você vem aqui no Alto, pára seu carro, 

você vem na minha casa, me procura, e tudo bem. E você é uma pessoa 

desconhecida do Alto. Tem lugar que você não consegue fazer isso. Você não 

chega nem junto. Por exemplo, Boa Viagem, você para seu carro e não sabe se 

ele vai ser roubado. E é Boa Viagem, avenida, aqui não acontece isso. Isso em 

relação a dez, 15 anos atrás é muito diferente. Quando penso em dez anos, 

penso naquele tempo que estava todo mundo tocando. O Devotos já tem 17 

anos, vai completar maioridade. Ainda tem muito futuro, as pessoas dizem 

‘pôxa, 17 anos’, mas falta muita coisa, falta um DVD, falta um documentário 

forte com toda essa manifestação, cinema mesmo pra todo o Brasil saber o que 

acontece no Alto. Tem o documentário da TV irlandesa, Punk Rock Hardcore, 

mas é uma coisa mais banda, não é a história do Alto José do Pinho, não é uma 

coisa que passa pelas manifestações, até os moradores mais antigos, teriam que 

ter uma coisa forte dessa forma. 

 

Pergunta – Você vive no Alto desde que nasceu?  

Cannibal - Vim pra cá eu tinha quatro meses. Quando meus pais chegaram já 

tinha tudo. Estudei aqui. Não acho que o Alto José do Pinho seja uma favela. É 

um morro, me lembro a primeira vez que ouvi isso aqui ser chamado de favela 

por uma jornalista da Globo, que veio fazer uma matéria sobre o crime, e ela 

dizia que estava na favela do Alto José do Pinho. Nunca considerei assim, é um 

subúrbio do Recife, como todo subúrbio, menos favorecido, pelo estado, pela 

prefeitura, sempre menos favorecido. Mas a gente sempre teve uma cultura, 

sempre fomos ricos em cultura.  
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Pergunta – O movimento roqueiro ainda enfrenta preconceito? 

Cannibal - O preconceito que sobrevive é o policial, o racial, é o que falei agora 

do governo, da prefeitura, esse negócio do descaso com subúrbio, com o Alto. 

Não é porque tem um pólo roqueiro, tem as manifestações que tá tudo certo, 

ainda falta muita coisa. Principalmente cidadania.  

 

Pergunta – Isso dificulta a busca por patrocínio, por exemplo? 

Cannibal – Se a gente não for atrás, se a gente não fizer, ninguém faz.  Hoje 

em dia a gente é recebido. Pelo menos, se conversa. Mas, a gente é mais 

ajudado. Não digo ajudado, porque é uma troca, não é caridade. Mas, a gente 

consegue muito mais coisa com empresas do que com governo. Muito mais. 

Temos o evento Palco Criança, é antigo, tem mais de cinco anos, é um evento de 

rua, a gente precisa de palco, som, e várias vezes que fomos à prefeitura pedir 

palco, som, isso nunca veio. A gente faz, a gente leva tudo certinho, mostra o 

evento, o projeto, já vamos com todos os detalhes, mas não rola. 

 

Pergunta – Qual o trabalho básico da ONG Alto Falante? 

Cannibal - Como ONG, a Alto Falante trabalha com projetos. Então, a rádio foi 

financiada por uma entidade alemã e outra chamada FASE, que é do Rio de 

Janeiro, mas tem sede no Recife. Então, quando a gente faz qualquer coisa, 

consegue entidades. A gente manda também pra prefeitura, mas não rola.  

 

Pergunta – Você poderia voltar um pouco e falar sobre o momento em 

que o Devotos começou a despontar na mídia? 

Cannibal – Foi no Rock’n’Circus, ainda não tinha Abril Pro Rock. Esse era um 

evento que acontecia de 15 em 15 dias, no circo Maluco Beleza. Paulo André 

chamou pra gente abrir o show do Mundo Livre, Zaratempô, Chico & Nação 

Zumbi, Academia do Medo e Tempo Nublado. A gente tocaria três músicas, tinha 

uma mídia do caralho em cima do evento. Tinha a galera da Globo filmando e 

essa galera normalmente filma um pouco e vai embora. Mas, por nossa sorte, a 

gente ia abrir o show, eles filmaram a gente. Paulo André mandou a gente tocar 

mais duas músicas. Até então não sabíamos que era a gente que ia aparecer 

(nem que tinha sido filmado), porque Chico já era badalado na época, assim 

como o Mundo Livre. Mesmo a cena pop da Tempo Nublado era muito 

conhecida... Mas quem apareceu foi a gente, tocando no NE-TV. Nesse mesmo 
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dia, depois do show, Zé Teles procurou a gente pra saber da banda, que virou 

uma matéria pra revista Bizz. No mesmo tempo, Marcelo Pereira fazia um 

programa na TV Jornal chamado Canto do Mar e aí convidou a gente, Paulo 

Francis e Eddie pra fazer o programa. De repente estávamos sendo divulgados 

pra caramba, de repente era Devotos pra todo lado, começaram convites pra 

tocar, a gente começou a aparecer. Todo mundo parou no Alto pra ver a matéria. 

 

Pergunta – Você falam para a periferia ou paro o mundo? 

Cannibal - A temática das nossa letras é muito bem assimilada pra quem não é 

de periferia. A mensagem da letra, o som, não é uma coisa de discriminação, é 

de justiça social, não é como o rap. As primeiras bandas que fizeram o 

movimento rap crescer no Brasil têm um preconceito com a mídia, um 

preconceito social. A gente não tinha isso. O punk da gente não tinha. A nossa 

parada era pra todo mundo, porque a gente não queria pregar pro punk, porque 

senão era pregar pra gente mesmo, é a mesma coisa de chegar pra você e dizer 

o que você deve fazer, você já sabendo o que deve fazer. O que a gente queria 

era pregar para pessoas que não sabiam, pra mídia, a gente ia fazer os 

programas que a galera não queria ir; esses eram os lugares que a gente queria 

ir, pessoas que a turma dizia que não tocava pra aquelas pessoas, era pra quem 

a gente queria tocar, pra abrir mesmo, pra mostrar, a gente sabia que eram 

pessoas que tinham preconceito com o subúrbio, mas que nunca tinha vindo a 

um. Então, quem não nunca tinha ouvido histórias do subúrbio, a nossa idéia era 

pregar pra essas pessoas. Não pregar pra punk, tocar só pra punk. E a gente 

sofria muito dentro do movimento, neguinho fazia panfleto contra a gente, fazia 

discurso contra a gente... Quando começamos a aparecer, quando a gente 

apareceu na MTV, a turma só faltou dar na gente no meio da rua, a gente, o 

Cambio Negro, as bandas mais mal-vistas dentro do movimento aqui em Recife, 

era tipo João Gordo em São Paulo. Aqui, não chegava a bater, porque a gente 

também não era coisa boa, a gente não se dava pra bater. Mas, se deixasse, os 

caras batiam. Não sou menos punk, sou mais punk por isso. Não é porque não 

tenho mocaino, uma roupa rasgada que eu sou punk. Você é punk nas atitudes, 

não é preciso quebrar nada. Meu conceito de punk é justamente isso: o 

inconformismo com o social do seu subúrbio e você fazer tudo de bom dentro do 

social pra melhorar a situação. Hoje, ainda rola, não é tão forte como 
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antigamente, é tipo assim, você tá no auge, consegue tanta coisa boa que você 

não consegue ligar. 

 

Pergunta – E o esquema com as gravadoras? 

Cannibal – O primeiro contrato foi com a BMG Ariola. Depois de vários Abril Pro 

Rock, eles vieram e gostaram do show. Antes, só tínhamos fita demo. Uma ruim, 

guardamos o dinheiro pra outra. Aí, a BMG fez a proposta, conversaram em 96, 

ficou o namoro. Paulo André convidou a gente pra abrir pro Nação Zumbi em São 

Paulo. Já tinha sido gravado o Afrociberdelia.  

 

Pergunta – Foi a BMG que sugeriu a retirada do ‘ódio’ do nome da 

banda? 

Cannibal - Já íamos gravar o primeiro disco sem o “ódio” do nome Devotos. É 

uma coisa que eu sempre digo pra galera, aconteceram muitas coisas na vida da 

gente. A gente conseguia tocar muito no Recife e tinha dificuldades de tocar fora, 

ficando só aquele esquema de Natal, João Pessoa, tipo mambembe. Quando as 

coisas começaram a ficar grande, quando o dinheiro começou a entrar, a gente 

começou a tocar muito pouco, e muitas vezes era por causa do tal ‘ódio’. E a 

gente não estava se compatibilizando com aquele nome, a proposta não era 

essa, e até pra captar recurso, justamente por causa dos trabalhos sociais que a 

gente fazia aqui em cima, o nome era difícil. E até pra nós mesmos, a gente não 

estava gostando e ficava: ‘vamos mudar, velho, vamos mudar, velho’. É aquela 

coisa, você pode mudar o nome, mas não pode mudar o seu caráter. O caráter 

da banda nunca ia mudar, a gente nunca ia ser diferente por causa do nome, e é 

por isso que a gente resolveu tirar. Não tiramos no primeiro disco por causa 

dessas pessoas dizerem que tínhamos tirado por causa da BMG. Era pra gente 

ter tirado nessa época. Porque se tivéssemos tirado, a divulgação com a 

gravadora foi muito forte, a gente ganhou pouca grana, mas fomos muito bem 

divulgados. Vamos dizer que depois de oito anos, ficamos conhecidos muito 

rápido no Brasil em apenas um ano. Eles mostravam a gente, mas não 

distribuíam. A gente recebia muito e-mail reclamando que não encontrava os 

discos.  Eles pagavam tudo pra gente viajar, a gente sabia que essa grana viria 

dos discos, fazíamos todos os programas da MTV e outros... 

 

 

 134



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

Pergunta - Foi essa frustração que levou à busca pela independência? 

Cannibal - É bom ser independente, você sabe tudo, quantos discos vendeu, 

quanto está ganhando, você sabe tudo, mas a mídia é foda. Você não consegue 

fazer independentemente, fica difícil divulgar, ligar pros jornais, TVs, essa não é 

a sua. Você sabe fazer shows... Pra nós foi muito gratificante e foi o passo para 

fazermos um disco independente. Nosso segundo CD já foi para uma gravadora 

menor, foi pela Rockts, gravadora do Dado Villas Lobo. A distribuidora era a 

MDS, vendeu muito bem. Nunca vai saber quanto vendemos porque é uma 

gravadora. Eu sei esse agora, que a gente fez 1.500 cópias, já vendemos todas, 

já pensamos em prensar de novo e já estamos pensando em fazer o quarto 

disco. O segundo disco é nosso, foi um contrato muito melhor que fizemos, a 

gente pode prensar novamente, o primeiro a gente não pode. A gravadora 

acabou. Por enquanto, está sendo legal, só vamos pra uma gravadora, se valer a 

pena. O primeiro a gente não sabia o que tava fazendo, hoje a gente sabe 

exatamente. Com a BMG, a gente tocava em todo canto, a gente estava no 

Caldeirão do Huck, até em programa como o Só Pra Contrariar, mas a gente ia lá 

pra ser a gente. Pra mostrar o nosso trabalho. Fora do Brasil, fizemos um show 

em Portugal. O público não conhecia, era o público de punk rock português e a 

gente pegou carona. Vendemos muito CD, acho que foi em 2000 ou 99. 

 

Pergunta – Vocês têm vontade de deixar o Alto? 

Cannibal - A vida não está maravilhosa, mas dá pra viver. Não tenho vontade 

de sair do Alto, nunca tive, ao contrário, tenho vontade de ficar mais aqui porque 

aqui é minha inspiração. Logicamente que pelo som que a gente faz, tem que tá 

viajando, ir para São Paulo, não adianta. A gente passa meses viajando. Posso 

passar seis meses em tal lugar, mas não adianta, vou ter sempre minha casa. 

Sempre que gravar um disco, quero voltar pra cá. Sonhamos em fazer tudo aqui. 

E as pessoas valorizam muito quando dissemos que gravamos aqui. Em São 

Paulo as pessoas ficam fantasiando o que é o Alto, tudo por conta da nossa 

divulgação. Sempre falei, a gente é uma banda punk e não de mangue, mas não 

uso a ideologia punk como se usa em são Paulo, aquela coisa do visual. Costumo 

dizer que a gente, o movimento punk do alto José do pinho é uma coisa 

totalmente voltada pro social e pro nosso bairro. É você protestar, mas dar 

solução. Diferente de são Paulo, que é só protesto, só mete o pau, só fala mal. 

Com certeza isso contribuiu pra que a comunidade aceitasse o movimento. Um 
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documentário que mostra isso, uma matéria que o Vitrine fez aqui durante o 

Festival PE no Rock, aí eles aproveitaram pra fazer a rádio Alto Falante e aí eles 

vieram pra fazer com a comunidade, perguntando coisas às pessoas. A 

comunidade falando das bandas, o que acontece. Tem gente que fala que tem 

muita vagabundagem, é isso que eu gosto, esses dois lados. É por isso que eu 

digo que a gente conseguiu resgatar a auto-estima por causa disso. Se fosse um 

bairro sem auto-estima, não ia ter isso. Mesmo eles achando ruim, iam dizer que 

era uma maravilha. E eles não, aqui têm a coragem de dizer que não acha legal. 

Isso é o que faz você dizer ‘o que ta faltando?’, ou que não tá faltando, o 

respeito, é a opinião deles. Hoje, a comunidade tem opinião. As pessoas dizem o 

que pensam, tem lugar que você vai que o cara não acha legal, mas não tem 

coragem de dizer só porque todo mundo acha. 

 

Pergunta – Então, a idéia é continuar com o Ponto de Cultura, a ONG 

Alto-Falante...? 

Cannibal -  A gente passou uma fase ruim. Um baixo astral que a gente não fala 

pra ninguém. A gente começou aqui sempre com trabalhos sociais. Os shows que 

a gente fazia, pedia um 1kg de alimento, que era pra dividir com a área mais 

pobre daqui, lá pro lado da barreira. E a gente sempre fez isso, há mais de dez 

anos. Todo show era na rua ou, quando fechado, era um quilo de alimento. Um 

dia subiu aqui o Instituto Vida, que começou a trabalhar com a gente – eu disse 

‘legal’ – eles começaram a fazer matéria com a gente, começou a conversar. Eles 

tiveram a idéia de fazer uma ONG aqui em cima, a gente achou legal. Eduardo 

Ferreira fazia parte da equipe de moda, eles começaram a captar recursos com o 

nome Alto Falante. A gente fez aqui um show, que era exatamente o do 

documentário, que deu mais de seis mil pessoas aqui em cima, lotado de gente 

nem os carros subiam. Quando terminou, eles pensaram na ONG com esse 

nome. A gente começou a participar dos desfiles, projetos, só que as coisas 

começaram a demorar. Eles começaram a captar recursos, pegando matérias de 

jornais da gente, isso passaram dois anos, e as pessoas perguntavam e ‘aí o 

centro cultural?’, fizeram um puta projeto e divulgaram um projeto faraônico, e a 

gente esperando, e nada. Tudo indo para lá: Petrobras, C&A, um monte de 

patrocinador. Aí, a gente chutou o pau da barraca e descobriu que não tinha 

nada paro o Alto. Até o lance da Petrobras, uma colega conversou com uma 

pessoa de lá que disse que estava patrocinando um projeto de Canibal, só que 
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eu nunca fiz projeto pra Petrobras. A marca Alto falante é nossa, mas eles usam 

na camisa. Pensamos em brigar pela marca, mas o trabalho deles beneficia 

alguns garotos que não são daqui. Eles deveriam tirar o nome e pronto. Mas eu 

não quero prejudicar essa gurizada... Hoje, o Alto Falante são as bandas: quando 

a gente se constituiu uma ONG, viu que poderíamos captar 50 mil, cem mil, teria 

que ser ONG, com CGC, teria que se organizar e ter as hierarquias e aí tem. 

Cada um é de alguma banda. Matalanamão, Nanica Papaya, B.U, Aostenta, 

Terceiro Mundo. Somos mais ou menos 50 músicos envolvidos no projeto. 
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Anexo B - Entrevista com Sérgio e Adriano da banda Terceiro Mundo 

Sérgio e Adriano 

Data: 26.02.05 

 

Pergunta – O que inspirou a formação da banda? Como vocês estão se 

saindo? 

Sérgio – A banda tem 13 anos de luta. Lançou um disco em 2002. Antes disso, 

eram só fitas demo. Nós produzimos e gravamos com Neílton, Cello, os caras do 

Devotos deram uma força danada. Hoje, mantemos a segunda formação: 

Adriano, na guitarra; Diógenes, na bateria; David, no baixo, e eu, no vocal. 

Adriano, Diógenes e David são do IPSEP. 

 

Pergunta – E porque o punk rock?  

Sérgio - Punk rock. Não sei dizer. Surgiu nos anos 70. Quando comecei a 

escutar punk rock, era uma época fudidona. Trabalhava em cima do hardcore, 

uma coisa que vinha de fora. Eu escutava muito Cólera, Ratos do Porão, 

Inocentes. Daqui, o Devotos, nós fomos muito influenciados pelo Devotos. 

Cannibal era amigo de infância e eu fui trabalhando com isso, através do 

movimento da época, Cambio Negro SS20, bandas de periferia. Tinha um estúdio 

na Mangabeira, que era o estúdio de Lin, e o pessoal ensaiava lá. O Devotos 

ensaiava lá. Eu dizia ‘que doideira desses caras’. Cannibal já era um cara que 

vinha da infância e tinha muita amizade. Comecei a sacar a banda, ainda não era 

nem Cello nem Neílton. Comecei a entrar no movimento do punk. Cannibal 

começou a me dar uns discos pra escutar, punk punk. Não tocava nada. Hoje 

toco percussão. Sou autodidata. Nunca estudei nada. Só no ouvido. Eu estudava 

e trabalhava de agente de saúde, botando remédio na casa dos outros. Eu e 

Cello. Uma vida sempre difícil. A gente rala pra caramba. As pessoas pensam 

que aqui no Alto é tudo as mil maravilhas, mas a gente rala pra caramba. Hoje 

eu faço serviços sociais na rádio, trabalho como road com Devotos e outras 

bandas. Já é um trabalho que eu faço pra manter a banda, ensaios, gravação, 

arranjo. Sempre ligado à música. 
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Pergunta – Mas por que a opção do III Mundo pelo punk? 

Sérgio - Muita coisa me seduz. O punk rock está na minha veia. Nunca vou 

deixar de escutar, tá na minha veia. O som, as letras, eu componho, falo de 

tudo, do cotidiano, o que se passa na comunidade, no Brasil, em outro país. A 

gente tá aí pra escrever, esse é o punk rock, que vem aqui da mente, o que 

acontece na comunidade e acontece no Brasil.  

 

Pergunta – E a carreira da banda? 

Sérgio - Nunca viajamos com a banda. Tem umas matérias que já rolou com a 

gente. Na época, os jornais, as rádios, não divulgavam tanto. Hoje, sobe muita 

gente aqui pra fazer matéria. Hoje, estão sempre na mídia o Devotos, o 

Matalanamão e o Faces do Subúrbio. Mas tem outras bandas que estão recuadas. 

A galera só vem aqui pra ver o Faces, Devotos, Matala, são bandas que estão na 

mídia. Isso por conta dos caminhos deles, tô atribuindo a eles, estamos no 

caminho deles. Aí sempre rola matéria, nós fazemos uns cartazes, nos bairros.    

 

Pergunta – É boa a relação do grupo com a comunidade?  

Sérgio - Tem umas pessoas que ainda não gostam da música, mas a galera está 

chegando junto. A gente sempre tem apoio. Tem umas pessoas que ainda falam 

por causa do palco, dizem que vai incomodar o som, a zoada. Fizemos muitos 

shows na praça, no Natal, no dia das Crianças. E ainda tem o pólo do Carnaval, 

as pessoas prestigiam.  

 

Pergunta – O que mudou ao longo desses anos? 

Sérgio - Sinto muita mudança. A comunidade está sempre junta, em termos de 

música e de comunicação, através da rádio. A gente divulga na rádio o show e 

outras coisas, quando a gente sai de casa, a galera comunica a gente coisas que 

estão acontecendo, porque a gente trabalha na rádio. Perguntam: ‘o que vai 

rolar hoje? Rock, brega?’ O povo tem uma sintonia com a gente. 

 

Pergunta – O que vocês gostam de escutar? Como isso se reflete na 

banda? 

Sérgio - Gosto de escutar tudo. Punk, trash, metal... O III mundo não é essa 

coisa de quebrar tudo. Não, é mais tranqüilo. A gente faz um som pra galera 

sintonizar o som da gente. As letras não transmitem nada agressivo. Não 
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queremos agredir nem espantar ninguém. Punk não tem que ser agressivo. As 

letras têm que sempre bater naquela tecla, de consciência social. No Recife, o 

movimento vai pelas letras e não pela violência. Quero falar pra todo mundo, falo 

sobre o que se passa em geral, os políticos que comeram não sei quantos mil do 

Brasil, fulano que matou primo, matou a mãe. A resposta é boa. Hoje, o Alto é 

um lugar cultural, aqui é tudo de bom. Hoje em dia o Alto pro Recife, pro Brasil e 

é pro mundo é bastante divulgado. Antes tinha muito assalto, muita violência, 

hoje não tem mais. Hoje, tem umas bocas, mas a própria comunidade denuncia, 

quando sabe. Aqui não é uma comunidade violenta, a gente vê em outros 

bairros, mas toda comunidade tem seu lado bom e ruim. A gente ainda vê o 

povo com medo de subir aqui, quando tem show, porque ó Alto ainda é 

discriminado. Hoje o Alto pra mim é uma mãe. É uma comunidade super bacana 

de trabalhar com todo mundo e até com outros bairros. 

 

Pergunta - Como é que vocês do Ipsep vieram para no Alto José do 

Pinho? 

Adriano - Vim parar aqui através dos shows. A galera vai se situando, todo 

mundo tocando com suas bandas, todo mundo tocando junto, no mesmo buraco, 

na mesma situação, vai se conhecendo. Também tem a galera do punk do Ipsep, 

é uma comunicação, do Ibura... Entrei na banda em 94, aprendi a tocar sozinho, 

na verdade, não tocava nada, comecei tocando baixo, colocava Ramones, 

começava a imitar, aprendi na irmandade. Era bom porque ninguém tocava 

nada. Aí, me deram uma guitarra pra eu tocar e eu comecei, fui aprendendo.  

 

Pergunta – Por que punk? 

Adriano - É o lance do subúrbio, a galera que é fodida mesmo, que quer ter 

uma banda, fazer um movimento, não é só a banda, é a movimentação, é o povo 

que é excluído, a galera quer explodir, aí um dia acontece, é a revolta da ralé, tá 

na cabeça, tá na cabeça, na camisa como era antigamente, cada um fazia, 

escrevia qualquer coisa... O lance de banda punk é isso aí, a idéia tá na sua 

cabeça e faz. Tem que ter uma grana mínima pra viajar pra João pessoa, por 

exemplo, essas coisas. Trabalhar com isso não é idéia não, não rola. Eu trabalho 

com outra coisa, trabalho com design, computação, gravação, mixagem de 

banda. A onda punk foi ensinando essas coisas. Tem até gente que é rico, que se 
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identifica com o movimento, mas geralmente é a ralé, de classe média pra baixo. 

Eu tive oportunidade de fazer Federal, Desenho Plástico, tive a sorte...  

 

Sérgio – Eu não fiz nada, mas ainda pretendo. 

 

Adriano - ... Eu tive a maior sorte. Trabalhava num balcão de loja, tentei umas 

três vezes pra conseguir passar, porque escola pública não dá, né? A sorte que 

tive uma namorada que me dava apostilas, ela fazia cursinho, e aí eu consegui. 

 

Pergunta – Como é o trabalho do grupo? A relação com a mídia? 

Adriano - A maioria das composições é escrita por Serginho. Também bota só 

duas notas e pronto...(risos). Divulgar é no boca a boca, shows coletivos, 

cartazes. Rádio não tem mais espaço, radio rock acabou, tem Roger, de vez em 

quando, para dar uma notinha, mas é ralação mesmo.  

 

Pergunta – O que mudou ao longo dos anos?  

Sérgio - Em relação ao preconceito, no começo era foda. Mas, depois a galera 

foi vendo que não era nada disso. Diziam: ‘coisa de maloqueiro, malandro, 

ladrão, não sei o quê, mas o pessoal foi vendo que tudo que a galera faz é 

positivo pra comunidade’. A mídia com certeza influi. O maior exemplo disso é o 

Devotos. Se não fossem eles, a comunidade tava esquecida, como todas as 

comunidade pobres. Ninguém tava vendo coisa cultural aqui não, tava vendo 

coisa policial. Depois disso, a galera foi vendo, pergunta como é, quando vai ter 

show, essa coisa entrosada. No Ipsep, é a mesma coisa, tem um monte de 

banda. No Alto, já teve mais. Umas acabaram, outras estão tocando com outras. 

Acho que tem umas nove na ativa.  

 

Pergunta – O punk é violento? 

Adriano –Olha, o punk não tem que ser bonzinho. Ele tem que soar agressivo. A 

agressividade é verbal, nas letras. Ninguém vai dar porrada na cara do outro, 

sem ter nada a ver, pelo contrário. A idéia é com palavras e zoada no ouvido. A 

galera se revolta, forma um movimento cultural. Me lembro, quando entrei no 

punk rock tinha uns 15 anos, foi se juntando, a galera foi se identificando. Na 

verdade, sempre escutei rock, haevy metal... Acho que o primeiro disco que ouvi 

foi o Sex Pistols, tinha ouvido falar numa matéria, fui atrás pra saber o que era 
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aquilo e vi: ‘porra é isso que quero pra minha vida’.  Abandonei os discos de 

metal e fui atrás dos Ramones, Replicantes, fui conhecendo a galera daqui, muito 

mais velha do que eu, e fui conhecendo, fui pra show. Aí, você vê que aquilo ali 

tem a ver, e rola esse lance mesmo, a galera quer fazer algum movimento. O 

negócio é que ficou aquele estereótipo de filme americano que punk é o vilão da 

história. Eles querem queimar a imagem. Claro, porque é um movimento 

anticomercial, os caras querem derrubar, eles têm que neutralizar totalmente 

aquilo ali,  os caras são os malas... 

 

Pergunta – Como vocês, do Alto, lidam com o movimento punk da 

cidade? 

Adriano – Rola uma rejeição, porque é aquela coisa, a galera luta contra o 

comercial, a idéia é toda é essa, o pessoal é muito fodido, mas também tem um 

pouco de inveja, tem neguinho que queria tá aqui. Aí a galera fica calada, é 

melhor do que falar merda. Mas o pessoal daqui tá usando a mídia de um jeito 

legal, está bem aproveitada. Não tá na mídia fazendo macaquice, falando merda. 

Tá na mídia e tá aproveitando, é a comunidade que tá recebendo isso aí de volta. 

É isso que tem que saber fazer, saber aproveitar. Não é porque tá na mídia, 

virou comercial e vai fazer comercial da Pepsi. Não é isso. Aí a galera critica, mas 

tem o lado bom, você consegue fazer passar mais a sua idéia pra mais gente. 

Não adianta falar com gueto, com o cara que já conhece o que você ta dizendo, 

vamos conseguir mais gente pra aumentar o movimento, não é só dizer pro 

fulaninho: ‘escuta hardcore, não é só hardcore’, é abrir sua cabeça pra outras 

coisas, pode escutar outros sons, mas é se ligar no que os caras tão fazendo 

contigo, a agressão do som é isso, é dar um chute na bunda do cara pra ele 

acordar, não é ser agressivo por ser agressivo. É pra dizer acorda velho, se liga, 

faz alguma coisa. 
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Anexo C - Entrevista com Severino Antônio Bezerra, um dos moradores 

mais antigos do bairro. 

Data: 26/02/05 

 

Pergunta – Há quanto anos o senhor vive aqui? 

Resposta – Moro no Alto desde 1938, estou com 75 anos. Cheguei menino no 

bairro. Cortavam o capim pra cobrir as casas, não tinha calçamento, não tinha 

luz, nada. A comunidade veio do interior. Era uma pobreza maior que hoje. As 

pessoas tinham até medo de vir aqui. Hoje, não, o povo tem a consciência de vir 

conversar com a gente. Conheci isso aqui com poucas ruas, sei a primeira casa 

que colocou telha, porque tudo era de zinco. Não subia carro, era só vereda. 

Subíamos a pé. Carregava as coisas na cabeça. Mas, naquela época, fomos 

sempre beneficiados pelo destino. Em 38, já havia um telefone no Alto José do 

Pinho. Um comerciante que se chamava Antônio Miguel, morava na rua 11, 

diziam que ele era o comerciante mais rico. Tinha telefone, balança que pesava 

sem peso – era uma Filizola - botava carne de charque na manta e não tinha 

carroça pra subir a mercadoria. Não tinha violência. Hoje em dia é diferente, 

talvez por conta do acúmulo de muita gente igual nas mentalidades, mas mesmo 

assim, ainda é uma das melhores artérias comunitárias do Recife.  Atribuo, 

primeiro, talvez à própria comunidade, que aprendeu a se agrupar, depois veio a 

política. Em 57, tivemos as santas missões, chefiadas pelo monsenhor Manoel 

Marques e ele trouxe uma freiras do colégio Damas. Elas, então, dinamizaram, 

construíram a capela, fizeram as santas missões. Eu casei, inclusive, aqui, no 

meio da rua, muito batismos, muitos casamentos, e tem um cruzeiro que é um 

marco das santas missões. Se interessaram de botar lá o Centro Social Dom João 

Costa. Então vem modificando, desde essa época tem uma organização 

comunitária. 

 

Pergunta – Como o bairro foi se estruturando? 

Resposta - No começo havia também, lá em cima, uma casa onde moravam uns 

rapazes que estudavam e aqui na rua tinha também outros que estudavam 

medicina, e o povo estudava pra ter o diploma. Veio, então, a política, o 

calçamento, a praça, nos anos 50, depois água encanada, saneamento não tem 

até hoje, veio água encanada com dois chafarizes. E, aí, as coisas foram se 

desenvolvendo. O bairro é muito próximo do centro da cidade e isso é bom. 
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Acabaram o trem em 1950, veio o calçamento e chegamos até hoje. Temos 

quatro mercados, farmácias, linhas de ônibus, escolas, muitas pessoas que vão 

pra faculdade, eu mesmo formei três filhos. Antes era operário de fábrica, depois 

fui ser funcionário público, era da polícia.  

 

Pergunta – E essa imagem pacificada do bairro? Não tem mesmo 

violência? 

Resposta - Existe alguma coisa de violência, não vou mentir, as vezes tem 

crime na rua, mas é pessoa que vem de fora, existe em qualquer bairro. No 

mais, é muito tranqüilo. 

 

Pergunta – E o rock? O que o senhor acha desse movimento aqui? 

Resposta – O bairro tem até uma rádio comunitária agora. Foi esse pessoal que 

trouxe. Já dei entrevista aqui que foi vista até em São Paulo.Tem um rapaz aqui, 

do Devotos, o Cannibal, esse rapaz difundiu e difunde muito o Alto. Agora 

mesmo teve um pólo de Carnaval, uma maravilha. Cannibal, pelas andanças 

dele, as amizades em São Paulo, jogou bola em São Paulo com as bandas. Eles 

têm desenvolvido muito, têm as vantagens. Este ano foi um dos melhores pólos 

do Carnaval. Maracatus, Afoxés, caboclinhos, tivemos aqui Naná Vasconcelos. 

Tivemos vários grupos. Temos várias troças, caboclinhos. Aqui fundou-se 

Tabajaras, Tapirapés, Carijós – o Gaijós, agremiação mais antiga, está fora de 

atividade, tem cento e poucos anos. Foi o rock que botou o Alto na mídia. Acho 

que foi pela humildade deles. Nunca esconderam que eram daqui, nunca, eles 

sempre difundiram. Sempre fazem festival aí. O rock ajudou muito. 

 

Pergunta – Comenta-se que o Alto tem tradição... 

Resposta - Isso tem. Tivemos aqui uma grande dupla caipira que fez sucesso 

nacional: Venâncio e Corumbá, o Manoel Marques. Estouraram no Brasil todo, 

com uma música que dizia: ‘quero queimar os boi nos pés da cajarana’. Depois 

vieram escolas de samba. Aqui temos o maracatu Estrela Brilhante, mestre 

Walter, rainha Marivalda, já viajaram pra Europa. Tem o Afoxé Ilê Iagbah... 

Temos componentes de escolas de samba. Somos ricos. Nossa cultura tem muita 

coisa. 
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Pergunta – E o dia a dia no bairro? 

Resposta - Se eu pudesse, se tivesse o direito de ser sepultado aqui, ficaria 

feliz. O bairro não tem saneamento, tudo é fossa. Temos poço de água, mas 

nada de saneamento. A água chegou mais ou menos em 57, com dois chafarizes. 

Acho que foi quando, no governo Cordeiro de Farias, cederam os direitos do 

território de Fernando de Noronha e com isso construíram esses chafarizes. Aqui 

só temos uma invasão chamada Skylabe, era uma propriedade de Vieira da 

Cunha... O resto, a maioria é tudo comprado. O governo Arraes comprou e 

desapropriou e cedeu no movimento Terra de Ninguém. Naquele tempo, eu já 

havia comprado. Então, temos aqui as freiras das damas – Escola Reunida Santa 

Maria – tem mil alunas. A prefeitura dá as professoras e elas cuidam do 

patrimônio. Tem que ver o refeitório, elas tomam contam, fazem missa. Igreja 

evangélica aqui tem três. A católica daqui é subordina a da Mangabeira. Minha 

filha, quando entrou na faculdade, perguntavam a ela onde morava e as pessoas 

olhavam com desconfiança. Hoje ela tem orgulho de falar. Ela ensina nas freiras, 

administra na Nova Descoberta outra escola.  

 

Pergunta – A rádio comunitária é importante para a comunidade? 

Resposta – Esses meninos do rock têm sido muito bons. De manhã, tem 

programa de saudade, disso e aquilo, na rádio. Tem pregações religiosas, é 

muito boa. É pena que eles não têm dinheiro pra investir. 
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Anexo D - Entrevista com Marcos Antônio da Silva, Vice-presidente da 

Associação dos Moradores do Alto José do Pinho. 

Data: 26/02/05 

 

Pergunta – Qual a população do bairro? 

Resposta – O Alto tem 16 mil habitantes, a minoria tem casa própria. Não tem 

invasão. A comunidade é organizada, mas pouca gente participa da nossa 

Associação. A gente faz barreiras, consegue auxílio moradia, doa sexta básica 

para os mais carentes. O desemprego é grande. Também sou diretor social do 

Conselho de Moradores, mas estou desempregado. 

 

Pergunta – Como a comunidade reage ao movimento punk do bairro? 

Resposta - Essa música é muito bem recebida. A maioria dos grupos leva o 

nome da gente pra fora, são eles que divulgam o nome da gente. Nesses dois 

anos, a comunidade melhorou, conseguimos o pólo oficial de Carnaval e é muito 

bom. Eles conseguiram o respeito da comunidade.  

 

Pergunta – O que o senhor apontaria como sendo o maior problema do 

bairro? 

Resposta - O maior problema da comunidade é policiamento. Aqui não tem 

violência, mas toda comunidade precisa de policiamento. Fizeram um posto, mas 

só durou dois dias com polícia. Agora tá a maior sujeira nessa praça. Transporte 

Público também é um problema. Porque os ônibus, de 1984 pra cá, vêm caindo o 

padrão. Tá tudo velho, só tem uma linha e três ônibus. A comunidade reclama e 

muito. 
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Anexo E - Entrevista com Jaiminho e dílson, do grupo Matalanamão.  

Dia 05.03.05 

 

Pergunta – Qual a formação atual do grupo? 

Adilson – A banda faz 12 anos este mês. Eu sou da composição inicial; Jaiminho 

tem 10 anos de banda; Peste, uns 9 a 10 anos; o mais novo é Leonardo - 

mudamos muito de guitarrista. 

 

Pergunta – E a trajetória do grupo? 

Adilson - O Devotos já tinha iniciado, a gente ia pra show deles no Curado, no 

Ibura, nesses lugares. A gente acompanhava. Depois, com o tempo, a maioria 

tocava em várias bandas. Era anos 90. Quando cheguei na turma, tinha acabado 

de sair de um emprego de cobrador, era 91... Conheci a turma através do 

guitarrista da gente, fui conhecendo a turma em colégio e depois em festinhas, 

comecei a acompanhar Devotos, vendo outras bandas, ia pra estúdio, ensaios... 

  

Jaiminho – Quando o Matala surgiu, o Devotos ainda não tinha acontecido. 

Tocava no underground, não tinha nenhuma mídia. O Matala começou como uma 

junção de todas as bandas do Alto. Na época que o Devotos começou, tinha uma 

banda que era até mais famosa que o Devotos, O Egoésmos, rock’n’roll básico, 

foi a primeira banda do Alto a rolar numa rádio, que era a 89 FM, Rádio Rock. 

Naquela época, era a coisa mais difícil do mundo. Tinha O Verbo, a Ostenta, que 

é uma banda que já tem 15 anos, é uma banda muito antiga e ainda existe. Tem 

outras, Sentimentos Ocultos, tinha muitas outras bandas mais pop, só que o 

Devotos era Devotos, e falava de coisa muito séria, essa coisa de política, do 

social, sempre as bandas do Alto falavam sobre isso... E o Matala surgiu daí. 

Criaram uma banda chamada Flores Negras, que era pra colocar todo humor em 

cima dela, aí era todo mundo. Neílton, que era do Devotos, tocava guitarra, 

Adriano que era de outra banda, Massacre (ex-Faces), que era também do III 

Mundo... 

 

Pergunta – Era punk? 

Adilson – A gente se reunia pra fazer festinhas, tirava paródia das músicas de 

bandas como Tempo Nublado, essas bandas daqui. A gente ensaiava no estúdio 
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de Lee, ensaiava sem compromisso e ia tocar em festinha. Até em bares. Flores 

Negras, o nome quem deu foi Cello e André, do Nanica Papaya. 

 

Jaiminho – Porque, por incrível que pareça, era punk rock. Digo isso porque o 

Devotos faz punk rock, mas Neílton, Cello não têm muita afinidade (não posso 

nem falar isso, porque acabo falando pelos outros), mas a formação musical da 

gente não é punk rock, isso é uma verdade. As bandas que a gente idolatrava, 

na época, era The Cure, The Smiths, Bjork... Não tem nada a ver com punk rock, 

a gente gosta do punk, mas não é a nossa formação. Era uma coisa mais gótica, 

até porque os anos 80 tinha essa coisa do gótico, a gente é muito vidrado nos 

anos 80, essa coisa de Flores Negras veio dessa depressão que a gente tinha, 

eu, Cello, Peste, a gente conversa muito sobre isso... Uma angústia de geração, 

existencial, não era a história do cara que é rico e estava revoltado. Não, a gente 

tinha esse sentimento mesmo. A gente achava a parada gótica uma coisa bonita, 

não ficar deprimido por estar, mas tinha alguma coisa presente na gente, a 

gente se sentia meio assim. Peste e Cello, por exemplo, têm horror de Natal. Foi 

quando surgiu o Flores Negras, que é a origem do Matala. 

 

Adilson – O desenho eram umas rosas negras dentro de um pinico e um bocado 

de cocô. Era uma coisa assim, para sair do normal.  

 

Pergunta – A idéia era chocar, se divertir, provocar...? 

Jaiminho – O  Flores Negras foi uma banda que a gente criou pra se divertir, 

então, por exemplo, Neílton saía do ensaio do Devotos, que era uma coisa mais 

séria, que falava sobre o social, mas todo mundo tem um lado engraçado, todo 

mundo quer se divertir, Aí a gente dizia, vamos relaxar, Adilson tocava teclados 

com os pés... 

 

Adilson – Eu botava as bases... 

 

Jaiminho – Pela deficiência no braço dele, fizeram essa gréia. (o músico tem os 

dois braços atrofiados). Tudo era pra ser engraçado. Aím o Devotos começou a 

despontar, começou a crescer, o Egoésmo (que virou O Verbo) começou a 

crescer, todo mundo começou a crescer. Aí Neílton disse que ia sair pra fazer um 
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trabalho sério com o Devotos. Aí ele saiu e começou a entrar outras pessoas. 

Entrou Dinho... Começou a ficar uma brincadeira mais séria 

 

Adilson – Neílton saiu também porque os caras começaram a botar uma coisa 

assim, mais romântica, na época a gente dizia que era um brega, aí foi 

morgando, não tinha mais guitarrista e não continuou. Mas era Cello na bateria, 

eu no teclado, era Dinho no vocal, Massacre no baixo, depois acabou. Aí eu e 

Dinho tivemos a idéia de formar uma banda. Sem a pretensão de ser 

profissional. 

 

Pergunta – E por que não? 

Jaiminho – Acho que na época ninguém tinha essa pretensão porque era todo 

mundo muito novo. Acho que nem o Devotos. Fazia por gostar de música. Eu 

mesmo sempre amei muito música, morava aqui, mas nem conhecia os meninos 

e já gostava de música, depois eu passava pela casa de Cannibal, ouvia os 

ensaios lá e dizia: pô cara, massa, rock’n’roll. Naquela época, há 15 anos, 

ninguém sabia o que era rock’n’roll por aqui. Eu já gostava, ouvia o U2, eu ouvia 

sozinho. Ouvia os programas nas TVs que falavam do rock dos anos 80, que eu 

gostava, tinha também essa Rádio 89, que eu gostava também, aí comecei a 

conhecer eles também... 

 

Pergunta – E como ficou a banda? 

Jaiminho – Com a saída de Neílton, ficaram Adilson, Dinho e Cello, e Marcelo 

Massacre. Começou a ir pro sítio, ensaiar com violão. Porque Cello sempre 

gostou dessa coisa de humor. As letras tiravam onda... Fizemos uma música com 

uma palavra bem grande, qual era Adilson? 

 

Adilson – Inconstitucionalissimamente... 

 

Jaiminho – Tinha outra que era uma doença, um vírus, música que falava sobre 

a tradição do casal namorar quarta, sábado e domingo, das 6h às 10h... 

 

Adilson – Tinha uma música chamada Churrasco, a gente nem toca mais ela 

hoje, o menino era bem criativo, juntava Cello e Andréi: Mata soldado, morra 
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soldado, mata soldado, morra soldado, mata soltado, morra soldado, céu 

salpicado, chão salpicado, mate sorrindo e morra soldado... 

 

Pergunta – A inspiração vinha de onde? 

Jaiminho – Pegava as coisas que tivessem acontecendo no mundo e dali tirava 

uma onda. ‘Quem sou eu? De onde vim? Pra onde vou? Quem és tu? Que tás 

fazendo? Tás goticando? Eu vi uma galinha morcegando um ônibus, eu sou uma 

criança de rua, com um barão eu compro um avião...’ Eram coisas que vinham 

das conversas, a gente se reunia muito, hoje em dia não, passava o dia todo, 

parecia marido e mulher, vinho, conversa, depressão, música, namoro, discos, ia 

pra Discossauro (loja de discos) na cidade, ia andando e voltava andando... 

 

Adilson – A gente ia pra shows. Era tipo, vai ter show em tal lugar, aí a gente 

ia, tarde da noite esperando um ônibus, baculejo de policial, isso tudo virava 

fato, a gente conversava muito.  

 

Jaiminho – É porque agora cada um, graças a Deus, pegou um patamar muito 

alto, tá viajando, aí a gente não se reúne, mas a gente se reunia muito, ia pro 

bar do Orlando beber, era trocar idéias, vinham os romances, as paqueras, as 

confusões em casa, as depressões, as notícias na TV. Isso pro Matala virava 

música, virava brincadeira e para as outras bandas, era coisa séria.  

 

Pergunta – Como o punk rock entra nessa história? 

Jaiminho - Ele entra na história porque foi feito pras pessoas que não eram 

músicos profissionais. Se a pessoa for músico profissional, não vai querer tocar 

punk rock, é uma lógica. Tinha até um cara que tocava com a gente, que tocava 

pra caramba, Felipe, o guitarrista, e ele não conseguiu ficar na banda porque ele 

tocava muito. Aí eu disse: pô não adianta, tu toca muito, tu tem que ser 

maestro, vai ficar no Matala tocando três notas? Você tem que gostar muito do 

Matala, tem que ser uma brincadeira. Eu não consigo pensar no Matala como 

banda séria, subo no palco, toco no Matala pela diversão que é. Adoro tocar pra 

500 pessoas que estejam dançando, subindo no palco. Aquilo me deixa 

alimentado. Hoje a gente fala muito de amor, pegar uma coisa social. Por 

exemplo, você falar de sexualidade é uma coisa muito importante, muito 

importante, mais até do que de política. Porque? O Brasil, o mundo, tá tendo 
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muitas mães adolescentes, crianças mesmo, o problema não é você ser mãe 

adolescente, é por não ter condições mesmo. E o pior é que elas têm um filho 

hoje e daqui a um ano, têm outro. Quer dizer, a gente fala sobre sexualidade, 

tenta passar essas mensagens na música, nas palestras que damos, tento falar 

isso com a comunidade. Sobre essa coisa de ter uma abertura maior com os 

jovens, 15, 16 anos não é mais uma criança. Eles estão muito avançados... 

 

Pergunta – É a questão da cidadania... 

Jaiminho – Tem essa preocupação, mas em clima de brincadeira. Muita gente 

diz ‘pô, massa cara, vai ter um show do Matala, eu saí puto de casa, briguei com 

a mulher, com a mãe, vou assistir a um show da banda e sair mais leve’... 

 

Adilson – Já teve gente que disse isso pra mim: ‘Pô eu tava em casa 

angustiado, briguei com minha família, vim pro show, agora já posso voltar pra 

casa’. 

 

Jaiminho – A gente fez um show aqui, porque a verdade é que o pessoal não 

gosta de rock aqui, hoje até gosta bem mais. No começo, só tinha três, quatro 

bandas, só aquelas pessoas que cultivavam o rock. É claro que isso cresceu, mas 

não é a maioria que gosta. Se tiver uma porcentagem, é cerca de 30% que gosta 

e o resto não. A maioria do pessoal que gosta, vem de fora. 

 

Adilson – Agora está se formando um novo público. As bandas no começo 

sofriam muito preconceito. O povo dizia: ‘esses caras ficam tocando guitarra e 

não fazem nada’. Aí, está se formando um novo público de crianças que ficam 

pedindo música. Cada um tem o seu próprio gosto. 

 

Jaiminho – Hoje tem respeito até de quem não gosta. Eu queria comentar sobre 

o show de Carnaval que a gente fez aqui, é que a maioria que não gosta de rock, 

No outro dia - a gente convive com a comunidade - eu tava sentado aqui com o 

pessoal conversando e o pessoal dizia: ‘pô aquele cara que toca com você é 

demais, eu não gosto de rock não, mas ele é demais. Eu ri demais, é muito 

engraçado, gostei do som cara, como é o nome da banda mesmo? Não gosto de 

rock, não, mas é muito legal...’ A gente passa um pouco disso. A comunidade 

começou a respeitar mais porque a gente começou a fazer um trabalho sério, 
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não é porque a gente faz brincadeira que a gente não é sério. A gente sofreu 

preconceito até porque, nem culpo ninguém, a mídia passava isso. A televisão 

mostra um cara de preto, que gosto de punk e é mal. Não falo nem sobre as 

matérias, se você está entrevistando um punk de verdade, ele passa uma certa 

rebeldia. Pior é a novela que todos assistem e que tem o personagem mal que 

gosta de rock’n’roll, usa pulseira, brinco, piercing, é o revoltado da vida, essa é a 

pior parte em relação à divulgação, porque a massa vê novela. A comunidade 

que não tem esclarecimento, cultura, isso é natural de toda comunidade pobre 

não ter, tem gente com dinheiro que não tem cultura, imagina... É normal, passa 

o clichê de drogas, rock, sexo... Mas eles foram vendo, por exemplo, Cannibal, 

as pessoas chegavam e diziam: ‘Cannibal não fuma maconha, não?’ Eu dizia: 

‘oxe, não fuma, não’. Aí, respondiam: ‘Conversa, com aqueles cabelos...Daquele 

jeito. Vocês não fumam maconha, não?’ Eu dizia, ‘Não. Eu não bebo, não tomo 

drogas, Canibal bebia, não bebe mais’. O massa é porque a gente é muito 

sociável, a gente convive com todo mundo, com o passar do tempo, Cannibal 

jogava pelada, eu jogava pelada com todo mundo, Adilson conhece todo mundo, 

Peste também. Aí, foram vendo que a gente não bebia, até já bebeu, mas não 

bebe mais. Neílton nunca bebeu, Cello, drogas é que não se toma mesmo. Não é 

uma bandeira, a gente dizendo que somos bons garotos, não gosta e acabou-se. 

Quem faça, faça. Agora a gente não dá exemplos que tomem, porque é uma 

coisa de coração, a gente não toma mesmo, tenho certeza que nenhum de nós.  

 

Pergunta – Vocês acham que a mídia contribuiu para essa aceitação? 

Jaiminho - Contribuiu, mas sendo que veja só: você concorrer com o dia a dia 

de uma televisão, com uma matéria isolada, fica difícil. Claro que, com a vinda 

da televisão, eles deram mais crédito pra nós. Jornais, pessoas como você, que 

vêm pra cá pesquisar, tem muita gente que sobe aqui pra uma pesquisa. Outro 

dia teve um rapaz que veio aqui fazer uma prova pro curso dele de Jornalismo e 

quis fazer um clipe com a gente. Eles disseram: ‘Todo mundo escolheu alguém 

famoso, Ivete Sangalo, por exemplo, mas gente escolheu vocês’. Eu disse: ‘tu é 

doido cara? Tu vai tirar zero. Ele filmou aqui bem caseiro, o clipe ficou até muito 

bom. Depois ele veio dizer que tirou 10, cara, e muita gente que fez os famosos 

não tirou essa nota. Depois eles voltaram, trouxeram um bocado de CD pra 

ajudar a rádio. É claro evidente que a imprensa ajudou, a comunidade é muita 

envolvida pela imprensa, principalmente a televisão, a televisão é um fascínio. 
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Então, do mesmo jeito que ela vem com o preconceito dizendo que o roqueiro 

era tudo aquilo de ruim, no mundo todo elas dizem o contrário, a galera 

trabalha, digna, pessoas do bem, e até pessoas que se drogam, são pessoas do 

bem. Não é porque você toma droga que é do mal. Teve até essa harmonia, 

porque antes, aqui, você podia ser o maior cachaceiro do mundo, era lindo, mas 

se fumasse um baseado, era maconheiro. Eu comecei a dar exemplos de pessoas 

que bebiam e eram agressivas, que batiam na mulher, sério mesmo, troquei 

idéia com o pessoal. ‘Prefere esse ou aquele que é uma pessoa do bem?’ Não 

fumo, mas não existe isso de defender o álcool, responsável por acidentes, 

violência doméstica. Quem fuma um baseado, fica muito mais tranqüilo. Não é 

apologia. Isso é uma verdade. Pelo menos na periferia. Com passar do tempo, 

estão mudando a cabeça. Tudo é com o tempo, né? A gente começou a fazer um 

trabalho social, fazer muitos shows aqui, tipo Natal nas Alturas que era pra 

arrecadar alimentos pras pessoas mais carentes. Era 94, 95. Tinham muitas 

bandas. Mas ainda têm. Vou dizer quantas bandas tem hoje: Nanica Papaya, BU, 

Ostenta, Matala, Devotos, Faces, - as novatas - Os Maletas, Devox, The Míopes – 

e ainda Armas da Verdade, Terceiro Mundo. O problema é que eu acho é que o 

circuito foi fechado. Acho que a cena, o circuito geral. No começo do 

underground, aqui, era diferente. Devotos, Faces, Matala... 

 

Adilson – Quando a gente pegou o Festival Viva a Nota, a gente já vinha do 

circuito underground. Foi aí que a gente apareceu bem. 

 

Jaiminho – Porque o Faces já vinha fazendo um trabalho com Devotos, no Abril 

pro Rock, os caras Léo e Tiger já faziam as bases. Os caras montaram uma 

banda. O máximo do Matala é que o Devotos começou a viajar e a gente, Ataque 

Suicida, ficamos no circuito underground, Elefante Verde (banda de Peixinhos). A 

gente tinha muita comunicação com todo mundo. A gente ficou no underground. 

Juntava todo mundo, em Peixinhos, no Caíque, Francis Drinques, O Grego, The 

Playboys, Proletários... Com os festivais grandes, como o Viva Nota, que a gente 

tirou o terceiro lugar, em 96, aí começamos a tocar no PE no Rock (98), Abril pro 

Rock, Soul do Rock, mas sempre fazendo o underground tipo o bar Galetos... 

Hoje em dia o pessoal só quer festival grande, aí o underground parou... Porque 

eu já tô com 35 anos, tenho dois filhos, sou casado, a gente não tem mais o 

mesmo pique de fazer o que fazíamos. E a galera nova não quer ir, porque era 
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pra gente ir, convidar a gente. Outro dia tocamos no Veneno, no Vasco da Gama, 

um novo point do pessoal de Casa Amarela. 

 

Adilson – A gente fazia show aqui, no Bonsucesso, mas foi ficando inviável 

economicamente. A gente montava os shows. Fazíamos projetos como o Skate 

Rock mais Alto, que trazia quase mil pessoas nos domingos, só que ninguém 

pagava, tudo amigo. Eu e Cello pegávamos as bicicletas pra pregar cartaz na 

cidade... O pessoal novo tá precisando desse pique. Quando a gente começou a 

fazer show, só ia a gente, as namoradas, não dava ninguém. Depois, chegou a 

botar 1800 pessoas. 

 

Pergunta – E o sustento de vocês vem da música? 

Jaiminho - Não dá não, cara, tem que trabalhar...As bandas deram até uma 

caída porque todo mundo tem que trabalhar. Eu mesmo, meu último emprego 

era de gari, trabalhei seis meses e só parei porque o contrato era temporário. 

Tem que trabalhar, tenho filhos, esposa, quero assumir eles. A gente tocou 

agora no Carnaval, mas quando é que a gente vai fazer outro show com cachê? 

 

Adilson – É uma faca de dois gumes. Você não faz o circuitão e, se toca no 

underground com um monte de bandas, na sua vez, o som já não agüenta. As 

pessoas pensam que, porque a gente tem um nome, tá de nariz arrebitado, mas 

não é isso. O som não agüenta, a gente não vai tocar num canto que não tem 

condições, aí bota a gente pra fechar. Não adianta botar dez bandas e a gente 

pra fechar. Quando chega a vez da gente, o som não agüenta. A gente tem que 

se preservar mais. A gente toca undergound, mas só quando é uma coisa 

beneficente. A vida que todo mundo leva aqui é punk. Tem bandas que fazem 

eventos, mas está na batalha até hoje por amor. 

 

Pergunta – Vocês continuam engajados em alguma? 

Jaiminho – Tem o projeto da rádio comunitária que é parte da ONG que a gente 

fundou. A gente também tá engajado no lançamento do nosso segundo disco. 

Pela Philips, tamos correndo atrás. A ponte é o pessoal da Associação das Rádios 

Comunitárias do Recife. O disco tá prontíssimo... 
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Adilson – Existem facilidades tecnológicas, coisas de gravação. Antigamente, 

gravar uma demo era difícil, hoje não. Mas, imagina, se tá difícil pra gente, 

imagina pra quem não tem nada, não chegou na mídia, não tem estrutura. A 

fase não tá legal.  

 

Pergunta – E o movimento musical do Alto? Isso não fortalece as 

bandas? 

Adilson - Todo mundo fala em união, mas ninguém se une. 

 

Jaiminho - Ninguém se une. Tinha que misturar mais nos shows, bandas 

mangue, bandas do Alto, de Olinda... Bota uma de cada canto, no outro ano, faz 

novamente... Aqui no Recife não tem muito essa coisa de mangue, ou de punk, 

aqui é tudo uma coisa só... O Devotos tá tocando e o pessoal faz uma roda, aí 

entra o Zé Neguinho do Coco e o pessoal faz a mesma roda... Então, não tem 

essa coisa. Acho que as bandas têm que começar a se juntar... E isso não vale 

somente pro Alto José do Pinho. As coisas estão muito mais fáceis, do ponto de 

vista tecnológico e da comunicação, e ninguém faz. 

 

Pergunta – Quais os planos do Matalanamão? 

Jaiminho - Divulgar nosso segundo disco. O primeiro não foi muito divulgado. 

No primeiro, a gente foi bastante corajoso, saímos daqui pra São Paulo, pegamos 

uma van, juntamos R$ 5 mil (que ganhamos em duas edições do projeto Acorda 

Povo) e fomos com um produtor que disse que conhecia todo mundo, mas nem 

conhecia. Fizemos de oito a dez shows por lá, em um mês. Tinham mais pra 

fazer, mas a gente teve que voltar. Tocamos no Festival SP Punk, fizemos 

programa de Soninha, na TV Cultura. Fizemos o Brasil 2000. Quando chegamos 

na TV Cultura, todo mundo conhecia a gente, o produtor ficou abestalhado com a 

gente. Isso foi em 2001. Se for repetir, tem que ser com mais cautela. Tocamos 

em barzinhos, boates, embaixo de um viaduto (na quadra do Pavilhão 9, torcida 

organizada do Corínthias, Santo André, todo o ABC...) Nando Reis já teve aqui no 

Alto, Soninha, Mano Brown, Fábio Massari, Gastão, os caras do Pavilhão 9. 

Marcelo D2 vive aqui, Da Gama, do Cidade Negra; Téo Verneck... Todo mundo 

que vem pra cá quer conhecer o Alto José do Pinho. O pessoal da comunidade 

não acredita, fica tirando foto. Os caras encapuzados do Pavilhão 9, o pessoal 

perguntava se era a polícia. Muita gente subiu o Alto José do Pinho... 
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Adilson - Vamos fazer oficinas, estamos tentando viabilizar um espaço físico pro 

Centro Cultural.Ponto de Cultura. É sem fins lucrativos, mas a gente não está 

preocupado com isso, não.  

 

Pergunta – E vocês estão preocupados com o quê? 

Adilson - A violência tá muito grande. A violência tá chegando onde ninguém 

imaginava. Aqui, quando eu tinha 15 anos, empinava papagaio e meu papagaio 

era furado por uma bala. Depois, melhorou aqui em cima. Hoje tem gente que 

vem de fora pra assaltar aqui. Mas ainda é um Alto super calmo. Às vezes os 

homicídios daqui não aparecem na mídia, mas são poucos. E a comunidade 

reconhece que fomos nós que começamos a mudar esse quadro. A malandragem 

respeita o nosso movimento. Fizemos o show da rádio Alto Falante e colocamos 

três mil pessoas. Duas semanas depois, teve um show de pagode que acabou 

debaixo de garrafada. Mudamos essa coisa, e também os afoxés, os maracatus, 

que começaram a trabalhar com as crianças. A gente saiu das páginas policiais 

pras culturais. Ficamos putos com um jornal que disse que aqui era área de 

tráfico. Não é verdade. Ninguém mexe, todo mundo sobe. Essa é a nossa 

preocupação. 

 

Jaiminho – Tem uns meninos desocupados aqui, mas falta mais incentivo. Aqui 

no terminal, o cara emprega os malas, e, dessa forma, ajuda a tirar os caras da 

malandragem. Malandragem é uma coisa, maldade é outra. Malandragem é 

necessária na periferia. Agora maldade é outra coisa. A galera não deixou de 

fumar, mas está trabalhando. O que falta é integração social. Porque se ele tem 

um trabalho, e depois tem uma atividade cultural, esse cara tá livre, aí não falta 

nada. Porque se ele larga do trabalho e não tem pra onde ir, vai se encontrar 

com os amigos que até vão zombar, porque ele tá trabalhando. Por isso, toda 

comunidade precisa de um centro cultural. Vai ter sempre alguma coisa pro 

jovem ir, ele vai terminar encontrando: se não gostar de violão, de baixo, de 

bateria, de balé, de biodança, de alguma coisa, ele vai gostar. Agora só falta 

isso, conseguir um Ponto de Cultura. Fizemos agora o Natal nas Alturas, 

conseguimos mais de 380 brinquedos, mas não adianta só dar um brinquedo. O 

importante é o dia a dia...Você tem que fazer algo, não é pra mim, é o futuro da 

humanidade, nossos filhos, nós não temos a intenção financeira, hoje vemos que 

é importante, mas não é tudo. 
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Anexo F – Entrevista com Jailson Leonardo de Oliveira, historiador e 

morador do Alto desde 1970. 

Data: 19/04/05 

 

Pergunta - Os movimentos de cultura popular já tiveram, em algum 

momento, visibilidade como a cena roqueira do Alto? 

Jailson – A partir dos anos 50/60 temos os primeiros caboclinhos. Existem 

movimentos há muito mais tempo e persistem até hoje. Essas manifestações 

tiveram visibilidade em determinados momentos. Assim, por exemplo, naqueles 

períodos do programa Meu Bairro é o Maior, organizado pelo Canal 11 e pela TV 

Jornal, três décadas atrás, o Alto ganhou duas vezes como o bairro maior, ou 

seja, o bairro mais versátil e desenvolvido a nível cultural. O maracatu e o 

caboclinho eram elementos, nessa época, que davam visibilidade ao bairro. As 

bandas começam na década de 80. Na década de 90 acontecem os primeiros 

shows dentro do bairro. Porque primeiro eles vão pra dentro do Recife, Pátio de 

São Pedro, que foi onde o Devotos fez a primeira apresentação, que concorreu 

ao primeiro prêmio – Recife Rock Show – eles começam a se articular com o 

projeto Arte Viva, de Lourdes Rossiter. É a partir desse momento que as bandas 

voltam, porque elas percorrem a estratosfera, a cidade, e voltam pro seu local. 

Em 93 e 94 tiveram os primeiros shows que de fato definem a presença das 

bandas no bairro.  

 

Pergunta - Você está falando em termos de visibilidade na comunidade 

ou de projeção na mídia?  

Jailson - A cada época, determinado movimento surge pra dar determinadas 

respostas. Inegavelmente, nas décadas de 80/90 são as bandas que dão as 

respostas às questões do Alto José do Pinho.  Questões culturais, etc... 

Respostas no sentido da visibilidade, de despontar na cidade, em outras cidades, 

em Pernambuco, de receberem convites, por telefone, pra ir para outros estados. 

É a partir disso que o Devotos vai pra São Paulo, o Faces vai pra São Paulo, vai a  

outras localidades, o Matalamão percorre cidades de PE, e nós temos imagens 

dessas bandas indo pra Irlanda – naquele documentário sobre as reações da 

juventude no mundo – isso foi o despontamento... Bem, depois disso, depois de 

94-95, a comunidade começa efetivamente a se identificar com esses grupos. 
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Porque antes não havia essa identidade, havia o preconceito, o conflito pelo 

diferencial, a não percepção do primeiro momento, também pela imagem 

negativa que os meios de comunicação sempre expressaram desses movimentos 

culturais. É incrível, porque no momento em que o bairro está crescendo 

culturalmente, ascendendo na mídia oficial da cidade e de outras localidades, a 

religião oficial também tá ascendendo no bairro. Nós temos número grande de 

religiões evangélicas, é como se fosse um paradoxo. De um lado, você vê 

ascendendo movimentos que tem a idéia do libertário. Nesse mesmo lugar, você 

tem crescendo movimentos que são de introspecção, de busca de saídas pela 

religião.  

 

Pergunta - É então a igreja evangélica que tem mais influência no 

bairro? 

Jailson - É a evangélica e a igreja católica. A católica pelo poder oficial que ela 

tem no mundo e a evangélica mais pelo caráter subjetivo. Ou seja, nós 

encontramos mães, pais e avós desses roqueiros dentro dessa igreja, que, em 

relação a outras, são as igrejas mais conservadoras. Eles dizem: ‘Olha como eles 

dançam, olha como ele se manifestam, olha como falam, o ato de cuspir ou os 

adereços, essas roupas, essas tatuagens...’ Apesar delas não perceberem que 

elas usam elementos do sincretismo religioso, como do candomblé e outros mais. 

 

Pergunta – Depois dessas fases de estranhamento do punk rock pela 

comunidade, e, depois, de reconhecimento, o que acontece? 

Jailson - É louco e interessante porque, inegavelmente, até as lideranças mais 

conservadoras do bairro, em um determinado momento, conseguiram perceber a 

importância que essas bandas tiveram. Elas conseguem discutir, citar nomes, 

enaltecer. Simão é o líder maior de uma instituição chamada Associação dos 

Amigos do Alto José do Pinho, então, dentro disso, criaram um prêmio para os 

“baluartes” do bairro e Cannibal ganhou um desses prêmios, que é uma placa 

que diz, “a Associação vem, por meio deste, agradecer a participação e 

reconhecer a sua importância diante do desenvolvimento da comunidade”.   

A fase de reconhecimento era assim: ‘pôxa, aquele menino é da minha família, é 

da rua que eu moro, da praça que eu freqüento, do meu bairro, da minha 

comunidade’. Não necessariamente nessa ordem. O que estou colocando é que é 

um processo da própria saída do movimento cultural, de ir e de voltar, da 
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comunidade ver os reflexos lá fora, ver Peste, Cannibal, Jaiminho, Gerson 

acontecendo. Deles todos, Adilson é o grande articulador, ele é aquele que 

consegue manter a reverência ao sonho das primeiras manifestações das 

bandas, mais uma consciência crítica sobre os problemas do bairro, mais uma 

atuação presente que os outros não têm... Ele vai à reunião da igreja, do 

terreiro, do teatro, ele varre o chão se precisar, ele vai pra rádio. Mesmo os 

conflitos da rádio, ele sustenta pra não acontecer algo mais grave, ele está na 

quadrilha observando, fazendo contatos. Acho que a História tem que fazer 

alguma coisa em relação a isso, porque, como é em muitos outros momentos, 

não são todos que carregam os fatos que são lembrados, são lembrados apenas 

os que chegam, e às vezes alguns carregam os fatos de uma forma tão firme e 

ética, que chegam muito antes, só os outros que não vêem... 

  

Pergunta – Pode-se falar em um momento de glorificação das bandas no 

bairro? 

Jailson – Acho que sim, esse momento de glória é o momento em que a própria 

comunidade, que antes colocou as bandas em um espaço restrito, coloca elas no 

mesmo patamar de outras lideranças que tiveram uma luta muito importante 

pelo bairro, e que a história também precisa fazer justiça com essas pessoas, 

tipo assim: o bairro da gente sempre teve muitos problemas e continua tendo, 

ao contrário do que diz a imprensa. 

 

Pergunta – Vi você declarar em um vídeo sobre o Alto que não havia 

tráfico aqui em cima. Mas algumas pessoas comentam que há ou que 

pelo menos já houve... 

Jailson – Como um bairro pobre, periférico, claro que conhecemos esse 

problema. Eu já tive em alguns momentos que segurar, fazer curativos na 

cabeça de um adolescente, que saía tão louco atrás da droga que não percebeu 

que estava sendo vigiado, e levou um tiro de raspão. E a gente fica pensando 

assim: se a gente deixa de graça, a gente tá estimulando o tráfico, que a gente 

não é a favor. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que a gente 

conhece, ou que conviveu na infância que consome. Como resolvemos isso? 

Talvez a Sociologia, a Psicologia tivessem que ir para o bairro para nos ajudar 

nesse conflito. Como você ser companheiro do outro e ao mesmo tempo 
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encontrar forças pra lutar contra aquilo que faz o outro se tornar teu amigo, teu 

inimigo... A comunidade não deixa esse tráfico se estabilizar no Alto. 

 

Pergunta – O Alto não é mesmo violento? 

Jailson - Não é. Além das manifestações culturais, de todo o leque do processo 

de educação e desenvolvimento social, existe uma proximidade muito grande 

entre as pessoas. Quem mais tinha isso desenvolvido, eram as tribos primitivas. 

O povo quer falar do socialismo soviético e não lembra que, no Brasil, a maior 

experiência socialista são os quilombos dos Palmares, as tribos indígenas e as 

primeiras comunidades do subúrbio. Os marxistas não falam sobre isso. Lembro 

que, nas ruas, quando as nossas casas eram cobertas de capim e a gente nem 

era alfabetizado, era a troca, uma xícara de farinha por uma de café. No terreiro 

lá de casa tinha capim santo, e no terreiro na casa de dona Maria tinha abacate, 

o chá de capim santo era distribuído. Na casa de dona Olga todo mundo se 

juntava pra tirar água, porque foi a primeira casa que chegou a ter água. Que 

mais... Na casa de dona Olga também, quando tinha problema de saúde, era ela 

a rezadeira do bairro, e ajudava a rua que morávamos. Então, isso cria os laços 

de afetividade... Acho que sobre esses laços, não se fala muito. Acho que são 

esses laços que se contrapõem contra o processo de violência imposto pela 

mídia, pelo capitalismo, pelas péssimas condições de vida, pela exclusão social. 

Então, no Alto, tem tudo isso, mas tem muita irmandade, muita musicalidade, 

tem o teatro que pela primeira vez tem a maior parte do elenco de negros e faz 

uma peça chamada Negro é Lindo. Pra muita gente, isso é uma bobagem, mas 

se você observar, a maioria do bairro é negra. Ou não tem como dizer branca – 

não existe branco no Brasil. Tem pessoas que são netas de índios e etc. Então, o 

bairro tem uma relação íntima com os caboclinhos. Teve uma época que 

somente de caboclinhos, eram quatro ou cinco, e eles trazem de volta no tempo 

contemporâneo a relação indígena com a natureza, a religiosidade. Hoje temos, 

ao lado disso tudo, o maracatu que tem uma projeção nacional, internacional 

até, e isso traz auto-estima, espelhamento, reverência, respeito, irmandade e 

você não vai destruir o seu irmão. No lado das bandas, você tem, por exemplo, o 

que era uma ou duas bandas, do Egoésmos pro Devotos, pro Nanica Papaya, 

você tem um período X, e daí, surgem mais bandas, todas elas frutos dessas e, 

depois dessas, já tem outras gerações. Como uma que tem agora que é Devox, 

The Míopes... Você já tem outros, imagine que isso tudo irmana as pessoas, 
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associa as pessoas, junta as pessoas, a gente consegue viver mesmo que as 

pessoas não percebam, de uma maneira geral, aquela relação que o quilombo 

tinha, que era do irmão, que, naquela época, partilhava a terra e a fruta, no 

nosso quilombo temos a guitarra, o violão, o microfone. A gente tem um 

baterista que a banda dele é esta, mas que, naquele dia, fulano tá doente, tem 

que tocar, a mídia vai tá lá, o público vai tá lá, então a gente tem o baterista pra 

partilhar, o vocalista pra partilhar, que canta aqui, aqui e aqui, apesar de que a 

base dele é aquela banda. E a gente tem outras pessoas que não aparecem no 

palco, mas que são bem importantes. 

 

Pergunta – O espírito de partilha pleno... 

Jailson - Wellington mesmo é um cara daqui que trabalha com o Nação Zumbi. 

No começo da cena, você ligava pra ele, que trabalhava numa videolocadora que 

era também de CD, e aí, quando surgiam as novidades, ele tinha acesso pelo 

computador. Acho que ele foi a primeira pessoa a mexer em um PC; ele ligava 

pra cá e dizia: ‘saiu um som novo, chegou aquele disco que vocês escutavam na 

rádio, viam no Fantástico, chegou esse CD’. Então, Wellington é uma figura do 

escuro (a luz não acende pra cena dele), mas ele vai alimentando as pessoas em 

torno do conhecimento, ele tem conhecimento técnico. Assim como Adilson que 

hoje tá no show; amanhã, se precisa consertar a caixa da rádio, ele tá lá; ele 

reúne o pessoal pra consertar o caixa que tá na rua, porque o pessoal precisa 

ouvir, a rua tá sentindo falta. Então, ele vai além dessa concepção de estar com 

a rádio na rua, ele vai com a concepção de que o público está cobrando.  

 

Pergunta - A mídia sempre falou muito essa coisa “social” do punk do 

Alto. Você acha então que isso não é real, quer dizer, só diz respeito a 

algumas pessoas? 

Jailson – A mídia idealiza muito as coisas e vende uma imagem. A imagem do 

Alto era isso, o movimento mangue, que trouxe à tona o movimento do Alto. 

Hoje, todos eles têm um discurso muito social, uma preocupação com a 

comunidade. É bonito falar dessas coisas dos quilombos, agora eu pergunto: isso 

é real, faz parte do cotidiano? Veja. É preciso ter atenção, porque eu tô falando 

numa linguagem geral do bairro, onde eu consigo, nessa análise geral, por 

exemplo, citar algumas pessoas. Não seria louco de citar todo mundo e de todos 

os grupos. Porque é inegável que os laços de união que tínhamos... Eu lembro do 
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primeiro show que saiu na capa do JC, no evento do 1° de maio, foi um palanque 

3 X 4 localizado na frente do Bolinho (Associação Pedra de Ouro),  ao lado da 

praça, e a gente comprou o jornal, conseguiu comprar, juntou todo mundo 

assim, aí algumas pessoas estavam consertando coisas que sabiam fazer 

(guitarra, bateria...) algumas pessoas lendo o jornal e as lágrimas caindo, 

porque pela primeira vez a gente tinha ocupado uma página tão importante, um 

espaço tão nobre numa matéria daquela. E, nesse dia, exatamente depois da 

leitura, o palanque chegou, fizemos um ciclo ao redor do palanque e o mudamos 

de local, na direção da praça. Tô dizendo isso pra falar que existia uma relação 

de irmandade sendo fomentada e que aqui não era o momento da grande mídia 

ainda, de estar em todos os lugares, era de tamanho impacto que era visível nas 

pequenas ações, num pequeno momento.  

 

Pergunta – Mas a projeção midiática não amplificou isso? 

Jailson - Paradoxalmente, a medida em que o bairro foi se projetando, e a 

medida em que essas bandas tiveram suas colaborações nessa projeção e que 

também se projetaram, o ideário que existia no início que fazia inclusive você 

mudar a estrutura do palco que a Prefeitura mandou pra você, foi totalmente 

disperso. O processo de reconhecimento, de auto-projeção e de ‘apoteose’, 

aconteceram de fato. E é louco isso, porque diante da apoteose, as outras 

lideranças reconhecem, valorizam, mas é como se tivesse um quebra, um racha. 

 

Pergunta – Que tipo de racha? 

Jailson - São rachas políticos dentro do próprio movimento de música, entre 

eles, pra começar... São rachas também pessoais, aí foi mais grave, porque nós 

não conseguimos resolver determinados conflitos entre nós, e eles passam pro 

pessoal, e, aí, aqueles que sempre estiveram juntos, agora parecem que só 

estão perto, não estão na mesma batalha. O que isso gera no campo real? Nós 

não conseguimos mais fazer shows coletivos. Não com o impacto que eram os 

shows de antes. Todo mundo queria parecer que era normal, mas era tão 

irmanada a coisa que era assim: ‘não, eu toco em outra banda’, ou então, ‘a 

gente sorteia pra ver quem vai tocar’. E não tinha ressentimento se você não 

entrasse no sorteio, porque fazer aquilo pro bairro era mais importante. Estar 

todo mundo junto era mais importante. Tanto que quem não era sorteado para 

estar no palco, estava no dia limpando o palco, varrendo o chão, carregando os 
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instrumentos, fazendo acordos com os donos dos clubes para baratear o aluguel, 

porque ninguém tinha dinheiro e a maioria era desempregada. Então, acho que a 

comunidade valoriza mais, se reconhece mais, no momento em que as bandas 

estão no Alto, mais do que quando elas têm a projeção midiática. Porque, tudo 

bem, o movimento começa em 93-94, mas é em 96-97 até 2000 que essas 

bandas estão ‘bombando’ na mídia. E, aí, você já não reconhece tanto. Então, a 

leitura que eu faço é que pra comunidade não há tanta importância a projeção da 

mídia, se não há um trabalho sendo feito lá.  

 

Pergunta - Importa mais o que? O reconhecimento se dar através da 

mídia ou através do cotidiano? 

Jailson - Muito boa a pergunta. Discutir a importância... Pega. No concreto, 

acredito no movimento. Acredito que o movimento foi importante na auto-estima 

do bairro, foi, se bem que eu acho que a palavra auto-estima relativiza muito, 

acho que a própria presença roqueira – porque tem muitas bandas que não são 

de rock, mas é esse estilo que as caracteriza – provoca no bairro uma visão, 

mesmo que ele não perceba no mesmo momento, que a cara dele pode não ser 

só a cara que foi até aquela época. Que existem várias formas de ser no mundo, 

e que uma das formas de ser é esta, roqueira, desse jeito. E que essa forma vai 

passar pela avenida, queiram ou não. Nós fomos muito felizes porque nós 

conseguimos isso. A outra coisa é que, nos shows e letras das músicas, as 

bandas prometiam muito mais, eram o nosso desabafo com o sistema, o nosso 

repúdio ao sistema capitalista. Elas gritavam a nossa raiva ao processo de 

exploração e uma luta contra isso. Só que, na vida concreta, a luta contra isso só 

se configura quando uma ação concreta está sendo feita do lugar aonde você 

veio, pelo menos, e o que é essa ação concreta? Aí tenho que voltar pros outros 

líderes, o que eles estavam fazendo quando as bandas estavam aparecendo na 

mídia?  E, aí, talvez, a gente possa encontrar um pouco das razões dos conflitos, 

porque os líderes diziam assim: ‘pôxa, os caras tocam e aparecem e eu trabalho 

10 horas por dia, vou me reunir com a Prefeitura, e eu não tô na mídia’. Então, o 

que esses líderes faziam? Talvez fizessem mais do que o próprio discurso das 

bandas, vamos ver: o Alto não tinha registro oficial de posse de terra, até os 

anos 80, tínhamos uma comissão da terra lutando pela regularização dos 

terrenos; tínhamos, mesmo que meio atravessado, a ascensão dos conselhos de 

moradores nos bairros. A década de 80 foi a época de força desses movimentos. 
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Tínhamos um problema muito grande de calçamento, então nas reuniões dos 

conselhos, havia discussões, a cada mês saía um ofício pra Prefeitura, 

formávamos uma comissão, etc... Tínhamos muitas casas de barro, coberta de 

capim, a minha casa mesmo era coberta de capim, havia a luta pra isso. Nesse 

período, junto com o governo federal e estadual, dona Betinha e mais um grupo 

de mulheres, faziam grupos pra que não faltasse o leite das crianças... 

 

Pergunta – Mais é importante considerar que talvez o papel das bandas 

seja outro... 

Jailson - Não sei. É uma pergunta difícil de responder, porque acho que 

aconteceu agora uma coisa negativa, parecendo positiva, que as bandas não 

conseguiram perceber. Por exemplo, eu trabalhei no Multicultural, em Casa 

Amarela. Em alguns momentos, a gente teve que, mesmo reconhecendo o valor, 

discutir pra diminuir o cachê de alguns grupos, entre esses, estavam alguns 

desses grupos do Alto. Porque a diminuição desse cachê permitiria uma 

participação maior, e grupos não só do Alto, mas da localidade, de 10, 15 anos 

de trabalho, grupos que fazem aquela arte de sempre, que reúnem pessoas, que 

formam gerações. E esses grupos não estavam respaldados. Era uma coisa boa 

de projeção, era bom que todos estivessem participando, mas as bandas não 

conseguiam perceber que outros irmãos delas, que tinham trabalho de décadas, 

precisavam, tanto quanto elas, ter aquele espaço, sua fama e seu dinheiro. 

Porque não vivemos sem isso, seja como for. Mas eles não conseguiram ver isso. 

Talvez eles tenham até percebido, mas em função da luta pela sobrevivência 

pessoal, que é de cada dia, que é árdua contra esse sistema, eles não tenham 

conseguido dar um salto além dessa coisa. Um momento difícil. A própria gestão 

municipal não colaborou na compreensão de uma política pública de igualdade, 

digamos assim, não colaborou para o fortalecimento desses grupos, e criou 

projetos onde esses grupos, que já estavam aparecendo na mídia, fossem os 

únicos grupos a continuar a aparecer, a serem reconhecidos como autoridades 

culturais de uma localidade, quando essa localidade tem um leque imenso de 

autoridades culturais e de lideranças. Disse isso a Peixe e a outras pessoas, 

mandamos cartas, denunciamos... Sei que é difícil pra todo mundo. Porque se o 

convite aparecer, eles têm que ocupar o espaço mesmo. Ótimo, porque eles têm 

valor mesmo, e têm que aparecer. Então, eles estavam recebendo os seus 

cachês. Mas nós ficamos preocupados com essa política, já dizíamos que o 
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pessoal é capaz, é muito bom e merece, mas eles já estão beneficiados aqui e 

aqui, vamos garantir pros outros, pra quem lutou a vida inteira e nunca apareceu 

em lugar nenhum. Que faz um trabalho pra Prefeitura na cidade e a gente briga 

no Carnaval pra aumentar o cachê que é de R$ 500, com 100, 200, 300 pessoas 

no maracatu, no mínimo precisa de 20. E temos um grupo que tem quatro 

pessoas e ganha R$ 1.500, R$ 2 mil, R$ 3 mil. Chamamos o secretário de cultura 

e denunciamos... 

 

Pergunta - Criou-se um clima de animosidade entre a comunidade? 

Jailson - Não. Acho que é porque algumas pessoas nem quiseram comparecer 

pro debate, não houve oportunidade para conflituar... Para aqueles que estavam 

na mídia, o cachê deles tinha que ser mais alto mesmo... Normal... Não é que 

você não mereça, mas é por isso e isso. Entendeu? O que eles podiam baixar, 

até porque eles estão num tempo que não é apenas eles que decidem sobre o 

cachê deles, sobre a imagem, sobre a presença, e aí nenhuma crítica em relação 

a isso, mas percebendo que existe isso. Então, não é mais uma coisa de um pro 

outro, então eles até baixavam alguma coisa, mas esse baixar não cobria as 

outras necessidades. 

 

Pergunta – Mais os conflitos parecem continuar existindo... 

Jailson  - Sim, eles permanecem. Caboclinhos, maracatu, afoxé, são os mais 

antigos... Aí, vamos pro Carnaval, a gente tem os ursos, os blocos de criança 

(Gente Inocente, Zé da Capoeira), chegamos a ter 26 grupos. Você me lembrou 

outro conflito, que é como um caminho inverso: a gente viu o conflito, o 

reconhecimento, a glorificação, a ofuscação (porque esses grupos não tocam 

mais no bairro, ou tocam bem pouco), eu já cheguei a dizer pra eles, no cara a 

cara, vocês estão lendo as músicas que vocês estão cantando? Então, tem isso e 

tem o afastamento, que no campo do processo é normal, no sentido que eles vão 

ocupar outros espaços, mas que, por conta da configuração nova, eles já não 

estão no bairro. Não é que eles tenham que estar presos ao bairro, mas é que, 

inclusive pelo discurso social que eles têm hoje, é inevitável que eles tenham a 

consciência que eles têm que ter um pé no bairro e um pé no mundo. Agora, 

esse pé no bairro não é apenas morar, estar na rádio, é o pé de... Fazer algo. 

Porque as letras deles dizem ‘nós queremos um mundo melhor’, um mundo 

melhor como é que se configura no Alto José do Pinho? Se configura com uma 
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rua nova, com a água que tá faltando todo dia, com o saneamento, uma reunião 

no Conselho dos Moradores, se configura com a prefeitura chegar com um 

projeto de alfabetização e a gente discutir, ‘qual a proposta ideológica que está 

nesse projeto?’ Se configura, quando outras linguagens artísticas do bairro 

aparecem, linguagens presentes há décadas de atuação, e você se faz presente, 

você apóia, você dá as mãos e você ajuda a limpar o chão. Porque todos os 

outros grupos, que reconheceram essas bandas e que valorizavam e que não 

subiam o palco, iam pra varrer, iam pra fazer a gambiarra, iam pra vender 

ingresso. Nós temos amigos íntimos das bandas, que nunca subiram o palco, 

mas que o show seria impossível sem ele, porque quem é que ia fazer a 

segurança do dinheiro, quando estava começando a entrar o dinheiro, quando a 

gente alugava o Bonsucesso, e cobrava entrada. Dinho era um dos que ficavam 

na bilheteria. Nocivo era outra pessoa que ficava perto; Henrique usava o 

computador pra fazer as coisas; Maurício, que morreu, foi a pessoa que, por 

exemplo, nos dribles no trabalho dele, tirou a xerox do primeiro release do 

Devotos, quando ela concorreu ao Recife Rock Show. Como conseguimos isso? 

Ninguém tinha dinheiro, aí parece que Cannibal chegou em casa e disse ‘Eita não 

tenho nada... Mas, vou conversar com o pessoal esses dias’. Aí, lembramos do 

trabalho de Maurício, aí todo mundo saiu às ruas procurando um outro, um 

outro, aí, ele não tá em casa, liga pro trabalho dele, ele diz: ‘eu posso, mas não 

pode ser hoje porque tem muita gente olhando, vem tal dia’. Aí, a gente manda, 

mas o trabalho não chega porque estão cortando papel, no outro dia ele traz... É 

assim. 

 

Pergunta – O que fica de bom do movimento? 

Jailson - Tem maravilhas, mas não é o tempo inteiro assim. Durante muito 

tempo foi bonito dizer: o Alto José do Pinho saiu das páginas policiais para as 

culturais, mas, depois, eu ficava agoniado quando alguém vinha dizer isso pra 

mim, porque eu conhecia as outras coisas. Então, assim, mas isso teve impacto, 

teve sua importância, mas hoje, por exemplo, encontramos grupos culturais no 

bairro nos quais a discussão é: ‘nós trabalharemos para formar novas gerações 

ou parar por aqui? Temos um trabalho artístico-cultural estético? Ou a gente 

também tem um trabalho artístico-cultural-estético e político-social?’ Então, hoje 

encontramos grupos que têm essa preocupação, e essa discussão, dentro da 

Sociologia, do desenvolvimento social antropológico, é uma coisa de muito maior 
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projeção do que isso que temos visto na mídia. Que eco precisamos fazer pra 

fazer isso ecoar? Por que você tá no meio da rua e tem um grupo de jovens que 

estão passando por uma série de necessidades sexuais, existenciais, e eles 

conseguem fazer, numa linguagem de teatro, uma das mais modernas, 

contemporâneas, dentro desse bairro, que é moderno e primitivo, ao mesmo 

tempo, e dizer pra esse bairro que a sua maioria é negra, que não se reconhece 

negro, dizer: negro é lindo, isso é muito maior, mas esse muito maior não se 

ouve, não está vendendo ingresso, não está nas bancas de revistas, não está nas 

bocas dos políticos. Estava com medo dessa entrevista, porque toda vez que 

mexo nisso fico muito agoniado, porque não consigo dormir, escrever, porque 

tem muita coisa, muita coisa assim no emaranhado, e que, ao mesmo tempo, 

você fica preocupado. Pensam assim: ‘como é que eu digo a verdade e essa 

verdade não vira mais um jogo; e como é que os meus entendem essa verdade, 

que muitas vezes coincide com a verdade que eles acreditam, não que a verdade 

deles seja uma farsa, mas é que temos muitas verdades, e muitas vezes não são 

todas que aparecem. Assim, acabamos tendendo a acreditar que só existe uma 

verdade. 
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Anexo G – Entrevista com Cannibal, Cello e Neílton, do Devotos  

Dia 22.06.05 

 

Pergunta – Qual a relação do Devotos com o punk? 

Cello – No começo, não tinha ligação nenhuma, pelo contrário, curtia mais as 

bandas pop. Eu conhecia, mas não tinha a ligação que Cannibal tinha, participar 

de encontros... Passeatas, essas coisas. 

 

Cannibal – Eu ia para os encontros na estação do metrô; na época era Amaral, 

Lael... A maioria era de banda ou anarquistas mesmo. Faziam fanzines como o 

Recifede (era um fanzine muito conhecido nacionalmente, era muito engajado, 

não sei nem quanto tempo isso rolou). Todo domingo, à tarde (5h), a gente se 

reunia. Era Amaral, que era da SS 20, primeira banda punk da cidade, e Lael. 

Iam também os meninos do Moral Violenta, era muita banda, todo mundo de 

periferia. A gente não tinha ligação com Fred Zeroquatro, Renato L, eles eram do 

movimento, mas eram de outra galera, eu nunca topei com eles. Quem poderia 

falar deles, assim, na época, era Lael e o Amaral, porque foram os caras que 

começaram o movimento na cidade. O próprio Nino, do Cambio Negro, se não 

me engano, Fred chegou a tocar com os caras. Era meio que periferia e outros 

cantos, eles eram mais do lado sul, a gente não colava muito, tanto pela 

distância quando pelo conhecimento. Quando tinha um show, a gente ia pra 

periferia, sempre tinha um cara que ia nas reuniões, aí arrumava um centro 

social, um espaço pra gente fazer show. 

 

Pergunta – O que vocês pegaram do punk e aproveitaram e o que não 

interessava do punk? 

Cannibal – O que não interessava? Foi justamente o final desse movimento, o 

que não interessava era a bagunça, a anarquia, como a gente achava que não 

deveria ser. Vamos dizer que tinha um lado que era muita droga, muito álcool, 

muita briga de gangue, metaleiro com punk (Neílton tocava numa banda de 

metal, Túmulo). E a gente nunca teve essa coisa na cabeça, que o punk era pra 

separar as tribos. Quando eu escutei pela primeira vez uma banda punk, achava 

que ele estava falando do meu lugar, do Alto José do Pinho, das dificuldades. Eu 

disse ‘pô, quero fazer isso, fazer uma banda que reivindique isso’ e a gente 

queria usar o movimento punk como reivindicação de alguma coisa. Assim, a 
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parada era só reivindicar, depois de um tempo é que a gente entendeu que só 

reivindicar não adiantaria. A gente teria que também botar a mão na massa, a 

gente teria que fazer alguma coisa, colocar a mão na massa, algum trabalho 

nosso, social, esse lado. Foi aí que a gente começou a sair mais do movimento 

punk e fazer a nossa parte, sem tirar a estética punk da banda. Hoje, somos 

mais uma banda social do que uma banda punk. 

 

Neílton – Porque hoje, pelo menos aqui no Brasil, punk é uma coisa tão butique, 

né? Tem muita gente que vai pra shopping center e diz que é punk, a gente nem 

gosta de shopping... A gente tem uns protetores naturais que a gente criou... 

 

Cello – Eu acho assim, a banda tem, do punk, a sonoridade, que veio das 

bandas punks, a base dela mantém o que é o punk rock, o hardcore e a mescla 

de tudo o que a gente curte também. Então, a gente herdou do punk a 

sonoridade. Quanto a Canibal, a questão das letras, a escrita punk influenciou o 

que ele escreve hoje. A literatura dele foram as letras e os encartes das bandas 

punks. Mas o som, o hardocre, é o punk rock. Não sei se a gente pode ser 

julgado como uma banda punk, mas, é isso. 

 

Neílton – Porque muda muito aquela coisa do estereótipo, tem que parecer o 

moicano, os piercings, aquilo ali é o punk. 

   

Cannibal – E, na verdade, nunca foi isso, o punk está na cabeça das pessoas, 

uma roupa não vai mudar seu pensamento. Tem o punk que é a mudança de 

comportamento, que é o geral, que acha que todos devem ser punks numa 

roupa. E tem aquele que acha que o punk é a reivindicação daquilo que tá 

faltando, e que você não pode ficar parado. Essa sim é a estética punk que a 

gente conheceu. O lado mais de projetar, correr atrás, fazer alguma coisa, essa 

era a proposta punk. Se você for ver gente como Renato Russo, Iam Curtis, 

esses caras não tinham estereótipos punks, mas o que os caras falavam, o que 

os caras cantavam, nossa senhora!  
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Pergunta – Como vocês lidam com a relação engajamento social X 

profissionalização? 

Neílton – É engraçado, porque, desde o começo, desde que nós três nos 

juntamos, a gente começou a trocar idéias juntos, eram três cabeças pensando. 

Desde o começo, a gente pensava em fazer camisetas, fitas, a gente tentava 

criar uma forma que isso fosse... A gente queria viver isso e queria marcar. Sem 

querer, a gente não tinha pretensões de estourar, mas a idéia, na verdade, era 

não fazer disso uma brincadeira. A gente sempre encarou isso aqui, se não fosse 

isso, as letras de Canibal falariam de outras coisas. Mesmo que tenha uma coisa 

social, pensando no lado sério da história, a gente sempre pensou numa coisa 

profissional, mesmo que não fosse consciente. Essa forma de produzir camisetas, 

as fitas, querendo ou não a gente tinha um lado profissional que a gente já tinha 

por natureza. Engraçado é que anos depois é que a gente veio a saber o que 

significava o Do it yourself (não é assim Cello?), a gente não sabe nem  falar o 

negócio. Era assim, a gente sempre fez isso do sangue, quando o cara traduziu 

isso pra gente, a gente disse: eita é mesmo, é? ‘Vocês fazem as coisas porque 

tem a ver com o movimento punk (foi uma entrevista pra revista Bizz)?’. A gente 

respondeu, ‘não, a gente sempre fez isso, porque quis fazer, e, ainda hoje, a 

gente faz isso’. Estamos até começando a indagar algumas coisas, porque a 

gente tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, porque ainda não encontrou 

pessoas que se juntassem pra dividir as atividades. Na banda a gente faz tudo. 

Desde fechar show, mesmo que a gente tenha produtor no Sul, no Nordeste, é a 

gente. Marcar entrevista, assessoria de imprensa, é a gente mesmo que faz. O 

site é a gente mesmo, manutenção dos equipamentos, as camisetas, ainda 

continuamos fazendo. Por isso que tem essa atividade, acho que não foi esse 

espírito que o resto dos grupos pegaram. Não pegaram isso, não é você ir na loja 

comprar um instrumento pra fazer sua música.  Um dia, fiquei puto porque um 

cara chegou pra gente, a gente foi fazer uma gravação pra uma coletânea que 

acabou não saindo, que era a Cooperativa do Caos (todo mundo gravou, mas 

não saiu). Cheguei com a guitarra veinha, aí um cara do Maranhão disse: ‘meu 

irmão, toque com um instrumento bom, o instrumento faz o músico...’ E esse 

cara era punk, já pensou? 

 

Cannibal – Foram essas coisas e outras que rolavam no movimento punk que 

não deram pra gente. Era tudo punk. Sempre queríamos a profissionalização 

 170



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O ALTO JOSÉ DO PINHO POR TRÁS DO PUNK ROCK 

assim, como Neílton tava falando, pro nosso lado. Porque, um dia a gente foi pro 

debate, e uma das perguntas, não foi nem uma pergunta foi um 

questionamento. Questionou-se a razão de a gente querer fazer tudo. E a pessoa 

dizia que não era pra gente fazer, que tinha produtor pra fazer isso, fazer aquilo, 

que isso era a profissionalização. Mas, pra banda, é muito difícil, porque a gente 

sempre correu, mesmo se a gente tivesse, a gente queria participar, correr 

atrás, não dá pra deixar tudo na mão de uma pessoa, uma coisa que é nossa. Já 

aconteceu da gente ficar esperando quatro meses sem tocar, parados com 

produtor e esperando. Então a gente viu que tinha alguma coisa errada. Então, 

se tu vai passando, vê uma pessoa cair, tu não vai ajudar? Vai esperar pelo 

médico? Tem umas coisas que, na cabeça da gente, não entra. Termina a gente 

querendo fazer as coisas mais pra nós assim, mesmo que ninguém goste, então 

Neílton faz o site, as gravações quem faz é ele, Cello corre atrás dos shows, é a 

gente mesmo que faz. Se a gente acha que o trabalho tá legal pra gente, 

termina ficando legal pra alguém que tá vendo, embora não agrade todo mundo. 

 

Neílton – Partindo disso que Cannibal falou, quando a gente começou a 

enxergar isso de uma forma mais completa, a gente já estava fazendo 

basicamente tudo. A gente ganhou mais elogios. Toda vez que a gente arrumava 

produtor, empresário, tinha contrato com gravadora, os comentários eram ‘pô, o 

disco podia ter rendido mais, deveriam ter feito assim’, quando a gente fazia a 

coisa sozinhos, aí foi a primeira vez que falaram super bem... 

 

Pergunta – Como foram as reações de vocês às primeiras críticas? 

Neílton – A primeira matéria de Telles, que eu me lembro, era dizendo que a 

gente fazia um hardcore esquisito. Por causa do punk rock que a gente seguia. 

Porque mesmo a gente tendo aquela coisa da musicalidade do punk, que Cello 

falou, a gente não quer seguir cartilha, as três notinhas, a gente faz as três 

notinhas de trás pra frente. 

 

Pergunta - Como vocês se sentiram? Tem opinião sobre a mídia? 

Cannibal – Pra nós, a melhor coisa que aconteceu foi quando a mídia começou a 

aparecer aqui. Me lembro que a primeira vez que a gente apareceu na mídia, 

nacionalmente, era Fábio Massari rasgando elogios. A gente já tinha saído nos 

jornais aqui. Nunca tinha saído uma crítica pra baixo, essa mesmo de Telles, a 
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gente não sabe se é esquisito de bom ou esquisito de ruim (risos). A gente 

guarda todas as matérias e a gente nunca achou que deveria seguir o que 

alguém falasse. Sabíamos que se a gente fizesse uma coisa legal pra gente, seria 

legal pra alguém. Não podia ser o contrário, fazer algo só pra agradar alguém, 

não ser uma coisa sincera da banda. O que eles falavam da gente era como se a 

gente estivesse não inovando o punk rock, mas era como se a gente fizesse a 

coisa mais diferente do mundo, uma coisa que nunca ninguém fez. E até hoje é. 

Cello faz umas coisas na bateria, dentro do hardcore, que ninguém faz, quando a 

gente vai tocar nos cantos, tem neguinho que é músico, toca hardcore, vem falar 

com a gente, fica tudo: ‘pô, o que esses caras estão fazendo?’. Do lado musical, 

acho que a mídia nunca fez uma crítica, porque não tem uma crítica falando da 

música, não tem porque eles não sabem, aí é mais uma matéria falando do 

social, ou da banda, da história, eles não pesquisam o hardcore, não analisam as 

músicas. Quando sai um disco, a gente faz questão de falar de cada música, 

como ela foi feita e porque, mas quando a gente abre as matérias, elas não 

falam disso. Aí a gente bota no site. Acho que acontece em todo canto. 

 

Neílton- Fora é menos, tem as publicações especializadas... 

 

Pergunta - Vocês preferiam ser retratados mais do ponto de vista 

musical do que da comunidade? 

Cello – Não dá pra separar as duas coisas, é impossível, até pelo que Canibal 

escreve, é sempre Alto José do Pinho, Alto José do Pinho, sempre tem a letra 

falando sobre a comunidade, aí acho que já cria o interesse. Pó, por que essa 

coisa assim tão forte com a comunidade, que bairro é esse? Pergunta até se o 

cara é bairrista. Não dá pra separar. Aí, quando vai dar entrevista, começam a 

falar com a gente como músicos, aí depois dizem, ah, vocês têm uma ONG, daí 

vocês montaram uma rádio, aí vai, aí acabou a música. Não dá pra separar, é 

legal. 

 

Neílton – A gente só não quer que as pessoas imaginem que a gente quer tirar 

proveito disso... A gente, toda vez que faz uma reunião da ONG, diz, ‘vamos 

dividir isso, senão vai ser problema, ficando tudo nas costas de nós três’. 
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Pergunta – E o status na comunidade, o que vocês acham disso? A mídia 

contribui? 

Cannibal – A mídia ajudou muito, pelo que a gente já viu. Passamos quatro 

anos pra tocar no Alto, fazia show em todos os subúrbios do Recife, menos no 

Alto. As pessoas não gostavam do jeito que a gente se vestia, do modo que a 

gente andava, do som que a gente botava, ninguém gostava, achava que era 

uma coisa que ninguém ia pra canto nenhum.  As pessoas, em geral, família 

tudo. Então, a gente começou a tocar noutros cantos, quando a gente começou a 

aparecer, falar no social, todo mundo metia o pau e nunca tinha escutado. Então 

é compreensível e a gente tá a fim de fazer a nossa. Quando a gente começou a 

aparecer na mídia, as coisas começaram a acontecer, começou a dar entrevista, 

dizer o que era o nosso som, a nossa proposta. Aí, eles começaram a, não sei se 

era apoio, mas no nosso ponto de vista era, perguntar quando a banda ia tocar. 

Só em perguntar quando ia gravar um CD, pra nós já era uma mudança de 

consciência na cabeça deles. Até fazer o primeiro show chamado Gesto, Atitude e 

Rock’n’roll, no Bomsucesso, daí pra frente, tocar no bar do Orlando toda semana, 

começar a vir gente de fora, era começo dos anos 90... E aí esse lado da 

imprensa ter subido aqui é muito importante, porque a imprensa sempre subiu o 

Alto, mas pra falar das coisas ruins, e tinha muitas coisas boas mesmo antes das 

bandas, sempre teve o maracatu, o afoxé, os encontros de violão, tinha gente do 

Alcanos que ensaiava aqui, então ninguém nunca falou isso. A violência era 

muito forte, pra chegar o lado cultural da coisa. No dia que subiram os três 

jornais aqui ao mesmo tempo, pra nós foi uma glória, porque era o que a gente 

estava querendo, mostrar pra sociedade que existem outras coisas e que são 

coisas que vão além do rock que era o que a gente fazia. Porque depois das 

bandas, começaram a mostrar o afoxé, o maracatu. E não foi ao contrário. A 

imprensa foi fundamental. A gente teve a sorte de ter surgido o movimento 

mangue, que alavancou tudo que estava ao redor. Nacionalmente pra uma TV, a 

primeira vez que a gente apareceu foi justamente com Chico Science 

apresentando o Devotos e o Mundo Livre apresentando o Faces do Subúrbio, no 

programa Roda de Rock, na Bandeirantes. Naquela época, a MTV era uma 

emissora UHF, 1994, por aí. Esses grupos podiam ter apresentado um monte de 

gente que conheciam, com quem tinham mais afinidade, mas, não, 

apresentaram a gente. A gente não tinha afinidade, não era tão próximo, era a 
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coisa do trabalho, do reconhecimento, a coisa de querer mudar um quadro social 

através da música.   

 

Pergunta - O movimento está articulado? Ainda existe um movimento no 

Alto? 

Neílton – Naquele momento dos anos 90, surgiu banda que queria se aproveitar 

da história, muito aproveitador, surgiu gente até de fora que vinha pra cá pra 

fazer matéria, vindas de Boa Viagem. Otto já subiu barreira pra fazer matéria, os 

caras do Dona Margarina e seus Pereiras também já vieram. Pô, o que é isso? A 

gente até já indagou pra eles, ‘cadê meu irmão? Tu não vivia subindo o morro, 

cadê tu?’ Paulo André cortava o cabelo aqui, ele dizia que só cortava o cabelo no 

Alto José do Pinho... Farfan não saía das barracas daqui de cima. Então, sobre as 

bandas do Alto, talvez a visão da proteção às outras bandas pode ser fato. Mas o 

mesmo remédio que tomamos, indicamos a eles, todo o processo de gravação, 

essas coisas, o que a gente faz pra gente, fazemos pra eles, a gente faz a 

mesma coisa. Aqui é a casa de Cannibal, a gente tenta resguardar porque é uma 

coisa privada. Mas a gente acompanha o processo de gravação dos meninos no 

estúdio, termina algumas coisas aqui, na minha casa, a gente diz como fazer, 

empresta instrumento, continuamos a mesma coisa. Só que é aquela história, só 

pra quem merece, antes era pra todo mundo. 

 

Pergunta - Quem é que merece? 

Cello – Quem continua trabalhando, não se coloca na posição de esperar, não se 

coloca naquela posição da gente assumir a paternidade. Então, continua 

ensaiando, ralando, criando o seu caminho, tentando, pelo menos, porque tá 

difícil pra todo mundo. Aquele que tá em casa, reclamando, pedindo pra abrir 

show pra gente, ‘paga aí meu ensaio, paga meu disco (risos)’, esses, não dá... 

 

Neílton – Chega uma hora que não dá. A gente era muito aberto, a gente 

continua, mas agora temos alguns critérios, porque a gente continua 

trabalhando, temos um trabalho com a ONG que é também tentar viabilizar pra 

todo mundo, (23 oficinas espalhadas pelo Alto, Bomsucesso, escolas, igrejas, 

vamos convidar pessoas, chamar gente daqui mesmo). O movimento não está 

rachado. Vamos dizer que tá todo mundo crescendo. Antes, era todo mundo 

menino, era uma brincadeira. 
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Cannibal – Há alguns anos, muita gente gravou, Matalanamão gravou, Faces, 

Nanica, B.U., Aoestenta, todo mundo independente, gente que gravou em 

gravadora também. Parece que havia uma resposta pra gente. Não era uma 

disputa, a gente tinha que fazer tudo, a gente tinha que mostrar, indicar, 

arrumar gravadora. Dentro da música, não é assim. E a gente sempre passou 

isso. Quando Neílton falava aquela coisa de meninos no playground, era mesmo, 

era como pinto no lixo, todo mundo ‘vou fazer e acontecer’, ninguém pensava no 

futuro e a gente sempre trabalhou assim, pensando na continuidade da banda, e 

claramente, mostrando a todo mundo como a gente fazia. Vamos fazer fita 

demo, camiseta, levar no jornal, o que eu mais dizia a galera era isso ‘se tu 

gravou alguma coisa, tu dá a fita ao cara, não vai querer vender, faz tua 

propaganda’. Então, isso sempre foi passado pra galera. O que não tava na 

nossa condição era botar todo mundo num estúdio pra gravar, arrumar show, 

não tinha essa condição. Eles queriam que a gente fizesse. Estavam pensando 

que a gente era pai. E algumas bandas, quando conseguiam gravar, diziam, 

‘agora, pronto’, ninguém procurava a gente pra chamar pra ir lá, pra dar um 

toque...  

 

Neílton – No final das contas, começavam a virem as críticas ruins pra eles, 

começava a não vender o disco, achavam de colocar o disco caro, a gente dizia: 

‘não é assim que faz cara’. Teve um dia que um chegou pra mim e disse: ‘ah é 

assim, é?’ Aí, foi e mudou tudo no estúdio. Mas fazia pose de que sabia... Foi 

uma desgraceira, nego ficou triste, deprê... É engraçado, porque a gente faz do 

começo ao final o disco, a gente faz e acompanha. Não nega informação pra 

ninguém. Se você perguntar, a qualquer banda daqui do alto, como é esse 

processo de gravar o disco, eles sabem. Só que, na hora do trabalho, eles 

perdem a humildade, não diz ‘olha, eu não sei isso aqui, vou procurar quem 

sabe...’ A gente deu a sorte de conseguir articulações, conseguir fazer as coisas. 

Mas, ao mesmo tempo, outro dia chegou uma amiga nossa, que veio perguntar 

se algum amigo meu começou comigo, tocou na mesma banda, porque ele não 

tava se dando bem na música, porque fulaninho não tá correndo. A mesma 

relação. A gente ia pro Abril Pro Rock a pé, a gente pegava traseira de ônibus, tá 

entendendo? Se você pegar uma banda de hoje e disser assim, ‘olha o show é 

ali’, o cara diz logo, ‘me dá quanto?’ Ao mesmo tempo, a gente diz pros caras se 
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valorizar, mas é preciso ter humildade. Ninguém pode dizer que a gente se dá 

bem e que as coisas pra gente foram fáceis. Nunca foi. 

 

Cello – Outra coisa. É uma falta de planejamento. Consciente ou inconsciente, o 

que vai trabalhar, o que não vai. A gente sempre tentou valorizar a banda, na 

medida em que a banda foi crescendo, formando público. A gente foi se 

profissionalizando muito naturalmente. Depois de um tempo, considerando os 

custos, pagando ensaios... É a lei de mercado... A gente sempre foi trabalhando 

assim. Ao mesmo tempo se capitalizando, o cachê era dividido em quatro, até 

hoje é assim, investindo em tal coisa, instrumentos. A parte dos três e da banda. 

Precisamos montar estúdio, aí, pronto. Precisamos comprar equipamento pra 

gravar um CD, aí, foi. Quando a gente gravou nosso segundo CD no Rio, com 

Dado (Villa Boas), saímos já dizendo: ‘o próximo a gente mesmo vai gravar, o 

terceiro será nosso’. E a gente sabia que ia precisar de alguma graninha, já 

planejamos sair em turnê, guardar dinheiro, e foi aí que começou. As outras 

bandas não têm essa mentalidade. 

 

Cannibal – Quando ganham 100 contos, torram. E também toca de graça em 

tudo o que é lugar... 

 

Neílton – Até pegando uma comparação com a humildade. A gente não perdeu 

o vínculo com Dado, nem com ninguém, embora a gente esteja gravando em 

casa. Aqui, quando o cara compra um gravador, já nem dá mais bola pra 

ninguém. 

 

Pergunta - Então aquela imagem do movimento, de união, era apenas 

uma projeção da mídia? 

Neílton – Existia, naquele momento era real. Teve um momento em que a gente 

estava em São Paulo e viu pela televisão um evento que a turma estava 

realizando aqui, a gente ficou feliz pra caramba, era o Forró Criança. A gente 

vibrou lá.  

 

Cannibal - Era foda, eram 24 horas juntos, ensaiávamos num estúdio na casa 

de Lin, aí na Mangabeira, o estúdio era cheio, era um estúdio um pouco maior 

que esse e enchia. Ninguém tinha nem instrumento, mas aí se dizia, vamos 
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formar uma banda. A gente ensaiava de noite, era a mesma galera. Ia pro clube, 

quando a gente fazia show, a gente levava umas 15 pessoas. Sempre teve essa 

brodagem. 

 

Neílton – Isso foi se perdendo com as cobranças naturais, de gravar, de shows, 

e os caras acharam que era difícil e começaram a achar que, pra gente, era fácil, 

aí começou a ser diferente. 

 

Cannibal – É porque é muita gente. São muitas bandas, hoje: B.U., Nanica, 

Aostenta, Matalanamão, Armas, Devotos, Faces, III Mundo, The Míopes, Os 

Maletas.... São mais de 50 pessoas. Hoje, é cada um por si. A gente era muito 

concentrado aqui. Começou com o bar do Orlando, tinha também o Bomsucesso, 

tinha lugar em todo canto. Hoje, não se tem mais isso. A mídia é uma só. O 

Bolinho e o Bomsucesso, hoje, é só brega. Teve uma festa no Bonsucesso com 

festa de forró, ninguém se interessa. Não deu ninguém. No dia do brega é coisa 

de doido. Falta espaço, a mídia não dá mais valor a outras coisas, acho que você 

tem que oferecer várias coisas, o que não pode é impor. São muitas pessoas 

aqui na comunidade, as pessoas acham que a gente tá ganhando dinheiro, pra 

fazer show aqui tem que ser na rua e é muito caro. Como é que vou chamar o 

Matalanamão, vou arrumar um show e botar todo mundo pra tocar de graça? Pra 

fazer na rua, tem que ter verba pra todo mundo... Isso revela a despreocupação 

com o tempo em que todo mundo estava em cima. Naquela época, nêgo tocava 

três vezes por fim de semana e tocava de graça. Não tem cachê. Eles 

(Matalanamão) criaram esse monstro. Até quando o show era brincadeira, 

beleza, mas quando começou a ver que nêgo estava ganhando dinheiro em cima 

disso... 
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