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“O movimento precede o pensamento” 
 

- Provérbio Tibetano. 



Resumo 
 

 
O pós-mangue constitui fenômeno sócio-cultural-musical genuinamente contemporâneo e 
pós-moderno, com produção musical independente. Ensaios, gravação, prensagem, 
divulgação e distribuição de CDs e DVDs são viabilizados com recursos próprios e por meio 
de incentivos culturais. Alguns eventos culturais locais, como Abril Pro Rock, RecBeat, 
Coquetel Molotov, promovem as bandas independentes. Shows e venda alternativa de CDs, 
DVDs, representam a principal fonte de renda. A divulgação ocorre em sites, como MySpace, 
Orkut e blogs, onde são disponibilizadas músicas para downloads gratuitos em formato MP3. 
O Pós-Mangue revela-se desdobramento do Movimento Manguebeat – que surge da periferia 
– migrando para o centro e se mantendo central. Enquanto que a cena independente roqueira, 
situada no tempo e espaço (a)pós-mangue, mostra-se apartada das origens mangüísticas sendo 
ainda predominantemente central. Neste estudo etnográfico, que prioriza bandas alternativas 
da cena rock pernambucana, observa-se que The Playboys prioriza o humor, a sátira e a 
paródia, com letras que referem-se à particularidades e excentricidades da cena musical 
recifense. Enquanto Vamoz! foca na internacionalização, composições em inglês, estilo indie, 
com shows realizados em outros estados do país e em processo de agendamento para o 
Exterior. Em contrapartida, os Subversivos produzem um pós-punk rock socialista, letras 
subversivas e indignadas, denunciam desigualdades sócio-econômicas, com divulgação e 
distribuição ainda incipientes. Cenário cultural de identidades plurais, ideologias nebulosas, 
mercados independentes, consumo fulgaz, volátil, descartável, mutante. Espaço simbólico de 
interações permeadas por intolerâncias, conflitos e lutas. A Manguetown revela-se pós-
moderna, cosmopolita, universal, antropofágica. Mas também rural, particular, regionalista. 
Encruzilhadas, complexidades, errâncias contemporâneas, repletas de tensões, intolerâncias, 
incompletudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Cena pós-mangue; Sociedade Midiática; Consumo; Novas Tecnologias; 
Mercado e Distribuição. 
 
 



Abstract 

 
 

Post-Mangue constitutes a socio-cultural musical genuinely contemporary phenomenon , in 
which  predominates  an independent musical production. The bands rehearsal, recording, 
burning,  reproduction and release of their CDs and DVDs are made feasible  by their own 
resources and by public cultural incentives. Some local events, such as Abril Pro Rock, 
RecBeat, Coquetel Molotov, improve the independents bands. Shows, CDs and DVDs selling 
represent one of the main income sources. The divulgation occurs mainly through sites such 
as MySpace, Orkut and blogs, in these virtual spaces songs are available for free downloading 
in MP3 format. The Post-Mangue is unfolding of Manguebeat Movement –  which appeared 
in the outskirts – went to the center and has remained central.  In this ethnographic study, The 
Playboys band songs are full of  humor,  satire and parody, telling about the Recife’s cultural 
scene. Whereas, Vamoz! have the focus of internationalization process, songs in English, 
indie style, with shows in other states of the country and agended to occur abroad. On the 
other hand, Subversivos produce a socialist post-punk, subversive and wrathful lyrics 
denounce socio-economical inequalities, their production and divulgation being made in 
incipient. This cultural scenario of plural identities, mist ideologies, independent markets, 
fleeting, volatile, disposable, mutant, musical consuming.  Symbolic space permeated by 
intolerance, conflicts and the struggles for power. Actually, the Manguetown is post-modern, 
cosmopolitan, universal, anthropophagic. But also rural, particular, regionalist. Crossroads, 
complexities, contemporary wandered, full of tension, intolerance, incompleteness.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Post-Mangue scene; Media Society; Consuming; New Technologies; Marketing 
and  Distribution  
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Parte I–Andante 1 
 
 
 
 
 
 
 

Cada criatura traz duas almas consigo:  
uma que olha de dentro para fora, outra  

que olha de fora para dentro” 
      
 - Machado de Assis 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. PRELÚDIO2 
 
 

“(...)Agora que o mito de um progresso infinito está um tanto saturado,  
merece atenção o da efervecência dionisíaca. 

 Sua sombra projetada se estende sobre as nossas sociedades pós-modernas,  
e sua intromissão certamente está apenas no começo.  

                                                 
1 Andante: “Andando”(em italiano); Movimento ou tempo moderado e gracioso, entre o allegretto e o adagio. 
(LEONARD, Hal, Dicionário de Músical, 1996, p.15) 
2 Prelúdio: do francês “prélude”; alusão ao que é “tocado antes”; um movimento ou peça introdutória 
(LEONARD, Hal. Dicionário de Música, 1996, p.125)  
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Por esse motivo, mesmo que isso perturbe nossas certezas ou nossas convicções, 
é melhor saber pensar nisso, ou corremos o risco de apenas sofrer.  

Este é o paradoxo contemporâneo: diante disso que chamamos de globalização 
do mundo, diante de uma sociedade que se deseja positiva, lisa, sem asperezas, 

diante de um desenvolvimento tecnológico e de uma ideologia econômica reinando, 
ainda, como mestra, em resumo diante de uma sociedade se afirmando perfeita 

e ‘plena’, expressa-se a necessidade do ‘vazio’, da perda, da despesa, 
de tudo que não se contabiliza e foge à fantasia da cifra. Do imaterial,  

de qualquer modo. Estando atentos ‘ao preço das coisas sem preço’(J.Duvignaud) é que 
 saberemos dar sentido a todos esses fenômenos que não querem ter um sentido.  

Mas isso necessita de um verdadeira conversão do espírito” 
- Michel Maffesoli, Sobre o Nomadismo: Vagabundagens Pós-Modernas, 2001, grifo nosso. 

 
Desterritorialização3. Alienação. Fluidez. Busca pelo sentimento de “pertença4” em 

meio à fragmentação de identidades5. Interações, conflitos, intolerâncias, disputas por poder. 

Pulsações variadas, insanas, emocionais. O coletivismo e o reconhecimento e valorização da 

alteridade. Reconhecimento do outro, do próprio “eu6” coletivizado, das intersubjetividades, 

das interações, e de um possível “nós”. Ser e estar no “mundo da vida”, no cotidiano, tornou-

se inevitavelmente interagir com o outro, a busca do auto-conhecimento e um predomínio do 

sentimento de comunidade, de coletivo. A angústia Pós-Moderna toma o espaço, “rouba a 

                                                 
 
3 Desterritorialização: desenraizamento, inadequação; o ser humano desenraizado, arrancado de seu meio, de seu 
país, sofre em um primeiro momento: é muito mais agradável viver entre os seus. O que é preciso crer e lamentar 
(na pós-modernidade) é a própria desculturação, degradação da cultura de origem; mas ela talvez seja 
compensada pela aculturação, aquisição progressiva de uma nova cultura, de que todos os seres humanos são 
capazes. Para alcançar a transculturação antes é preciso passar pela aculturação; para poder se desligar com 
sucesso de uma cultura, é preciso começar pelo autodomínio, pelo ‘falar’ (TODOROV, Tzvetan, 1999).  
 
4 Pertencimento: tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não têm a solidez de uma 
rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o 
próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a 
tudo isso – são fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ quanto para a ‘identidade’. Em outras palavras, a 
idéia de ‘ter uma identidade’ não vai ocorrer às pessoas enquanto o ‘pertencimento’ continuar sendo o seu 
destino, uma condição sem alternativa (BAUMAN, 2005, pp.17-18).  
 
5 Identidade: a identidade só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto; como alvo de um 
esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa que ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre 
alternativas e então lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais – mesmo que, para que essa luta seja vitoriosa, a 
verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa da identidade deva ser, e tenda a ser, suprimida e 
laboriosamente oculta (BAUMAN, 2005, pp.21-22). 
6 O “Eu” ou ser humano enquanto indivíduo considerado portador de cultura e um ser geistig [espiritual, 
intelectual] maduro, agindo e avaliando no controle total dos poderes de sua alma e ligado aos outros seres 
humanos na ação e no sentimento coletivos”(SIMMEL apud BAUMAN, 2005, p.21)   
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cena” do conformismo da Modernidade. Das formas lisas e perfeitas às asperezas. Vêm à tona 

as incompletudes, o desconforto, as resistências.  Razão e emoção. Natureza e Cultura. 

Heller (2002, p.11) afirma que a pós-modernidade não é nem um período histórico 

nem uma tendência cultural7 ou política de características bem definidas. Pode-se em vez 

disso entendê-la como o tempo e o espaço privado-coletivos, dentro do tempo e espaço mais 

amplos da modernidade, delineados pelos que têm problemas com ela e interrogações a ela 

relativas, pelos que querem criticá-la e pelos que fazem um inventário de suas conquistas, 

assim como de seus dilemas não resolvidos. Os que preferiram habitar na pós-modernidade 

ainda assim vivem entre modernos e pré-modernos. Pois a própria fundação da pós-

modernidade consiste em ver o mundo como uma pluralidade de espaços e temporalidades 

heterogêneos. A pós-modernidade, portanto, só pode definir-se dentro dessa pluralidade, 

comparada com esses outros heterogêneos. 

Nesta Pós-Modernidade, revela-se mais intensamente a necessidade de “estar junto”, 

Deixando de lado gradativamente o individualismo, que preponderou na Modernidade, e 

passando a reunir-se - ainda que de modo efêmero e transitório - ao outro, ou a grupos de 

referência. O consumo passa a ser ainda mais social e cultural. Consome-se para fazer parte 

de um determinado grupo social.  

O ser e o ter cedem espaço para o parecer. Não basta apenas ser, deve-se sobretudo 

“parecer”. O foco encontra-se nas aparências. Não basta apenas ter é necessário ostentar os 

bens materiais e, principalmente, os bens simbólicos. O valor de uso dos objetos cada vez 

mais é suplantado pelo valor percebido (SLATER, 2002). A compreensão da atribuição de 

“sentido” ao consumir símbolos é algo sutil e nebuloso. Quase indecifrável. Penetrável apenas 

                                                 
7 Cultura: toda cultura está diretamente envolvida naquilo a que Lévi-Strauss deu o memorável nome de 
bricolagem; a cultura não é uma gaiola nem a chave que a abre. Ou, antes, ela é tanto a gaiola quanto a chave 
simultaneamente (BAUMAN, 1998, pp.174-175). 



 

 

6

pelo viés do coletivo. Nas cidades cosmopolitas, como Recife, consome-se em tribos urbanas8 

de emos a indies9, de clubbers a rockers, de pós-punks a grunges, de regionalistas a armoriais, 

de forrozeiros a emboladores, de coquistas a maracatuzeiros, de cirandeiros a rabequistas, de 

                                                 
8 Tribos Urbanas: o tribalismo (“o mais que um”) é uma ‘declaração de guerra’ ao esquema substancialista que 
marcou o Ocidente: o Ser, o Deus, o Estado, as Instituições, o Indivíduo; poder-se-ia continuar, à vontade, a lista 
das substâncias que servem de fundamentos a todas as nossas análises. Queiramos ou não, sejamos ou não 
conscientes, a ontologia é o ponto de partida disso. Em suma, somente o que dura, é estável, consistente, merece 
atenção. O indivíduo é o seu último avatar. Ele é o Deus moderno; a ‘identidade’, seu modo de expressão; (...) 
destinos comunitários, comunidades de destinos, eis a ‘marca’ do tribalismo (MAFFESOLI, 2006, pp.16-17). 
 
9 Indie: “Antigamente chamávamos de “indiekids” e tinha um significado doce. Eles usavam sapatos DM 
(Doctor Martins) e anoraks (roupas com capuz) e os seus cabelos em um bob. Eles usavam blusas de botões e 
jaquetas de couro antigo com broches de bateristas e os seus cabelos com um corte com o formato de um prato 
fundo ou bem raspado. Eles escutavam os singles do [selo] Postcard dos seus irmãos mais velhos. Eles 
endeusavam o cara que tocava pandeirola no Primal Scream e queria estar dentro da banda The Clouds. 
Possivelmente. O tempo era mais simples. Indiekids escreviam fanzines e compravam singles de 7”. Indiekids 
dançavam estranhamente para pop barroco velho dos anos 60 e soul, para punk cru dos anos 70 e pós-punk 
abstrato dos anos 80. Eles desenhavam HQ e choravam durante o por do sol. Possivelmente. Ou claro que 
existem teorias sobre tudo que significava e significa ainda, mas em retrospectiva, Indie nunca teve alguma coisa 
a ver com Independente, não é por menos. Por que a própria noção de independência de uma cultura dominante 
estava sempre flagelada. Nem era sobre um som específico, como alguns gostavam (e ainda gostam) de sugerir. 
Afinal, uma banda de guitarra ruim é uma banda de guitarra ruim, não importa o que você queira rotulá-lo. E 
como o grande Kevin Pearce uma vez disse, existem apenas dois tipos de música, a boa e a que não é boa. Não, 
Indie sempre foi e sempre será um estado da mente. Nesse aspecto é como a idéia ou a essência do Punk, e eu 
estou lembrando do ótimo livrinho de fotografias que eu comprei recentemente chamado English Fancies. 
Fotografias de uma variedade de pessoas tocadas irreversivelmente pelo espírito da explosão do Punk no fim dos 
anos 70, os rostos capturados são lindos e felizes, significantes e espertos, sensíveis e expressivos. É um estado 
complexo de ser, enraizada na contradição e paixão que entusiasticamente reflete a natureza do Pop. É o mesmo 
com o Indie. Indiekids sempre irão existir. Eles podem não usar sapatos DM e anoraks ou querer tocar no The 
Clouds, mas sempre irão desenhar HQ e chorar ao por do sol. Possivelmente. Alistair Fitchett, “indiekids sempre 
irão existir. Eles podem não usar sapatos DM e anoraks ou querer tocar no The Clouds, mas sempre irão 
desenhar HQ e chorar ao por do sol”. Eu sinceramente não gosto desse termo por dois motivos. Um porque 
independente pode ser de qualquer estilo musical, desde forró à hardcore. Outro é que pelo menos aqui em SP 
isso se transformou num mundinho bem fechado e egoísta onde se preza as bandas que nunca ninguém ouviu (o 
que não é um grande problema), e a partir do momento que essa banda se populariza um pouquinho mais, há 
uma rejeição ou carinha fala que é modinha mesmo que esse, alguns minutos atrás idolatrava a banda. Deu pra 
pegar? O que me deixa um pouco frustrada também é a atenção maior para bandas internacionais do que para as 
nacionais dos adeptos ao "Eu sou indie". Não é questão de estilo musical, se transformou num estilo meio pré-
histórico de pensamento. Eu prefiro o termo "guitar" ou "alternativo", pelo menos para minhas bandas acho que 
combinam mais. Eu não sou indie”, Marianne Pullovers e Wee. Aqui o termo “indie” refere ao gènero de música 
que era especialmente popular (e ainda é) depois da explosão grunge/alternativo. Geralmente significa o estilo de 
banda mais pop/college. Pense Sebadoh, Flaming Lips, etc. A única referência que tem com “independente” é 
que essas bandas começaram em uma não-major, selos independente. Mas esses não são DIY (do it yourself) 
selos punk, são pequenos selos que têm como modelo as grandes. Aqui em América, bandas indies ocupa o meio 
entre as bandas que fazem turnês enormes e as mais DIY, cena punk underground. Não tem nada negativo ou 
cínico aqui, música pop tem mais apelo e naturalmente ocupa esse espaço. Bandas indies eram originalmente 
essas tentando tocar música pop que era mais estranha do que as das mainstream. Desafortunadamente, como 
todos os gêneros, idéias se codificam, muitos imitadores se desenvolvem, e o que uma vez era estranho fica 
familiar demais”, Richard Sightings. “Deve ser mais fácil pra um nativo responder o que é, afinal, ser índio. Mas 
indie? Que palavra é essa? Pelo que eu sei vem de independente. Música independente, mas independente como? 
Se pra fazer essa música eu dependo de dinheiro, de instrumentos, dos meus amigos da banda, da paciência dos 
meus pais, do público fiel, da minha paciência, da energia elétrica...sim, porque se faltar luz não tem show!”, 
Tomaz Profiterolis (...)” (GARCIA, Ana. Afinal o que é ser indie? In: Coquetel Molotov, 9 set.2005. Disponível 
em: Disponível em: http://www.coquetelmolotov.com.br/pt/materias.php?cod=9. Acesso em: 18 dez.2007). 
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tecnobregas a pagodeiros, de funkeiros a skatistas. Numa miscelânea de fusões, transitam 

despudoradamente entre os grupos, são de quase todos os bandos, guetos, tribos, que 

freqüentam e de nenhum deles ao mesmo tempo. Esvaziamento em plena abundância. Não-

pertencimento, “entre-lugar10”. 

O vestir-se, as formas de expressão verbal e não verbal, o sotaque, a escolha dos 

termos, a eloqüência com que se diz algo, o local em que se reside, o tipo de som que se 

escuta, os lugares de lazer que se freqüenta, poderia denotar a classe sócio-econômica a qual 

se pertence mas, no mundo da vida, no cotidiano pós-moderno os indícios estão 

embaralhados. O homo-economicus perde espaço para o homo-simbolicus. Possuir bens 

materiais não é garantia de obter o sentimento de “pertença” a determinada camada mais 

abastada da sociedade. Do mesmo modo, não ter determinados bens materiais pode não 

denotar a classe econômico-financeira em que o indivíduo se enquadra. 

Parecer tornou-se mais importante do que ter e do que ser. Em tempos de fluidez pós-

moderna, é fundamental além de adquirir o carro de luxo e do ano, ter casa na praia ou no 

campo, um emprego fixo e bem remunerado, possuir boa qualificação e formação 

profissional, constituir família e abrigá-la em imóvel próprio, estar vivendo com qualidade de 

vida e ser feliz com suas próprias escolhas, ainda que permeadas por uma constante errância, 

descartabilidade e fulgacidade. 

Nas encruzilhadas da contemporaneidade, a errância11 é uma condição. O nomadismo 

intinerante que nos acerca é avassalador. Estamos em determinado local em que nascemos 

                                                 
10 Entre-lugar: como um “estrangeiro familiar”; condição diaspórica, ou seja, longe o suficiente para 
experimentar o sentimento de exílio e perda, perto o suficiente para entender o enigma de uma ‘chegada’ sempre 
adiada (HALL, 2006, p.393). 
 
11 Errância: enquanto ‘mobilidade’; não é, de jeito nenhum, exclusividade de alguns.(...) todo mundo pratica 
errância cotidianamente. Pode-se mesmo dizer que o ser humano pós-moderno está impregnado disso. A fim de 
‘domesticar’ o termo, foi possível falar em mobilidade. Essa mobilidade é feita das migrações diárias: as do 
trabalho ou as do consumo. São também as migrações sazonais: do turismo e das viagens, sobre as quais é 
possível prever um importante desenvolvimento. É ainda a mobilidade social ou os deslocamentos maciços de 
populações induzidas pelas disparidades econômicas. Tudo isso é muito vulgar, mas contém em si uma 
importante dose de aventura. Aventura que pode ser desejada, assumida ou sofrida, isso não é problema. Pode 
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mas uma proposta de trabalho, ou de aprimoramento intelectual, irrecusável se apresenta para 

que passemos a morar em outro país. Encontramos uma organização para atuar mas uma outra 

oportunidade se apresenta mais tentadora e desafiante: abrir o próprio negócio após anos de 

vivência em determinada área de atuação, inicia-se quase do “nada” em termos de 

conhecimentos específicos do negócio. Incertezas, mobilidades, flexibilidades. 

O enfraquecimento das instituições na pós-modernidade nos convocam a um retorno 

aos valores, aos princípios morais, à tradição. A família, a escola, as instituições religiosas, o 

Estado-Nação12, sofreram transmutações e adquiriram um tal aspecto de liquidez e nos 

escapam escorrendo “por entre os dedos”, já que não representam mais a mesma solidez e 

acolhimento. Nos desafiam e nos impulsionam ao aprimoramento constantes ao invés de nos 

proporcionar aconchego e segurança. Angústia, desespero, violência, miséria. O capital cada 

vez mais não proporciona felicidade ou tão somente momentos felizes. E em algum momento 

já nos proporcionou intensamente, duradouramente? Nos países ditos “periféricos”, como o 

Brasil, há uma predominância, em tempos fluidos, líquidos, fugidios, dos Estado-Organização 

– ou Estado-Corporativo – causando um enfraquecimento, esfacelamento, perda de poder e de 

influência do Estado-Nação que pouco “dita” normas e depende muito mais do que é imposto 

pelas transnacionais que, por sua vez, detêm maior poder econômico. 

                                                                                                                                                         
ser compreendida como a modulação contemporânea desse desejo do outro lugar que, regularmente, invade as 
massas e os indivíduos. (...) É preciso não esquecer, a fixação no trabalho caminha lado a lado com a 
estabilidade dos costumes. E o passeador que vagueia, chama, a contrario, um outro tipo de exigência: a de uma 
vida mais aberta, pouco domesticada, a notalgia da aventura. (...)Pode ser considerada uma constante 
antropológica que, sempre e mais uma vez, não pára de penetrar em cada indivíduo e no corpo social em seu 
conjunto. (MAFFESOLI, 2001, p.34) 
 
12 Estado-Nação: (em países dominados, periféricos) as estruturas de autoridade são desmanteladas, os laços 
sociais, cortados, as fontes costumeiras de subsistência, devastadas e postas para fora de operação (na 
terminologia política da moda, os territórios assim afligidos são ditos “Estados fracos”, embora o termo Estado, 
apesar da restrição, só possa se justificar nesse caso por ser empregado “sous rature’, como diria Derrida(...) 
(BAUMAN, 2004); Estado “moderno”; assistencialista, protecionista; a Era Moderna significou, enre outras 
coisas, o ataque consistente e sistemático dos “assentados”, convertidos ao modo sedentário de vida, contra os 
povos e o estilo de vida nômades, completamente alheios às preocupações territoriais e de fronteiras do 
emergente Estado moderno. Ibn Khaldoun, no século XIV, podia elogiar o nomadismo, que faz com que os 
nômades “sejam melhores do que os povos assentados porque... estão mais afastados de todos os maus hábitos 
que infectaram o coração dos assentados” – mas a febre de construção das nações e Estados-nação que logo em 
seguida começou a sério por toda a Europa(...).(BAUMAN, 2001, p.19-20) 
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As novas tecnologias nos unem mas sobretudo nos separam. O que deveria 

proporcionar entendimento gera conflitos imensuráveis. Ao invés de melhorar-se a qualidade 

de vida e o bem-estar do planeta borbulham as intolerâncias raciais, de gênero, de crenças, de 

poder aquisitivo. Um mundo hostil apesar de interconectado. A fome, o abandono, o 

desprezo, a indiferença. Um paradoxo descomunal permeia as relações sociais, indivíduos e 

grupos cada vez mais perto, “online”, plugados; porém, gradativamente distantes, hostis, 

desconfiados, raivosos, impacientes, vingativos, bélicos. Intolerâncias sofisticadas, não 

reveladas, “estados de sítio” não declarados, genocídios, guerras civis em favelas dos 

Periféricos e nos condomínios de luxo dos Centrais. Atônitos, silenciosos, cúmplices, apenas 

observamos. Inertes, omissos. 

O cenário pós-moderno brasileiro é colorido e em tons de cinza. Tem letreiros em gás 

neon, computadores em rede, televisão digital mas carro-de-boi, radiolas de ficha e 

aguardente. O local no global, o verso global do local, seu anverso. O particular convivendo 

com o universal. O inovador e o tradicional. Tensões, disputas. Desterritorialização. Estar no 

mundo e ser do mundo. Pertencer a um núcleo familiar mas ser do planeta. Envolver-se em 

causas sócio-ambientais e violentar, agredir física ou moralmente a(o) companheira(o) em 

casa. Contradições, paradoxos. 

Nessa ambiência furta-cor, de identidades espiraladas e fugidias, desenha-se 

movimentos culturais. Ideologizados ou não. Reunidos para “estar junto à toa”. Tribos, 

urbanas ou não, se formam, crescem, consolidam-se para depois esvair-se no ar. Trânsito 

frenético de identidades descartáveis, veste-se a “cara” do momento, da moda, do que está 

“in” ou “cult”. Heller (2002) comenta sobre três gerações ou ondas surgidas após a Segunda 

Guerra Mundial, a do “Existencialismo”, a da “Alienação” e a “Pós-Moderna”, as quais 

enfocaremos em um outro capítulo a seguir.  
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Segundo Heller (2002, p.208), a “história é primeiro e acima de tudo, social e cultural; 

é a história da vida diária de homens e mulheres. Posta sob cerrado escrutínio, a história 

revelará mudanças que incluem uma revolução social”. De acordo com a autora, as três ondas 

de movimento cultural são as principais “despenseiras” dessa transformação. Apesar de não 

terem alterado o “navio”, mudaram o oceano onde navega o “navio”. 

Dentre os movimentos culturais pernambucanos, destaca-se o Movimento Manguebit 

ou  Manguebeat, ocorrido em meados da década de 90 e que teve como seu expoente máximo,  

o músico Chico Science13, ex-Loustal e ex-Lamento Negro, que obtém êxito e 

reconhecimento local, nacional e no exterior, juntamente com o grupo Nação Zumbi14. Na 

                                                 
13 Movimento Mangue: Liderado a Nação Zumbi, Chico Science, junto com Fred 04, da Mundo Livre S.A., 
lança em 1993, em Recife, o “Manifesto Caranguejos com Cérebro”. E, juntamente com mais um grupo de 
amigos, desencandeia uma operação desentupimento “das artérias enfartadas” da cultura recifense. Em pouco 
mais de três anos de carreira e dois CDs, ele e a banda encetavam uma meteórica carreira internacional 
participando de importantes festivais nos EUA e Europa, com matérias laudatórias na principais revistas 
especializadas americanas e européias. Reconhecimento internacional tão imediato só havia acontecido antes 
com a Bossa Nova (TELES, 2002, p.9).  
14 Nação Zumbi: “banda intrigante: sempre muito fácil de se ouvir e de se gostar – e cada vez mais difícil de 
definir. Futura, seu sexto álbum, espécie de síntese brilhante desses treze anos de carreira, e marco de sua 
consagração como banda internacional, é também um disco avesso a classificações fáceis. A presença do 
novaiorquino Scotty Hard como produtor dá a dica de um approach possível: Hard f oi o engenheiro responsável 
por clássicos do hip hop como De La Soul Is Dead e Wu-Tang Forever. Ele já tinha roubado a cena mixando o 
álbum anterior da Nação. Mas, por mais que Futura se aproveite da destreza tímbrica do gringo, de seus filtros 
ácidos e beats em planos bem-delineados, este não é um disco de hip hop – e nem sequer de electrorock. Na 
verdade, os usuais scratches foram substituídos por breves efeitos em equipamentos vintage (moog, rhodes, 
vocoder, casio, synkey; nos quais a banda e o produtor se revezam). A Nação Zumbi se equilibra cada vez 
melhor entre o seu poderio rítmico inquestionável (sempre a cargo de Toca Ogan, Gilmar Bolla 8, Pupillo, 
Marcos Matias e Da Lua), e climas e melodismos cada vez mais ricos e imagéticos. A (est)ética grupal da Nação 
Zumbi na verdade parece conectar duas épocas de exuberância e generosidade social e cultural. Cunhando o 
sensacional termo “psicodelia em preto-e-branco”, eles bebem cada vez mais na fonte groovy do início dos anos 
70 (o dub, o soul-funk, o afrobeat, o nacionalíssimo samba-rock-soul, e até num quê das trilhas de Ennio 
Morricone ou de John Barry presente em algumas guitarras melífluas de Lúcio Maia) para projetar um futuro de 
tecnocoletivismos, de guerrilhas psicossônicas... A Nação Zumbi é dona de um show poderosíssimo, testado e 
reverenciado nos palcos de festivais de todo o Brasil, da Europa e EUA (e que foi devidamente registrado num 
ótimo DVD). Ao vivo, o repertório mesclado de todas as fases se impõe pela força quase ritual da apresentação, 
e pelo impacto propriamente físico do som. Futura, o novo álbum da Nação Zumbi, deve render várias músicas 
para o repertório standard do grupo. “A Ilha”, “Voyager” e a mística “Vai Buscar”, por exemplo, tem um poder 
de fogo funk-rock setentista, apoiado nos baixos turbinados de Dengue, com aquela pegada que faz da Nação o 
que ela é. Mas Futura é variedade. “Na Hora de Ir”, inspirada pelo frevo e por Roberto Carlos, torna-se um 
drum’n’bass orgânico e cinematográfico, com o reforço da guitarra alternadamente jazzy e sci-fi de Catatau 
(Cidadão Instigado). Esse velho colaborador da Nação que comparece ainda no baião-blues psicodélico de “Pode 
Acreditar” e em “Memorando”, onde a malemolência do afrobeat e da ciranda é mais notável. Os ritmos 
pernambucanos flertam ainda com o space-rock e o western-spaghetti em “Respirando”, e com o metal 
progressivo em “Sem Preço”, um acid-frevo cuja mistura inusitada de sopros (a cargo de Maurício Takara, do 
Hurtmold), guitarras e synth aproximam curiosamente a Nação Zumbi do Mars Volta. O tal Morricone ainda 
contamina, entre outras, o dub-rock que dá título ao álbum, e “Hoje, Amanhã e Depois”, onde as congas 
alimentam uma certa pasión latina rebatida pelo vocoder (aquela voz de robô típica da disco). Já na lenta, 
climática e instrumental “Nebulosa”, o berimbau duela com a guitarra viajante. Finalmente, Kassin providencia 
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contemporaneidade, há dois principais estilos musicais que representam o estado de 

Pernambuco no Brasil e no mundo: o Frevo –  passando pelo maracatu, coco de roda, ciranda, 

caboclinho, embolada - e o Manguebeat, tendo como aparente “desdobramento” a atual cena 

“Pós-Mangue15”. Mas, sobretudo, a sua vertente roqueira independente - que se encontra 

apartada da origem manguística - intitulada nesta pesquisa de ‘pós-mangue’ - com 

minúsculas, já que vem tão somente após o Mangue - compartilhando com este apenas 

vínculos de tempo e espaço, principal objeto de pesquisa desta investigação.  

A delineação do corpus de estudo se deu a partir da escolha de três bandas 

consideradas “marginais”, alternativas, independentes, pertencentes à cena roqueira, tida 

enquanto ‘pós-mangue’ pernambucana: Vamoz!, The Playboys, Subversivos. O Vamoz! pelo 

fato de tocar rock com letras em inglês e estar obtendo um relevante destaque tanto na mídia 

local quanto nacional, sobretudo, no período em que ocorria a pesquisa, e por simbolizar a 

cena indie que prolifera nos últimos anos em Pernambuco. The Playboys por fazer um som 

aparentemente descompromissado, com humor e parodia, compondo letras que servem de 

“guia” na cena, despertando para o aprofundamento e imersão nas questões, conflitos, lutas, 

                                                                                                                                                         
beats de gameboy para o technosurf (!) “O Expresso da Elétrica Avenida”. Futura pode ser considerado a 
conclusão da segunda trilogia do grupo, a “trilogia da afir-mação”. Se a primeira trinca (Da Lama ao Caos, 94; 
Afrociberdelia, 96; CSNZ, 97) cobre a fase bombástica e inicial da Nação, ainda com Chico Science, este 
segundo tripé iniciado com Rádio S.AMB.A. (2000) e continuado com Nação Zumbi(2002) chega agora ao seu 
ápice. A Nação Zumbi não tem mais nada a provar. Futura – CQD. Em outra analogia brincalhona, a banda se 
define como um filme feito em parceria pelo cineasta-mascate Simeão Martiniano e por Jim Jarmusch. A 
diversidade de Futura é síntese não só da Nação Zumbi como banda em si, mas do seu constante caleidoscópio 
de iniciativas e projetos paralelos, em anos de know how adquirido em diferentes frentes. Aí cabem desde a 
ótima trilha para o longa Amarelo Manga, a bem-sucedida carreira de produtor do baterista Pupillo, bandas 
paralelas como Los Sebozos Postiços e a Orquestra Manguefônica, até a experiência de Lúcio Maia como 
guitarrista da banda nu-metal de Max Cavalera. Frequentemente disfarçados sob pseudônimos provocativos 
(Pixel 3000, Jackson Bandeira, Amaro Satélito, Djeiki Sandino, Nino Broccolli, Fortrex), os guerrilheiros da 
Tropa de Todos os Baques reafirmam seu recado. ‘Manifestando e contaminando pelos fones nunca surdos/ 
microfones nunca mudos/ através das entidades sampleadas que dançam o absurdo/ nos canteiros da galáxia 
nervosa/ falando com o ouvido do mundo/ plugue-se/ ligue-se e vá longe”. (Release por Alex Antunes). Nação 
Zumbi. Disponível em: http://trama.uol.com.br/nacaozumbi. Acesso em: fev.2008. 
 
15 Pós-Mangue: cena cultural, plural, permeada por manifestações na música, vestuário, gírias, gestos, dança, 
teatro, cinema, literatura. Caracterizadamente pós-moderno, cosmopolita, central. Marcado por um estilo 
singular de ser, estar, parecer, consumir, revelar, beirando um determinado narcisismo, marcadamente recifense, 
pernambucano. Musicalmente é representado pela efervecência e proliferação de bandas independentes, numa 
cena predominantemente roqueira, consolidada e reconhecida pela mídia a partir da implantação das propostas 
do Movimento Mangue que, por sua vez, ocorreu na década de 90 tendo como Chico Science o seu principal 
expoente. 
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disputas pelo poder que ocorrem na cena musical pernambucana, sobretudo, dez anos após 

Chico Science e o auge do Movimento Mangue. E, nesta seqüência, Subversivos pelo fato de 

fazer da música um “grito de guerra” por reformas políticas e sócio-econômicas, pela 

ideologia escancarada, declarada do grupo que se auto-intitula: pós-punk rock socialista; em 

princípio, um “balde de água fria” no marasmo e alienação reinantes numa sociedade 

contemporânea, midiática e cada vez mais hedonista e consumista.  

Talvez tivesse sido bem mais cômodo, ao invés de desafiador, se houvesse sido feito 

um recorte da cena a partir de critérios de seleção que privilegiassem amplitude e abrangência 

das bandas, distribuição e divulgação na mídia massificada, significativa audiência local e 

nacional, optando por grupos já consolidados no chamado mainstream da indústria 

fonográfica. Inicialmente, cogitou-se aprofundar investigações sobre as bandas: Nação 

Zumbi, Cordel do Fogo Encantado16 e Mundo Livre S/A17, expoentes máximos do rock que se 

                                                 
16 Cordel do Fogo Encantado: “A lona do circo foi desarmada. Depois de percorrer praticamente todo o país com 
o espetáculo que anunciava a passagem de um palhaço sem futuro e que rendeu indicações às mais respeitadas 
premiações musicais, o Cordel do Fogo Encantado lança seu terceiro disco: “Transfiguração”. O trabalho 
completamente autoral reflete as mudanças na trajetória do grupo, que em 1997 saiu da pequena Arcoverde, 
sertão pernambucano brasileiro, para ganhar os ouvidos e as praças do mundo inteiro. Do mergulho nos registros 
sonoros de suas origens, explorados no primeiro disco, passando pela combustão de “O Palhaço do Circo Sem 
Futuro”, dá-se a evolução musical da banda que cada vez mais apresenta uma musicalidade própria, única, forte, 
marcante e impactante. A base continua a mesma: três percussões, um instrumento harmônico e a força da poesia 
como motivo da reunião. A maturidade musical se traduz no aprofundamento de novas descobertas sonoras de 
instrumentos. A percussão é levada para um ambiente mais contemporâneo, trazendo o frescor de uma música 
inventiva e não meramente reprodutora de ritmos existentes. Com produção musical de Carlos Eduardo Miranda 
(O Rappa, Mundo Livre S/A, Raimundos, e Skank), co-produção de Gustavo Lenza (Bnegão e Mamelo Sound 
System) e mixagem de Scotty Hard ( De La Soul, Wu Tang Clan, John Spencer Blues Explosion e Nação 
Zumbi), “Transfiguração” aponta o caminho de movimentação e mutação sonora da banda. Pela primeira vez o 
processo de composição é invertido. Nos álbuns anteriores, o espetáculo nascia antes para depois virar registro 
de áudio. Agora, o disco nasce primeiro como música para posteriormente ser colocado em cena na estrada. 
Cada vez mais se aproxima a zona de limite pela qual transita o grupo, que passeia com a mesma força tanto 
pelas artes cênicas como pela musical. Isso se reflete na escolha dos produtores de “Transfiguração”. “No 
primeiro disco convidamos Naná Vasconcelos por sua capacidade de teatralização da imagem em som. No 
segundo radicalizamos assinando a própria produção musical para assumir totalmente a autoria do trabalho. 
Neste terceiro a escolha de Miranda, Lenza e Scotty Hard sinaliza essa transformação, ao optarmos por trabalhar 
com produtores de forte expressão no meio musical”, comenta José Paes de Lira, vocalista e compositor do 
grupo. “Transfiguração” é, entre os álbuns do grupo, o que apresenta maior diversidade musical. A única 
participação especial é de BNegão, na faixa “Pedra e Bala (ou Os Sertões)”. Repleto de referências, o disco 
propõe um passeio pelos universos de Graciliano Ramos, Ítalo Calvino, Nietzsche, Euclides da Cunha, Ana 
Cristina César, o beatnik de Jack Kerouak, além de Bertolt Brecht e José Celso Martinez Corrêa. A produção 
independente, que teve o patrocínio da Petrobrás, traz 15 faixas, incluindo um bônus track com um solo de 
Clayton Barros e dois poemas: “TLANK!”, de Manoel Filó; e “Canto dos Emigrantes”, de Alberto da Cunha 
Melo, com interferências e texturas sonoras de Lira com Buguinha Dub”. Trama Virtual. Release Cordel do 
Fogo Encantado. Disponível em: http://tramavirtual.uol.com.br/artista.jsp?id=34020. Acesso em: fev.2008. 
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faz a partir do Mangue nos dias atuais. Mas opta-se pelo desafio do estudo revelador daqueles 

que estão nas margens, à deriva do mercado de música que se mostra cada vez mais 

avassalador e massificante, apropriando-se da indústria cultural na busca de driblá-la, 

subvertê-la para a sobrevivência da proposta musical e ideológica dos grupos. 

Compreender como é possível o pós-mangue? o que a cena traz de novo? o que 

reinvindica? quais as estratégias inovadoras de produção, divulgação, distribuição na nova 

cena musical recifense - que revela-se cada vez mais independente, multifacetado? Deste 

modo, o objetivo geral deste estudo é analisar até que ponto a cena pós-mangue em Recife é 

                                                                                                                                                         
 
17 Mundo Livre S/A (MLSA): A história do MLSA começa no início dos anos 60, em Jaboatão dos Guararapes. 
Foi nessa cidade vizinha ao Recife que nasceu Fred Rodrigues Montenegro, hoje mais conhecido por "Zero 
Quatro". Sua biografia dos tempos pré-música é a de qualquer criança de classe média da época. Ou seja, ele 
jogou futebol, ganhou um monte de irmãos, e cantou o hino nacional no pátio da escola, no caso o Colégio 
Militar, cujas marchas ainda hoje costuma cantar em noites de embriaguez. Da infância e adolescência em 
Jaboatão, veio uma de suas futuras paixões: na vitrola da sala de estar, Jorge Ben já fazia o líder do Mundo Livre 
delirar com sua alquimia de samba, rhythm and blues, baião e o que mais viesse. Foi em Jaboatão, também (mais 
especificamente no bairro de Candeias), que, ainda um teenager, ele descobriu o poder dos palcos. A memória 
mostra nosso herói junto com os amigos numa churrascaria, assistindo ao show de uma banda terrível quando, de 
repente, foi convidado para tocar pela primeira vez numa guitarra de verdade. Mágica! Daí em diante, ter uma 
banda passou a ser uma obsessão... Seu primeiro grupo de verdade foi o "Trapaça". Estamos no início dos anos 
80, época da explosão do punk brasileiro. A influência de bandas do ABC paulista como "Cólera", "Olho Seco" 
e "Inocentes", provocou o fim precoce do Trapaça e o surgimento de sua segunda banda, a "Serviço Sujo". 
Gritando toda a paranóia em letras inspiradas no 1984 de George Orwell, Fred desfilava alfinetes, coturnos, uma 
velha e surrada pasta 007 e camisas pretas com slogans do tipo "Abaixo a Poesia". Desfilava, também, um novo 
codinome: surgia o "Rato", um sujeito e um som muito à frente de uma Recife fascinada (uma minoria) e 
indiferente ou francamente hostil (o vasto rebanho). O tédio dos anos 80 deixou a raiva do punk amadurecer, se 
transformar num cinismo calculado, e, assim, o "Serviço Sujo" deu lugar ao "Mundo Livre S. A.", um nome de 
clara inspiração Malcom Maclareana, destinado a ridicularizar a guerra fria revisitada da presidência Reagan e as 
engrenagens da indústria do disco. O "rato" dos primórdios do punk se transformou, então, em "Zero Quatro", 
disfarce inspirado nos dois últimos algarismos de sua cédula de identidade. No começo nada dava muito certo 
para o Mundo Livre. O equipamento não ajudava, o público não entendia, os shows em geral terminavam de 
maneira caótica. Recife parecia perdida no mapa da música Pop. Junto com dois dos seus cinco irmãos, o 
baixista Fábio Goró, e o baterista Tony Maresia, o band leader ia se convencendo cada vez mais de que tinha 
montado a banda certa no lugar errado. Foi só no início da década de 90 que a má sorte começou a mudar: Zero 
encontrou, através de amigos comuns, Chico Science, Jorge Dü Peixe e vários outros futuros Nação Zumbi. No 
convívio com esses camaradas ajudou a construir o movimento musical mais importante do Brasil em longos e 
longos anos. O Mangue fincou uma parabólica na lama e transformou o Recife numa outra cidade, a 
"manguetown". A partir daí, a história se acelerou e se tornou mais pública. Zero escreveu o primeiro manifesto 
do movimento e, com o Mundo Livre, amadureceu a sua peculiar mistura de samba e punk-rock, resumido na 
equação "Jorge Ben e Johnny Rotten no mesmo groove". Em 94 saiu o disco de estréia da banda, o clássico 
"Samba Esquema Noise", considerado por boa parte da crítica "disco do ano" e "disco da geração 90". Depois foi 
a vez do "Guentando a Ôia" ( 96 ) e "Carnaval na Obra" ( 98 ), também sucessos de crítica e de público, não 
obstante a absurdamente precária distribuição, que vem se refletindo em vendagens não condizentes com a 
popularidade do grupo. Em 97, Zero co-escreveu o segundo manifesto Mangue, "Quanto Vale uma Vida?", 
lançado logo depois do acidente de carro que vitimou Chico Science. A morte do companheiro malungo não 
arrefeceu os ânimos do Mundo Livre, que continuou se apresentando nos principais eventos. Mundo Livre S/A. 
Disponível em: http://tramavirtual.uol.com.br/artista.jsp?id=48339. Acesso em: fev.2008. 
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produzida por uma geração independente, de vanguarda, de contracultura e de resistência à 

Indústria Cultural e ao mercado fonográfico dominado pelas ‘majors’18.  Além disso, temos 

como objetivos específicos: 1) identificar as origens da cena contemporânea cultural que se 

convencionou chamar de “pós-mangue” e suas relações com movimentos anteriores, 

sobretudo, o Movimento Manguebeat que surgiu e se consolidou em Recife na década de 90; 

2) investigar o que há de novo, cultural e esteticamente, no pós-mangue, quais as identidades 

locais e globais, particulares e universais, individuais e coletivas, que predominam na cena; 3) 

analisar o que reivindica o pós-mangue, ou seja, quais as ideologias que prevalecem na cena; 

4) verificar até que ponto as bandas analisadas do pós-mangue rompem com as engrenagens 

da Indústria Cultural; apropriam-se de modos diferenciados de produção, divulgação, 

comercialização e distribuição de seus bens culturais ora rompendo; ora subvertendo as 

tradições de conduta de mercado típicas da Indústria Cultural ora “aliando-se” a esta, ou 

tirando proveito, de modo inventivo e irreverente. 

A escolha desta temática justifica-se pelo fato de que o pós-mangue vem gerando 

importantes influências nas produção musical local, com a proliferação de um grande número 

de inusitadas bandas, tocando diversos estilos, com arranjos, apropriações, inovações, 

bricolagens que vão do pós-punk ao pop, do indie19 ao emo, com predomínio do rock20. 

                                                 
18 Majors : gravadoras de grande porte que atuam no mercado fonográfico, como a Sony e a Trama, no Brasil, e a 
Virgin, nos EUA. “O crescimento da Internet como veículo propagador de música tem ajudado a amenizar o 
empobrecimento do som imposto pelas rádios manipuladas pelas gravadoras multinacionais, as chamadas 
majors. A cena indie nunca esteve tão forte e organizada quanto no Século XXI. E a tendência, inevitável, é o 
enfraquecimento da indústria fonográfica por conta do crescente número de downloads (legais ou ilegais) que 
vem minando o comércio de CDs, mas, por outro lado, revigorando o mercado independente. Bandas ganhas 
projeção e subseqüentes contratos com selos a partir de bem-sucedida exposição em portais virtuais” 
(FERREIRA, 2006, p.482-483)   
19 Indie: “(...)“Ser indie significa que você não ganha um tostão do seu trabalho, que você nunca faz o suficiente 
do seu selo “indie” para pagar de volta todos os seus investimentos – energia, criatividade, etc. Mas ser indie 
significa que você entende isso e então, durante o seu emprego durante o dia você pode ficar confortável com o 
fato de que: Você tem sorte de estar vivo. Você tem sorte de poder trabalhar. Você tem sorte de poder ser 
verdadeiro com a sua arte. Nada mais importa porque não tem “grande” dinheiro – você se preocupa muito 
pouco em agradar as outras pessoas além de você mesmo. Não precisa se torturar com o pensamento de como 
tudo pode cair (veja a coitada da Britnet Spears!!! Millionárias – e tão burra! Tão ridícula, tão adorada, tão não 
vale nada como artista, e mesmo assim muito rica!). Não, não – artistas indie evitam essas alturas e permanecem 
no fim do dia, como T.S. Elliot, um artista que mantém o seu trabalho durante o dia e aprende alguma outra coisa 
sobre esse mundo. E de uma forma, escapa através a sua arte para o seu próprio espaço de fantasia e alegria. É o 
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Repercutindo no modo de fazer música local e nacional; obtendo, inclusive, reconhecimento 

na mídia local, nacional e internacional. A cena musical recifense “pós-mangue” consolida-se 

cada vez mais, sobretudo, após o descortinamento provocado pelo Manguebeat durante a 

década de 90, e neste início de novo milênio conquista vez, voz e espaço no mercado 

fonográfico e na indústria 

cultural. Ao invés de enfraquecer 

a retomada do fazer música 

com qualidade e com sotaque 

regional, proposto por Chico 

Science, propondo o 

diálogo entre o universal e o 

particular, ainda com o 

falecimento do líder e 

articulador musical e 

cultural, que convoca a uma 

revalorização e renascimento 

de uma cidade “Mangue”, e 

seus seguidores, admiradores, 

as maguegirls, os mangueboys, 

habitando e revigorando a 

lama dos maguezais, fazendo “as pazes” com suas origens culturais e ritmos regionais mas 

num diálogo atento, plugado, com o mundo – a desejada21 e sonhada, “Manguetown” – de 

antenas parabólicas fincadas na lama. No auge do Manguebit, Chico Science falece. Em pleno 

                                                 
21 LIMA, Fabiana Oliveira. Recife como Cidade do Desejo: um híbrido de sons e sentidos. 2007. 102 p. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
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deslocamento, num “entre-lugar”, entre Recife e Olinda, em fevereiro de 1997. Após o 

Mangue, o pós-mangue.  
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1.1 A Saga de um Nordestinado Chico ‘Severino’, o 
Science 
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  O músico Chico Science, um dos principais expoentes do Mangue 

  
 

 
 
 

O Movimento Cultural Manguebeat surge da classe22 proletária, trabalhadora, 

assalariada, em Recife, Pernambuco, em meados de 1994, como uma onda23 da periferia 

                                                 
22 Classe : o conceito de classe tem importância capital na teoria marxista. Foi o ponto de partida para a teoria de 
Marx pois significou a descoberta da Classe Proletária ou Proletariado como a “idéia no próprio real” – uma 
nova força política engajada na luta pela emancipação. Fez com que Marx concentrasse o foco na análise da 
estrutura econômica das sociedades modernas e de seu processo de desenvolvimento. Atrelados a este conceito 
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para o centro. Fortalecendo a identidade cultural local e o ressurgimento de um sentido de 

“pernambucanidade” e de revalorização da dança, da música, do vestir, do comer, do sotaque, 

do jeito de ser típico de nossa terrinha, revisitando os ritmos regionais ou estilo considerado 

“de raiz” – como o frevo, o maracatu, a ciranda e a embolada. Contando uma narrativa local, 

com o colorido do particular, mas com estruturas universais, de domínio global, como o rock 

e as guitarras elétricas. O intuito foi fazer-se entender pelo mundo afora. Levando um modo 

de ser particular, genuíno. O particular fala ao universal. O jeito de sentir e de ver a produção 

musical regional em diálogo com o jeito de ser e expressar musicalmente dos “gringos” ou 

estrangeiros gerou mais do que um híbrido estilo de música mas um movimento cultural de 

Recife para o restante do Nordeste, do Brasil e para outros países do mundo.  

A música produzida na, e pela “manguetown”, Recife, ia diretamente para o mundo, 

sem intermediários. Com as antenas parabólicas fincadas na lama do mangue dialogava-se 

com outras culturas, numa expansão de territórios e compartilhamento de símbolos, imagens 

típicas do ser humano do Nordeste do Brasil. Dito por literatos como Guimarães Rosa em 

Grandes Sertões Veredas, Euclides da Cunha, em Os Sertões, João Cabral de Melo Neto em 

“Morte e Vida Severina”. Aos mangueboys e manguegirls coube a missão de perpetuar o jeito 

singular de Chico de contar as histórias recifenses de modo musicado, encantador. Narrativas 

genuinamente “nordestinadas”(como diria Cabral de Melo Neto), que ganha força pelo 

[re]encantamento provocado pelos tradicionais ritmos musicais regionais que andavam 

adormecidos nas periferias, suburbanas de Recife e de Olinda.  

Uma Recife, compreendida como cidade cosmopolita do Nordeste do Brasil mas cheia 

de mazelas, afundada, mergulhada na lama. Ainda assim, como fênix, ressurge das cinzas 
                                                                                                                                                         
inicial, observa-se: Classe dominante ou economicamente dominante que domina e controla todos os aspectos da 
vida social; Classe Média, corresponde ao termo francês bourgeoisie e significa aquela parte das classes 
proprietárias que se distinguia da aristocracia, utilizada por Marx, no sentido de “pequena burguesia” – classe ou 
camada social que está entre a burguesia e a classe operária.(BOTTOMORE, Tom. Dicionário Crítico do 
Pensamento Marxista. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2001, p.21) 
23 Onda: ou “geração” são termos mais precisos que “movimento”. Embora ondas consistam de movimentos 
culturais e sociais, alguns movimentos continuam por gerações em linha direta, em vez de aparecerem em ondas; 
o feminismo é um exemplo ótimo (HELLER, 1998, p.197). 
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simbolizada neste caso pela lama, e revigora o jeito caranguejo de ser. Gestos, dança, canto, 

vestimentas, sotaque, volta a permear o imaginário dos recifenses. Uma releitura de nossa 

imponência impávida, de estado considerado em tempos áureos do açúcar, como “leão do 

norte” mas que anda rugindo baixo em relação a outras cidades do nordeste que despontam 

como novas potências, como Fortaleza(CE) e Salvador(BA). Toda uma rincha, bairrismo, 

implicância local, colocada, posta, para com os demais regionais e o restante do nacional. 

Uma tapa com luva de pelica nos artistas do eixo Rio-São Paulo, e do Sudeste, Sul e Centro-

Oeste como um todo, o Norte do país deixa quieto, irmana-se, já que é meio nordestinado 

também. Chico, o Science, nem precisou ir morar no “Sul” para obter êxito. Foi fenômeno 

artístico tipo exportação- importação, em uma carreira meteórica, marcante, decisiva para a 

cena local e nacional no resto do mundo. Desde o Tropicalismo, nada de novo no “front”, 

sobretudo, musical do país. Todo um “troco” dado por música inusitada, inovadora, de 

qualidade. Chico encantado, cantando para Recífilis(como diria o fanzine marginal Papa Figo) 

e encantando o mundo e o restante do Brasil. Nessa ordem, pois em geral se atribui maior 

valor às iniciativas culturais que têm repercussão internacional. Chico obteve êxito no mundo 

para merecer atenção da mídia local, sobretudo do eixo Rio-São Paulo.  

Desdobrando a hipótese inicial que norteia esta investigação, observa-se que o 

Movimento Manguebeat parte da periferia atinge o centro e se mantêm central. Obtendo um 

vertiginoso crescimento, espalhou-se, contaminou o mundo, ensaiou uma certa maturação, 

mas recaiu em inusitado “declínio” nos anos que se seguiram à morte de seu idealizador e 

fomentador que falece no auge do movimento cultural, nas vésperas do carnaval, em fevereiro 

de 1997. As narrativas míticas precisam ser recontadas, reinventadas, morre o ser humano 

singular, “Chico Science” e [re]nasce, revigora-se a “mitificação” de Chico, nas bandas: 

Nação Zumbi, no vocal Jorge Du Peixe, Mundo Livre S/A com Fred Zero Quatro, e Cordel do 

Fogo Encantado de Arcoverde (PE) – tendo como líder, Lirinha – que dão seqüência, 
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prosseguimento à iniciativa de revigoração da identidade cultural local, genuinamente 

pernambucana. Como um “mito24”, heróico, Prometeu25 ressuscitado, ocidentalizado, vai 

sendo contado, recontado, sendo constantemente [re]alimentado por novas manifestações 

culturais que lhe fazem referência seja na música, no teatro, na dança, nas artes plásticas, no 

cinema. Chico Science representa um “heróico salvador”, reificador, da cultura “popular” 

atribuindo-lhe uma revalorização por meio da introdução de equipamentos elétricos nas 

composições musicais bricolando a ritmos regionais conhecidos, como o frevo, o maracatu. O 

movimento Manguebeat caracterizou-se por colocar em aproximação, em diálogo o rural e o 

urbano, o periférico e o central, o local e o global, o particular e o universal. Nestes 

termos, parece representar liquidez, sendo um movimento tipicamente pós-moderno26, de 

                                                 
24 Mito: na interpretação ético-psicológica de Paul Diel, as figuras mais significativas da mitologia grega, em 
particular, representam, cada uma, uma função da psique e as relações entre elas exprimem a vida psíquica dos 
homens, dividida entre as tendências opostas que vão da sublimação à perversão. Outras interpretações à maneira 
de Evêmero (séc. IV a.C) viram os mitos como representação da vida passada dos povos, sua história, com seus 
heróis e suas façanhas, sendo de alguma maneira reapresentada simbolicamente ao nível dos deuses e de suas 
aventuras: o mito seria uma dramaturgia da vida social ou da história poetizada. Para Platão, era uma maneira de 
traduzir aquilo que pertence à opinião e não à “certeza científica”. Sejam quais forem os sistemas de 
interpretação, eles ajudam a perceber uma dimensão da realidade humana e trazem à tona a função simbolizadora 
da imaginação. Ela não pretende transmitir a “verdade científica”, mas expressar a verdade de certas percepções 
(...) o que importa discernir é seu valor simbólico, que lhe revela o sentido profundo (CHEVALIER e 
GHEERBRANT, Dicionário dos Símbolos, 1993, p.611-612). 
25 Prometeu : significa “o pensamento que prevê”. O mito de Prometeu situa-se na história de uma criação 
evolutiva, marca o advento da consciência, o aparecimento do homem. Prometeu teria roubado de Zeus, o 
símbolo do espírito, sementes do fogo, outro símbolo de Zeus e do espírito, tenha ele tirado as sementes da roda 
do sol, tenha ele tirado as sementes da forja de Hefestos, para trazê-las à Terra. Zeus o teria castigado 
acorrentando-o a um rochedo e lançando sobre ele uma águia que devorava o seu fígado. Símbolo dos tormentos 
de uma culpa reprimida e não expiada. Quanto a Prometeu, de sutis desígnios, Zeus o condenou com laços 
inextricáveis, peias dolorosas atadas a meia altura de uma coluna. Depois, soltou sobre ele uma águia de asas 
abertas, e a águia comia seu fígado imortal, e o fígado voltava a se formar durante a noite, em tudo igual ao que, 
durante o dia, havia sido devorado pelo pássaro de asas abertas. Para Bachelard, o mito de Prometeu ilustra a 
vontade humana de intelectualidade. (...) O complexo de Prometeu seria todas as tendências que nos levam a 
saber tanto quanto nossos pais, mais que nossos pais, tanto quanto nossos mestres, mais que nossos mestres. O 
Complexo de Prometeu é um complexo de Édipo da vida intelectual (CHEVALIER e GHEERBRANT, 
Dicionário dos Símbolos, 1993, p.745-746). 
26 Pós-Moderno: a fluidez é a principal metáfora para o estágio presente da era moderna. O que todas essas 
características dos fluidos mostram, em linguagem simples é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não 
mantém a sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço e nem prendem o tempo. 
Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a 
significação no tempo (resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos não se atêm muito 
a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles, o que conta é o 
tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas ‘por um momento’. E 
certo sentido, os sólidos suprimem o tempo; para os líquidos, ao contrário, o tempo é o que importa. Ao 
descrever os sólidos, podemos ignorar inteiramente o tempo; ao descrever os fluidos, deixar o tempo de fora 
seria um grave erro. Descrições de líquidos são fotos instantâneas, que precisam ser datadas.(...) A extraordiária 
mobilidade dos fluidos é o que os associa à idéia de ‘leveza’. Há líquidos que, centímetro cúbico por centímetro 
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ruptura, de rompimento, de contracultura, de vanguarda, talvez ainda mais do que o 

movimento pós-mangue27, que representa em termos de inovação cultural e musical, 

acomodação, conformismo, é mais integrado do que apocalíptico, sendo gestado e 

desenvolvendo-se, sobretudo, a partir da morte de Chico Science, de 1997, sobressaindo-se no 

atual cenário contemporâneo. 

O chamado pós-mangue surge em meio às “cinzas”, em período de estiagem criativa, 

de ressecamento, sertanização de uma lama revigorada, elevada ao status de “cult”, no 

período do boom do Manguebeat. O movimento cultural da classe média, permeada por 

Cabras Aladas, por maracatús de brancos, por forró estilizado, regado a pagode e a tecnobrega 

está longe de ser uma ruptura. Caracteriza-se mais por realinhamento, readequação, 

reordenamento. O caos fecundo e criativo do mangue, da lama, das raízes, cedem espaço para 

uma mutilação dos ritmos regionais, uma distorção, uma discrepância geral, um certo ar de 

que “estamos perdidos mas estamos aí”. Perde-se o rumo cultural novamente.  

                                                                                                                                                         
cúbico, são mais pesados que muitos sólidos, mas ainda assim tendemos a vê-los como mais leves, menos 
‘pesados’ que qualquer sólido. (...) Os tempos modernos encontraram os sólidos pré-modernos em estado 
avançado de desintegração; e um dos motivos mais fortes por trás da urgência em derretê-los era o desejo de, por 
sua vez, descobrir ou inventar sólidos de solidez ‘duradoura’, solidez em que se pudesse confiar e que tornaria o 
mundo previsível, portanto, administrável. (...) ‘A rigidez da ordem é o artefato e o sedimento da liberdade dos 
agentes humanos’. Essa rigidez é o resultado de ‘soltar o freio’: da desregulamentação, da liberalização, da 
‘flexibilização’, da ‘fluidez’ crescente, do descontrole dos mercados financeiro, imobiliário e de trabalho, 
tornando mais leve o peso dos impostos etc. (...) A modernidade significa muitas coisas, e sua chegada e avanço 
podem ser aferidos utilizando-se muitos marcadores diferentes. Uma característica da vida moderna e de seu 
moderno entorno se impõe, no entanto, talvez como a ‘diferença que faz a diferença’; como atributo crucial que 
todas as demais características seguem. Esse atributo é a relação cambiante entre espaço e tempo. A 
modernidade começa quando o espaço e tempo são separados da prática da vida em si, e assim podem ser 
teorizados como categorias distintas e mutuamente independentes da estratégia e da ação; quando deixam de ser, 
como eram ao longo dos séculos pré-modernos, aspectos entrelaçados e dificilmente distinguíveis da experiência 
vivida, presos numa estável e aparentemente invulnerável correspondência biunívoca. Na modernidade o tempo 
tem ‘história’, tem história por causa de sua ‘capacidade de carga’, perpetuamente em expansão(...). (BAUMAN, 
2001). 
27 Pós-Mangue: é uma cena artístico-cultural que envolve música, teatro, dança, cinema e diversas manifestações 
artístico-culturais, intutilada desse modo sobretudo pela mídia nos últimos anos após o falecimento de Chico 
Science. O cenário musical considerado ‘pós-mangue’ é composto em sua maioria por bandas independentes que 
tocam para uma platéia reduzida mas leal que acompanha a trajetória dos grupos, conhecem as canções, cantam 
junto nos shows, baixam músicas em MP3 dos sites e intercambiam com os amigos por e-mail, MSN ou nas 
reuniões entre amigos com seus Ipod’s nos barzinhos ou nas baladas das casas noturnas da cidade. Nessas 
formações musicais pós-mangue, predomina o estilo rock’n’roll, como Barbis, Carfax, Chambaril, Eta Carinae, 
Mellotrons, Parafusa, Rádio de Outono, Vamoz!, Variant, Volver, Superoutro. Em geral, rejeitam a cultura 
regional. Enquanto remascentes negam o fim do movimento mangue, diversas bandas dissontantes levantam suas 
‘bandeiras’. Percebe-se que predomina uma forte rejeição ao ‘ufanismo regionalista’ e que as bandas cada vez 
mais buscam uma profissionalização visando se legitimarem no mercado. (Revista Continente Multicultural, 
v.70, ano VI, out.2006). 
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Desaparecem os mangüísticos, Mestre Ambrósio de Siba28, Chão e Chinelo de 

Adriano Xiló, o Comadre Fulozinha29 – de Isaar do DJ Dolores e Santa Massa - mas como 

resistência da música raiz temos Cascabulhos, Azabumba com Publius; Alê Leão fazendo 

carreira solo e todo o seu repertório genuinamente regional, trabalho comprometido de resgate 

da cultura local; a jovem cantora Isaar, com vez e voz inconfundível, em trabalho solo, com 

releituras, reinvenções antenadas contemporâneas; a resistência de Tiné, com o “Segura o 

Cordão” – disco independente lançado em 2004; a recente banda Fim de Feira30 liderada por 

Bruno Lins, revelação no São João em 2007, produzindo um legítimo forró pé-de-serra, som 
                                                 
28 Siba: um dos criadores do grupo Mestre Ambrósio, Siba Veloso empreendeu uma manobra ousada. Trocou a 
agitada São Paulo pela tranqüila Nazaré da Mata e passou a conviver com músicos como Biu Roque, Mané 
Roque, Cosme Antônio, Roberto Manoel, Dyogenes Santos, Galego, Zeca. Para tanto, teve que se despir de 
costumes aprendidos na universidade e imergir na cultura dos novos companheiros de grupo. O grupo já gravou 
um disco, está em preparo de outro e tem feito apresentações pelo Brasil afora e constantes turnês pela Europa. 
Disponível em: http://www.musicadepernambuco.pe.gov.br/artista.php?idArtista=1. Acesso em: fev.2008. 
 
29 Comadre Fulozinha: “tem como base a percussão e as vozes, numa mistura de ritmos com influências 
variadas, usando pandeiros, congas, zabumba, bombo, ilú, cavaquinho, rabeca, violão e saxofone. Criada em 
1997, tem dois CDs gravados o "Comadre Florzinha" (CPC Umes) e "Tocar na Banda" (Ybrazil). Entre 2000 e 
2001 fez sua primeira turnê internacional, com apresentações em festivais no Canadá, Estados Unidos, Bélgica, 
Suíça e França, participou do festival Strictly Mundial e Mercado Cultural em Salvador. Em 2003 tocou na noite 
de encerramento do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, na Fête de la Musique, em Paris e gravou o 
programa “Ensaio” da TV Cultura. Em 2005 tocou no teatro Volksbühne, em Berlim, integrando o show 
“Música Mestiça”, dentro do projeto de apresentações da peça “Os Sertões”, do Teatro Oficina. Tem 
participações em CDs como “Por Pouco”, da banda Mundo Livre S/A; “Contraditório?” e “Dj Dolores e 
Aparelhagem”, de Dj Dolores; “Original Olinda Style”, da banda Eddie; “BSC” da Bonsucesso Samba Clube; 
“Pernambuco Falando Para o Mundo”, de Antônio Nóbrega, “Jornal da Palmeira”, de Erasto Vasconcelos, entre 
outros. Participou também das coletâneas “Baião de Viramundo”, “Pernambuco em Concerto IV”, “Reiginaldo 
Rossi”, “Music from Pernambuco” e “Música de Pernambuco”. Participou da criação coletiva da trilha sonora de 
“Os Sertões - A Terra” (como integrantes do “Côro 2002”), vencedora do Prêmio Shell de Teatro SP-2002 na 
categoria Melhor Trilha Sonora. Participa das trilhas sonoras da peça e do filme “A Máquina”, de João Falcão, 
dos filmes “Deus é Brasileiro”, de Cacá Diegues, “Fábio Fabuloso”, de Ricardo Bocão, “Enjaulado”, de Kléber 
Mendonça Filho e “Narradores de Javé”, de Eliane Caffé. Em 2006 realizou shows em São Paulo no Teatro 
Oficina, Teatro Brincante, bar Sarajevo, nos SESCs Vila Mariana, Pinheiros e Consolação. Em 2007 tocou nos 
SESCs Ipiranga e Campinas e no evento Encontro de Comadres em Recife. Em abril fará shows e oficinas de 
percussão no Festival Tensamba, nas Ilhas Canárias, Espanha. Ainda em 2007 será gravado e lançado o terceiro 
CD da banda”, segundo afirma release da banda. Em sua atual formação é composta por Karina Buhr, voz, 
percussão, rabeca, composições e desenhos, Letícia Coura, cavaquinho, violão, voz e percussão, Flávia Maia, 
voz, percussão, Dani Zulu, voz e percussão, Mairah Rocha, voz, gaita e percussão, Marcelo Monteiro, sax e 
flauta. Disponível em: http://www.myspace.com/comadrefulozinha. Acesso em: fev.2008. 
 
30 Fim de Feira: grupo musical surgido em Recife, Pernambuco, no ano de 2004, que tem como principal 
objetivo integrar música regional e a poesia produzida nos sertões nordestinos. Lançando mão de ritmos 
tradicionais como o baião, o coco, o choro e o samba, o conjunto procura preservar as raízes culturais da nossa 
região e dar profusão ao legado deixado pelos poetas e cantadores de viola do nordeste. A origem do nome Fim 
de Feira se reflete no espírito do grupo e remete a um verso homônimo do poeta Dedé Monteiro, da cidade de 
Tabira, no Pajeú pernambucano, que descreve a riqueza de informações e o universo brincante, criativo e 
universal das ferias do interior. Formação: Bruno Lins, Edinho, André Nunes, Marcello Coelho, Gustavo 
Mendes, Tomzinho. Disponível em: http://www.myspace.com/fimdefeira. Acesso em: fev.2008. 
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honesto, autêntico e comprometido com as raízes culturais regionais; o Siba e a Fuloresta do 

Samba31 liderado pelo rabequeiro Siba Veloso, idealizador do marcante Mestre Ambrósio, 

dentre outros marginais da música regional revisitada, recontada.  

Observa-se sobretudo nas bandas alternativas de rock, uma decadente caretização da 

música produzida em Recife, Pernambuco, Nordeste do Brasil, que passa (ou retorna, volta?) 

a ser produzida com predominância do sotaque das guitarras elétricas, samplers32 e sons 

distorcidos, dos “gringos” americanalhados – inclusive, percebe-se uma significativa 

influência, ou seja, interferência, aculturação por assimilação e punjança de estilos musicais 

oriundos e amplamente divulgados pelos Estados Unidos, denotando um arraigado 

imperialismo cultural local que acaba sendo - aqui ou acolá - entremeada por um uso 

subestimado, que soa apropriação ou expropriação da cultura regional local, de modo 

estereotipado, “non sense”, fora de propósito, típica forçação de barra, com o uso inadvertido, 

                                                 
31 Siba e a Fuloresta do Samba: Siba e a Fuloresta do Samba: [Release da banda no site MySpace, disponível em 
inglês]: Born in the cosmopolitan city of Recife, but from a family until this day linked to its rural origins, Siba 
began a long history of learning and collaboration with the traditions of the Mata Norte of Pernambuco state, 
exercising through the years the fundamentals of the art of rythmic poetry, becoming on the main masters of the 
new generation of ciranda and maracatu nowadays. At the same time, as a member of Mestre Ambrosio’s group, 
he developed an innovative and personal musical language, where the dialogue between traditional and 
cosmopolitan, past and present, street and stage are an unmistakable brand. In 2002 after seven years living in 
the city of São Paulo, Siba decided to return to Pernambuco state to reunite the Fuloresta band, formed by 
traditional musicians from Nazaré da Mata, a small town of 30000 inhabitants located 60km from Recife. In 
2003, in a mobile studio in the rural zone in Nazaré, Siba e a Fuloresta recorded their first CD , that also was 
released in Europe by the French label, Outros Discos. The band played in different venues in Brazil and also did 
three tours in Europe from 2004 to 2006, in countries like France, Holland, Germany and Belgium, developing a 
unique adaptation of the music from long duration street parties to the condensed stage format. "We never 
experience our past or tradition as a cage. On the contrary, our tradition offers us a vast vocabulary, and we do 
our best to use all of it every day and especially all night long. It is impossible to reproduce the way we involve 
the whole community in poetry and collective dancing during the whole night, although the hour or 90 minutes 
that a festival can offer us will provide a very good opportunity to catch a glimpse of our actual musical impact.” 
as Siba explains. In live performances, the Fuloresta – anywhere in the world, evokes its roots and offers the 
spectator a hedonist evening that people from the Zona-da-Mata know how to do : crazy and unexpected, full of 
beautiful images and free improvisation from the depths of the soul. Now, in 2007, Siba is working on the 
second CD with Fuloresta: “Toda vez que eu dou um passo/O mundo sai do lugar” (“Every step I take the world 
changes place.), in partnership with “Ambulante Discos”, a label owned by producer Beto Villares, who is also 
Siba´s partner in “Fuloresta do Samba”.  Atual formação da banda: Siba Veloso, Voice, Bass Drum, Biu Roque - 
Percussion and Voice, Mané Roque, Shaker and voice, Cosmo Antônio, Percussion and voice, Zeca- cuíca, 
Roberto Manoel- Trumpet, Galego do Trombone, Trombone, João Minuto, Tenor Sax, Bolinha- Tuba. 
Disponível em: http://www.myspace.com/sibaeafuloresta. Acesso em: fev.2008. 
 
32 Sampler: em síntese, dispositivo digital que grava som como informação digital que pode ser manipulada e 
aproveitada (LEONARD, Hal. Dicionário Musical de Bolso, 1996, p.138). 
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indevido, de instrumentos tipicamente regionais, tradicionais como abê, alfaia, pandeiro, 

agogô, tambores típicos do candomblê, caxixi, maracá, ganzá, djembê, dentre outros.   

Após o Mangue, sobrevive um movimento cultural recifense tipicamente pós-

moderno, contemporâneo, genuinamente urbano, cosmopolita. Com fusão e coexistência de 

várias tribos, guetos, formas de ser, estar e, sobretudo, de parecer. Caracterizado por um 

distanciamento da música tradicional, raiz, regional. Há um redirecionamento de energias, 

vibrações, intenções, pensamentos, atitudes, produção musical, do global ao local. Inverte-se 

o fluxo até então imantado, apregoado por Science. Menos resistência, mais acomodação, 

subalternação aos estilos dos países centrais. Predomina o culto aos estilos mais massificados, 

homogeneizados, reconhecidos, legitimados e gravados pelas majors (grandes gravadoras, 

como a Sony33 Music Brasil). Reproduz-se hits novelescos nas radios com o jabá34 pago pelos 

selos e gravadoras famosas como a Sony, Trama35, com reforço da pirataria física e virtual, a 

nova formatação, plataforma do cenário da indústria fonográfica é assustador, perverso. 

Proliferam exatamente os estilos alavancados pelas grandes gravadoras, consideradas majors, 

como a Sony/BMG, a Virgin/EMI36, dentre outras. O amplo consumo de música restringe-se 

ao que os produtores decidirem apostar. Os capitalistas, provedores, mantenedores da 

engrenagem da indústria cultural em geral, sobretudo, as regras ditadas pelo mercado 

fonográfico. 

                                                 
33 Sony Music/BMG: empresa global atuando na área de música que vem fazendo parceria com diversos artistas 
renomados; atua inclusive na divulgação de artistas locais. Metade da Sony Music Entertainment pertence a 
Bertelsmann A.G. e os 50% restantes permanecem com a Sony Corporation of America. (SONY BMG. 
Disponível em: http://www.sonybmg.com. Acesso em : 5 jan.2008). 
34 Jabá : propina paga pelas gravadoras aos radialistas para serem executadas com regularidade músicas e artistas 
de suas preferências.(FERREIRA,2006,p.481) 
35 Trama: fundada pelos brasileiros João Marcello Bôscoli e os irmãos Cláudio e André Szajman, a Trama criou 
a Trama.com, que abriga os sites dos artistas, disponibiliza vídeos, entrevistas e versões exclusivas de suas 
músicas, além de divulgar notícias do mundo da gravadora. A Trama acredita na internet sendo a primeira 
gravadora brasileira a vender faixas avulsas por download e realizar ações com MP3, além de comercializar seus 
produtos online e produzir músicas exclusivamente para a internet. (TRAMA. Disponível em: 
http://trama.uol.com.br/portalv2/home/institucional.jsp. Acesso em 5 jan.2008).  
36 Virgin: A Virgin Records pertencia inicialmente ao Virgin Group, tendo sido criada pelo bilionário britânico 
Richard Branson. A Virgin Records é uma das maiores editoras musicais no mundo pertencendo atualmente à 
EMI. (VIRGIN. Disponível em: http://www.virginrecords.com/home/aboutus.html. Acesso em: 5 jan.2008). 
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Em termos de produção e consumo cultural no que se refere a música contemporânea, 

observa-se que na pós-manguetown Recífilis do crack, da violência, do estresse, da síndrome 

do pânico, do desemprego, situada no estado de Pernambuco, região Nordeste do Brasil, 

ocorre um cenário musical miscigenado, glocalizado, semelhante ao das grandes metrópoles 

monopolizadoras-monopolizantes situadas em países centrais, ocidentais, centros urbanos de 

origem das principais transnacionais, globalizados, templos do individualismo, da 

centralização de poder. De retorno a este país Brasil, de vários brasis, considerado periférico, 

de arquétipos relacionados ao futebol, ao agronegócio, ao etanol, ao samba, à exploração de 

mulheres e ao turismo sexual, percebe-se um predomínio do consumo de música global, ou 

world music, do rock internacional revisitado, requentado, influenciando principalmente o que 

se produz e o que se consome nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, sobretudo no Eixo Rio-

São Paulo e em Brasília, capital federal. É de um ambiente, de uma atmosfera assim 

cosmopolita e global que borbulha aparentemente do nada uma banda de êxito e 

reconhecimento internacional como a paulista Cansei de Ser Sexy. Roquezinho gringo, 

yankee, esquisito, intragável, para o apuro sonoro da manguetown que desfalece mas insiste, 

regogita. 

 

 

1.2 De Volta à Esquizofrênica Manguetown  

Em pleno século XXI, constata-se a coexistência de diversas e múltiplas tendências 

sonoras e culturais, ora a cena mostra-se predominantemente indie37 – com o reconhecimento 

                                                 
37 Indie: 3.“Indie é um trabalho étnico que evita a maioria do locais estabelecidos em favor de fazer você 
mesmo”, Eric, Black Dice. “Ser indie’ é papo de jornalista, como não pertenço a classe, não me perguntem mais. 
E eu não sou indie”, Claudio, Chambaril. “Ser indie é negar ser indie”, Dú (Causador) Slag. “Indie = 
independência = liberdade para criar novas músicas”, Stephen Telescopes. “Alternativo? Hum... 
‘Indiependente’? Na verdade nunca ninguém se auto denomina indie certo? Pelo menos eu nunca presenciei isso! 
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da carreira impulsionada de modo independente pelo Vamoz!38, a Carfax, os Astronautas, The 

Playboys39 – tendo como seguidores deste tipo de estilo, pessoas em geral de classe média que 

curtem som “alternativo" que rompe com o esquema imposto pelas majors, estilo 

caracterizado por bandas que não são lançadas por gravadoras conhecidas e que seguem um 

estilo independente - há ainda nesta categoria, o estilo indie-pop, subgênero do indie, visto por 

                                                                                                                                                         
É natural você escutar: "Hum, aquele rapaz é indie". Mas você que gosta de Belle Sebastian não é indie. Estou 
errado? Indie, All Star? Franja? Estrelinha... Bandas não conhecidas... Bandas do interior de um bairro a Leste de 
Londres? Na verdade o que realmente importa em ser ou não indie é a mente aberta para novas músicas e novas 
tendências. E é nesse indie espaço onde bandas com seu som "Alternativo (indie)" podem mostrar seu trabalho 
de uma maneira respeitada e profissional. São tantos sinônimos para indie... Ser livre, independente, chato, 
diferente, único, novo, moda, farra.... Ser indie é estar pronto para absorver, filtrar, aquele novo rock que vem 
por aí... Sendo ele cantado em português, inglês, hebráico...”. Allan, Fantastic 5. “Indie’ só significa que você 
não está em uma gravadora grande. Mas eu suponho que a maioria das pessoas vejam isso como um gênero. Pelo 
menos aqui a palavra “pop” é adicionada. Para mim ‘indiepop’ tem sido definido como música pop lançada por 
selos como Postcard, Rough Trade, Creation, Sarah Records e Labrador”, Johan, Labrador Records. “A resposta 
óbvia é indie = independente, não trabalhar com grandes gravadoras, não fazer grandes concessões ao 
establishment comercial. Mas indie também acaba denominando um tipo específico de rock que às vezes é bem 
chato e sem novidades, com bandas super-hypadas e sem tanta relevância ou novidade que justifique o hype 
(Belle and Sebastian, Strokes e vários outros) (...)” (GARCIA, Ana. Afinal, o que é ser indie? Coquetel Molotov, 
9 set. 2005. Disponível em: http://www.coquetelmolotov.com.br/pt/materias.php?cod=9. Acesso em: 18 
dez.2007). 
 
38 Vamoz!: é um conjunto musical e rítmico, que preza pelo estilo hard rock e/ou rock duro, onde o som e a 
temática nascem a partir das experiências com a música e das inspirações vindas delas. Neil Young, a estrada, 
um fuzz ligado numa garagem, Dinosaur Jr., blues, Wilco, novos experimentos x vinis saudosos, um mix entre 
60’s e 90’s e todo o “feeling” que essas essências despertam, constituem a base do Vamoz! Formado em 
dezembro de 2002 e lançando seu primeiro álbum “To the Gig on the Road” em Agosto de 2003, Vamoz! 
participou ativamente da cena underground nacional, tocando em porões e grandes festivais desde Curitiba a 
Fortaleza, o espírito “to the gig” esteve presente desde o começo. "To the Gig on the Road", o álbum de estréia. 
O primeiro disco gravado em Recife no estúdio Mr. Mouse, foi produzido pela dupla Leo D. & William P. e 
lançado em parceria com o selo Monstro Discos. O reconhecimento veio através do público nos shows e na 
estrada, além de várias indicações a prêmios locais e nacionais. Entre elas, todas as categorias na premiação dos 
melhores do ano pelo site RecifeRock!, o qual venceu na categoria “revelação”. Outras indicações em diversos 
veículos importantes do cenário independente brasileiro como o selo Midsummer Madness, o site Zona Punk e a 
revista Dynamite. O primeiro disco tem músicas registradas em varias coletâneas como Monstro Hits, 
Nasentocas Zine, Abril pro Rock 2004 e encontra-se 100% disponibilizado para download no site oficial da 
banda. Disponível em: http://www.vamoz.net. Acesso em: 15 dez.2007. 
39 The Playboys : banda que ironiza com a “cena” musical recifense. Segundo release divulgado em seu site 
oficial, a banda objetiva fazer shows em hospitais psiquiátricos, rock com instrumentos de brinquedo e letras 
sarcásticas que cultuam o absurdo. Esta é a cara da The Playboys, banda pernambucana que atua na cena 
independente desde 1996. O som transita por vários estilos da história do rock, tendo uma maior ênfase no rock 
clássico dos anos 50 e no punk rock. Além disto, a The Playboys faz experimentações sonoras com instrumentos 
de brinquedo e no palco, realizam apresentações com alto teor de teatralidade. Outra característica da banda é 
promover shows em lugares e situações inusitadas. A The Playboys organiza periodicamente o "Rock na 
Tamarineira" (festival de rock dentro do maior hospital psiquiátrico do Recife), já tocou no meio da rua e criou o 
palco 3 do Abril pro Rock ( palco clandestino montado em um stand da feira dentro do festival). Nestes 10 anos 
de existência, a banda gravou quatro discos e tocou em diversos festivais do Nordeste como o MADA (RN), 
Festival de Inverno de Garanhuns (PE), Recbeat (PE) e PAN e PE no ROCK (PE). Em 2007, a The Playboys 
lançou o videoclipe Paulo André Não Me Ouve que foi premiado no Festival de Vídeos de Pernambuco e chegou 
a estar entre os 30 vídeos musicais mais vistos no youtube na primeira semana. 
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muitos como salvação da música pop sufocada pelo marketing. Ora um predomínio de bandas 

do tipo “Emo40”, como a NxZero, perseguidas, sacudidas, aplaudidas e gritadas por legiões 

estéricas de fãs adolescentes - ditos “emotivos”, sensíveis, por isso a denominação “emo” 

oriunda da abreviação deste termo - que curtem música com temáticas em torno de decepções 

amorosas e conflitos em família.  

Constata-se ainda uma considerável parcela da população, seja de periferia ou de 

centro, composta por adoradores do estilo tecnobrega de bandas como a Calypso, ou do 

pagode - estilo derivado do samba - que tem como expoente o grupo Raça Negra, que faz um 

tipo de samba baseado em apelação amorosa de estilo considerado pela crítica musical de 

“inferior”, de baixo escalão, de mau gosto ou “kitsch”; considera-se ainda neste segmento de 

consumo popularizado ou massificado, o forró estilizado e romântico dos Aviões do Forró e 

do Saia Rodada. Ainda na massificação, percebe-se uma apropriação do ideal hip hop, do 

funk, com o movimento dos rappers, como o carioca MV Bill, o paulista Charles Brown Jr; o 

funk do Bonde do Tigrão(RJ) com os hits nacionais “Tchutchuca” e o “Cerol”, e do estilo 

suburbano de potranca-sedutora de Tati Quebra Barraco, dentre outros. 

Paralelamente a esta homogenização, na contramão, há movimentos que podem ser 

considerados de contracultura, contra-massificação, em prol do singular, do criativo, ora tão 

somente de resistência ora de vanguarda, persiste um filão diferenciado de mercado, 

alternativo e marginal, observa-se a sobrevivência dos punks pós pós-modernos, com um rock 

                                                 
40 Emo : este termo originalmente era utilizado para designar o estilo de música “emotional hardcore” dos anos 
80 no cenário punk rock. No entanto, nenhuma banda mesmos aquelas que deram origem ao estilo, aceitam o 
rótulo de emo. Esta palavra é ambígua, pois pode ser utilizada como um rótulo que agrega bandas que emergem 
do cenário udergroud, quanto para definir a cultua alternativa onde uma pessoa demonstra muita sensibilidade. 
Atualmente, é comum encontrarmos pessoas de estilo emo pelas ruas, shoppings, etc. É fácil identificar uma 
pessoa de estilo emo, basta analisar a aparência e vestimenta dos mesmos, que são: tênis nacional Mad Rats ou 
all stars; cintos usado tanto por meninas e meninos; colares e pulseiras inspirados na personagem Wilma 
Flintstone; broches em bonés e mochilas; camiseta preta normalmente com desenhos infantis; calça ou saia preta; 
saia quadriculada em vermelho e preto; pintam as unhas de preto; possuem vários piercings; muitos possuem 
tatuagens; passam lápis preto nos olhos. Além de tudo isso, há a marca registrada dos emo que é uma franja 
usada em cima dos olhos, somente de um lado do rosto. PERCÍLIA, Eliene. Estilo Emo. Brasil Escola. 
Disponível em: http://www.brasilescola.com/sociologia/emo.htm.Acesso em: 27 out.2007(grifo nosso). 
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expressionista, como o dos Subversivos41, banda que produz um rock subversivo socialista em 

Recife. E dos fanzines e poetas marginais como o performático Miró(que lançou livro e virou 

tema de tese), Ericson Luna(in memoriam e que já deixou saudades), França com os saraus 

intinerantes poético-etílicos a partir da meia-noite das quintas, dentre outros. 

Para os filhos-netos bastardos do mangue, pequenos burgueses, resolutos, esvaziados, 

alienados, cheirados, no pós-mangue, restou uma predominância de uma cena cultural 

empobrecida permeada por baladas em boates requintadas conduzidas por DJ’s de renome; ou 

pelas famosas e badaladas Raves, regadas por alucinógenos sintéticos da contemporaneidade, 

sobretudo, pelo perverso e destruidor, crack – disseminado entre periféricos e centrais, ou 

ainda turbinadas pelo consumo de drogas de elite como cocaína, LSD-25 ou êxtase, dentre 

outros misturadas a uísque ou energéticos para potencializar ainda mais seus efeitos 

devastadores, em busca de uma expansão anti-natural, simulada, forjada, deprimente da 

mente. 

Portanto, observa-se que o Movimento Manguebit - como intitulou Chico – origina-se 

das classes baixa e média baixa - ou proletária. Tanto que o expoente máximo dessa onda 

mangue, o idealizador, nasceu em Peixinhos, subúrbio de Olinda. Ex-funcionário público da 

Emprel, Francisco de Assis França, largou o emprego fixo, assalariado, para dedicar-se 

exclusivamente à música e aos seus ideais. Reinventou-se cantor e compositor, “Chico 

Science”. Nascido aos treze de março de 1966 falece no auge de sua fama, com apenas 31 

anos, no dia dois de fevereiro de 1997, véspera de carnaval, entre Recife e Olinda, simbólico 

                                                 
41 Subversivos : “adj. M. que subverte; que é próprio para subverter; revolucionário. Banda formada em 1997 
por militantes socialistas com a proposta de fazer punk rock à luz das idéias comunistas. Sempre objetivando 
atuar como mais do que mera banda, os Subversivos inspiram-se na construção de uma postura cultural de ação e 
conscientização aliadas a uma prática politizada que encontre nos movimentos sociais seus maiores ecos, e na 
música e comportamento, a sua maior vanguarda! Nesta tarefa, o material de agitação e propaganda da própria 
banda a acompanha onde quer que ela milite, seja nas ruas ou nos palcos! Hoje, a sonoridade dos Subversivos 
encontra par nas melódicas influências do Hardcore New School com a força e a postura do Punk Rock Old 
School. Entretanto, é a dialética entre as diversas influências musicais de seus integrantes, que resultam no atual 
e diferenciado punk rock dos Subversivos, e sua química contra-cultural”. Disponível em: 
http://www.subversivos.com/banda.htm. Acesso em: 27 out. 2007. 
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o lugar do ocorrido não? Um “entre-lugar”, como diria Bhabha em O Local da Cultura.  Líder 

da banda Chico Science & Nação Zumbi, antes de lançar o Primeiro Manifesto Mangue, que 

tem inicialmente a intenção de ser apenas um release de apresentação, “Caranguejos com 

Cérebro” (ver Anexo A), em 1992 - juntamente com Fred Zero Quatro, líder da banda Mundo 

Livre S/A, com colaboração do jornalista Renato L42. Chico Science teve como principal 

fonte inspiradora o som produzido por bandas marginais e pouco conhecidas pela mídia, 

como a Loustal e pelo Lamento Negro – ambas, caracterizadas por um estilo musical baseado 

no soul, no funk e no hip hop.  Posteriormente, é lançado em março de 1997 por Fred Zero 

Quatro com colaboração de Renato L, o Segundo Manifesto Mangue, intitulado “Quanto Vale 

uma Vida” (ver Anexo B) é lançado na imprensa, em março de 1997, logo após o falecimento 

de Chico Science, no mês de fevereiro em acidente automobilístico. 

A grande reviravolta e originalidade do som do mangue estava na mistura, ou 

hibridismo, de ritmos musicais regionais com guitarras elétricas. Hibridismo de sons que 

revalorizavam e faziam up-grade nos tradicionais estilos locais como o frevo, o maracatu, a 

embolada, a ciranda. Sincronicamente, e nada por acaso, ocorria em paralelo ao movimento 

mangue voltado para o diálogo entre o rock e ritmos regionais, uma efevercência-pulsação, na 

produção e divulgação de música considerada “de raiz”. O trabalho realizado por Mestre 

Salustiano, Lia de Itamaracá, Selma do Coco - considerados artistas populares, marginais, 

periféricos – começam a ganhar mídia e repercussão nacional. As pessoas queriam conhecer 

um pouco mais sobre as fontes que inspiraram Chico Science nas criações inusitadas das 

canções dos discos “Da Lama ao Caos” e “Afrocibederlia”.  

Para onde vamos com o pós-mangue? Ao central ou à periferia? A um predomínio do 

local sob o global? À glocalização e hibridismo ou à aculturação? À estagnação ou à 

                                                 
42 Renato L: Renato Lins, jornalista, é um dos principais responsáveis pelo conceito Mangue que deu sustentação 
a toda a cena pop de Recife. Junto com Fred 04 (Mundo Livre S.A) e Chico Science escreveu e desenvolveu o 
Manifesto “Caranguejo com Cérebro”, marco inicial do movimento Manguebeat que tomou conta do Recife e 
estica suas antenas por todo o Brasil e o mundo. (Disponível em: 
http://www.officina.digi.com.br/entrevista2.html. Acesso em: 17 dez.2007) 
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resignificação? Há uma tendência ao um revival manguístico? Uma bricolagem pós-moderna 

de ritmos, estilos, pensamentos?  

A identidade fragmentada pós-moderna é pano de fundo à fusão de batuques e 

samplers de guitarras elétricas. O som é periférico mas o sotaque é global (ou seria às 

avessas?). O som é global com sotaque periférico? Ou tudo isto junto num caldeirão 

massificado e prato cheio para majors? A expansão da pirataria física e digital atinge a 

indústria cultural global ou o jabá e os hits novelescos prevalecem? Canibal deve mudar ou 

não o nome da banda periférica para apenas Devotos extraindo a expressão “do ódio”? Chico, 

se fosse vivo, resgataria o conselho de Ariano em tempos de armorialização da [re?]existência 

ou resistência pernambucana e mudaria seu codinome de Science para Ciência? Mas se a 

tiração de onda com o global estava justamente nisso? Misturar para melhor persuadir e 

depois puxar o tapete para manter-se e perpetuar-se os nossos ritmos, as nossas histórias e 

estórias, hábitos e costumes, revisitados? 

 
 
1.3 Lama Sintetizada: Da Parabólica ao Pós-Mangue 

 
Na primeira parte desta pesquisa, o foco estará na Origem. Tecendo um resgate 

histórico-social que engloba desde o surgimento do Mangue Beat até a atual cena musical 

contemporânea. Como é possível a cena (ou movimento) pós-mangue? De que modo os 

acontecimentos conspiraram para que o cenário musical chegasse ao que chegou atualmente? 

Num segundo momento, haverá uma busca pela compreensão da Identidade.  O que há de 

novo no pós-mangue? Ou o que esta cena atual propõe? O pós-mangue assim como o Mangue 

Beat busca uma valorização da identidade local? Até que ponto reitera o local, resignifica-o? 

De que modo rompe com a tradição, com os costumes, com os hábitos, até que ponto 

revoluciona/reinventa o tradicional? Há um predomínio de valorização de uma identidade 
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global, universal em detrimento do local, do particular? O que mostra-se 

permanência/releitura e o que revela-se ruptura sonora, cultural? Investiga-se principais 

semelhanças e divergências que extrapolem dimensões meramente temporária e espacial. 

Surge, desse modo, uma segunda hipótese em que o pós-mangue constitui um metaverso do 

Mangue. Coexistem e são diferentes, em universos paralelos. Antropofagicamente, 

alimentando e retroalimentando-se mutuamente. Talvez essa possiblidade sirva para 

evidenciar o porquê de coexistirem na mesma Manguetown a acolhida e a semeadura de um 

Chá de Zabumba, Cascabulhos, Fim de Feira, Isaar, Alessandra Leão43, Devotos (ex-do Ódio) 

                                                 
43 Alessandra Leão: percussionista, compositora e cantora. Iniciou sua carreira musical em brincadeiras de rua, 
frevo de bloco, boi de carnaval, cavalo-marinho, afoxé... Logo em seguida, participou da fundação do grupo 
Comadre Fulozinha, sendo esse seu primeiro trabalho profissional. Nesses 10 anos atuando mercado musical, 
teve privilégio de trabalhar ao lado de músicos como Antônio Carlos Nóbrega, Siba, Silvério Pessoa, Zé 
Neguinho do Coco, entre outros... Desde 2004, idealizou e coordena o projeto coletivo Folia de Santo, que se 
propõe a compor músicas baseadas nas tradições ligadas ao “catolicismo popular”. O CD homônimo está em 
fase de finalização. Em 2006, Alessandra deu início ao seu trabalho autoral, com o elogiado Brinquedo de 
Tambor. Produzido e arranjado em parceria com o violeiro, compositor e arranjador Caçapa. O repertório para o 
segundo CD solo já começou a ser composto e deverá ser produzido em 2008 através do Programa Petrobrás 
Cultural/2007. Em Dois Cordões, título do próximo CD, Alessandra mantém a parceria com Caçapa nos arranjos 
e produção musical e também passam a assinar algumas composições juntos. Também mantém a parceria com 
Juliano Holanda em outras músicas e terá como convidados os músicos; Kimi Djabaté (Guiné Bissau), Jon Luz 
(Cabo Verde) e Florencia Bernales (Argentina). O CD será todo gravado em Recife com os músicos que 
acompanham a artista. Em 2007, foi selecionada no Programa RUMOS MÚSICA ITAÚ CULTURAL 
(www.itaucultural.org.br). BRINQUEDO DE TAMBOR: No interior de Pernambuco festa é brincadeira; música 
e dança são brinquedos. Coco é um brinquedo; maracatu também, cavalo-marinho, ciranda... Tudo é brinquedo e 
tudo é samba. Depois de mais de dez anos convivendo com músicos e mestres, Alessandra Leão teve o privilégio 
de aprender e participar de vários brinquedos e sambas, até chegar o momento de partir para sua própria 
brincadeira... Este é o primeiro trabalho autoral desta musicista e compositora recifense que, para este projeto, 
direcionou suas composições para o samba de roda e o coco. “Observar, entender e estabelecer uma relação entre 
esses dois gêneros e tomá-la como ponto de partida para novas composições e arranjos é um trabalho bastante 
desafiador e instigante em busca de uma estética musical nova e ao mesmo tempo profundamente ligada à 
tradição.” Brinquedo de Tambor parte de uma idéia que a artista acalenta há alguns anos, estabelecer uma 
relação criativa com músicos e compositores de diversas formações, além de mostrar que artistas ditos populares 
interpretam mais do que canções de domínio público, pois muitos têm sua produção renovada a cada dia. Por 
isso seu repertório é composto além das músicas da artista, por músicas de compositores “tradicionais” como Biu 
Roque (mestre de cavalo marinho e coco, atualmente atua no grupo Siba e a Fuloresta), Zé Neguinho do Coco 
(coquista) e Fernando Cabedá (do Boi de Costa de mão de Cururupu, do Maranhão). O CD, conta ainda com a 
participação de músicos como Isaar, Siba, Biu Roque, Cosmo Antônio e Mané Roque (do Siba e a Fuloresta). 
Em 2006, foi eleito pela revista gaúcha “O Dilúvio”, um dos 10 melhores lançamentos do pais desse ano. Em 
2007, Alessandra foi selecionada no programa Rumos Itaú Cultural Música. A concepção, os arranjos de 
percussão e a produção musical são fruto da parceria de Alessandra com o músico, arranjador e compositor 
Caçapa (ex integrante do Chão e Chinelo, arranjador e diretor musical dos CDs Zunido da Mata”, de Renata 
Rosa e Segura o Cordão, de Tiné), que também assina a maioria dos arranjos de cordas. Nos shows, Brinquedo 
de Tambor conta com a participação dos músicos: Juliano Holanda na guitarra semi-acústica, Rodrigo Samico no 
violão de 7 cordas, Maíra Macêdo, Guga Santos e Carlos Amarelo, todos na percussão e voz, além de Alessandra 
também na percussão e de Caçapa na viola de 10 cordas. Esse show teve sua estréia no Festival de Inverno de 
Garanhuns (PE) e também pôde ser visto em eventos como: Projeto Seis e Meia (dividindo a noite com Chico 
César); Projeto Estação Arte; Natal da Prefeitura da Cidade do Recife, Festival Pré-AMP 2007 (onde encerrou a 
primeira noite do evento), Encontro de Comadres (comemoração do Dia da Mulher e dos 10 anos da banda 
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e o compartilhamento do tempo-espaço da cena - mas não ainda de um mesmo palco - dos 

Mellotrons, Backing Ball Cats Barbies Vocals, Vamoz!, dentre outras. Dentro do 

Mangue há antenas parabólicas fincadas na lama mas também um arsenal eletrônico de 

samplers, equipamentos que gravam e reproduzem vinhetas antes/durante/após a execução das 

músicas nos shows, diversos aplicativos de requintada [re]edição sonora como o Pro Tools, 

nada rústicos, nada simplórios, produzindo uma sonoridade mais sintética e menos orgânica 

do que o som do Mangue. Predomínio do sintético, do artificial sob o orgânico e o natural? 

Esta pesquisa constituirá apenas em uma análise comparativa entre dois movimentos, o 

Manguebeat e o pós-mangue, que estão interligados não apenas espacial e temporalmente mas 

por propostas semelhantes? Ou, por outro lado, percebe-se que pode estar ocorrendo uma 

sucessão de fases de um só movimento - o Manguebeat - sendo o Pós-Mangue caracterizado 

pelo seu declínio e até constituir uma passagem para um outro movimento que estaria por 

surgir? O terceiro enfoque visará verificar a Ideologia44. O que o pós-mangue reinvidica? 

                                                                                                                                                         
Comadre Fulozinha), Festival Rotas - Culturas e Comunidades (em Odivelas, Portugal), Festival Na Ponta da 
Língua – Arte dos Povos que Falam Português (Fortaleza – CE, Itabira e Belo Horizonte – MG, Recife – PE). A 
singularidade deste projeto é que ele não se propõe a ser um registro das raízes tradicionais do coco nem tão 
pouco do samba, mas sim a visão pessoal da musicista e de seu parceiro, sobre estes dois gêneros, revelando 
também o trabalho de uma nova compositora comprometida com a ancestralidade de sua música. A composição 
atual da banda é Alessandra Leão, voz, pandeiro e composições, Caçapa - arranjos, direção musical e viola de 10 
cordas, Juliano Holanda - guitarra semi-acústica e viola de 10 cordas, Rodrigo Samico - violão de 7 cordas, 
Carlos Amarelo - Ilú, tambor falante, triângulo, tamborim e vocal, Guga Santos - Ilú, cuíca e vocal, Maíra 
Macêdo - Caxixis e vocal. Disponível em: http://www.myspace.com/alessandraleao. Acesso em: fev.2008. 
 
44Ideologia: a crítica de Marx e Engels procura mostrar existência de um elo necessário entre as formas 
“invertidas” de consciência e existência material dos seres humanos. É essa relação que o conceito de ideologia 
expressa, referindo-se a uma distorção do pensamento que nasce das contradições sociais e as oculta. Em 
conseqüência disto, desde o início, a noção de ideologia apresenta uma clara conotação negativa e crítica. (...) 
Lenin amplia o coneeito de ideologia afirmando que numa situação de confrontação de classes, a ideologia 
parece estar ligada aos interesses da classe dominante e sua crítica aos interesses das classes dominantes; em 
outras palavras, a crítica da ideologia da classe dominante é realizada a partir de uma posição de classe diferente, 
ou – por extensão – de um diferente ponto de vista ideológico. A ideologia torna-se a consciência política ligada 
aos interesses de cada classe; em particular, dirige a atenção para a ideologia burguesa e a ideologia socialista. É 
um conceito neutro relativo à consciência política de classes, inclusive da classe proletária.(...)Para Gramsci, a 
ideologia é uma “concepção do mundo implicitamente manifesta na arte, no direito, na atividade econômica e 
em todas as manifestações da vida individual e coletiva”. (...)Althusser propõe uma concepção de ideologia 
distinguindo-a enquanto teoria da ideologia em geral onde a ideologia tem a função de assegurar a coesão da 
sociedade, da teoria de ideologias específicas, na qual a função geral já mencionada é sobredeterminada pela 
nova função de assegurar a dominação de uma classe. Essas funções podem ser desempenhadas pela ideologia na 
medida em que esta é uma representação da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de 
existência. (Dicionário do Pensamento Marxista, 2001, pp.181-187). Segundo Hall(2006, p.150), o “problema”(e 
não o conceito) da ideologia é fornecer uma interpretação, dentro de uma teoria materialista, de como as idéias 
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Quem faz a cena atual? A quais classes econômico-sociais, em geral, pertencem os sujeitos 

investigados? Em que acreditam? Defendem que tipo de posicionamentos políticos-

ideológicos? Pertencem e dirigem-se a quais grupos sociais de referência? Que classes 

econômico-sociais consome, reinventa, reifica, alimenta suas propostas? Para aonde vai o 

pós-mangue? De onde vêm e para onde impulsionam seus esforços?  

A pesquisa consiste em levantamento bibliográfico de livros, jornais locais e 

nacionais, revistas especializadas, fanzines; e acompanhamento de blogs, sites oficiais CDs, 

DVDs, shows, entrevistas com líderes e componentes das principais bandas investigadas. Para 

viabilizar tal estudo, será necessário focalizar alguns grupos mais emblemáticos da cena 

contemporânea no que se refere ao predomínio de pontos de semelhança e divergências com a 

proposta inicial de Chico Science, ou seja, permitir, favorecer, estimular o diálogo entre local 

e global, nesta ordem. Observa-se que, neste sentido, a Nação Zumbi liderada pelo vocalista e 

compositor parceiro de Chico, Jorge du Peixe, a Mundo Livre S/A, liderada por Fred Zero 

Quatro que compôs - juntamente com Science - o manifesto inaugural do Manguebeat, 

intitulado “Caranguejos Com Cérebro”; e Cordel do Fogo Encantado, liderado por Lirinha, 

banda independente composta por músicos de Arcoverde(PE) vêm obtendo bastante 

repercussão na mídia local e nacional. O principal critério que poderá prevalecer ao escolher 

destes grupos para análise é o de que investem amplamente - ainda que de modo singular, 

próprio - e atuam com grande repercussão na mídia regional e nacional visando valorizar, 

perpetuar, resignificar a cultura local e os ritmos regionais, orgânicos, ainda que misturados 

ao som metálico, sintetizado de suas guitarras elétricas. 

 

                                                                                                                                                         
sociais surgem. (...) concerne às formas pelas quais idéias diferentes tomam conta das mentes das massas e, por 
esse intermédio, se tornam uma “força material”. (...) a teoria da ideologia nos ajuda a analisar como um 
conjunto particular de idéias passa a dominar o pensamento social de um bloco histórico, no sentido de Gramsci; 
e, assim, nos ajuda a unir esse bloco a partir de dentro, manter seu domínio e liderança sobre a sociedade como 
um todo. Está relacionada principalmente com os conceitos e linguagens do pensamento prático que estabilizam 
uma forma particular de poder e dominação; ou que reconciliam e acomodam as massas em seu lugar 
subordinado na formação social (HALL, 2006, p.150). 
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Parte II- Allegro   45 
 
 
 
 
 
 
 

“A  cada derrubada das provas, o poeta  
responde com uma salva de futuro” 

 
- René Char 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2   A Cena ‘pós-mangue’: Movimento Independente,   
     Ruptura, Experimentalismo 

 
 

“Posso sair daqui para me organizar / Posso sair daqui para 
desorganizar / Posso sair daqui para me organizar / Posso sair daqui 

para desorganizar // Da lama ao caos, do caos à lama / Um homem 
roubado nunca se engana / Da lama ao caos, do caos à lama / Um homem 

                                                 
45 Allegro: alegre, apressado. Um tempo ou movimento rápido e vívido. Usado também com outras palavras: 
allegro assai – muito rápido; allegro di bravura – rápido, brilhante e espirituoso; allegro di molto – muito rápido 
e animado; allegro giusto – rápido, marcado, preciso; allegro moderato – moderadamente ligeiro (LEONARD, 
Hal. Dicionário Musical de Bolso, 1996, p.14).  
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roubado nunca se engana // O sol queimou, queimou a lama do rio / Eu 
ví um chié andando devagar / E um aratu pra lá e pra cá / E um 

carangueijo andando pro sul / Saiu do mangue, virou gabiru  // Ô 
Josué, eu nunca ví tamanha desgraça / Quanto mais miséria tem, mais 

urubu ameaça // Peguei um baláio, fui na feira roubar tomate e 
cebola / Ia passando uma véia, pegou a minha cenoura / “Aí minha 

véia, deixa a cenoura aqui / Com a barriga vazia não consigo dormir” 
/ E com o bucho mais cheio começei a pensar / Que eu me organizando 
posso desorganizar / Que eu desorganizando posso me organizar / Que 
eu me organizando posso desorganizar // Da lama ao caos, do caos à 

lama / Um homem roubado nunca se engana / Da lama ao caos, do caos à 
lama / Um homem roubado nunca se engana // O sol queimou, queimou a 
lama do rio / Eu ví um chié andando devagar / E um aratu pra lá e 
pra cá / E um carangueijo andando pro sul / Saiu do mangue, virou 

gabiru // Ô Josué, eu nunca ví tamanha desgraça / Quanto mais 
miséria tem, mais urubu ameaça // Peguei um baláio, fui na feira 

roubar tomate e cebola / Ia passando uma véia, pegou a minha cenoura 
/ “Aí minha véia, deixa a cenoura aqui / Com a barriga vazia não 

consigo dormir” / E com o bucho mais cheio começei a pensar / Que eu 
me organizando posso desorganizar / Que eu desorganizando posso me 
organizar / Que eu me organizando posso desorganizar // Da lama ao 
caos, do caos à lama / Um homem roubado nunca se engana // Da lama 

ao caos, do caos à lama / Um homem roubado nunca se engana / Da lama 
ao caos, do caos à lama / Um homem roubado nunca se engana / Da lama 

ao caos, do caos à lama / 
 Um homem roubado nunca se engana 

 
        - Chico Science & Nação Zumbi, Da Lama ao Caos. 

 
 

 

Do local em lama, ao global caótico, para o local reinventado, recontado. Do 

ordenamento para o ponto de mutação e novamente ao caos. E a retomada constante e 

infindável pela busca utópica do equilíbrio. Dentre os diversos questionamentos que remetem 

às origens da cena cultural contemporânea que convenciona-se chamar de pós-mangue, em 

Recife, Pernambuco, dez anos após o auge do Manguebeat, a inquietação que norteará a 

primeira parte desta investigação gira em torno da seguinte invectiva: Como é possível o pós-

mangue? De que modo a atual conjuntura sócio-econômica-cultural foi forjada, alimentada 

pelo Manguebeat? Até que ponto houve realmente influência deste movimento em relação ao 

atual cenário Pós-Chico, dez anos após seu falecimento? A baixa cultura dos ritmos locais 

(maracatu, frevo, embolada) revalorizada pelo Mangue - representada pelas camadas menos 

favorecidas economicamente - cede lugar novamente à alta cultura dos segmentos mais 
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abastados da sociedade, representados pelos ritmos globais do rock, samplers, guitarras 

eletrônicas? 

As relações entre culturas devem ser temporalizadas e historicizadas. Santiago (2004) 

aponta para a importância de refletirmos quando começa o final do século 20 na América 

Latina e, em particular, no Brasil? Quando é que a cultura brasileira despe as roupas negras e 

sóbrias da resistência à ditadura militar e se veste com as roupas transparentes e festivas da 

democratização? Quando é que a coesão das esquerdas, alcançada na resistência à repressão e 

à tortura, cede lugar a diferenças internas significativas? Quando é que a arte brasileira deixa 

de ser literária  e sociológica para ter uma dominante cultural e antropológica? Quando é que 

se rompem as muralhas da reflexão crítica que separavam, na modernidade, o erudito do 

popular e do pop?[...] Segundo o autor, as perguntas anteriores levam a circunscrever o 

momento histórico da transição do século 20 para o seu “fim” pelos anos de 1979 e 1981. 

Duas décadas anteriores ao surgimento do Manguebeat. Na década seguinte a essa transição, 

ou seja, na década de 90, observa-se em Recife uma pulsação, uma efevercência de 

valorização dos ritmos regionais que se fundem às guitarras elétricas e atingem 

reconhecimento da mídia nacional e internacional.  

Heller (1970,p.1), baseando-se na concepção marxista da história que é fundamentada 

na tese da imanência e da objetividade, afirma que “os seres humanos fazem sua própria 

história, mas em condições previamente dadas”. O princípio da imanência implica no fato da 

teleologia, e o princípio da objetividade, na causalidade. Desse modo, os seres humanos 

aspiram a certos fins, mas estão determinados pelas circunstâncias, enquanto, unidade de 

forças produtivas, estrutura social e formas de pensamento, ou seja, um complexo que contém 

inúmeras posições teleológicas, a resultante objetiva de tais posições teleológicas. Chico 

Science tomou a história para si. Decidiu fazer história, deixar o seu legado juntamente com o 

restante de sua banda, a Nação Zumbi, e com seu companheiro e co-autor do manifesto - Fred 
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Zero Quatro, do Mundo Livre S/A - que empreendeu o movimento, intitulado de 

“Caranguejos com Cérebro”, lançado em Recife, Pernambuco, em 1994. 

 Houveram condições favoráveis, singulares para o nascimento e a proliferação do 

Manguebeat ou foi por acaso que ele vingou? Era intenção dos músicos liderados por Chico 

Science iniciar um movimento cultural na cidade de Recife? De Recife para o mundo. Quais 

as condições que viabilizam o pós-mangue num cenário de pós-modernidade onde observa-se 

um predomínio de fragmentações identitárias? O Manguebeat parece ter preparado terreno 

para a atual cena pós-mangue. E este, por sua vez, representa o declínio ou apogeu do 

anterior? Mantém uma ligação direta, o perpetua ou relaciona-se apenas de modo indireto, 

espacial e temporalmente? É o início de outro movimento ou tão somente resquícios do 

anterior? 

Segundo Heller (1970, p.17), “a vida cotidiana é a vida de todo ser humano. Todos a 

vivem, sem nenhuma excessão, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual 

e físico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a ponto de 

poder desligar-se inteiramente da cotidianidade”. 

O entendimento da origem do atual cenário recifense perpassa pela compreensão do 

cotidiano contemporâneo que permeia e dá suporte aos grupos sociais que consomem e 

alimentam o pós-mangue, sobretudo, no que se refere à música. Mergulhar nas singularidades, 

peculiaridades dos sujeitos e objetos da “ceninha” artístico-cultural, como é gentilmente 

chamada pela maioria dos grupos de indies a clubbers, dos rockers aos declaradamente 

regionais. Dos freqüentadores alternativos e “bicho-grilo” de bares como Burburinho46, no 

Bairro do Recife, Capitão Lima, em Santo Amaro, ou Garagem, na Torre. Consumidores 

assíduos de shows gratuitos no Marco Zero aos pagos na Antiga Fábrica da Tacaruna. Das 

                                                 
46 Burburinho: é um dos mais movimentados bar do Recife Antigo, point de encontro de jornalistas, 
publicitários, artistas plásticos e agitadores culturais da cidade do Recife. Várias vezes eleito pela Revista Veja 
como a melhor opção na noite da cidade, é no Burburinho que estão as melhores bandas de rock e blues da 
cidade. Fica na rua Tomazina, 106, no Recife Antigo, rua paralela à Rua da Moeda. (Disponível em: 
http://bluestamontes.wordpress.com/shows/br-burburinho. Acesso em: 17 dez.2007) 
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raves infindáveis regadas a crack e maconha, das baladas na Fashion ou na Nox do consumo 

de música eletrônica servida por DJ’s de renome. Todo esse arsenal de variedades fazem a 

cena atual, permeada por Barbies, Melotrons, Vamoz!, Astronautas, Carfax, dentre outros.  

Busca-se compreender a vida social por meio da cultura. Em Heller (1998) observa-se 

que durante um longo período de tempo, antes da Segunda Guerra Mundial, predominou um 

debate sobre inferioridade cultural versus superioridade cultural gerando disputas e conflitos 

de classes4, entre aristocratas, fidalgos, burgueses, populares, proletários. Somente após a 

Segunda Guerra Mundial, a erosão da rede de culturas de classes tornou-se visível, e o 

relativismo cultural inequivocadamente ganhou impulso. A relevância em compreender os 

movimentos culturais encontra-se no fato de que estes mudaram padrões de vida e que se 

iniciaram lentamente um novo grupo de culturas no cotidiano. 

Heller (1998) afirma que após a Segunda Guerra Mundial, surgiram três gerações 

consecutivas: a geração existencialista (inicia-se depois da Guerra e atinge o zênite no início 

da década de 50); a geração da alienação (ocorre em meados da década de 60 e chega ao pico 

em 1968 mas continuou a expandir-se até meados dos anos 70); e a geração pós-moderna (que 

surgiu nos anos 80 e ainda não chegou ao zênite). Segundo a mesma autora, cada onda 

continua a pluralização do universo cultural na modernidade e também a destruição das 

culturas de classe(...). Cada onda dá um novo estímulo à mudança estrutural nos 

relacionamentos intergeracionais. 

Deste modo, seria o pós-mangue tão somente uma “onda” pós-moderna, típica de 

início do século XXI, tendo surgido enquanto prolongamento do movimento Manguebeat, 

ocorrido na década de 90? Como se dá o relacionamento entre as diversas gerações pós-

mangue entre si - compostas por clubbers, rockers, indies, emos – e ainda em relação ao que 

restou da geração Mangue – dos neobatuqueiros, neocapoeiristas, neocoquistas, 
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neoemboladeiros, neocirandeiros, neomaracatuzeiros, neorabequistas e assim por diante - que 

investiu fortemente na valorização das raízes culturais locais? 

Na pós-modernidade, observa-se uma tendência ao diálogo, a uma interação entre 

local e global em busca do [re]equilíbrio, da reordenação do caos que se instalou e prevalece. 

O particular encontra-se imbicado no universal e vice-versa. De acordo com Heller (1970), no 

âmbito do indivíduo, os choques entre particularidade e genericidade não costumam tornar-se 

conscientes na vida cotidiana; ambas submetem-se sucessivamente uma à outra do aludido 

modo, ou seja, ‘mudamente’(...). Com isso, aumentam as possibilidades que tem a 

particularidade de submeter a si o humano-genérico e de colocar as necessidades e interesses 

da integração social em questão a serviço dos afetos, dos desejos, do egoísmo do indivíduo.  

Um outro aspecto revelador da cotidianidade é que predomina a espontaneidade. Mas 

nem toda atividade cotidiana é espontânea no mesmo nível. Heller(1970) aponta que não há 

vida cotidiana sem espontaneidade, pragmatismo, economicismo, andologia, precedents, juízo 

provisório, ultrageneralização, mimese, entonação. Desse modo, até que ponto um movimento 

cultural pode (e deve) ser espontâneo? As ondas em geral são forjadas, premeditadas, 

planejadas? Quem ou quais grupos sociais de referência idealizaram e idealizam o pós-

mangue? Quais as tribos e guetos o alimentam e consomem reincidente e constantemente? 

Qual o mais manipulável, previsível e o mais imprevisível, revelador - o cenário pós-mangue 

ou o Manguebeat?  
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3  Da Transmutação em Tribos Urbanas Contemporâneas: 
Metamoforses Identitárias 

 
 
 

“Lembro quase tudo que sei, e organizando as idéias, lembro que esqueci de tudo.  
Mas, eu escuto o samba, e você samba de que lado, de lado você samba,  

você samba de que lado, de que lado você samba, de que lado, de que lado,  
de que lado, de que lado você vai sambar” 

- Chico Science, “Samba do Lado”. 
 
 
 

Não é necessária a escolha ou pré-definição de apenas um ritmo musical para 

“sambar”, para divertir-se, entreter-se. A cena pós-mangue vai do frevo ao xote, do xaxado à 

embolada, do maracatu à ciranda. Do pós-punk ao hardcore melódico47, do indie ao emo, do 

pagode ao funk, do brega ao hip hop. As identidades na pós-modernidade são múltiplas, 

plurais, fragmentadas. É permitido transitar livremente entre ritmos, guetos, tribos. A 

descartabilidade predomina nesses tempos. De acordo com Bauman (2005), estar total ou 

parcialmente “deslocado” em toda parte, não estar totalmente em lugar algum pode ser uma 

experiência desconfortável, por vezes perturbadora. Sempre há alguma coisa a explicar, 

desculpar, esconder ou, pelo contrário, corajosamente ostentar, negociar, oferecer e 

barganhar. 

As ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas 

e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender as 

primeiras em relação às últimas (BAUMAN, 2005). Desse modo nós as vestimos e 

descartamos tal como uma roupa, um acessório, da bricolagem pós-moderna do cotidiano em 

que nos encontramos. Tanto faz estar curtindo um pagode nos bairros de subúrbio da cidade 

                                                 
47 Hardcore Melódico : é um estilo musical surgido no final da década de 1980. Utiliza elementos característicos 
do hardcore tradicional, como tempo acelerado, guitarras distorcidas e músicas de curta duração, mas seus 
arranjos são mais elaborados e claramente distinguíveis, se aproximando mais da sensibilidade pop do que o 
estilo original. As letras têm, de modo geral, o caráter anti-social, agressivo e confrontador do estilo hardcore 
original. No Brasil, pode ser exemplificado por bandas como CPM22 e Detonautas. Hardcore Melódico. 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardcore_mel%C3%B3dico. Acesso em: 27 out.2007. 



 

 

61

de Recife, ou dançando no Forró do Arlindo em Dois Unidos localizado na periferia de 

Recife, ou ouvindo o som da mais “nova” banda de rock no bar alternativo. O que pode ser 

considerado cult ou brega no pós-mangue e, sobretudo, por quais grupos sociais? Um membro 

da camada mais abastada da sociedade pernambucana pode consumir brega e tocar também 

numa banda indie sem que isso seja interpretado como insanidade, traição? Até que ponto 

Chico Science foi movido por identidades locais na idealização do movimento Manguebeat? 

Até que ponto houveram influência de outras identidades globais que não as regionais? As 

identidades universais predominam sob as particulares no pós-mangue? Diferentemente no 

Manguebeat permeado por referências regionais como o maracatu, a ciranda e a embolada? 

Haveria uma maior utilização de elementos de domínio global no pós-mangue? Desse modo, 

esta cena atual comunica-se, integra-se, interage, dialoga melhor com o mundo? Suplanta o 

Maguebeat neste aspecto impulsionando ainda mais Recife para mercados globais? 

A partir do que foi exposto sobre os movimentos culturais por Heller (1998), 

relacionando com as revelações apresentadas sobre identidade na pós-modernidade por Hall 

(2006) e Bauman (2005), poderíamos intuir que a geração pós-moderna seria uma 

aglutinação, antropofagia, das “ondas” anteriores, existencialista e alienação? Na 

contemporaneidade, predomina o que Simmel chamava de experiência de estar dentro e fora, 

o “estrangeiro familiar” que costumava-se chamar de “alienação” e “desrraigamento” (apud 

Hall, 2006, p.393). Hoje em dia, isto passou a ser a condição arquetípica da pós-modernidade. 

A vida de todo mundo é cada vez mais assim. De uma forma curiosa, o pós-colonial48 prepara 

o indivíduo para viver as novas relações identitárias.  

                                                 
48 Pós-Colonial : Hall chama a atenção para a questão de um conturbado ‘pós-colonial’ e de uma possível ‘era do 
pós-colonial’, aclamado por alguns e temido por outros tantos. Se o movimento pós-colonial é aquele que vem 
após o colonialismo, e sendo este definido em termos de uma divisão binária entre colonizadores e colonizados, 
por que o pós-colonial é também um tempo de ‘diferença’? Quais as suas implicações para a política e para a 
formação dos sujeitos em uma modernidade tardia? Hall descreve-o como um movimento que parte de uma 
concepção de diferença para outra (Hall,1992), de diferença para différance, e essa mudança é precisamente o 
que a transição em série ou titubeante para o ‘pós-colonial’ designa. O pós-colonial nos obriga a ler os 
binarismos como formas de transculturação, de tradução cultural, destinadas a perturbar para sempre os 
binarismos culturais do tipo aqui/lá. O pós-colonial não opera isoladamente.(Hall,2006,p.93-120, grifo nosso). 
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Um exemplo disto, é o fato de que os músicos e bandas do pós-mangue passam a fazer 

sucesso não só na região nordeste do Brasil mas inclusive indo diretamente para o exterior, 

sem necessariamente passar para os outros estados das demais regiões do país. Agindo e tendo 

o talento e estilo reconhecido e legitimado de modo independente, com o apoio de selos 

alternativos, como o Monstro que viabiliza shows em parceria com selos estrangeiros 

sobretudo dos Estados Unidos. A cena - sobretudo roqueira - recifense tem passado uma 

grande rasteira nas grandes gravadoras, consideradas majors como a Sony Music e a Trama. 

Ganhando visibilidade, vendendo discos e DVDs em shows em palcos alternativos, e 

sobretudo sendo  consumidos amplamente em festivais independentes como Abril Pro Rock49 

que ocorre há mais de dez anos, todo mês de abril; RecBeat50, disputando com os ritmos e 

festividades típicas do carnaval, criado como alternativa a este evento; e Coquetel Molotov51 

                                                 
49 Abril Pro Rock: festival (musical e cultural) anual que ocorre em Recife-PE. Surge na mesma época em que 
houve o boom da cena Mangue. Teve sua melhor edição em 96, com a participação dos cariocas do Planet 
Hemp, o paulistano Lourenço do Loop B e os belgas do Deus. O ponto alto do festival foi a noite das bandas 
pernambucanas. Cerca de 5 mil pessoas ficaram até as 6h da manhã, embaixo de chuva, para ver os shows do 
Mundo Livre S/A, Mestre Ambrósio e Chico Science & Nação Zumbi. Na edição de 2000, observa-se um 
interesse em criar um perfil nacional, menos regionalista, para o Festival, acarretando ‘equívocos’ como colocar 
as melhores bandas de Recife em palco secundário, enquanto Arnaldo Antunes e Paralamas do Sucesso 
distoavam em um evento que sempre teve caráter de avant-guarde pernambucana (LIRA, Paula de Vasconcelos, 
2000, p.227).   
50 RecBeat: festival idealizado e produzido por Antonio Gutierrez (Gutie), jornalista e produtor cultural, o 
Festival Rec-Beat surgiu como desdobramento do Projeto Rec-Beat. Criado em 1993, o Projeto Rec-beat 
objetivava divulgar e fortalecer - através de festas itinerantes em casas noturnas da região portuária do Recife-, 
as novas bandas que surgiam na cidade e que se projetavam no contexto de um novo movimento musical, que 
mais tarde se tornou conhecido como Manguebeat. O Festival Rec-Beat, tal como é conhecido hoje, foi criado 
dois anos depois de iniciado o Projeto Rec-Beat. Começou em Olinda em 1995, durante o carnaval. Inicialmente 
tinha como objetivo mostrar ao visitante folião a "nova" cena musical pernambucana, que na época ganhava 
destaque na mídia nacional com a projeção de Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A. Em 1999 saiu 
de Olinda e passou a ser realizado no Recife, ocupando a Rua da Moeda, situada na região portuária e centro 
histórico da cidade. Com o evento, a Rua da Moeda transformou-se em ponto de encontro da efervescente cena 
musical pernambucana. Na Rua da Moeda, o festival continuou crescendo, ganhou o Recbitinho (uma tarde do 
festival com atrações para crianças), passou a reunir cerca de 15 mil pessoas por show e transformou-se em um 
dos maiores eventos do gênero do país. Com isso a Rua da Moeda também tornou-se pequena para o festival. 
Em 2004, mais uma mudança de local: desloca-se para o Cais da Alfândega, onde é realizado atualmente, 
também no centro histórico da cidade, as margens do Rio Capibaribe e um dos mais belos cartões-postais da 
cidade, com capacidade para 30 mil pessoas. Ao completar 12 anos, nesta edição de 2007, já com uma posição 
consolidada entre os maiores festivais do país, o Festival Rec-Beat transita entre a tradição e novas tendências, 
incluindo em sua programação o novo, o irreverente, e o inusitado. Além disso, passou a incluir atrações 
nacionais e internacionais. (RECBEAT. Disponível em: http://recbeat.uol.com.br/historico.html. Acesso em: 17 
dez.2007) 
 
51 Festival No Ar Coquetel Molotov 2007: ocorreu nos dias 14 e 15 de setembro de 2007, no Centro de 
Convenções da UFPE, no Recife, a partir do Projeto Tim Música e patrocínio do Funcultura. Esta é a quarta 
edição do evento que trouxe em sua programação show de grupos internacionais e nacionais, além de uma série 
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que ocorre nos meses de setembro, desde 2004, revelando as principais bandas da cena local, 

sobretudo, indie e emo, e internacionais, como Cibelle (paulistana, radicada em Londres) e 

Nouvelle Vague (França). 

Segundo Bauman (2005), a idéia de identidade nasceu da crise do pertencimento e do 

esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o  “deve” e o  “é” e erguer 

a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela idéia – recriar a realidade à semelhança da 

idéia. Adotamos determinado estilo musical na intenção de pertencer a determinado grupo ou 

corrente cultural compartilhando hábitos de consumo e ideologias. No pós-mangue observa-

se, por exemplo, a proliferação de bandas e legiões estéricas de estilo emo. Emotivos, 

sensíveis, vestindo-se de preto curtem ouvir canções melódicas. Mas podem ser encontrados 

num show de Armandinho Lins, ou de MV Bill, ou de Charles Brown Jr, desde que seja para 

prestigiar, sobretudo a apresentação da badalada NxZero, no PE Music Festival 2007. No pós-

mangue revela-se uma cena cada vez mais plural, diversificada. Com transeuntes de várias 

tribos compartilhando diferentes territórios semânticos simultaneamente. De acordo com 

Lévi-Strauss (apud Bauman, 2005, p.55), a tarefa de um construtor de identidade é, a de um 

bricoleur, que constrói todo tipo de coisas com o material que tem em mãos.  

Hall (2006) afirma que a perspectiva diaspórica da cultura vista como uma subversão 

dos modelos culturais tradicionais orientados para a nação. Como outros processos 

globalizantes, a globalização cultural é desterritorializante em seus efeitos. Suas compressões 

espaço-temporais, impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os laços entre a cultura e 

o local. Ele exemplifica essa assertiva comentando a repercussão do estilo musical negro 

dancehal” que está sendo incorporada por brancos na Inglaterra bem no estilo “quero ser 

                                                                                                                                                         
de atividades que envolveram debates, exposições, feira cultural, mostra de vídeos e showcases. Dentre as 
principais atrações musicais, destaque para os grupos Nouvelle Vague (França), Prefuse 73 (EUA) e Cibelle 
(SP), além das bandas que participam da nova edição do projeto Invasão Sueca. Nomes locais e revelações 
nacionais como os grupos Supercordas (RJ), Wado (AL), Vamoz! (PE), Volver (PE), Fossil (PE), Conceição 
Tchubas (PE), Backstages (PE), Elma (SP) contemplam a parte musical do evento. Disponível em: 
http://www.coquetelmolotov.com.br/pt/festivais.php. Acesso em: 16 dez.2007. 
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negro”, ou seja, “quero ser” de Londres. A incorporação de elementos instrumentais típicos 

do regional, como abê e caxixi, em bandas de rock na cena contemporânea pós-mangue vem 

revelando essa tentativa de interligar ainda que  timidamente as influências locais ao global, o 

particular ao universal. Nesse aspecto, um resquício da cena Mangue que predominou na 

década de 90. Nesse cenário contemporâneo mundial, prevalecem os imbricamentos, os 

diálogos entre ritmos e culturas, as bricolagens ou justaposições. Hall (2006) narra que na 

cena londrina há o que se conhece como jungle music que consiste em outro cruzamento 

original das versões britânicas de ska, da música soul negra, do reggae, música two-tone e de  

“raízes”, entre o dub jamaicano, o hip-hop da Atlantic Avenue, o gangsta rap e a white 

techno; assim como o bangra e o tabla-drum-and-bass são cruzamentos entre o rap, a techno 

e a tradição clássica Indiana. 

 Interrogando o termo multiculturalismo, prioriza-se a utilização do plural. Hall (2006) 

revela que o hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser constrastados com 

os ‘tradicionais’ e ‘modernos’ como sujeitos plenamente formados. Trata-se de um processo 

de tradução cultural, agonístico uma vez que nunca se completa, mas que permanece em sua 

indecibilidade. Bhabha (1997) alerta que não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um 

processo através do qual se demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de 

referência, normas e valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou inerentes de 

transformação. Ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de tradução cultural, pois 

o negociar com a “diferença do outro” revela uma insuficiência radical de nossos próprios 

sistemas de significado e significação. 
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Parte III-Stacatto 52  
 
 
 

“Ah! Esses falsos contrários!  
Guerra e paz! Razão e paixão!  

Sujeito e objeto! Não existe nada disso”  
- Friedrich Nietzche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  De Subversivos a The Playboys : da Ideologia Pós-Punk,   
    Proletária, Subversiva, à Classe Engomadinha dos       
    Mauricífilis e Patricinhas Siliconadas 
 
 
 
                                                 
52 Stacatto: Destacado. Notas curtas e separadas. (LEONARD, Hal. Dicionário Musical de Bolso, 1996, p.150) 
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“Ao anoitecer em minha cama eu ouvia crianças a catar lixo nos destroços, famintos a 
devorar restos como porcos! / acontece toda noite, mas não posso achar normal! / não sei 

porquê, não consigo me acostumar! / Quantas vezes eu chorei por não saber o que fazer... / 
Quantas vezes eu chorei por ver o povo sofrer... / Quantas vezes eu chorei até Lenin me 

dizer... / O que fazer! Escute camarada a hipocrisia desses sons tocados por filarmônicas em 
todos os palácios! / O mundo está cheio de gemidos abafados! / A disciplina a surgir num 

partido do povo a aflorar, e cabe a nós essa bandeira levantar! / Para o operário que labuta 
o aço. / Para o estudante e sua bandeira. / Para o camponês e sua foice. / Com as flores 

socialistas e o brilho do Partido Comunista, outros Jardins surgirão!”.  
- Canção de protesto intitulada: “Que Fazer”, do grupo musical que se auto-intitula “pós-punk rock 

socialista” pernambucano, “Subversivos”, cujo líder e vocalista é o mineiro Camilo Maia, designer gráfico. O 
texto acima corresponde à faixa de abertura  do CD Democracia Vermelha lançado  

de modo independente, em Recife, 2004. 
  

Do punk rock dos Subversivos ao roquezinho classe média do The Playboys temos 

muito chão a percorrer no que se refere à compreensão do caldeirão em ebulição das 

ideologias recorrentes no pós-mangue da cena após Chico Science. Enquanto que The 

Playboys esculacha com os festivais independentes de rock em pleno palco do Abril Pro Rock 

2007 - ostentando um exemplar de macaxeira nas mãos e xingando com o som “raiz” de 

bandas como o Azabumba, Pandeiro do Mestre, Isaar França53, Alessandra Leão – os 

                                                 
53 Isaar França: “O que inicialmente me atraiu a atenção em Isaar foi o timbre de sua voz. Isaar canta macio, 
doce, mas seu canto não é apenas suave, e afinado, é melancólico. É um canto que tem um pouco do banzo do 
africano expatriado, que se incorporou ao DNA dos seus descendentes. É macio, doce, mas tem suingue e grande 
extensão, quando a canção pede. Na Comadre Fulozinha, do qual fez parte de 1999 a 2004, esta peculiaridade de 
Isaar não aparecia tanto por ser um grupo de vozes todas femininas. Não que não desse para se detectar o talento 
da cantora, afinal a Comadre Florzinha sempre foi muito bem-recebida pela crítica, e conseguiu uma razoável 
exposição, nestes tempos brabos para os artistas terem vez no rádio ou TV. Eu particularmente gosto muito de 
Isaar em “A cidade tá subindo”, uma musica que está lá no finalzinho do CD Tocar na banda, da Comadre 
Fulozinha, salvo engano o último que ela gravou com o grupo. Nesta música a voz de Isaar é meio flauta, é meio 
lamento negro, uma ciranda moderna, só que o som estranho que se escuta, uma riff que faz contraponto com sua 
voz é uma "póica", a cuíca da Zona da Mata. Mas eu, como profissional do ramo, constantemente perguntava a 
músicos que trabalhavam com Isaar: "Por que ela, com esta voz, não grava um disco solo”? Complementava 
com aquela inevitável "Se" que nós pernambucanos temos mania de usar: "Se fosse baiana"... E citava o exemplo 
de Virgínia Rodrigues, que apareceu rapidamente graças a elogios de Caetano Veloso. Se bem que com um 
vozeirão daqueles, Virgínia teria vez de uma forma ou outra. Sem elogios tão poderosos, o mesmo está 
acontecendo com Isaar. Depois de rodar mundo com Antonio Nóbrega, nos grupos montados por DJ Dolores, 
participar de várias coletâneas, ela finalmente chegou ao disco solo, “Azul Claro”, que a colocou no time das 
melhores, e mais original, cantoras surgidas nestes primeiros anos do século 21, Céu, Maria Rita, Ana Diniz, 
Roberta Sá, para citar algumas, cada qual com sua linha, e linhagem características. A linhagem de Isaar vem da 
África, embebida no riquíssimo revigorante caldo cultural das manifestações musicais pernambucanas, que são 
tantas, que é praticamente impossível ficar alheio a elas. Uns anos atrás, o percussionista Airto Moreira, numa 
conversa de mesa de bar, me dizia que não se podia passar por Pernambucano imune a sua vasta riqueza de 
ritmos, toques, e músicas. Imagine quem, como Isaar, cresceu no meio de todo este caudal sonoro, e ainda por 
cima com talento para apreendê-lo, reprocessá-lo e passá-lo a frente, como vem fazendo há dez anos. Não 
tenham dúvidas, na carreira dela se vislumbra um futuro azul claríssimo, de céu de brigadeiro. Fiquem de olho e 
ouvidos bem abertos para esta moça, esta voz!” (por José Teles - jornalista, cronista e escritor). CARREIRA - As 
festas de Carnaval e de São João influenciaram Isaar a começar sua carreira como brincante no Maracatu Piaba 
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Subversivos participam, de modo fanzine, alternativo, resistência, de uma das sessões de 

debates do Coquetel Molotov sobre “A Literatura Marginal e seus efeitos de ação política nas 

mídias alternativas”54. Cada um com seu jeitão de fazer valer as ideologias mais íntimas.  

 Mas, preconceitos à parte, o que tem a ver exibir uma raiz de macaxeira fazendo 

apologia ao movimento de valorização da música regional em Pernambuco? Faça o seu som e 

deixe os outros viverem. Quem [sobre] viver verá! Os mauricinhos declarados do The 

Playboys ainda revelaram toda sua performance ao demonstrarem a indignação pelo fato de 

que o Abril Pro Rock não selecionou as Backing Ball Cats Barbies Vocals fazendo um desfile 

de “protesto” exibindo um dos integrantes transvestido de mulher com uma faixa de eleita 

pelo Abril Pro Rock 2008. Esse é o nível de protesto e indignação da banda em questão. Da 

classe média, burguesa, cheirada, das baladas e das raves infindáveis, regadas a energéticos 

como Red Bull, a pó de cocaína, à êxtase e ao uísque do bom. 

Que ideologias permeiam o suposto movimento cultural intitulado pós-mangue? O que 

reinvindica o pós-mangue? Até que ponto o movimento cultural que vingou em Recife após o 

surgimento meteórico de Chico Science foi sustentado por seus ideais e propostas? Qual a 

                                                                                                                                                         
de Ouro, em 1995. De 1997 a 2004, integrou a banda Comadre Fulozinha, com quem gravou dois CDs. Em 1999 
e 2000, participou do show “Pernambuco falando para o mundo”, do artista Antônio Carlos Nóbrega, em sua 
turnê pelo Brasil e no Festival de Avignon, na França. Foi convidada para o projeto DJ Dolores e Orquestra 
Santa Massa, em 2001, e para o DJ Dolores e Aparelhagem, em 2004, no qual é co-autora e cantora principal. 
Isaar também participou da gravação de CDs de vários grupos, como Mundo Livre S/A, Eddie, Siba e A 
Fuloresta, Cidadão Instigado, Gonzaga Leal, Silvério Pessoa. Sua voz é facilmente reconhecida em trilhas 
sonoras feitas para teatro, dança, cinema, a exemplo de “Deus é Brasileiro”, de Cacá Diegues; “A Máquina”, de 
João Falcão; e “Narradores de Javé”, de Eliana Café. Disponível em: http://www.myspace.com/isaarazulclaro. 
Acesso em: fev.2008. 
 
54 O debate “A Literatura Marginal e seus Efeitos de Ação Política nas Mídias Alternativas: ocorreu no Coquetel 
Molotov 2007, no dia 15 de setembro, à tarde, em uma das salas de conferências no hall do Centro de 
Convenções da UFPE, tendo como debatedores a jornalista, Carol Leão; o pesquisador em literatura marginal, 
André Telles, que defendeu recentemente no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, uma dissertação 
sobre a obra do poeta marginal pernambucano, Miró; e Camilo Maia, vocalista dos Subversivos e editor do 
fanzine marginal Livrinho de Papel Finíssimo. “Considerada ainda como uma obra ‘menor’ diante das 
tradicionais obras literárias, a literatura marginal começa a ganhar mais respeito no meio acadêmico e no 
mercado. Tradicional foco de resistência da contracultura, os zines abrigam estas formas de expressão e 
constituem em si um formato que se abre a novas possibilidades de expressão e constituem em si um formato 
que se abre a novas possibilidades de interferir na produção cultural com um conteúdo livre de amarras éticas e 
estéticas. A discussão sobre as diferentes realidades sociais, se não gozam de prestígio nas academias e nas 
editoras, chegam até o público por diferentes caminhos e quebram preconceitos por parte da crítica” (texto 
divulgado na sessão de Debates do encarte no folder do Coquetel Molotov 2007, distribuído gratuitamente). 
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proposta do pós-mangue? O que ele reinventa? Quais as rupturas estético-artísticas e 

ideológicas? O pós-mangue pode ser considerado de vanguarda e experimental?  

 Souza (2006) dispara que uma teoria social nova seria aquela que permitiria explicar, 

precisamente, por que as pessoas, e muito especialmente uma determinada classe de pessoas, 

sentem humilhação e mal-estar social como sua experiência cotidiana. O movimento 

Manguebeat defendia a participação de camadas menos favorecidas econômico-socialmente 

na sociedade e que estavam à margem sobretudo da rede de divulgação da mídia e de 

circulação de idéias. Na década de 90, houve espaço para o fortalecimento de bandas 

periféricas como o Faces do Subúrbio e Devotos [ex-do Ódio] - que tem como líder Cannibal, 

do Alto José do Pinho55, músico e apresentador do programa televisivo Estereoclipe, exibido 

pela Estação TV (Canal 14), às quartas, no horário das 22h.  

No pós-mangue predomina uma ideologia burguesa das classes mais abastadas? A 

maioria faz música para divertir-se, entreter-se e aglomerar seus pares? Uma das canções do 

The Playboys reflete bem essa condição, no CD intitulado “Dez Anos Pedindo Mesada”, a 

canção “Pessoas Cult”, retrata bem o imaginário desta geração, na metralhadora insana da 

burguesia, sem colírio alucinógeno, segue o desatino:  

“Eu sou multicultural/ você não pode falar mal/ cinema 
só se for da Fundação/ Truffaut mora no meu coração/ 
meu sonho é ser pós-graduado/ na Sorbonne fazer um 
doutorado/ Chico, Caetano, Gil e Gal compõe o meu 
gosto musical/ seminários filosóficos sobre arte/ fazem-
me reler Jean-Paul Sartre/ meu sonho é ser pós-
graduado/ na Sorbonne fazer um doutorado” (Pessoas 
Cult, faixa 7 do CD 10 Anos Pedindo Mesada, The 
Playboys, 2006)  

 
Observa-se o esvaziamento de propósitos e de valores. Uma geração pós-moderna, da 

Coca-Cola, McDonaldizada3, fútil, descartável. Ridicularizando com tabus locais tidos como 

                                                 
55 Alto José do Pinho: região de morro onde reside comunidade menos favorecida economicamente. Cenário do 
surgimento, em meio à muita miséria, de uma cena rica, inteligente, local de origem do hardcore do Devotos(ex-
do Ódio) e Matalanamão, e o rap do Faces do Subúrbio. Já foi chamada com toda propriedade de Seatle dos 
miseráveis (LIRA, Paula de Vasconcelos, Uma Antena Parabólica Fincada na Lama, 2000, p.227). 
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de alta cultura como ir estudar fora do país ou assistir a filmes de arte no Cinema da Fundação 

Joaquim Nabuco. 

“Essa é uma sofisticada Bossa Nova à João Gilberto. A 
letra tira uma onda com o estereotipo do intelectual do 
Recife. Há aqui uma influência da banda paulistana 
Língua de Trapo” (NETO, João, referindo-se a canção 
Pessoas Cult, em entrevista faixa a faixa sobre o CD 10 
Anos Pedindo Mesada, dez.2007)                      

 

Souza(2006), sociólogo carioca, defende ainda que a teoria emocional da ação foi 

criada para contrapor a teoria instrumental da ação típica das sociedades modernas avançadas. 

Esta nova teoria seria a base da ambígua identidade nacional de sociedades como Brasil e 

México, que construíram suas respectivas identidades por oposição aos Estados Unidos. Outra 

pérola que ilustra a ideologia da cena pós-mangue sob o prisma da banda The Playboys é a 

canção “Brincando de Punk”: 

“Companheiros perfumados, / é um absurdo ser cobrado taxa de 
estacionamento nos shoppings do Recife/ o preço do perfume 
francês está fora da nossa capacidade de consumo/ playboys e 
patricinhas de todo o mundo, uni-vos!/ Lá vão eles brincando de 
punk/ lá vão eles pagando um monte/ revoltados com o atraso da 
mesada/ rebelados com o castigo do papai!/ Lá vão eles 
brincando de punk/ /revoltados com o atraso da mesada, 
rebelados com o castigo do papai/ Aqui estou eu brincando de 
punk com vocês/ O Punk Rock da geração multiplex!/ Lá vão 
eles brincando de Punk/ Lá vão eles pagando um monte/ 
Rebelados com o atraso da mesada/ revolução do shopping 
center”.  
 

A respeito desta canção homônima do CD Brincando de Punk de 2004, João Neto, 

vocalista da banda The Playboys, em entrevista faixa a faixa sobre o comemorativo CD 10 

Anos Pedindo Mesada, afirma que: 

 
“O som tem muita influência do Punk 77, principalmente dos 
Sex Pistols. A letra é uma espécie de manifesto comunista 
invertido, inclusive o discurso inicial termina com uma citação 
paródica do “Manifesto comunista” de Marx. A intenção da 
letra, além de cutucar os antigos esteriótipos políticos, foi 
também expor, de forma irônica, algumas regrinhas da cartilha 
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Punk” (NETO, João, em entrevista faixa a faixa, referindo-se a 
canção 3 do CD 10 Anos Pedindo Mesada, dez.2007) 
 

A geração pós-moderna dos piercings, tattoos, ficadas, pegações, do crack misturado à 

maconha ou dos drinques “irados” regados a morango e aguardente das piores. Em um 

ambiente hostil, inóspito, desesperançoso, “apolítico”,  rebelde sem causa, o segmento da 

geração pós-moderna composto pelas elites econômicas deita em e rola em lama e caos. A 

“onda” pós-mangue é diversificada no que se refere a posicionamentos politicos e 

ideológicos? É composta mais de petistas ardorosos e defensores de João Paulo - atual 

prefeito da cidade do Recife, pertencente ao Partido dos Trabalhadores(PT) – e de Lula – 

presidente do Brasil, reeleito, em exercício desde 2003, líder  do PT - ou predominam fãs de 

carteirinha - munidos de abadás e cordão de isolamento - idolatrando Cadoca (político 

pernambucano que defendia o evento “Recifolia”, carnaval fora de época, que ocorria na 

Avenida Boa Viagem) dos pê-efe-éles ou pé-md-bistas de plantão? Seriam ecológicos-

defensores das causas do Partido Verde e do Greenpeace? Observa-se muito pouco ou quase 

nada nas letras das canções ou nos shows referindo-se às questões de responsabilidade sócio-

ambientais, por exemplo, talvez uma alusão ou outra às nefastas conseqüências do 

aquecimento global, mas nada muito contundente.  

Hall (2006) revela-nos o problema de uma ideologia pós-colonial, de um marxismo 

sem garantias. Segundo ele, o pós-marxismo continua sendo uma das maiores e mais 

vigorosas escolas teóricas da atualidade. Os pós-marxistas utilizam os conceitos marxistas e, 

ao mesmo tempo, demonstram a inadequação destes. Segundo o mesmo autor, Marx utilizou 

o termo ideologia no sentido de domínio do pensamento prático e lógico – a forma, afinal, 

pela qual a maioria das idéias pode se prender nas mentes das massas e levá-las a agir – e não 

simplesmente a “sistemas de pensamento” bem-elaborados e internamente consistentes. A 

partir desta definição, podemos afirmar que o movimento Manguebeat mostrou-se mais 

ideológico do que o pós-mangue? Conduzia as massas que o consumia a agir em que direção? 
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A defender quais propósitos? A revalorização da tradições culturais regionais, representada 

pelos talento de um Mestre Salustiano e sua rabeca; de Lia de Itamaracá e sua ciranda; de 

dona Selma e seu coco simbolizam a ideologia que dava alicerce à solidez ideológica de 

Chico Science e do movimento mangue. Obtendo um reerguimento de status cultural do 

“folk” ao “cult”, viabilizando o aparecimento em diversas mídias televisiva, radiofônica e 

impressa; viagens à Europa finaciadas pelo governo para representar o Brasil no mundo em 

feiras internacionais; gravação e reprodução de CDs e DVDs propiciaram um profícuo legado 

oriundo do Mangue. O que reinvindica e resgata o pós-mangue? O que deixará de legado 

cultural para Recife, Pernambuco, o Brasil e o mundo? 

 

5   Vou Bancar a Minha Arte: Do MySpace, Blogs, Orkut,   
     YouTube às Gravadoras e Selos Independentes  

 
 

 “Aquela sainha de renda... / aquele papo gostoso de antropóloga... / 
são as gatinhas culturais do burburinho / eu quero agarrar as gatinhas culturais do 

burburinho / eu estou sozinho, como estou carente / preciso montar uma banda tenho 
dinheiro para investir / distribuir o meu cd / poder ficar amigo da classe da arte / pras 

gatinhas culturais do burburinho me ver / quando eu chegar na Tomazina /vão dizer que eu 
sou o tal / e falar com o Roger / que achou meu som legal / 

 as gatinhas excitadas / a canção bem divulgada / elas dirão:‘Esse é o cara”.  
- The Playboys, canção “Gatinhas Culturais do Burburinho” [grifo nosso]. 

 

Em meados dos anos 90, quando Chico Science & Nação Zumbi faziam sucesso com 

o Mangue, e Miró, um dos talentosos poetas marginais recifenses - juntamente com França e 

Erickson Luna - declamava e fazia performances inusitadas e gratuitas em praças públicas, 

bares, hall e jardins de entrada do Centro de Artes da UFPE, ainda não era chamado para 

expor seu trabalho no Fliporto 2007, pela renomada estudiosa de literatura e professora da 

UFPE, Lucila Nogueira. Miró lança quase uma década depois de trabalho árduo, em 2007, 

uma coletânea de seus melhores poemas autorais e sua performance em DVD. Sinais dos 
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tempos pós-modernos na velha recífilis mauricéica? Da periferia da Muribeca para o mundo? 

A obra “Tu Tá Aonde?” faz uma paródia ao hábito que os nordestinos, sobretudo 

pernambucanos, têm de perguntar ao interlocutor o local aonde o indivíduo se encontra já que 

o equipamento receptor de sinais da telefonia móvel, possibilita a flexibilização do 

deslocamento. Reforçando o sentimento de desconforto e inadequação, de não-pertencimento 

do entre-lugar.  

Se a banda The Playboys consegue bancar gravação, produção e distribuição da 

maioria de seus CDs e DVDs de modo independente essa não é a realidade para a maioria das 

bandas recifenses. Observa-se que os músicos profissionais - que vivem de seu trabalho 

artístico, “cover” ou autoral, assalariado ou freelancer - uma crescente busca por incentivos 

culturais municipais, estaduais e federais. Às vezes até atropelados pelas classes mais 

abastadas que poderiam financiar com recursos próprios as suas produções, mas preferem 

apelar para recursos públicos de incentivo, em âmbito federal, Lei Rouanet, nº. 8.313 de 1991, 

do Ministério da Cultura (MinC); o Funcultura, sob lei estadual nº 12.310, em vigor desde 

2002, em Pernambuco; ou a Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura do Recife 

(PCR), sob lei municipal n° 16.215, de 1996.  

Seguindo as recentes tendências de mercado, a cena musical pernambucana tem 

aderido à pirataria física e virtual para distribuir o seu trabalho artístico-cultural. De acordo 

com Ferreira (2006), segmentação e diversidade serão cada vez mais, as palavras de ordem 

num Brasil já miscigenado, pop e musicalmente segmentado e diverso por natureza 

geográfica. Mas, por isso mesmo, capaz de produzir uma das músicas mais aplaudidas e ricas 

do mundo. O pós-mangue vem produzindo música tipo exportação? Qual o reconhecimento 

internacional do trabalho realizado pelos artistas do pós-mangue? Até que ponto a cena 

independente irá manter-se fora das engrenagens da indústria cultural e das grandes 

gravadoras?  
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O jabá para tocar as canções nas rádios vem sendo substituído pelos downloads 

gratuitos em sites das bandas, no MySpace e em blogs particulares mantidos artesanalmente 

pelos próprios músicos integrantes dos grupos musicais. Até que ponto a cena após-Chico irá 

bancar-se com grana obtida pelo suor de profissionais liberais em trabalho artístico encarado 

como hobby ou pelos incentivos dos pais dos marmanjos pelo simples fato de que o 

entretenimento do(a) filhinho(a) é ser metido(a) a “artista”, intelectualóide, por passatempo ou 

para espantar frustações, estresse, síndrome do pânico?  

A pirataria analógica e digital prevalescem em relação à atuação das grandes 

gravadoras, consideradas majors, como a Sony Music Brasil e a Trama. Ferreira [2006,p.485] 

afirma que prisioneiras de um esquema de corrupção criado por elas mesmas, quando 

instituíram e praticamente oficializaram o jabá, as companhias fonográficas achataram a 

programação musical das rádios populares a tal ponto que o próprio rádio acabou se 

segmentando. Nesse processo, encontra-se o programa televisivo de Roger - idealizador do 

bar cultural ícone da cena musical da década de 90, a Soparia no Pina – e apresentador do 

Sopa Diário que vai ao ar de segunda à sexta, por volta do meio-dia, pela TV 

Cultura/Universitária, canal 11, em Pernambuco. Na programação, é dada a oportunidade de 

divulgação a bandas locais independentes e a cena pós-mangue recebe incentivos da mídia 

que auxilia na mediatização entre público-artista-público, sobretudo, aqueles considerados 

marginais, oriundos de camadas menos favorecidas. 

A venda de CDs e DVDs ocorre principalmente nos shows realizados em espaços 

alternativos, como o palco do Pátio de São Pedro; de bares como os do Burburinho ou do 

Capitão Lima; de parques públicos, como o Sítio da Trindade em Casa Amarela; ou Palco-

Mangue do Pré-AMP montado nas vésperas do carnaval, no Bairro do Recife, pela 

Associação Musical de Pernambuco (AMP) com apoio e incentivo financeiro da prefeitura 

local. Haveria espaço para a produção independente na mídia nacional? Os hits tocados pelas 
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bandas indies56 de Recife, como a Vamoz!, Astronautas e Carfax, ainda não foram 

descobertos pela Globo e não constituem hits novelescos? O que há com a produção musical 

local? Por que ainda não repercutiu em outros estados do país? Por que ainda não alavancou 

audiência em outras partes do mundo? Será que não atende aos padrões globais do mercado 

fonográfico? 

De acordo com Douglas e Isherwood (2006, p.103), o consumo é a própria arena em 

que a cultura é objeto de lutas que lhe conferem forma (...). Na maioria das culturas 

conhecidas no mundo, há certas coisas que não podem ser vendidas e compradas. Quais os 

tipos de conflitos de consumo entre os grupos que defendem uma manutenção do estilo Chico 

Science de fazer cultura? Quais as propostas e saídas mercadológicas adotadas por artistas que 

continuam fazendo um som regional, de raiz, em pleno pós-mangue? O que faz grupos 

regionais como o Samba Raízes de Arcoverde, Mestre Salustiano, Maciel Salu, Siba e a 

Fuloresta do Samba (ex-Mestre Ambrósio)? Também disponibilizam downloads gratuitos em 
                                                 
56 Indie: 4. Levando para um lado mais positivo, "indie" pode ser lido como a essência básica do punk, ‘do it 
yourself’. Esse é o lema que uma vez foi a bandeira máxima do rock e que hoje em dia é certamente a bandeira 
máxima dos (bons) artistas eletrônicos. Não que uma coisa exclua a outra..”, Fábio Gerador Zero. Apesar do que 
alguns falam, eu não reconheço o Indie como uma estética musical, um fenômeno da moda ou um código moral 
a ser seguido. Chega a de ser engraçado notar que há alguns anos podia-se usar o termo Underground, e antes 
dele o termo Alternativo, pro que os veículos de comunicação vendem como Indie. Pra mim é pura e 
simplesmente uma abreviação de Independente”, George Belasco:. “Eu não sei o que significa, realmente. Parece 
mais como uma discrição econômica do que qualquer outra coisa. Eu acho que significa que você está fazendo 
música independentemente de uma coorporação... Mas às vezes significa que existem grandes artistas 
trabalhando para grandes selos, também. As pessoas não deveriam acreditar nessas palavras, essas descrições 
fáceis que encaizam a música em uma categoria imaginária... A não ser se for o revival do Ska”, James Dump e 
Yo La Tengo. “Cada veículo e pessoa usa o termo ao seu belo prazer, mas pra mim indie tem dois significados. 
Um é quando você quer dizer que alguém é independente de uma grande gravadora. Outro é quando você quer 
xingar alguém dizendo que aquela pessoa segue os modismos do college americano e do rock inglês. A segunda 
versão é muito mais usada que a primeira”, Mini Walverdes. “Ser indie é fazer a musica que você quer, do jeito 
que der, pra quem quiser”. Rodrigo Grenade. Pra falar a verdade acho que eu não consigo definir o termo 
"indie". "Indie", ou independente, deveriam ser todas aquelas bandas, ou selos, que existem e trabalham à parte 
das grandes gravadoras. Mas ao longo dos tempos foi se confundindo uma situação com um estilo musical, e até 
com pessoas, que se consideram "indies". Por outro lado, se "indie" é tudo aquilo que existe à parte das grandes 
gravadoras, Elza Soares lançando pela Reco Head é "indie", e Teenage Fanclub pela Sony não é. Viu a 
confusão?”, Daniel Valv. “É ser branquelo, provavelmente gaúcho, mas morando em São Paulo e acreditando 
que a esquina da Mourato Coelho com a Aspicuelta seja a última fronteira cosmopolita. É bem capaz que seja 
estudante de comunicação cujas referências literárias se restringem a blogs de outros estudantes de comunicação, 
possivelmente gaúchos. É gente que só sai de casa depois do Sex and the city, tem medo de pobre e apanha até 
de hippie. Em Brasília não tem dessa não: somos todos do black metal e o último indie que dormiu no ponto por 
aqui virou churrasquinho. Na boa, se for pra pertencer a algum grupo, que seja um Grupo de Risco”, João Paulo 
Nancy (GARCIA, Ana. Afinal o que é ser indie? Coquetel Molotov, 9 set. 2005. Disponível em: 
http://www.coquetelmolotov.com.br/pt/materias.php?cod=9. Acesso em: 18 dez.2007). 
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seus sites para sobreviver à pirataria digital? A venda de CDs e DVDs por vendedores 

ambulantes contribui para a divulgação de artistas independentes locais? Ou contribuem 

sobretudo para o êxito de bandas de pagode, forró eletrônico e de tecnobrega, como a banda 

Calypso, consumidas pelas camadas menos abastadas da população pela bagatela de 3 a 5 

reais? Quais as pessoas que ainda consomem CDs e DVDs fabricados e comercializados pelas 

grandes gravadoras e lojas de discos de renome como a AkyDiscos, Gramofone, Oficina da 

Música, Vivace, dentre outras, em Recife?  

Segundo Slater (2002, p.149), os bens culturais podem ser usados para excluir tanto 

quanto para incluir: o conhecimento das categorias como “bom gosto” é necessário à inclusão. 

Deste modo, os indivíduos consomem para fazer parte de determinados grupos sociais de 

referência. Incluindo ou excluindo os demais a partir das escolhas de consumo. No pós-

mangue, as pessoas que preferem consumir o som de forró pé-de-serra produzido pelo grupo 

Fim de Feira, liderado por Bruno Lins, provavelmente não irá misturar-se a indivíduos que 

freqüentam e consomem os shows patrocinados pela casa noturna, Sala de Reboco, no 

Cordeiro, onde perpassam artistas do estilo Geraldinho Lins e Santana? Há uma convivência 

pacífica e includente entre os que fazem, produzem e consomem o pós-mangue? Em que 

termos há conflitos a partir dos modos de consumo musical ou “habitus57” proposto Bourdieu, 

na medida em que, segundo ele, “os gostos classificam o classificador” (SLATER, 2002, 

p.156)? 

 
 

6   Tirando Onda  –   The Playboys 
 
 

                                                 
57 Habitus : é um tanto subjetivo quanto objetivo – na verdade, é o ponto de encontro dos dois, porque incorpora 
experiências individuais e coletivas de classe e de estrutura de classe. Como formulado em uma das definições 
mais obscuras de Bourdieu, o “habitus” cristaliza as “expectativas subjetivas das probabilidades subjetivas”(...). 
Esse “habitus” é apreendido com uma família e uma comunidade impregnada de experiências de classe, e com 
as experiências individuais, importantes e triviais, conscientes e inconscientes, de milhões de insultos e injúrias 
de classe, sofridos todos os dias (SLATER, 2005, p.159-160) 
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“Imitar um finado é uma transação comercial /É moda imitá-lo por aqui 
O medo de criar é o mal / O carangueijo sem cérebro sente a necessidade de 

chupar / A grana, o status, a fama enche os olhos dos imitadores 
São imitadores baratos, sem qualidade / Milk-shake tostado, TDA, Bailão de 

Quatro, Cairaça, / Todos os imitadores de Chico Science possuem sua imagem e 
semelhança / Eu tenho certeza, eles também chuparam um dia!” 

- Monólogo aos Ouvidos dos Imitadores, The Playboys. 

 
Foto: Divulgação 

 

The Playboys – foto divulgada na home, primeira página, do site oficial: www.theplayboys.com.br 

 

 

 

The Playboys58 satiriza, parodia a cena pós-mangue e escracha com as tentativas de 

perpetuação e sacralização das propostas de revalorização do popular difnundidas pelo 

                                                 
58 The Playboys: [de acordo com o release da banda, divulgado em site oficial]: RECIFE - PE : Shows em 
hospitais psiquiátricos, rock com instrumentos de brinquedo e letras sarcásticas que cultuam o absurdo. Esta é a 
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Movimento Mangue. Atuando desde 1996, destaca-e dentre as bandas da cena musical 

recifense, pois rompe descaradamente com o movimento que os antecede, o Manguebeat. 

Iniciada há dez anos, a banda é formada pelo vocalista João Neto, brinquedos e efeitos, Filipe 

Novaz, guitarra, violão, brinquedos, voz, Tiago Olívo, baixo, teclado, brinquedos e voz, 

Lucas, bateria, Z.G.R, teclado de brinquedo (que saiu da banda no final de 2007), Ebis Filho, 

baixo. Músicos profissionais e outros nem tanto compõe a banda anárquica, subversiva, 

tiradora de onda. Característica peculiar sonora é o uso de brinquedos eletrônicos como 

instrumentos musicais. Além, é claro, dos tradicionais. Fazendo da música um meio 

desconraído de expressão ideológica, identitária e, até mesmo, como artifício de conquista 

amorosa em relação às garotas que curtem a cena local, como relatado na canção “Gatinhas 

Culturais do Burburinho” do primeiro CD single “Paulo André Não Me Ouve”, lançado em 

2005 pelo selo virtual RecifeRock.  

Com muito humor e descontração, fornecem um intinerário do que anda ocorrendo na 

‘nova’ cena musical recifense ao longo desses dez anos, de 1997 a 2007. Deste modo, foram 

os escolhidos para iniciar esta etapa de aprofundamento e de descrição densa em relação aos 

sujeitos que produzem e consomem o pós-mangue enquanto cenário artístico-cultural. 

                                                                                                                                                         
cara da The Playboys, banda pernambucana que atua na cena independente desde 1996. O som transita por 
vários estilos da história do rock, tendo uma maior ênfase no rock clássico dos anos 50 e no punk rock. Além 
disto, a The Playboys faz experimentações sonoras com instrumentos de brinquedo e no palco, realizam 
apresentações com alto teor de teatralidade. Outra característica da banda é promover shows em lugares e 
situações inusitadas. A The Playboys organiza periodicamente o "Rock na Tamarineira" (festival de rock dentro 
do maior hospital psiquiátrico do Recife), já tocou no meio da rua e criou o palco 3 do Abril pro Rock ( palco 
clandestino montado em um stand da feira dentro do festival). Nestes 10 anos de existência, a banda gravou 
quatro discos e tocou em diversos festivais do Nordeste como o MADA (RN), Festival de Inverno de Garanhuns 
(PE), Recbeat (PE) e PAN e PE no ROCK (PE). Em 2007, a The Playboys lançou o videoclipe Paulo André Não 
Me Ouve que foi premiado no Festival de Vídeos de Pernambuco e chegou a estar entre os 30 vídeos musicais 
mais vistos no youtube na primeira semana. Fazendo parte da "estética maluca" da banda, a The Playboys 
organiza periodicamente o Rock na Tamarineira, primeiro festival de rock dentro de um hospital psiquiátrico. É 
isto mesmo, a banda toca junto aos internos do hospital psiquiátrico. O objetivo é quebrar o preconceito contra o 
portador de distúrbio mental. Isto através da interação entre o público externo e os internos do Hospital Ulisses 
Pernambucano, a Tamarineira (maior hospital psiquiátrico do Recife). O Rock na Tamarineira, que acontece 
desde 2002, já teve sete edições e sempre leva cerca de 350 visitantes e curiosos ao hospital (durante os três dias 
de festival). Em todas as edições, internos e público externo interagiram, cantando, dançando, recitando poesias 
e confraternizando. Está disponível no YouTube o documentário TamaRock que é a cobertura da quinta edição 
do Rock na Tamarineira, que aconteceu em 2005. O filme consegue trazer um pouco da energia e do espírito do 
Rock na Tamarineira, mostrando os shows e a interação das bandas junto aos internos que mostra música com 
atitude social. 
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Munidos de uma generosa macaxeira, “aipim” em outras regiões do país, eles fazem 

uma irônica referência à música produzida por artistas considerados populares, como Mestre 

Salustiano, Selma do Coco, Lia de Itamaracá, e seus desdobramentos, Siba e a Fuloresta do 

Samba, Alessandra Leão, Isaar França, Chá de Zabumba, Coco Raízes de Arcoverde59, Fim 

de Feira, Ticuqueiros60, Tiné, Quinteto Armorial, Antúlio Madureira, Antônio Nóbrega, 

enfim, todos aqueles que inspirados na cultura popular61 produzem releituras de reconhecidos 

                                                 
59 Coco Raízes de Arcoverde: Iniciada por Lula Calixto, ferrenho defensor da cultura popular sertaneja, a saga 
do Coco Raízes representa o apego do povo às tradições e o esforço desmedido para preservá-las. Mas é também 
a história de afeto entre duas famílias que se uniram em torno do ritmo. Nas mãos dos Gomes e Calixtos, o coco 
não é apenas uma batida de pandeiro ou uma dança, é uma aliança, um modo de vida. Primos, tios, pais e filhos, 
todos são irmãos na hora de sambar. Bem-aventurados os convidados à grande celebração do coco. No Alto do 
Cruzeiro, onde se situa a sede do grupo, é sempre tempo de comemorar. Basta chegar um visitante para que a 
recepção seja calorosamente armada. Tudo começa com um tímido repicar de trupé, que contagia o bombo 
hipnótico de Biu Neguinho e culmina com a abertura da pista para as vistosas bailarinas e afinadas cantoras. A 
cada dia, o Coco Raízes seduz mais fãs. São pessoas sedentas de louvação pela cultura popular, que se encantam 
com a simplicidade e autenticidade do grupo. Desde a gravação de uma faixa na coletânea do Pernambuco em 
Concerto, o Coco deslanchou e passou a realizar várias apresentações em Recife, todas prestigiadas por um 
grande público que se formou na capital. Os dois CDs - Raízes de Arcoverde e Godê Pavão - gravados até hoje 
testemunham do incansável fôlego da caravana, que não parou nem vai parar. Samba de Coco Raízes de 
Arcoverde. Disponível em: http://tramavirtual.uol.com.br/artista.jsp?id=10852. Acesso em: fev.2008. 
 
60 Ticuqueiros: Da Zona da Mata Norte de Pernambuco vem os Ticuqueiros, que turbina com instrumentos 
elétricos, cocos, cirandas, sambadas de maracatu e forró pé-de-serra. A região concentra manifestações populares 
de infinita riqueza musical, que se apresentam no cotidiano intenso de trabalho dos “ticuqueiros” – os 
trabalhadores da cana-de-açúcar. A banda Ticuqueiros formou-se em Nazaré da Mata, envolta na multiplicidade 
de cores e sons das brincadeiras da região. A música que produzem é resultado da fusão das referências musicais 
de seus integrantes - grooves de bateria, instrumentos de sopro e eletrônicos com o som rústico das brincadeira 
da zona rural. O grupo expressa de maneira inusitada e atual a simplicidade tradicional do universo sonoro de 
onde vem. O show do Ticuqueiros transmite a energia da enxada batida em trilho de trem de manhã bem cedo, o 
ritmo intenso do corte da cana e o balanço frenético dos caboclos de lança do maracatu. As tradicionais festas do 
interior são revisitadas nos shows, que fazem dançar homi, minino e mulhé! É ouvir e se guiar. Praticamente 
todos os integrantes da banda participaram ou participam de cirandas, cocos, blocos rurais, bandas de rock, jazz e 
música de câmara. Ou seja, tudo que o grupo engloba em seu trabalho. Procurando sempre manter a sonoridade 
primitiva de cada instrumento. Formação: Alison M. de Freitas, Baixo, Fábio Miranda, Percussão, Dyogenes 
Santos, Guitarra, Marcos Antônio, Voz, João Paulo, Percussão, Sidcley Marcelino, Bateria, José Carlos, 
Trombone. Influências musicais: Jazz, Maracatu rural, coco de roda, ciranda, blocos rurais, influências do rock 
universal com baixo, guitarra e bateria. Disponível em: 
http://tramavirtual.uol.com.br/galeriaArtistaDetalhe.jsp?id=750179&idg=2999. Acesso em: fev.2008. 
 
61 Cultura Popular: está longe de ser um conceito bem definido pelas ciências humanas e especialmente pela 
Antropologia Social, disciplina que tem dedicado particular atenção ao estudo da ‘cultura’. (...) Remete a um 
amplo espectro de concepções e pontos de vista que vão desde a negação (implícita ou explícita) de que os fatos 
por ela identificados contenham alguma forma de ‘saber’, até o extremo de atribuir-lhes o papel de resistência 
contra a dominação de classe. Pode significar aspectos da tecnologia (técnicas de trabalho, procedimentos de 
cura) e de ‘conhecimento’ do universo. E ainda enfatizar as formas artísticas de expressão (literatura oral, 
música, teatro). No primeiro ponto de vista, descrito acima, tende a pensar os eventos no passado, como algo que 
foi ou que logo será superado; e o outro, pensa-os no futuro, vislumbrando neles indícios de uma nova ordem 
social. O ‘popular’ pontilhando o cotidiano ‘refinado’ (ARANTES, 1985). Hall (2006), afirma em ‘Notas sobre a 
descontrução do Popular’ que “o social é teorizado como terrenos sobrepostos de luta e a cultura popular é 
considerada simplesmente como uma forma de especificar áreas de resistência às formas ideológicas 
dominantes. (...)Assim não importa quantos milhões de mediações existam, reproduz-se a própria fraqueza da 
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e venerados mestres populares que fornecem a base da música de “raiz” produzida em nosso 

estado. 

No show ocorrido no 15o Abril Pro Rock62, em 2007, festival de rock de bandas locais 

independentes, idealizado pelo empresário e produtor cultural Paulo André Pires, observa-se 

um ‘protesto’ bem-humorado em relação ao fato de que algumas bandas conhecidas e 

apreciadas pelo públcio acabem ficando de fora do festival e que acabam angariando 

repercussão na mídia local e até mesmo nacional – desde um pequeno, mais significativo, 

destaque na Music Television Brasil (MTV/Brasil) à menção honrosa no site de uma das 

principais gravadoras do país, o Trama Virtual.  

A própria banda The Playboys foi deixada de fora do evento, em 2005, quando lançou 

o CD Single Paulo André Não Me Ouve que se encontra apenas em formato digital, 

disponível para download no site oficial da banda. Entra para o ‘time seleto dos eleitos’, e 

escolhidos por Paulo André, apenas nesta edição do evento ocorrida em 2007. Representando 

um legítimo integrante da classe média e alta, burguesa, recifense, o vocalista da banda logo 

que sobe ao palco dispara um comentário de elogio ao ambiente climatizado do local 

escolhido para o evento, atribuindo esse motivo ao fato de que não tinha vindo ainda tocar no 

APR. Afirmando que estavam esperando que o produtor Paulo André tomasse as devidas 

providências quanto à escolha de um local à altura dos The Playboys. Disponibilizando ar-

condicionado central em amenizando o calor insuportável recifense.  
                                                                                                                                                         
posição que se tenta reparar. Popular pode ter uma variedade de significados, como algo que as massas escutam, 
compram, lêem, consome e parecem até apreciá-lo imensamente. Trata-se de uma definição comercial ou ‘de 
mercado’ do termo. É corretamente associada à manipulação e ao aviltmento da cultura do povo. (...)“O que me 
parece positivo no comprometimento com a cultura popular é o elemento destinado a romper com toda e 
qualquer formulação que dependa de distinções do tipo alto/baixo, elite/massa” (CAUGHIE apud HALL, 2006, 
p.223) . Não devemos abandoná-la, mas colocá-la ‘sob rasura, como diria Derridá. (...)O estudo da cultura 
popular tem oscilado entre dois pólos da dialética de contenção / resistência (HALL, 2006). 
62 Abril Pro Rock(APR): festival de rock independente, produzido por Paulo André Pires, que ocorre há quinze 
anos, desde 1992, em Recife, e que auxilia na divulgação de músicos locais da cena ‘pop’ rock, projetando-os, 
sobretudo, para o cenário local e nacional. “A cena musical fervia. A primeira edição aconteceu num domingo, 
no extinto Circo Maluco Beleza, com 12 bandas locais e o Maracatú Nação Pernambuco. 1500 pessoas  
prestigiaram aquele que se tornaria o mais importante festival de música pop do país. Depois dele, a cena 
pernambucana não seria mais a mesma” (Disponível em: http://www.abrilprorock.com.br. Acesso em: 12 
dez.2007). 
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A performance indignada, tresloucada, ao som de Paulo André Não Me Ouve no APR 

2007 atesta a importância que se atribui aos festivais de bandas independentes na divulgação e 

legitimação de grupos locais. Escolhidas a partir de uma árida escalação com disputa 

“acirrada” (mais pela quantidade de inscritos do que pela qualidade) e que nem sempre é 

muito técnica, prevalescendo na maioria das vezes o “quem indicou” (ou “QI”), revelando 

ainda uma vasta rede de relações que permeiam a cena musical local. O vocalista João Neto, 

em entrevista faixa a faixa sobre o CD 10 Anos Pedindo Mesada, afirma que: 

“Esta canção apresenta várias influências musicais da 
The Playboys: Rock dos anos 50, 60, Punk e até frevo. A 
música mostra também o experimentalismo com os 
instrumentos de brinquedo, trazendo um solo de teclados 
de criança aditivado com efeitos de pedal de guitarra. A 
letra é ao mesmo tempo uma tiração de onda e também 
um desabafo. Mesmo depois da participação oficial da 
The Playboys no Abril pro Rock 2007 – os Playboys já 
tocaram clandestinamente em 2005, quando fundaram o 
“palco três” – a música continua com um enorme 
significado. A canção serve de hino para todas bandas 
independentes que ainda não tocaram no festival” 
(NETO, João. Entrevista Faixa a Faixa, CD 10 Anos 
Pedindo Mesada, dez.2007).  

 

O desfile tosco, beirando ao grotesco, e inusitado de um dos integrantes da banda 

travestido de mulher, desfilando num dos palcos principais, armados na área de eventos do 

Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda-PE, com direito à faixa colorida onde se 

observa Abril Pro Rock em letras brilhantes. A campanha em prol das Barbies, remete aos 

famosos concursos do tipo Miss Brasil ou ocorridos em bailes carnavalescos como o Baile de 

Máscaras, o tradicional Bal Masqué que ocorre anualmente no Clube Internacional do Recife. 

“Paulo André, não me ouve/ Paulo André, não me ouve/ 
Não presta atenção no meu release e CD/ Se eu não tocar 
no Abril Pro Rock, como vou aparecer na MTV. Paulo 
André, vamos ganhar dinheiro juntos, cara/ A gente faz 
uma música de vanguarda para você/ Mas por favor me 
exporta para a Europa/ Eu quero ser exportado, cara”. 
(CD Single Paulo André Não Me Ouve, 2005) 
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Em pleno show, com pequena platéia repleta de fãs atentos e surpresos em meio a 

risos e à caretas de repúdio e desaprovação. A brincadeira reverte-se em legítimo ‘protesto’. 

um dos integrantes da banda, vestido no estilo barbie girl, desfila no palco ao som de um dos 

principais hits da banda, o hino “Paulo André Não Me Ouve”. A reivindicação é pelo fato de 

que a banda recifense Backin' Ball Cats Barbies Vocals, formada integralmente por mulheres, 

inscreveram-se mas ficaram de fora do APR 2007.  A tentativa ocorre pelo fato de que do 

mesmo modo que “brincadeira” do protesto em 2005 funcionou para eles, poderia ser que 

também tenha um efeito positivo para as Barbies no 16o. APR, previsto para ocorrer em abril 

de 2008. A canção possui um ritmo punk pegajoso e é o hit do CD Single Paulo André Não 

Me Ouve lançado pela banda em 2005 e vendido do lado de fora, na porta do festival do qual 

não foram escalados.  

“Brincando de Punk” é uma canção que atira no próprio pé da banda. Dando os dois 

lados da face para bater, remete ao consumerismo exacerbado da classe engomadinha e 

perfumada dos playboys e patricinhas. Letra do vocalista João Neto, sendo adaptação da 

versão de Thiago “Capetão” e música de Tiago Olívo, revela o posicionamento ideológico, ou 

antideológico, da banda que denuncia em tom de brincadeira o fato de que não tendo com o 

que se rebelar, a classe média e alta burguesa são rebeldes-sem- causa, uma juventude 

anestesiada, alienada, quase que destituída de luta social, restrindindo-se a reclamar o preço 

do perfume francês e da taxa de estacionamento dos estabelecimentos comerciais, 

aglomerações de lojas repletas de patricinhas e mauricinhos que perambulam diariamente e 

fazem do ambiente local de encontro, azaração (pegação, paquera), entretenimento, mais do 

que de compras. A “Geração Shopping Center”, ícone da sociedade de consumo63 consome a 

                                                 
63 Sociedade de Consumo: o consumo excessivo é mais sério e mais complicado do que a obesidade pessoal, e a 
indignação moral não basta para compreendê-lo. Thornstein Veblen analisa a classe ociosa e aponta para o 
consumo conspícuo mas é preciso fazer várias modificações para trazer a discussão a um patamar mais realista 
(contemporâneo). O consumo precisa ser compreendido enquanto processo social e não apenas resultado ou um 
objetivo do trabalho (DOUGLAS, 2006, p.26). Segundo o “lado pós-estruturalista do pensamento pós-moderno, 
examina freqüentemente conceitos como necessidades, valores de uso, relações sociais, não como realidades 
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cena independente musical pós-mangue. Deleita-se, lambuza-se entre uma guitarra distorcida 

ou um som de alfaia fora de propósito na música. 

“Companheiros perfumados é um absurdo ser cobrado 
taxa de estacionamento nos shoppings do Recife / O 
preço do perfume francês está fora de nossa capacidade 
de consumo / playboys e patricinhas de todo mundo, 
Uni-vos! // Lá vão eles brincando de punk / Lá vão eles 
pagando um monte /  Revoltados com o atrasado da 
mesada / Rebelados com o castigo do papai! // Lá vão 
eles brincando de punk / Lá vão eles pogando um monte 
/ Revoltados com o atrasado da mesada / Rebelados com 
o castigo do papai! // "Lá vão eles brincando de punk / 
Revoltados com o atrasado da mesada /  Rebelados com 
o castigo do papai / Aqui estou eu brincando de punk 
com vocês / O punk rock da geração multiplex!" // Lá 
vão eles brincando de punk / Lá vão eles pogando um 
monte /  Rebelados com o atrasado da mesada / 
Revolução do shopping center!” (The Playboys, CD 
Brincando de Punk, 2004)  

 
A questão central das camadas mais abastadas é o atraso da mesada. Isto, sim, deixa os 

jovens de classe média e alta, burguesa, indignada. The Playboys denunciam em tom de 

ironia. Mas não se eximem de tais práticas. Não constituem um anti-movimento. Pelo 

contrário, integram-se a ele. Não querem acabar com os mauricinhos musculosos, bombados 

com anfetaminas e suplementos alimentares, com seus bíceps malhados e braços tatuados, 

freqüentadores assiduos de academias de ginástica, com seus carros importados parados nas 

casas noturnas que estão em alta, Nox, Spirit, Fashion Club, DownTown, Musique ou com as 

malas do carro importado abertas parados nas lojas de conveniências dos postos de 

combustível para esticar a noitada depois da festa, indo para a balada de calça jeans e 

sandálias Havaianas na night. E muito menos querem exterminar com as patricinhas, as 

barbie girls, embonecadas, com seus batons de brilho gloss, volta da base um pouco mais 

clara que o tom de pele e do blush ou rouge nas maçãs do rosto, maquiagem de passarela, 

exagerada, com apliques cintilantes nas roupas, salto alto e fino, bolsas de griffe, etiquetas 

                                                                                                                                                         
históricas a serem estudadas, mas como mitos a serem desconstruídos. A necessidade nunca existiu somente a 
ideologia da necessidade: a sociedade nunca existiu somente seu mito”(SLATER, 2005, p.200). 
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bem à mostra nas roupas, bronzeadas ou não, mas siliconadas, lipoaspiradas, de chapinha no 

cabelo para que os cacheados possa,m ficar um pouco menos volumoso, estirado à força, e os 

fios já lisos de nascença, os considerados “bons”, possam ficar ainda mais lisos ao extremo, 

escova definitiva também está valendo para elas, e a “onda” é ficar, sem compromisso, 

pegação, competição de quem beija mais ou fica mais na noitada, fúteis, efêmeras, voláteis, 

fluidas, esvoaçantes, lolitas pós-modernas. 

Quanto ao movimentos culturais locais, além de estampar que não pretendem imitar 

Chico Science como fazem os demais, denegrindo uma imagem narcisística ostentada pela 

maioria e revalidada pelo poder público sobretudo em esfera municipal, pois tudo é Mangue 

em Recife após o movimento manguebeat, ainda esculhamba, destrata com o Movimento 

Armorial, tendo como ícone o escritor paraibano Ariano Suassuna, também secretário de 

Cultura de Pernambuco. Em ritmo de funk, segue a canção intitulada de “Pancadão 

Armorial”, do CD Dez Anos Pedindo Mesada (2006): “Eu vou fazer música de raiz / a 

macaxeira vai tocar no CD Player / E o Ariano vai tocar no baile funk”. 

A sátira às bandas independentes, consideradas indies, que atuam na consagrada 

“ceninha” local, como a genuinamente pós-manguística Vamoz!, que produzem um 

rock’n’roll adequado aos padrões internacionais. Utilizando para isto, inclusive, composições 

com letras integralmente em inglês. Sem tantas referências locais, sem a contaminação da 

turma do “maculelê” – como eles próprios intitularam aqueles outros que fazem e curtem um 

som mais regional, considerado “raiz”, com uso de alfaias e tambores –  por isso a referência 

de repúdio e intolerância, aos instrumentos musicais utilizados nos cultos afro-brasileiros 

como o candomblê e a umbanda, bastante diferentes do que eles produzem. Nem melhores e 

nem piores, na verdade. Diferenças e intolerâncias. Sem burburinhos, sem arianos, sem 

cinemas da fundação. 
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Perde-se as particularidades locais para investir-se em estrangeirismos enfatizando 

culturas plurais, globais, mais universalizantes. O som das bandas indies fogem do estilo 

musical “exótico” brasileiro consumido amplamente em países europeus (França, Alemanha, 

Bélgica) e norte-americanos (sobretudo, Estados Unidos). Com uma parafernália eletrônica 

que lembram as bandas de rock norte-americanas, compõem em inglês, comentam scraps no 

Orkut em inglês, trocam idéias no MSN em inglês. Numa aculturação perversa, questionável. 

O quase total abandono da língua materna, o português abrasileirado, e apropriação do idiona 

yankee compensa ? Há um reconhecimento em países do Exterior? São convidados a fazer 

shows em outras localidades em que há o predomínio da língua inglesa? A canção I don’t 

speak (english) do The Playboys aborda essa característica de boa parte da cena independente 

recifense e da “Geração Coca-Cola”, light ou zero açúcar, ou até na versão original. 

Rapadura, cachaça e mel de engenho neles! Ao invés de caviar, uísque e adoçantes com 

aspartame. Mas também jabá, sandália de couro, renda de Renascença e de bilro, fuxico, forró 

pé-de-serra, embolada, repentistas, verdadeiro realinhamento cultural para reequilibrar, 

interligação de saberes. Uma geração esvaziada, como se não tivessem história, desenraizada, 

sem valores culturais construídos apenas implantados (de implante mesmo), artificializada e 

pouco natural, oriundos “de chocadeira” ou de proveta, nada digerível, de entalar, de travar o 

pensamento e a ação, não nos referimos ao abandono do global pelo local, mas de um diálogo, 

interação e não extermínio de nossa língua usurpando-a por outro idioma estrangeiro, 

elitizando o acesso às canções produzidas. The Playboys dispara na letra e música de Tiago 

Olívo: 

"I love you Brasil! / Vocês são lindos! / Vocês são 
demais! /  I love your girls / I love your money / The next song 
is called / I DON'T SPEAK INGLÊS!" // one two three four!! // 
Cante para que eu possa entender / ou será que não sabe 
escrever / Eu ja não entendo português / Você canta muito mal 
inglês // I dont know / I dont know / I dont speak inglês // Se sua 
musica é escrita em inglês / é porque nao tem nada a dizer // Se 
eu já não entendo português / Você canta muito mal inglês // I 
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dont know / I dont know / I dont speak inglês // Que ingles mais 
enrolado / e com esse seu sotaque // Se eu já não entendo 
português / Você canta muito mal inglês // I dont know / I dont 
know / I dont speak inglês / Goodnight! (I Don’t Speak Inglês, 
CD Brincando de Punk, 2004) 

 
 

As canções em inglês são enlatados musicais para inglês (e demais países que falam a 

língua inglesa) ver e consumir. Descaracterização da cultura local, desapropriação do 

manancial regional, do particular, do peculiar. Enculturação, aculturação ou transculturação? 

Talvez poderemos ver mais adiante nos desdobramentos econômico-sócio-culturais da cena. 

Deixando as querelas lingüísticas, narcisismos manguísticos, provincianismos 

bairristas, preconceitos à parte, a Vamoz! é global. A banda genuinamente indie de fato e 

representante da efervente cena pós-mangue em Recife, no Brasil e no mundo. Vem obtendo 

mídia local e nacional, saindo na Hot List da Rolling Stones Brasil, dentres outros veículos 

especializados.  

Num gesto de reconhecimento e legitimação de mercado, de público, o govrno local 

convida a Vamoz! a se apresentar na programação natalina do Marco Zero. Em grande estilo, 

na madrugada do dia 25 de dezembro, juntamente com atrações mais “locais” como 

Alessandra Leão, bancado pela Prefeitura da Cidade do Recife, atesta reconhecimento por 

parte das políticas públicas locais. Ganha a cena. Apresentação meteórica e apoteótica no 

Coquetel Molotov 2007, junto a grupos de renome na cena como o Nouvelle Vague, da 

França, que possui maioria das composições na lingua inglesa. Pedindo cachês relativamente 

“altos”, se comparados a bandas locais iniciantes. Não toca no Pátio do Rock, no Pátio de São 

Pedro, deste ano. Já está em outro patamar.  

Até que rock “para inglês ver” tem audiência entre brasileiros, pernambucanos, 

recifenses. Do United Kingdom Pub (U.K), no bairro de Boa Viagem (B.V, para os íntimos) 

ao Bar Burburinho da Rua Tomazina no Bairro do Recife. De palco do Coquetel Molotov a 

Marco Zero. Talento musical, persistência, aliado a uma atuação primorosa da distribuidora 
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Trattore, somado ao trabalho minuncioso, eficaz e discreto do produtor executivo, o design 

gráfico, Guilherme Carvalho, baixista da banda Telura. Acrescido da atuação do selo Monstro 

articulando-se para levá-los a shows no Exterior, especificamente, Texas, Estados Unidos. Às 

portas de reconhecimento internacional, Marcelo Gomão, no vocal e guitarra, Henrique 

Müller guitarra e voz, Pedro Henrique, bateria, consolidam carreira musical iniciada em 2003 

com o lançamento do CD To The Gig... On The Road. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Roquezinho Gringo Pra ‘Inglês’ Ver – Vamoz! 

 “(...)Aprovo a seriedade extrema, a religiosidade, a necessidade de alguma coisa sagrada na 
vida. Mesmo que seja tudo ‘ilusão’. Tornou-se um reflexo dos críticos (musicais) castigar 

seus leitores por serem partidários, preguiçosos e obsessivos em suas escolhas. Exortamos as 
pessoas a se desvincular, a descartar e renovar, a adquirir alguma agilidade como 
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consumidores. Mas talvez esse estado ideal de ‘inconstância’ sirva ao jogo capitalista64, 
fornecendo-lhe participantes mais aptos. Porque o que faz do rock algo mais do que uma 

mera indústria, algo que transcende a relação comercial, é a fidelidade, a idéia de 
relacionamento. Algumas vozes são para nós como o chamado de um amigo, e você não dá 

as costas aos amigos, se eles desandam. Você fica por perto. Dá um tempo a eles(...).” 
- Simon Reynolds, crítico musical inglês, em “Beijar o Céu” (2006, p.30, grifo nosso).  

 
Foto: Divulgação 

                                   Vamoz! Fonte: Revista O Grito, 8 de setembro de 2007 

 

Puro rock’n’roll com letras em inglês e influências de bandas gringas. Visão musical 

cosmopolita, nenhuma referência sonora aos sons regionais, locais. Ambiente underground 

mas requintado. Penumbra num bar recifense agradável, estilo pub inglês. Damned 

Rock’n’roll [ou Rock Maldito] rolando no United Kingdom Pub (U.K.) repleto de uma galera 

fashion, bem vestida, com ares de mauricinhos e de patricinhas mas estilosos.  

                                                 
64 Capitalista: o capitalismo é a denominação do modo de produção em que o capital, sob suas diferentes formas, 
é o principal meio de produção. O capital pode tomar a forma de dinheiro ou de crédito para a compra da força 
de trabalho e dos materiais necessários à produção, a forma de maquinaria física (capital em sentito estrito), ou, 
finalmente, a forma de estoques de bens acabados ou de trabalho em processo. (Dicionário do Pensamento 
Marxista, 2001, p.51) 
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Público diferenciado, elitizado e elitista. A “nata” da sociedade recifense, com uma 

finesse impecável, inconfundível. Incomparáveis, não se misturam, não se igualam, escolhem 

ambientes discretos, porém que pratiquem valor de entrada acessível, não exorbitante, 

disponibilizando música, bebida e comida à altura do excelente padrão de vida, diferenciado, 

que ostentam, preferência por lugares discretos, “guetos” pouco divulgados pela mídia de 

massa, bom atendimento e ambiente sofisticado. A situação pode se inverter e só para se 

distrair e variar um pouco podemos encontrar pessoas da mais alta estirpe social transfigurado 

em outros estilos de vestuário, à paisana, ou não, com o próprio estilo elitizado de vestir-se, 

em meio a pagodões, clubes de baile de periferia, arrasta-pés, sambadas, maracatús, 

emboladas, cirandas. Na pós-modernidade cabe estilos variados de consumo musical. Que 

convivem, interagem e podem se tolerar reciprocamente. Mas em geral há um predomínio de 

tribos urbanóides, que convivem em guetos reservados, compondo pseudo-gangs, cheios 

propósitos voláteis para aglomerações momentâneas, fluidas, galeras transitórias, sem 

pertencimento duradouro, que preferem consumir determinado estilo musical gringo e 

comungam de semelhantes hábitos culturais, inclusive, lingüísticos dando preferência ao uso 

da lingua inglesa para interjeições, como yeahp ou nops, e diversas outras expressões 

inusitadas e despropositais que se revelam chavões manjados, desde quando trocam idéias nos 

bares aos scraps deixados nas páginas do Orkut ou nos chats, bate-papo online, no MSN. A 

intenção parece ser diferenciar-se pelo uso do inglês com um domínio aparente, em geral, 

falacioso, beirando o fake, ou [dis]simulado. Percebe-se pelo vestir, pelo andar, pelo 

comportamento ao falar, ao beber, ao comer, ao gesticular. Quando observados numa 

panorâmica. Mas num zoom, percebemos que há sistemas simbólicos compartilhados que 

incluem o gosto musical. Quem consome Vamoz! em geral não vai a shows de artistas 

considerados populares. Os movimentos culturais regionais não despertam interesse. Parecem 

viver em um outro país. Com outro foco cultural globalizante. Chegam ao ponto de rotularem 
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de ‘maculelê’ aqueles que são diferentes, que fazem som mais regional. E pronto. Se fecham, 

não permitem a aproximação. Não gostam muitas vezes sem nem ao menos terem se 

permitido conhecer.   

Possuir abastada condição financeira não significa necessariamente ser considerado 

chique, distinto, e compartilhar dos sistemas simbólicos da elite social e cultural. Diversos dos 

“novos ricos”, emergentes, que trajam roupas de pseudo-griffes famosas, a maioria de mau 

gosto, com predomínio do kitsh, excesso de brilho, de acessórios, de cores gritantes, em 

combinações extravagantes, sandálias de salto dos mais diversos, exagerados, esportivos, 

blusas e vestidos decotados, calças justíssimas que levantam e aumentam a silhoueta do 

bumbum, pulseiras e colares grossos de ouro e prata ostentados bem à mostra, camisas de 

malha com apliques de tecido ou com brilho, jeans desbotado, tênis com cores berrantes, 

chamativas, últimos lançamentos de marcas nacionais e importadas, que freqüentam os 

pagodões, shows tecnobregas ou de forró eletrônico. Camada da sociedade que possui 

elevadas condições financeiras mas não têm o “berço”, o requinte, dos bem-nascidos, 

consumo exagerado, mais vale parecer do que ser, baixa formação intelectual, excessos no 

vestuário, no modo de comunicar-se, portar-se, escancaro nos gestos e altura da voz. 

Sensualidade à mostra, beirando ao pornográfico, à flor da pele, clima de paquera e de 

pegação. 

O ambiente e a música são requintados, com discreto toque de rebeldia. Góticos pós-

modernos, com roupas discretas, bem-vestidos, tecidos finos, de griffes veladas que não 

ostentam etiquetas fora da roupa, equilibrada combinação de peças e acessórios. Conversam 

baixo, alguns alegremente. Gestos contidos, quase tímidos, titubeantes, taciturnos. Há pouco 

exagero no falar e no vestir-se. Fragrâncias de bons perfumes importados no ar mas daqueles 

tipos exclusivos da elite não muito divulgados por meios tradicionais, apenas na base do boca-

a-boca, do coxixo de disse-me-disse, adquiridos em geral na fonte de origem, em países 
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europeus como França ou nos Estados Unidos. Carros altos, de luxo, nacionais e importados, 

estacionados na porta do estabelecimento que disponibiliza serviço de manobrista pago à 

parte, gente vestida com roupas de griffe, Pumma, Louis Vutton, Zoomp, vertem uísque do 

bom, goles de cerveja importada, como a Heineken. Pouco tira-gosto, muita bebida, muitos 

curtindo o som de pé, ou nas cadeiras altas ao redor do bar planejado estrategicamente no 

centro do ambiente, palco imprensado, estreito, show intimista, quase sentimos o suor do 

artista pingar sobre nós, alguns ensaiam alguns discretos movimentos dançantes no dancing 

improvisado em frente ao “palco”, mesas escondidas num jogo de claro-escuro, luz indireta, 

ambientação luxuosa, glamour, requinte, distinção. Sensualidade erótica, discreta, sutil, 

flertes, pouca intimidade com desconhecidos e muito entrosamento entre os pares, 

cumplicidade, grupos seletos que se esquivam ao contato de estranhos, aprofundamento de 

amizades, de laços afetivos já existentes previamente. 

Reduto de shows freqüentes do Vamoz!, o U.K torna-se palco de várias investidas da 

banda, espaço cativo. Três rapazes bem apessoados, em trajes relativamente comum, básico, 

jeans e camisa, tênis discreto, nada extravagantes, sem piercings ou tatoos à mostra, cabelos 

alinhados, estatura mediana, tocam freneticamente suas guitarras e esbajam uma bateria. Por 

um momento, confunde-se uma das guitarras com um baixo. Sentimos falta de mais algum 

outro instrumento além dos que estão sendo tocados. O produtor, Guilherme Carvalho, 29, 

baixista do Telura, e freelancer da revista eletrônica Rockpress, explica que é assim mesmo. A 

partir da saída do baixista, manteve-se os outros integrantes da formação original da banda, 

sem substituí-lo. O som é envolvente. Traduz-se em talento e profissionalismo. Parece ser 

visionário, inovador, experimental, vanguardista. Os movimentos são ascendentes, 

progressivos. Ainda que sem participação do baixo. Mesmo sem a base melódica do baixista. 

Frenético. Até certo ponto dançante mesmo. Pop. Com boa performance e presença de palco, 

os músicos conquistam carisma do público que acompanham a trajetória virtuosa e 
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vertiginosa da banda no cenário local e nacional cantando em uníssono, junto com eles, os hits 

como “Big League”, “Fire Baby”, “Beside”, cujas letras são compostas apenas em inglês, com 

predomínio do americano (Estados Unidos), de fácil acesso, simples, básico. A platéia em 

geral não dança muito, apenas se mexem lentamente, discretamente, atentamente ao que está 

sendo executado. Curtindo ao seu modo intimista. O que predomina é a opinião de que música 

que faz dançar muito não é, em geral, “boa” música. Degustam a sonoridade Vamoz!. Em 

tempo, som feito para ouvir primeiramente. Dançar, talvez. Solto, em movimentos leves, 

quase nada, vertendo o corpo para um lado e para o outro, centímetros e acompanhando as 

batidas com leves oscilações de cabeça, num fechar e abrir de pálpebras. Movimentos 

corporais contidos. A ênfase está em ouvir o som cosmopolita, sem exageros. O movimento 

maior parece ser interno. Numa curtição intimista, difícil de se apreender apenas num rápido 

golpe de vista. Se estão gostando ou não, não se sabe muito bem. Riem pouco. Escutam 

seriamente o que está sendo executado. Os acenos de cabeça e os leves movimentos 

alternados de braços e de pernas. Ora tamborilando os dedos no balcão do bar, ou no copo que 

se bebe algo alcóolico, ou na lata de cerveja, ou em uma das pernas. Música para ouvir 

preferencialmente em pé, em geral sozinho, num ato solitário, sem muitos comentários 

durante o desenrolar do show. Em profundo silêncio, quase meditativo, os olhos presos no 

jogos de luzes e alternâncias de sons no palco. 

Marcelo Gomes, o Gomão, vocal e guitarra, graduando em Administração, tem o 

próprio negócio, na área de informática. Na verdade, de sobrenome Gomes, ele conta que 

numa brincadeira de infância, alguém colocou esse apelido e ficou “Gomão” mesmo, entre 

parentes e amigos, e até artisticamente. É o mentor e idealizador do grupo. Henrique Muller, 

guitarra e voz, estudante de engenharia na UFPE, filho do diretor de uma renomada escola 

particularr de Recife, bem-nascido, tem também a música como hobby. Pedro Henrique, o 

Pedrinho, baterista, é o único da banda que tem como exclusiva fonte de renda financeira a 
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música. Além de apresentar-se com a banda e dividir o cachês dos shows, da venda de CDs e 

camisas do Vamoz!, mantém um modesto estúdio de gravação, de pequeno porte, numa rua 

residencial, em Boa Viagem. Todos “bem-nascidos”, classe média e alta. Solteiros, sem 

filhos. Sobre a sustentabilidade financeira da banda, Gomão sentencia: “não vivemos de 

música, trabalhamos em outras atividades para poder realizá-la da maneira que queremos”. 

Quanto às temáticas, observa-se que há uma recorrência da valorização dos laços de 

amizade, do desconforto provocado pelas tensões, altos e baixos, oscilações das relações 

amorosas, e um sentimento de liberdade intenso, provocativo. Um dos hits, “Big League”65, 

que leva a audiência a reflexões sobre os desafios e angústias dos relacionamentos amorosos 

mal-resolvidos, as relações em tempo de Amor Líquido66, como diria Bauman (2004).  

“When you're all around the scene / Things don't work out fine / And 
you get anxious looking for drugs / That's the typical night / Looks like 
everybody's talking about you / You're constantly paranoid / But now 
you're too fucked up to comprehend / And go all around the scene once 
again // Honored member of the Big League /And you got your hands 
on that shit / Other members will just walk past / And you won't notice 
them / You wish that you could kill / But even in your worst dope-run / 
You won't be able to talk dirty / Or even raise a gun / Big League 
members crawl every night / They just don't seem to be found / Now 
there's only you left on the scene / And you're right above the ground / 
Honored member of the Big League / But you're laying fucked up on 
the floor / The rest of the members just got lost / And by this time they 
should be home” (Big League, CD Damned Rock’n’roll, 2006) 

 

Sobre a liquidez dos relacionamentos na pós-modernidade, sobretudo amorosos, 

Bauman (2004, p.51), afirma que todo esse aproximar-se e afastar-se para longe torna 

possível seguir simultaneamente o impulso de liberdade e a ânsia por pertencimento – e 

                                                 
65 Big League: tradução de inglês para português: “Grande Liga”.   
66 Amor Líquido: A era da modernidade líquida em que vivemos - um mundo repleto de sinais confusos,  
propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível  - é fatal para nossa capacidade de amar, seja esse amor 
direcionado ao próximo, a nosso parceiro ou a nós mesmos. As relações tornam-se cada vez mais flexíveis, 
gerando níveis de insegurança sempre maiores. Uma vez que damos prioridade a relacionamentos em “redes”, as 
quais podem ser tecidas ou desmanchadas com igual facilidade – e freqüentemente sem que isso envolva 
nenhum contato além do virtual – não sabemos mais manter laços a longo prazo. E não apenas relações amorosas 
e vínculos familiares são afetados. A nossa capacidade de tratar um estranho com humanidade é prejudicada.  
(BAUMAN, 2004) 
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proteger-se, se não recuperar-se totalmente, dos embustes de ambos os anseios. O autor 

explica que os dois estímulos se fundem e se misturam no trabalho extremamente absorvente 

e exaustivo de “tecer redes” e “surfar nelas”. O ideal de “conectividade” luta para apreender a 

difícil e irritante dialética desses dois elementos inconciliáveis. Ele promete uma navegação 

segura (ou pelo menos não-fatal) por entre os recifes da solidão e do compromisso, do flagelo 

da exclusão e dos férreos grilhões dos vínculos demasiadamente estreitos, de um 

despreendimento irreparável e de uma irrevogável vinculação. 

O segundo disco do Vamoz!, Damned Rock’n’roll, gravado, mixado e masterizado, 

entre agosto e outubro de 2006, no Fábrica Estúdios. Lançado recentemente por três selos 

independentes, Monstro Discos, Coquetel Molotov Discos e Fire Baby Records. Além dos 

parceiros, Mariola Filmes e Jazzz – responsável pelo novo site (www.vamoz.net), que 

auxiliaram a viabilização da execução do ousado e inédito projeto audiovisual da banda 

independente, disponibilizando ao público, em formato duplo, CD+DVD ao custo de em 

média 15 reais, nas lojas de varejo, para venda avulsa, como Oficina da Música, Livraria 

Cultura, ou diretamente com a Distribuidora Trattore, no caso de aquisição de maiores 

quantidades de CD+DVD a serem revendidos. Possibilitando-o em termos financeiros e pelos 

serviços prestados. “Jamais teríamos conseguido realizar Damned Rock’n’roll sozinhos 

naquele momento”, comenta Gomão, em entrevista concedida à Wagner Beethoven, Revista 

O Grito. Este mais recente CD projetou a banda para o cenário musical nacional. “O ano de 

2007 foi o melhor para o rock em Recife desde que lançamos nosso primeiro disco (To The 

Gig on The Road67, em 2003)”, comemora o vocalista. O grupo é comparado a uma lendária e 

                                                 

67 To the Gig on the Road: o primeiro disco do Vamoz! gravado em Recife, em 2003, no estúdio Mr. Mouse, foi 
produzido pela dupla Léo D. & William P. e lançado em parceria com o selo Monstro Discos. O reconhecimento 
veio através do público nos shows e na estrada, além de várias indicações a prêmios locais e nacionais. Entre 
elas, todas as categorias na premiação dos melhores do ano pelo site RecifeRock!, o qual venceu na categoria 
“revelação”.  Outras indicações em diversos veículos importantes do cenário independente brasileiro como o selo 
Midsummer Madness, o site Zona Punk e a revista Dynamite. O primeiro disco tem músicas registradas em 
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famosa banda gringa, a Crazy Horse, grupo de apoio do Neil Young68. Sobre esta fama 

precoce, na mesma entrevista para O Grito, em setembro de 2007, o vocalista do Vamoz!, 

Marcelo Gomão afirma: “somos fãs absolutos do Neil Young e Crazy Horse e isso certamente 

é um elogio honrado. Porém, aprendemos a tocar nos anos 90 ouvindo Dinosaur Jr., 

Mudhoney, Husker Du e Wilco que também são grandes referências”.   

Unindo som e imagem a banda Vamoz! lança CD e DVD como importante diferencial 

mercadológico agregando valor ao produto em si e à imagem do grupo. Destacando-se no 

mercado fonográfico local e nacional. Segue uma tendência à aproximar cada vez mais artista 

e públcio. Observa-se que no site oficial Vamoz.net e nas demais bandas locais disponibiliza-

se fotos da banda em shows, em momentos de descontração, consegue-se baixar vídeos com 

imagens capturadas desde câmeras portáteis a celulares, com links para o YouTube principal 

site de compartilhamento de vídeos dos mais diversos conteúdos. Não poderia ser diferente no 

lançamento desse álbum duplo. Em relação aos downloads e à pirataria, o vocalista observa 

que prejudicam a venda dos discos que inclusive os independentes precisam ter para poder 

reverter em um mínimo de recursos. Porém reconhece que é inevitável fazer uso da tecnologia 

para buscar conviver bem com ela estando atendo para as oportunidades de se obter renda 

com formas alternativas (sobretudo de divulgação e de distribuição) para as produções 

independentes.  

                                                                                                                                                         
varias coletâneas como Monstro Hits, Nasentocas Zine, Abril pro Rock 2004 e encontra-se 100% disponibilizado 
para download no site oficial da banda. Disponível em: http://www.vamoz.net. Acesso em: 15 dez. 2007. 

68 Neil Young: Neil Percival Kenneth Robert Ragland Young, mais conhecido por Neil Young (12 de novembro 
de 1945) é um músico e compositor de origem canadense, que fez sua carreira nos Estados Unidos. Conhecido 
por sua voz anasalada e suas letras pungentes, Young é uma lenda do rock americano, mas seu estilo musical 
transita entre o folk e o country rock, alternando com álbuns mais "pesados" em que algumas músicas se 
aproximam do hard rock, com guitarras "sujas" e longos solos improvisados com muita distorção. Seus shows 
são verdadeiras celebrações de rock usualmente acompanhado da banda Crazy Horse, que o acompanha desde o 
início da carreira. Neil Young. Disponível em: http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=9866242. Acesso 
em: 21 jan. 2008. 
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Irreverência e ousadia na gravação do DVD Damned Rock’n’roll. Descrita por Gomão 

como “incrível, cansativa e definitivamente recompensadora”. O DVD possui vários materiais 

gravados em diferentes momentos da banda como clipes, performances ao vivo, trecho dos 

ensaios para composição das músicas, documentário da gravação do disco e principalmente o 

show intitulado de Vamoz! na Montanha. Esse show foi a principal razão de levarem o 

projeto de incluir o DVD, além do CD. Pois ele mostra um lado da banda que não se tem a 

oportunidade de mostrar, e que é a forma como são compstas as músicas, numa viola folk. 

Além disso, as versões das músicas do Damned Rock’n’roll apresentadas no DVD são 

diferentes das gravadas, pois estavam em fase de arranjo das mesmas, proporcionando a quem 

assiste o material, conhecer algo realmente diferente e exclusivo sobre a música produzida 

pela Vamoz!. Enfim, percebe-se uma tentativa de aproximação artista e público. Como se o 

ouvinte/telespectador pudesse ser levado ao reduto da banda, até sua intimidade, na cozinha 

experimental onde as sonoridades ganham formas musicais, nos bastidores literalmente, sem 

maquiagem ou preparativos prévios. Quem assiste sente-se co-participante. Podendo degustar 

do produto final no CD em anexo. A situação inverte-se, na compra do DVD leve também o 

CD. Pois as imagens tornam-se praticamente o foco principal. Consumir o produto é 

acompanhar também a feitura, a elaboração. Saido da sala-de-estar e indo ao fogo à lenha da 

cozinha que fica escondida num recanto bem ao fundo, lugar velado, resguardado. A alquimia 

musical compartilhada. A distribuição em nível nacional teve início em março de 2007. 

Supersonics, Mellotrons, Fab Five dão origem ao Vamoz!. A banda é uma mistura de 

integrantes destas bandas pois todos queriam fazer um som diferente do que já tinham 

executado anteriormente.. Apesar de reconherem que existem heranças desses trabalhos 

anteriores, já que aprenderam muito com as antigas bandas, percebem que algo sutil faz do 

Vamoz! singular. “Buscamos trabalhar outras coisas no rock que é comum aos três e que não 

estavam no mesmo contexto dos trabalhos anteriores”, aponta Gomão.  
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O vocalista comenta que quando começaram a tocar juntos, em 2003, a cena indie de 

Recife estava “morta” no que diz respeito a material de novas bandas. “Lembro basicamente 

do Astronautas e que havia muita gente trabalhando para lançar material, como Superoutro e 

Mellotrons. Então, meio que cavamos os lugares para tocar e fomos adiante com a filosofia do 

‘faça você mesmo’, a máxima do independente. Hoje, vejo as coisas melhores, mas muito 

longe do ideal. Temos festivais fantásticos, inclusive alguns que estão voltando, além de 

novos espaços. O grande desafio é manter essas portas abertas e abrir outras mais”. 

Como afirmou Lévi-Strauss, o encontro dos sexos é o terreno em que a natureza e 

cultura se deparam um com o outro pela primeira vez. É, além disso, o ponto de partida, a 

origem de toda cultura. O sexo foi o primeiro ingrediente de que o homo sapiens foi 

naturalmente dotado sobre o qual foram talhadas distinções artificiais, convencionais e 

arbitrárias -  a atividade básica de toda cultura (em particular, o ato fundador da cultura, a 

proibição do incesto: a divisão das fêmeas em categorias disponíveis e indisponíveis para a 

coabitação sexual). Segundo Bauman (2004, p.65),  a líquida racionalidade moderna 

recomenda mantos leves e condena caixas de aço. Nos compromissos duradouros, a líquida 

razão moderna enxerga a opressão; no engajamento permanente percebe a dependência 

incapacitante. Essa razão nega direitos aos vínculos e liames, espaciais e temporais. Eles não 

têm a necessidade ou uso que possam ser justificados pela líquida racionalidade moderna dos 

consumidores. Vínculos e liames tornam ‘impuras’ as relações humanas – como o faríam com 

qualquer ato de consumo que presuma a satisfação instantânea e, de modo semelhante, a 

instantânea obsolescência do objeto consumido. Os advogados de defesa das ‘relações 

impuras’ teriam de se esforçar para tentar convencer os jurados e obter sua aprovação. 

Observa-se que, numa canção bastante saudosista e melosa, do CD Damned 

Rock’n’roll (2006) do Vamoz! remixada da versão presente na coletânea Monstro Hits (selo 

Monstro), a “Target of Rock”, música e arranjos do Vamoz! e Felipe Vieira, letra de Vamoz! e 
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Little Devil, aponta um culto ao rock como ‘salvação da alma’ para os males pós-modernos, 

das intolerâncias, das crises de pertencimento, tensões relacionais diversas. Deste modo, tanto 

o consumo quanto a produção de canções de rock agem como um bálsamo aliviando as 

discrepâncias, desatinos e crises existenciais oriundas dos descompassos nas relações 

amorosas. 

“For some time I was feeling down / Wanted to see you hang around 
again / I saw my fate through those cold nights / I need the good and 
old times / And it was you who came around / I was down but I see you 
around / The rock n' roll saved my soul again” (Target of Rock69, CD 
Damned Rock’n’roll, 2006)  

 

 Enfim por meio de muito hard rock os três destemidos rapazes roqueiros enfrentam as 

oscilações, o entre-lugar, a desterritorialização relacionais, temática que perdura 

insistentemente na maioria das composições. Desbravando com o punhal do rock as angústias 

juvenis. Tais como mosqueteiros pós-modernos, lutam musicalmente por uma estabilidade 

velada. Um estar ao lado de alguém mais duradouramente. A busca pela felicidade e liberdade 

ainda que compartilhada. Obtém reconhecimento e legitimação perante as demais bandas 

independentes recifenses tendo como culminância o convite da Prefeitura da Cidade do Recife 

para abrilhantar a noite natalina da cidade no palco nobre do Marco Zero na madrugada do dia 

25 de dezembro de 2007. O Recife é rock ainda que no Natal. Além de multicultural, a pólis, 

a urbe dos arrecifes, entrecortada por rios e mangues e banhada pelos mares, é global, 

universalizante. De água doce, salgada e salobra70. De rock, frevo e maracatus. 

 Em contrapartida, em outros planos sutis da mesma Manguetown, brotando dos 

porões existenciais, dos becos imundos da Recífilis, gestada no Partido Socialista 

Revolucionário (PSR), a banda Subversivos, liderada pelo vocalista Camilo Maia, músico e 

                                                 
69 Target of Rock: tradução do inglês para português: Alvo do Rock. 
70 Salobra: As águas salgadas encontradas na natureza têm inúmeros sais nela dissolvidos. A água doce, potável, 
apresenta pequena quantidade de sal dissolvida, o que possibilita o consumo. A água dita salobra é a proveniente 
de poços com uma salinidade bem menor do que a água do mar, mas ainda acima do limite de potabilidade e de 
uso doméstico. É a famosa água de poço que não faz espuma quando se lava alguma coisa com ela. (Disponível 
em: http://www.uniagua.org.br/website/default.asp?tp=3&pag=dessalinizacao.htm. Acesso em: 15 dez.2007) 
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designer, militantes das causas revolucionárias socialistas que também falam de amor, mas 

predominam na temática social, no fervoroso embate pela democracia igualitária de classes, 

etnias, crenças, gêneros. Apoiando de sem-terras a skin-heads seguem ostentando um pós-

punk rock vermelho, borbulhante, anárquico, fanzineiro, clandestino, subversivo, 

revolucionário. 

 

 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8   Rebeldia Vermelha  –  Subversivos  
 
“Não se pode mais andar pelas ruas de São Paulo / Vivo esbarrando nesse panos da calçada! 

/ Você o que vocês estão fazendo sentados atrás dessa mesa?/ E Você o que vocês estão 
fazendo sentados atrás dessa mesa? / Nada, nada, / nada, nada.. / Nada, nada, nada, nada... / 
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Você deveria proibir a migração do povão / A Praça Princesa Isabel já virou clube de 
camping / E Você o que vocês estão fazendo sentados atrás dessa mesa?/  

E Você o que vocês estão fazendo sentados atrás dessa mesa?/ Nada, nada, nada, nada... / 
Nada, nada, nada, nada..” 

 - “Nada”, banda Olho Seco, letra de Fábio Rodrigues Sampaio,CD e DVD Botinada, 2006. 
 

 
Foto: Ivanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do Subversivos, em 2004.  Destaque para o vocalista Camilo Maia, ao centro, usando moicano. 

 

Botinada na cena pós-mangue. Pós-punk rock, hardcore, melódico. Camilo Maia, voz, 

Fred Elesbão, baixo, Leo Branco, guitarra, Eduardo Padrão, guitarra, Tiago Maia, bateria, 

estão no palco do bar Novo Pina, na Rua da Moeda, em pleno Bairro do Recife. O calor é 

sufocante, quase insuportável, muitos desciam para tomar um ar em frente ao bar Novo Pina, 

no andar térreo do prédio, e retornavam logo em seguida para curtir os shows. Ainda com os 

janelões semi-abertos para não prejudicar ainda mais a acústica do local que funciona em 

condições precárias, com quase nenhuma iluminação e sem ventiladores, no primeiro andar 
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do prédio revitalizado, no Recife Antigo, grafitagens nas paredes, o ambiente lembra uma 

garagem. Escuro, ermo. Ao subir as escadarias do bar Novo Pina sente-se receio do que se vai 

encontrar. Um show de punks e de skin-heads deveria ser, necessariamente, violento, 

invasivo, desrespeitador? Pelo que se assiste no vídeo “Botinada: a origem do punk no 

Brasil”71, lançado em 2006.  

Observa-se que a regra é não ter tantas regras, postura anárquica, que valia 

praticamente todo tipo de expressão de rebeldia. Surpreende o respeito em relação aos que 

estavam apenas assistindo. Sem se misturar muito. Afinal, são pós-punks. Percebi uma 

tolerância às diferenças desde essa postura de respeito mas sem se intimidar. Parecia que não 

tinha platéia que éram apenas eles mesmos curtindo. Um público em quantidade reduzida para 

o que permitia o espaço com capacidade máxima para 100 pessoas, segundo afirma o 

prestativo, simpático e aparente ‘barman’, servindo aos freqüentadores do evento, e curtindo 

                                                 
71 Botinada: vídeo produzido e dirigido por Gastão Moreira que narra a origem do punk no Brasil. Quando o 
Gastão deu início à saga do DVD Botinada – A Origem Do Punk No Brasil, por volta de 2001, estava 
acontecendo o festival A Um Passo Do Fim Do Mundo, onde estávamos passando a limpo uma história que fazia 
25 anos, contada por 54 bandas paulistanas em dois dias, com uma mega exposição de materiais. No ano 
seguinte, o tema da comemoração era os 20 anos do festival O Começo Do Fim Do Mundo e para fechar uma 
trilogia resolvemos batizá-lo de O Fim Do Mundo com tudo o que tinha rolado no anterior, só que ampliado e 
revisto com a inclusão de bandas de outros estados, em uma semana de muita energia. O punk rock e seu 
movimento estão numa categoria de arte maldita e mal vista, com muito pouco interesse em que seja visto, 
apreciado e até mesmo entendido e como citei acima, muitas vezes temos que tomar em nossas próprias mãos a 
tarefa de nos fazer entender. Foi assim com Gastão proposto a contar a história de uma forma apaixonada e 
sincera, num trabalho quixotesco com sua trupe de fiéis escudeiros, nessa árdua batalha que foram esses cinco 
anos de arqueologia urbana, tentando encontrar os mais bizarros personagens dessa estranha fauna que habita os 
buracos suburbanos em que mergulhou com a sua câmera-lança, enfrentando por inúmeras vezes moinhos-
coporações e monstros-pseudo-radicais. Essa busca pelas histórias que eram contadas, mas nem sempre 
compreendidas, muitas imagens deram credibilidade ao que era falado 25 anos depois, ilustrando muito bem essa 
interessante história. O mais importante de tudo isso é que tudo está muito bem amarrado, numa fluidez de 
depoimentos em que tudo se encaixa, seja pela concordância das falas, seja pela riqueza dos materiais 
encontrados em baús esquecidos num canto qualquer. Trabalho difícil esse do Gastão, onde todas as dificuldades 
foram sendo superadas ao longo desses anos e por mais que tentassem atrapalhar ou mesmo boicotar esse 
documentário, sua vontade de querer fazer foi infinitamente maior do que as diversidades impostas.  Não é um 
trabalho completo, pois a coisa toda é muito complexa e sendo assim, o que foi apresentado garante um quadro 
fiel do que foi o pontapé inicial do punk rock no Brasil e para quem viveu a época retratada (76 a 84) com 
certeza irá se emocionar, inclusive com um “In Memorian” dos que participaram e já se foram, daqui e de fora. 
Para quem não viveu a época citada, vai se surpreender com a riqueza de produções e com a vontade dos punks 
da primeira hora em aproveitar alucinadamente sua juventude e, por mais que não se tinha condições, com o 
mínimo fazíamos o máximo. Depois de 30 anos, por incrível que pareça, muita coisa não mudou.Talvez daqui a 
algum tempo alguém ainda poderá se interessar pelos anos caóticos que se seguiram a 84; talvez não estejamos 
mais vivos, mas a história da movimentação punk finalmente começou a ser contada” (texto escirto pelo 
colaborador Ariel, em 26 de outubro de 2006, e publicado na revista eletrônica RockPress. Disponível em: 
http://www.rockpress.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=1017. Acesso em: 16 dez.2007). 
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o som por detrás do balcão, Daniel, na verdade atual proprietário do espaço cultural do bar 

Novo Pina, que já pertenceu a Roger de Renoir do antigo Bar Soparia, no Pina. Cerca de vinte 

a trinta pessoas transitavam no local, logo no início do evento, durante os shows das primeiras 

bandas.  

A quantidade de pessoas no evento auumenta consideravelmente, praticamente 

duplica, para cerca de uns quarenta, alguns leais, mas a maioria supostos ‘companheiros’ na 

platéia, reunidos, aglutinados, para contemplar a banda pós-punk socialista, os Subversivos 

que sobem, liderados por Camilo, ao palco. Reduzindo novamente para uns dez a quinze 

aficcionados pelo movimento punk para assistir ao show da última banda, Ugly Boys, que 

encerram a noite. Vestidos de modo contestador, cada um ao seu estilo, predomínio de roupas 

pretas, jaquetas, botas, tachinhas de metal nas calças, saias e cintos, tatoos, piercings, 

moicanos.   

O comportamento srupreende. Ao invés de machucar com as botas e empurrões, 

predomina o respeito. Apesar das expressões de repúdio e de ódio ao sistema capitalista 

vigente, acompanhando aos gritos sobretudo nos refrões das letras subversivas. Fazendo a 

roda girar em frente ao palco, um ou outro subia no palco e se jogava na platéia que o 

amparava. Letras cantadas em uníssono com microfone aberto ao público, Camilo Maia, 

vocalista do Subversivos reclinava em direção à platéia e gritava trechos de músicas extensos, 

num ambiente de catarse, de transe coletivo. Passional, envolvente.  

Na roda ensandecida que se forma em frente ao palco, giram aos socos e pontapés, 

homens e mulheres, inicialmente quase sem distinção mesmo, na porrada e pancadaria para 

todos os lados. Alerta do vocalista para que não evitassem se machucar, e sobretudo que 

poupassem as mulheres que, ainda em menor número, integram freneticamente a roda 

circulante. Mais empurrões, ponta-pés, a roda se realimenta e faz a todos (ou quase) entrar 
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nela andando, rodando e chutando em círculos, como um redemoinho vivo, tal qual uma 

espécie desvairada de dança circular.  

O som pesado hardcore melódico que toca é o do Subversivos. A atração da noite, 

precedidos pela banda skin-head, Brigada dos Lobos72, liderada por Rafael Drak 

(v.i.t.r.i.o.l)73, e Punkdaria74 banda punk de Moreno/PE, liderada pelo vocalista Ewerton. O 

show histórico ocorre para lançar o manifesto da Brigada OI!75, em Recife/PE, por meio de 

                                                 
72 Brigada dos Lobos: banda de rock composta por skin-heads, tendo como líder, Rafael Drak 
(quetzal_coaltl@yahoo.com.br). O show de estréia da banda ocorreu em 8 de dezembro de 2007, no bar Novo 
Pina, na Rua da Moeda, Bairro do Recife, em Recife/Pe, juntamente com as bandas Punkdaria, Subversivos e 
Ugly Boys. Os punks e os skin-heads estão unidos na proposta de uma Brigada OI! No “show histórico”, teve até 
lançamento do fanzine Brigada OI!, organizado por Camilo Maia, vocal dos Subversivos. “(...)A proposta é a 
formação de uma cena OI!. Em que várias pessoas com estética e posturas relacionadas com a vertente 
contracultural voltada para união. Enquanto é preciso dividir para enfraquecer só com a união se constrói algo 
sólido(...)”, afirma Camilo Maia, no “Manifesto OI!: Unir para Construi”. (publicado em outubro de 2007, n.1, 
Recife/PE). 
 
73 v.i.t.r.i.o.l: perfil no Orkut de Rafael Drak da banda Brigada dos Lobos e colaborador do zine Brigada OI!, 
idealizado por Camilo Maia. Disponível em:  
 
74 Punkdaria: banda de “Boots Core” da cidade do Moreno/PE, que surgiu em 29 de agosto de 2003 e adota a 
ideologia antisistema com letras agressivas e, tem como objetivo a defesa das classes oprimidas pela burguesia. 
Dsiponível em: http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=6583693. Formada por Ewerton, voz, Thiago, 
voz, Marcello, guitarra, Guga, baixo. Lançando, na ocasião do evento, o CD promo (promocional) “Dos Males, 
Qual é o Pior?”, contendo os canções: “Direitos”, “Escória Revoltada”, “Não a Alca”, “Suvaco do Trabalhador”. 
Disponível em: http://www.myspace.com/punkdaria, http://www.fotolog.net/punkdaria.  
 
75 Manifesto da Brigada OI!: o show que reuniu punks e skin-heads marcou o lançamento do Manifesto da 
Brigada OI!. “União entre Punk e Skins. Começa finalmente a surgir em Recife o embrião de uma cena oi! 
Várias pessoas que tem interesse em bandas,estética e posturas relacionadas com essa vertente 
contracultural,começam a aparecer e entrar em contato. para todos nós, de alguma forma envolvidos com a 
proposta de formação de uma cena OI! Forte e independente, com caracteristicas proprias e livre dos problemas 
que a envolvam em outros estados, é preciso ter como norte uma palavra simples mas fundamental: UNIÃO. 
Enquanto é preciso dividir para enfraquecer, só com a união se constroi algo sólido, como já diz o antigo chavão. 
Recife tem uma forte tradição em cenas independentes e um dos fatores que sempre nos distinguiu de outras 
cenas foi a coexistência geralmente pacífica entre as diversas subculturas, o que não poderiamos dizer por 
exemplo de são paulo onde o territorialismo impera e dependendo da cultura que você pertence você não pode 
andar em determinados lugares. Claro que tambem sabemos que quanto mais uma cultura se desenvolve, mais 
tende a se polarizar e se afastar das outras, afinal uma contracultura é um vinculo de indentidade criado entre 
membros de um grupo seja por afinidades de ideologias, estéticas etc... Então é justamente aí que entra um 
questionamento: podem essas diferentes subculturas, desenvolvidas e polarizadas, conviverem sem problemas? 
Acredito que essa resposta só surgirá dentro do campo de nossa própia experiência, nós temos nas mãos, através 
de nossas atitudes, o poder de solucionar este impasse e construir uma cena diversa e unida. Como foi dito 
acima, nossa cidade é um caldeirão de subculturas com as mais variadas concepções de mundo, porem quase 
todas essas subculturas são, pelos mais varidos motivos, incipientes e superficiais, muitas vezes frutos de 
modismo efêmeros e que tem um grande poder agregador por serem atribuidos de status favorável. O que então 
dizer da formação de uma cena OI! Em Recife? há alguns anos tem crescido o número de pessoas que tem forte 
identificação com a cultura skinhead, porém estes na maior (parte) (Unir Para Construir / 2o. comment postado) 
dos casos eram indivíduos isolados que tinham sua opção contracultural como algo pessoal por não conhecerem 
outros que compartilhem da mesma afinidade pela cultura. De pouco tempo pra cá, esses indivíduos tem 
começado a aparecer em, público, trajando visual, com a cara e a coragem e enfrentando o estigma que nos 
persegue graças aos meios de comunicação de massa e aos atos covardes praticados pelos White power(escória 



 

 

103

um fanzine liderado pelo músico e design gráfico, Camilo Maia, 30, vendido no evento pela 

bagatela de 4 reais. Enquanto rolava o som do Brigada do Lobos e do Punkdaria a divulgação 

da ideologia socialista era tecida em CDs, bottoms, zines. Camilo Maia larga a negociação e 

corre em disparada para dividir junto ao vocal da Punkdaria uma das canções que agitam a 

galera do Novo Pina. 

Em shows punks o gesto é habitual, a apresentação torna-se coletiva, com efetiva 

participação do público que tem acesso livre ao palco e ao microfone. Uma ou outra música 

mais envolvente e mais conhecida é cantada em conjunto, por três ou quatro além do vocal, 

ali mesmo, sem cerimônias e nem parcimônias, direto no microfone coletivizado, aos berros, 

junto com os camaradas, dividindo um espaço que seria tradicionalmente individual e 

distante,  com o público que fica coladinho ao palco, gritando refrões juntos. Logo após as 

duas bandas iniciais, é a vez de subir ao palco a banda atração da noite. Ansiosamente 

aguardada. O clima muda, o local enche mais um pouco, regula-se o som, convoca-se 

integrantes que estavam no andar térreo bebericando em mesinhas ao ar livre. Iniciam-se 

canções consagradas de protesto, decoradas pela platéia que fica em povorosa, gritadas em 

prol do extermínio das desigualdades sociais, como na letra subversiva do “Veja Agora Você 

Mesmo”: 

                                                                                                                                                         
neo nazi que se apropiou da nossa cultura como veículo de manifestação de seus ideais politicos retardados e 
absurdos.) Os que tem tido essa coragem, geralmente tem sido trânsito entre as parcelas menos sectárias das 
outras culturas, principalmente a punk, talvez uma das culturas mais tradicionais em recife visto já estar em sua 
quarta ou quinta geração. E é dentro da cultura punk que muitos skins recifences tem encontrado aliados também 
interessados na formação de uma cena Oi! A esta altura seria bom deixar claro que a cultura skin em recife, 
independente de qualquer coisa, há de crescer, pela integração, organização e compromisso daqueles que tem 
para com ela uma identidade formada. também é intereçante colocar que nem todos punx admitem a existência 
de uma cena skin em Recife, há na cultura punk elementos bastante reacionários à essa idéia(à esses, "give'm the 
boots"!). Porem é a todos aqueles não sectários e livres de falsos dogmas que essa aliança é propsta. para a 
existência de uma cena OI! É preciso que divergências ideologicas sejam superadas (com exceção do nai-
facismo, que sabemos bem a que serve) e que se recomece a pensar em, movimentos, fanzines, panfletagen, 
encontros, shows, formação de bandas e etc...tendo sempre em mente aquilo que nos une e não o que nos separa 
pois: "if the kids are united, they will never be divided" Vida longa OI! punx e skins unidos! Sessão S.H.A.R.P –
PE, Comunidade Sharp, Recife/PE, no Orkut: http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=10529663  (tópico 
de mensagem postado na Comunidade Punk Pernambuco, no Orkut, em 21 de março de 2007, por FoZzy, 
Ewerton da Punkdaria. Disponível em: 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=3844728&tid=2522147747767253143&kw=cena+OI+contracult
ura. Acesso em: 16 dez.2007. 
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“Você se arrisca por uma causa quando é jovem questionando toda uma 
ordem que lhe dão! Que há uma paixão por mudança em sua alma e 
nunca se entregou a opressão, armas em  mão!!! Veja Agora Você 
Mesmo Como Você Vive! Veja Agora Você Mesmo Quem Comete o 
Crime! Você cruzou esses braços em grandes greves contra um patrão 
que só quer ter! E hoje continuas explorado como um escravo, lutando 
contra um inimigo que não podes ver! Quando você marcha em greves, 
passeatas, nas veias de um sistema sem razão, depois de confrontar 
militares adestrados, Foices e Martelos reinarão! E hoje, em meio ao 
tumulto, nossa causa jaz num velho túmulo! Onde está a igualdade? 
Onde está a liberdade? E nas revoltas diante dessas tropes, só vejo 
tijolos a voar! E nessa luta te prometo, camarada, sei que nós iremos 
nos vingar!” (Veja Agora Você Mesmo, CD Democracia Vermelha, 
Subversivos, 2006) 
 
   

A tal banquinha de negócios é simples. Instalada de modo bem sutil e precário ao lado 

do palco. O articulador do evento, Camilo Maia, deixa várias vezes o material ao relento, as 

pessoas folheiam, alguns adquirem. Ninguém leva sem pagar. Em respeito à iniciativa e 

despreendimento comercial do camarada. Vende-se a baixo custo edições anteriores do 

fanzine Livrinho de Papel Finíssimo, editado por Camilo Maia, custando de 2 a 3 reais, o 

lançamento do dia, fanzine Brigada OI!, CD do Subversivos com valor promocional de 8 

reais. A sonoridade é de reinvidicação e de luta. Inclusive, tendo uma das canções como mote 

a democratização do acesso à educação superior. Em meio a tantos materiais de divulgação de 

ideais libertários, ouve-se ao fundo a canção Abaixo o Vestibular: 

“A universidade deve pintar-se de negro, mulato, operário e camponês! 
A educação é um direito, pois todo estudante conclama a sua vez! Ou o 
povo invadirá e pintará com as cores que quiser! Livre Acesso à 
Educação, Lutar para Ganhar! A Palavra de Ordem é Abaixo o 
Vestibular! / Livre Acesso à Educação, Lutar para Ganhar! A Palavra 
de Ordem é Abaixo o Vestibular! / No conhecer há um latifúndio, / com 
cercas lucrativas que juntos vamos romper! / E quem não paga é 
excluído, / porque pro empresário, sem dinheiro não tem vez! / 
Sustentamos uma máfia de cursinhos, / diga não a esse funil! / Pois 
nossa luta pelo livre acesso / cresce em todo Brasil” (Abaixo o 
Vestibular, CD Democracia Vermelha, Subversivos, 2006)  

 

CDs da banda Subversivos dividem espaço com as produções dos camaradas, 

Punkdaria e Ugly Boys. Que combinam de expor alí na hora mesmo, pedindo permissão para 
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colocar os CDs magrinhos, gravados artesanalmente, com capas improvisadas. Perguntam 

inclusive a respeito do preço que devem ser vendidos, ouvindo atentamente as sugestões do 

experiente punkeiro e subversivo Camilo. Sugerindo um valor acessível para a venda, entram 

num acordo de comercializá-los cada um a 4 reais, já que se trata de CDs promocionais ou 

“promo” (assim como antes existiam as fitas cassetes (K-7) ‘demos’, ou seja, para 

demonstração). CDs promo sem muito requinte, gravados ‘estúdios’ caseiros, improvisados,  

de apresentações gráficas bastante rudimentares. Tendo como capas as fotocópias contendo 

imagens do grupo e canções contidas no CD, além de contatos de telefones dos integrantes 

para agendamento de shows, e ainda os sites onde o curiosos e simpatizantes podem conhecer 

melhor as bandas iniciantes.  

O show dos Subversivos prossegue num ritmo alucinado, incansável, as rodas parecem 

ser intermináveis, inabaláveis mesmo com todo o calor do local e o horário avançado. É 

madrugada e parece que estamos em pleno meio-dia. No vigor em que são ditas as mensagens 

das letras e tocados os instrumentos. Toda a dificuldade em sobreviver à margem dos poderes 

vigentes, buscando fazer valer o espaço de divulgação dos ideais revolucionários acalentados 

pelos Subversivos, borbulha estampada na canção “Esmague o PFL!” que ilustra bem o 

posicionamento político-ideológico do grupo. 

“Uma corja aristocrata há 500 anos no poder! / Industriais e fazendeiros 
parasitam o país! / Sua farsa liberal é o que temos que combater! / Seu 
comércio prostituto é o que fode o Brasil! / Esmague, Esmague, o PFL! 
/ Esmague, Esmague, o PFL! / Destrua Esses Ratos Agora é a Vez da 
Plebe!! / A existência de tais vermes empobrece a você, são os velhos 
coronéis que feudalizam a nação! / São os mesmos idiotas que 
controlam a TV, ACM ou Inocêncio banalizam o seu pão! / Seus 
discursos empolados embelezam a miséria! / Eles sugam seus impostos 
e perpetuam a pobreza ! / Uma elite sanguessuga conservadora dessa 
merda! / Exploram o seu suor, mas acumulam a sua riqueza!” (Esmague 
o PFL!, CD Democracia Vermelha, Subversivos, 2006).  

 

Além do material sonoro, na bancada surreal estão dispostos organizadamente 

enfileirados, para facilitar a visilibilidade. Acredita-se que é ‘mostruário’ apenas pois distoam 
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um pouco do restante do material que é exibido. Em quantidade menor, discretamente, estão 

expostos exemplares de uma edição mensal em formato tablóide, datada de outubro de 2007, 

do jornal “A Verdade” - um jornal dos trabalhadores a serviço da luta pelo socialismo - que 

veicula idéias partilhadas pelo Partido Comunista Revolucionário, do qual o vocalista Camilo 

e alguns outros integrantes fazem parte.. Alguns exemplares de uma brochura contendo o  

discurso de Ernesto Che Guevara76, “O Socialismo e o Homem em Cuba”, editado em 2005, 

pelo Centro Cultural Manoel Lisboa77. Subversivos são pós-punks tingidos de um vermelho 

forte, carmim, socialistas. Na contracapa desta edição, o texto a seguir encontra-se em 

destaque: 

“Não se trata de quantos quilos de carne se come, nem do número de 
vezes que se pode ir à praia, nem do número de artigos importados de 
luxo que se pode comprar com os salários atuais. Trata-se precisamente 
de que o indivíduo se sinta mais rico interiormente e muito mais 
responsável. O Homem de nosso país sabe que a gloriosa época que lhe 
coube é uma época de sacrifícios; ele conhece o sacrifício. Os primeiros 
o conheceram na Sierra Maestra; em seguida, nós o conhecemos em 
toda a Cuba” (Ernesto Che Guevara, em O SOCIALISMO e o Homem 
em Cuba, 2005). 

 

Para adentrar fortuitamente num dos campos de investigação escolhido que é o da 

música punk rock dos Subversivos é necessária uma pitada de senso investigativo enquanto 

jornalista de formação, regada à temperos pós-modernos de indignação e de errância, 

                                                 
76 Che Guevara: guerrilheiro heróico que foi covardemente assassinado em 8 de outubro de 1967, em Higueras, 
Bolívia. Deixou para todos os povos do mundo, e em particular, para os povos da América Latina um 
extraordinário exemplo de coragem, amor ao povo e firmeza revolucionária. Um exemplo que, a cada dia, ganha 
força e cresce em todo o mundo. De fato, por todo o continente latino-americano ocorre um enorme crescimento 
da miséria, da fome e do desemprego. Milhões e milhões de latino-americanos vivem na pobreza e imagens de 
crianças abandonadas nas ruas, sem escola e entregues à prostituição, são cada vez mais freqüentes. Trata-se do 
resultado do que a burguesia e seus meios de comunicação pomposamente chamam de globalização, na verdade, 
uma feroz exploração capitalista em busca do máximo lucro e sem nenhum limite. Mas além de seu exemplo e 
de sua  luta, Che Guevara deixou-nos, também, um grande legado teórico, como o texto que agora publicamos 
‘O Socialismo e o Homem em Cuba’. Nele, Che Guevara discute problemas teóricos e práticos da construção do 
socialismo, como o papel do indivíduo, das massas e do Partido na construção de um homem novo e de uma 
nova sociedade sem a exploração do homem pelo homem. Neste livro, incluímos ainda, um importante discurso 
do comandante Fidel Castro em memória do guerrilheiro heróico Ernesto Che Guevara (texto de apresentação, 
elaborado pelos editores, O Socialismo e o Homem em Cuba, 2005).   
 
77 Centro Cultural Manoel Lisboa: localiza-se no bairro do Espinheiro, Rua Carneiro Vilela, 138, em Recife – 
PE, tendo como presidente, Edival Nunes Cajá. Disponível em: Núcleo de Estudos Cubanos. 
http://www.unb.br/ceam/nescuba/solidar.html. Acesso em: 16 dez.2007. 
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desterritorialização e pulsões pouco refreadas, desempedidas, de ir ao encontro do outro 

permitindo-se conhecer e ser conhecida, fragilidades expostas de ambos os lados, olhares 

enviezados trocados nas supostas relações sujeitos-objetos-sujeitos. 

Simplicidade, tolerância e despreendimento com o que está sendo posto 

ideologicamente para que sejam permitidas as interações. A primeira vez que se ouve falar em 

punks e chega-se até mesmo a conhecer e a conviver com um deles, foi quando ocorreu a 

oportunidade de participar de uma comunidade anárquica, em Recife-PE. Tinha acabado de 

entrar para o curso de Jornalismo na UFPE por meio do namorado músico, André Simquevitz, 

34, pai da pequena Olívia, 3. Quem liderava o movimento era o engenheiro e fanzineiro, Ivan 

Maia, que tinha uma vasta coleção de fanzines e promovia o “Poesia na Praça”. Evento no 

qual declamava-se coletivamente poesia em plena praça pública. Os principais alvos eram a 

Praça 13 de Maio, no Centro, que localiza-se próxima à Biblioteca Pública Estadual, e a Praça 

do Derby, que um dia já teve um peixe-boi, laguinho e brinquedos. Acompanhava-se a trupe 

anárquica, formada por poucos e leais integrantes, que ia caminhando do Libertas até o ponto 

de apresentação, finais de semana, em geral à pé, ou de biclicleta, como era o caso de Carlos 

da Bicicleta.  

“Buiú” era o punk do grupo Libertas. Com suas calças jeans justas, desbotadas, rotas, 

rasgadas, e alguma camisa pintada artesanalmente à mão com inscrições de protesto, corte 

diferente de cabelo portando moicano, quase sempre taciturno, observador, falava e ria pouco. 

A comunidade e o movimento libertário que defendia não se auto-denominava punk, antes de 

mais nada, era sobretudo anárquico.  

A complexidade em estabelecer relações intersubjetivas com um campo e objeto de 

investigação tão díspares se comparados a uma formação musical de origem mpbista 

brasileira e erudita avoluma-se quando não se tem a oportunidade de rever valores e 

princípios. Quando não se permite conhecer e interagir com o novo com receio dos 
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[pré]julgamentos, da não aceitação da alteridade por parte de quem investiga e de quem é 

investigado. Um embate, uma luta travada, silenciosa.  

Mas ameniza-se em decorrência das rupturas ocorridas desde o ano de 1992. Fazendo 

com que o olhar desta observadora-participante, atenta à cena pós-mangue. O contato com 

movimentos libertários passa a viabilizar e a permitir que se adentre ao submundo subversivo 

dos punks, já transfigurados em pós-punks. Os contatos são mediatizados por novas 

ferramentas tecnológicas, inicialmente com contida e paciente troca de scraps no Orkut e 

envio de ágeis e-mails que viabilizam ter contato com a agenda misteriosa de shows, pouco 

divulgada, e realizar entrevistas.  

É significativa e inesquecível a experiência até certo ponto ‘subversiva’ com o 

visionário e idealista líder do Libertas, Ivan Maia, desde 1992. Devido à aparente 

coincidência no sobrenome destas figuras, o Ivan e o Camilo, subversivamente relevantes é 

quase imposível evitar fazer uma invectiva para descobri possível grau de parentesco. Mas 

nada, afastada a possibilidade de confirmação de uma ligação por laços consangüíneos. 

Resiste apenas e mantém-se o elo forte, de ideologias libertárias em ambos os Maias, 

referências inquietantes, desconcertantes, transmutadoras. Aparente ‘acaso’. Camilo não 

conhece o libertário e subversivo Ivan pois nasceu em uma cidade do Interior de Minas Gerais 

tendo mudado para Recife na juventude.  

À margem desde a origem. Punks, anarquistas, poetas marginais. O Projeto Poesia Na 

Praça representou um divisor de águas ideológicas, um descortinamento de novas 

perspectivas, pois além das possibilidades de ampliar conhecimentos com a estréia na 

universidade, no irreverente Centro de Artes e Comunicação (CAC). Vivencia-se 

despropositadamente um estágio probatório para incursão em universos paralelos de 

marginalidade, revolução e luta. Com o Libertas, são viabilizados momentos de muito 

aprendizado, descontrução, desvencilhamento de alguns padrões burgueses típicos de uma 
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classe média alta, vivenciada durante boa parte da infância e juventude, no elitizado bairro de 

Casa Forte, tendo vindo de uma família aristocrata e tradicional originária de engenhos de 

cana-de-açúcar da zona da mata pernambucana.  

Compartilhando dos ideais e performances do Libertas Comunidade, que localizava-se 

perto da Celpe, numa pacata rua no bairro da Boa Vista. Depois disto, um longo período sem 

ter contato com punks. Até conhecer o subversivo Camilo Maia, 30, numa mesa de debates 

sobre “A Literatura Marginal e seus Efeitos de Ação Política nas Mídias Alternativas, no 

Coquetel Molotov 2007. Já tinha ouvido falar nos Subversivos por meio de meu irmão mais 

novo, Cristovam Leão Filho, que integrou durante um período o ‘clandestino’ Partido 

Socialista Revolucionário (PSR)78 e havia me indicado a banda enviando o link do “perfil da 

comunidade dos Subversivos”79, no Orkut, tendo como proprietário Fred Elesbão80, e como 

mediadores Camilo (Maia)81 e Leonardo (Branco)82.  

                                                 
78 Partido Socialista Revolucionário: Tem origem a partir da Liga Comunista Internacionalista (LCI) que em  
1979 funde-se com o Partido Revolucionário dos Trabalhistas (PRT), dando origem ao Partido Socialista 
Revolucionário (PSR). Disponível em: http://www.cne.pt/index.cfm?sec=0506010002. Acesso em: 16 dez.2007.  
 
79 Comunidade dos Subversivos: perfil da comunidade da banda Subversivos no Orkut. Disponível em: 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=906467. Acesso em: 16 dez.2007. 
 
80 Fred Elesbão: “Violoncelo (da Subversivos). Centelha ideológica e teimosia de mula em um perfil romano. 
Tenta ensinar lições ao seu instrumento, mas é o instrumento quem o ensina lições. Muito brabo pra polícia, por 
isso sempre ‘preso” (texto divulgado no encarte do CD Democracia Vermelha, Subversivos, 2004). Perfil Fred 
Elesbão, no Orkut, frase da sessão “quem sou eu” na página principal: “Não merece ser livre aquele que não luta 
todos os dias pela Liberdade...”. Disponível em: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=14970595297640761450. Acesso em: 16 dez.2007. 
  
81 Camilo Maia: “Tenor (da Subversivos). Assumiu o vocal como tarefa porque não tocava nada mesmo. Figura 
rueira e agressivômetro sonoro da banda. Old School e atitude ‘Faça Você Mesmo’ na veia, pero sin perder la 
ternura jamás” (texto divulgado no encarte do CD Democracia Vermelha, Subversivos, 2004). Perfil Camilo 
Maia, no Orkut, frase da sessão “quem sou eu”, na página principal: “Um skunk comunista, de mente aberta e 
coração cauteloso, um destruidor seletivo que age dentro do capitalismo, sincero como um adulto devia ser e 
com alma de criança, que acredita no trabalho como forma de emancipação humana embora não dispense a 
diversão e brincadeira como destruidoras do formalismo careta de nossa sociedade, e ainda, que tenta ser um 
bom artista impulsionado por uma melhora do mundo e das pessoas! Estamos todos juntos no mesmo barco, 
somos imperfeitos, estamos aqui pra aprender e podemos começar AGINDO com igualdade e respeito uns com 
os outros!” (Disponível em: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8204258712243785273. Acesso em: 16 
dez.2007). 
82 Leonardo Padrão: “Violino. Guitar Hero da banda. Sua missão é compor riffs grudentos, depurá-los, e 
aperfeiçoá-los até a exaustão. Arranjador de criatividade quase ilimitada. New school e noise experimental como 
atitude de vida” (texto divulgado no encarte do CD Democracia Vermelha, Subversivos, 2004).  
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Punk rock, OI! e socialismo. Em entrevista concedida ao coletivo da r.a.s.h-SP, entre 

fevereiro e março de 2007, Camilo Maia, publicada na edição de estréia do zine Brigada OI!, 

afrima que: 

“a cena punk recifense surgiu depois da cena de São Paulo, no 
comecinho dos anos 80. Aqui enquanto região economicamente menos 
desenvolvida do que SP, acabou vendo o surgimento de uma cena bem 
menor, com alguns indivíduos levando a cultura punk adiante. O acesso 
a materiais e informação ainda era mais restrito e lento que o que já se 
via em São Paulo. Mas no meio dos anos 80 havia já uma cena punk 
predominante aqui, com bandas, zines e vários indivíduos vivendo isso 
pelas ruas daqui” (MAIA, Camilo, Fanzine Brigada OI!, out.2007). 

  

Segundo  o vocalista subversivo, a cultura punk em Recife já está em sua quarta 

geração. É uma cultura que sempre foi vista (pelos recifenses), desde esse começo aqui no 

Brasil. Ou seja, tem a sua tradição e suas comuns subdivisões. O produtor e diretor Gastão 

Moreira afirma em release divulgado na ocasião do lançamento do célebre vídeo, em formato 

duplo CD+DVD, “Botinada” em 2006, onde narra a origem do punk no Brasil:  

"São Paulo, Brasil, final dos anos 70. Acuado nas periferias, um 
batalhão adolescente se encontra entre a falta de perspectiva e a 
marcação cerrada da ditadura militar. LPs e calças jeans são artigos 
contrabandeados, pessoas continuam desaparecendo e a polícia desce a 
lenha. A informação que passa pelo crivo da censura é repassada ao 
povo de forma distorcida. As rádios se abastecem de hits insossos de 
fácil digestão (ué, hoje também é assim!). O rock se afoga no 
emaranhado sinfônico criado pelos virtuosos do progressivo. No outro 
corner reina a febre disco, música de encomenda para a classe média 
alta. Na MPB poucos artistas atingem a garotada.Nesse contexto, o 
punk chegou ao Brasil e levou tudo morro abaixo com sua mistura 
vulcânica de riffs83 simplificados e erupções de protesto político sobre 
bases incandescentes. Como um manual terrorista, o punk mostrou aos 
jovens como sabotar o status quo: aprenda três acordes e monte sua 
banda. Do it yourself. Faça você mesmo. Quando os Ramones e os 
Pistols surgiram, os sem-futuro encontraram o rumo. Bandas pipocaram 
por todo o mundo e aqui no Brasil não foi diferente. Em 1977 surgem 
os primeiros esboços de bandas brasileiras. O vírus se espalha de modo 
irreversível. O apogeu do movimento no Brasil acontece em 1982 com 
o festival “O Começo do Fim do Mundo”. Matérias mal-intencionadas 
fixaram o alvo nos punks. Depois de uma fase de dispersão no meio dos 
anos 80, o movimento punk voltou mais diluído, porém mais 

                                                 
83 Riffs: termo em inglês que significa “rife, rifenho, freqüente”; um padrão melódico repetido (LEONARD, Hal. 
Dicionário Musical de Bolso, 1996, p.133). 
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organizado. Hoje a cena continua em plena atividade. Botinada narra as 
origens do punk rock no Brasil, sua primeira fase (1976 – 1984) e o 
paradeiro de seus protagonistas. Foram 4 anos de pesquisa, 77 pessoas 
entrevistadas, milhares de horas nas ilhas de edição, 200 horas de vídeo 
e muitas imagens raras e inéditas compiladas pela primeira vez. 
Botinada traz à tona essa incrível história contada pelos punks que 
vivenciaram de corpo, alma e jaqueta de couro essa caótica jornada." 

  

Nem só de Brasília e São Paulo sobrevive o movimento punk no Brasil. Apesar de que 

um dos punkeiros mais famosos do Brasil é o Supla, filho de políticos, a ministra do Turismo, 

Marta Suplicy, e o senador Eduardo Suplicy (PT-SP). Mas a imagem do punk no Brasil não é 

das melhores. Constituindo movimento marginal, caótico e pouco articulado. Não se rendendo 

às engrenagens dos grandes meios de comunicação de massa.  

“Os Subversivos resolveram insurgir-se contra tudo isto e dar ao punk um conteúdo 

ideológico adverso. Punk, pra eles, rima mesmo é com comunismo. Surgidos em 97, a banda 

levanta a bandeira grafada pela imagem da foice e do martelo”, dispara Guilherme Vieira, 

articulador cultural, idealizador e principal colaborador do site RecifeRock. Em se tratando de 

um site alternativo de bandas independentes, revela a cena musical local, fornecendo dicas 

dos próximos shows das bandas, fotos, vídeos, downloads de músicas em MP3, links para os 

sites oficiais como o MySpace, Orkut, YouTube e Blogs. Funciona como um portal do rock 

em Recife. observa-se um espaço maior disponibilizado à divulgação da banda que tem 

dificuldades de espaço de divulgação na mídia tradicional. Na seção de Bandas locais do 

Recife Rock84 é narrada a história dos Subversivos: 

“Um espectro Subversivo ronda a cena punk recifense... A história é 
bastante difundida e todo mundo conhece. Na alvorada do movimento 
Punk, um grupo de misantropos da periferia londrina reunia-se em 
guetos para celebrar a marginalidade e execrar o stablishment. Em um 
desses saraus, um certo Johnny Rotten rabiscou em um papel uma letra 
para a sua banda chamada Sex Pistols, onde ele rimava I Wanna Be 
com Anarchy. Pouco tempo depois, Anarchy in the UK tornar-se-ia o 
hino de toda uma geração iconoclasta, revoltada com o massacre de que 
eram vítimas em diversos aspectos de suas vidas. O movimento punk se 

                                                 
84 Recife Rock: História da banda Subversivos. Disponível em: http://www.reciferock.com.br/exib-b.php?b=15. 
Acesso em: 16 dez.2007.  
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alastraria pelo mundo e ditaria tendências estéticas a serem seguidas nas 
décadas conseguintes. Da licença poética de Rotten, nasceu um artefato 
ideológico que dominaria todos os punks do mundo. Hoje, para muitos, 
Punk e Anarquismo são duas palavras que rimam tão bem quanto Be 
com Anarchy. Os Subversivos resolveram insurgir-se contra tudo isto e 
dar ao punk um conteúdo ideológico adverso. Punk, pra eles, rima 
mesmo é com comunismo. Surgidos em 97, a banda levanta a bandeira 
grafada pela imagem da foice e do martelo. O próprio símbolo da banda 
é uma paráfrase visual do famigerado ícone da união entre proletários e 
camponeses da revolução Bolchevique, onde o braço de um 
Contrabaixo assume o lugar do martelo. Esse sincretismo político-
musical é bastante simples de ser explicado e encontra fundamentos na 
própria teoria do realismo socialista soviético, que configurou a estética 
da arte russa durante todo o século XX. Seguindo essa linha, os 
SUBVERSIVOS acreditam na arte engajada, na arte transbordante de 
conteúdo político e exaltante de fervor revolucionário. Basta ler as 
letras das músicas do grupo. Um dos refrões mais melódicos é dedicado 
à Revolução Russa, em um tom de quem tem a convicção de que a 
história não acabou: "o espírito de 17 sempre será lembrado com os 
ventos do leste". 
Com CD lançado no ano de 2000 e produzido de forma inteiramente 
independente, através do selo criado pelo próprio grupo "Marx´s not 
dead! Records", os Subversivos têm uma proposta de auto 
sustentabilidade para a cena punk. O refrão do "faça você mesmo", 
princípio basilar do movimento, é aplicado em todos os momentos da 
banda. A cartilha punk é toda retomada e revisitada em seus aspectos 
políticos e ideológicos. O primeiro CD chama-se "Hinos de Uma Luta 
de Classes", contém 7 faixas e teve tiragem de 200 cópias, todas 
esgotadas através de vendagem no esquema underground. 
Preocupados sempre com o conteúdo, os SUBVERSIVOS fizeram do 
seu primeiro CD um Kit completo com manifestos, adesivos, encartes 
bem trabalhados e resolução sonora bem definida. Sofrendo influências 
musicais do Punk 77 e dos anos 80, assim como do Ska, hardcore 
melódico e outros, os Subversivos se definem como uma miscelânea 
orientada por um fio condutor criado no septuagésimo sétimo ano do 
século XX. Uma banda com músicos sofisticados de educação clássica 
de conservatório e de músicos cujo sofejo desafinado se reduz a uma 
nota só. New school e Old School unidos em síntese dialética. Uma 
banda subversiva” (RECIFEROCK, 2007). 

 
 

No site de relacionamento Orkut, o movimento punk revela-se em Recife por meio da 

comunidade “Punk Pernambuco”85. Segue texto de apresentação que convida a todos atuantes 

e simpatizantes a subverterem:  

                                                 
85Punk em Pernambuco: comunidade virtual punk com perfil no Orkut. Disponível em: 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3844728. Acesso em: 16 dez.2007. 
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“Dedicado ao cenário punk de pernambuco. Sente-se um punk solitário 
no meio de uma sociedade de alienados/conformados ou simplesmente 
de companias não-punks? Ama Anti-Cimex, Aus-Rotten, Dead 
Kennedys, Discharge e Conflict e não suporta mais ver pessoas 
perdendo o tempo delas com Brega ou Blink 182 e CPM22? Põe 
postura e atitude acima de imagem e talento musical? Tem uma postura 
contracultural e esta disposto a participiar para a construção de um 
cenario DIY e produtivo? Mora no Recife, em Olinda, ou qualquer 
cidade daqui de PE, Brasil? Então esta comunidade é para você. Entre 
aqui e faça novas amizades, amplie contatos, troque ideias, e essa coisa 
toda... Para Punks de Verdade e Simpatizantes Interessados e não 
Réplicas da Sociedade que apenas se Diferencia de Maneira Superficial 
das Massas” (texto de apresentação da comunidade “Punk em 
Pernambuco”) 

 

Enfim, de indignação e contracultura se faz um movimento subversivo. Como em 

ondas, o manguebeat cede espaço ao pós-mangue que, por sua vez, se desdobra em cada vez 

mais novos e inusitadas manifestações culturais.  O Armorial de Ariano Suassuna, tendo 

como expoente máximo na música, o Quinteto Armorial, que com instrumentos clássicos 

executam ritmos regionais, como o toré e os caboclinhos. “Quem consome o Quinteto 

Armorial, costuma gostar de Quinteto Violado e de Antônio Carlos Nóbrega”, avisa o site 

inglês Last.fm (www.last.fm) que disponibiliza gratuitamente seqüências de canções que são 

tocadas initerruptamente, inclusive, rastreando estilos musicais similares e compondo como 

um DJ faria numa balada, tal como se estivéssemos ouvindo rádio. 

As novas tecnologias e as culturas plurais disponibilizam facilidades de consumo 

virtual de música surpreendentes. Em tempos pós-modernos, os Subversivos apresentam-se 

no mesmo evento juntamente com artistas da nova cena regional, como Publius (também 

integrante do Azabumba) e Forró Rabecado, no Festival Multicultural, promovido pela 

Prefeitura da Cidade do Recife, em abril deste ano.  

Contraditoriamente, no palco subversivo, vez por outra ouve-se insistentemente o hino 

do time mais elitizado e elitista de futebol de Recife, o Clube Náutico Capibaribe, com sede 

nos Aflitos, bairro classe média, na zona norte da cidade. As letras n-á-u-t-i-c-o são ditas 
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espaçadamente com veemência por quase todos os integrantes da banda. Levantando suspeitas 

de suas origens sócio-econômicas. Pós-punk rock socialista executado por burguesinhos de 

classe média? Que exibem tatoos e piercings mas vestem a camisa de torcidas do Náutico 

como a Fanáuticos, do maior clube futebolístico formado e mantido pelas grandes elites 

financeiras do Recife? Consumido por mauricinhos e patricinhas?  Tempos de 

desterritorialização, de errâncias. Sem prisões ideológicas muito acirradas, aviltadas pela 

mídia, devoradas pelo consumo. O hino do timbú coroado ressoa no ambiente de penumbra 

do bar alternativo, rock de garagem regado a hipocrisia e intolerâncias. Camilo, o vocal, 

adianta-se para explicar e desculpar-se avisando que não pode fazer nada pois mais da metade 

da banda é alvirubra. Skin-heads e punks à parte, Vamoz! e The Playboys são mais assumidos, 

homogêneos, escancarados nas propostas. Aassemelham-se e se fundem em seus parcos 

posicionamentos ideológicos capitalistas ao extremo, revelando predominante visão burguesa 

de mundo. O apanhado geral das bandas analisadas tende para revelar o quanto de classe 

média e alta burguesa predomina nas bandas do pós-mangue. Órfãos de ideais consistentes, 

nos resta relembrar os propósitos fecundos do Mangue. A cena pós-mangue mostra-se apenas 

“cena” de fato, ainda não constitui movimento. Ainda que sejam ensaiados manifestos. Sem o 

respaldo da mídia não passam de iniciativas isoladas, marginais, sem grandes repercussões 

para a sociedade midiática e de consumo. 
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Parte IV-Adagio 86 
 

 
 
 
 

“(...)Não se pretende ‘traduzir’ o ‘sentido’ – intraduzível – da música. 
Pretende-se apenas se aproximar daquele limiar em que a música fala ao 

mesmo tempo ao horizonte da sociedade e ao vértice subjetivo de cada um, sem 
se deixar reduzir à outras linguagens. Esse limiar está fora e dentro da história. 

                                                 
86 Adagio: Devagar. Andamento musical vagaroso, que se situa entre o largo (mais lento) e o andante (mais 
rápido). In: LEONARD, Hal. Dicionário Musical de Bolso. Rio de Janeiro, RJ: Gryphus, 1996. p.12.  
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A música ensaia e antecipa aquelas transformações que estão se dando, que vão 
se dar, ou que deveriam se dar, na sociedade”  

 
– José Miguel Wisnik, O Som e o Sentido, 1989.  

 
 
 

 

 

 

 

 

9  Playboys às Avessas : Besteirol87 Reinvindica Melhorias Sociais 

e Parodia Estilos Musicais Brasileiros 

 
“A burguesia fede / A burguesia quer ficar rica / Enquanto houver burguesia 

Não vai haver poesia / A burguesia não tem charme nem é discreta /  
Com suas perucas de cabelos de boneca / A burguesia quer ser sócia do Country 

A burguesia quer ir a New York fazer compras / Pobre de mim que vim do seio da burguesia 
Sou rico mas não sou mesquinho / Eu também cheiro mal / Eu também cheiro mal / A 

burguesia tá acabando com a Barra / Afunda barcos cheios de crianças / E dormem 
tranqüilos / E dormem tranqüilos / Os guardanapos estão sempre limpos / As empregadas, 

uniformizadas / São caboclos querendo ser ingleses / São caboclos querendo ser ingleses 
A burguesia fede / A burguesia quer ficar rica / Enquanto houver burguesia / Não vai 

haver poesia / A burguesia não repara na dor / Da vendedora de chicletes 
A burguesia só olha pra si / A burguesia só olha pra si / A burguesia é a direita, é a guerra / 

A burguesia fede / A burguesia quer ficar rica / Enquanto houver burguesia / Não vai 
haver poesia / As pessoas vão ver que estão sendo roubadas / Vai haver uma revolução / Ao 

contrário da de 64 / O Brasil é medroso / Vamos pegar o dinheiro roubado da burguesia 
Vamos pra rua / Vamos pra rua / Vamos pra rua / Vamos pra rua / Pra rua, pra rua / Vamos 
acabar com a burguesia / Vamos dinamitar a burguesia / Vamos pôr a burguesia na cadeia / 
Numa fazenda de trabalhos forçados / Eu sou burguês, mas eu sou artista / Estou do lado do 

                                                 
87 Besteirol: LEÃO, Fabiana de Souza. O Fenômeno Besteirol na Musica Brasileira dos Anos 90. Recife, PE: 
UFPE/CAC, 1997 (monografia) 
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povo, do povo / A burguesia fede - fede, fede, fede / A burguesia quer ficar rica / Enquanto 
houver burguesia / Não vai haver poesia / Porcos num chiqueiro / São mais dignos que um 
burguês / Mas também existe o bom burguês / Que vive do seu trabalho honestamente / Mas 
este quer construir um país / E não abandoná-lo com uma pasta de dólares / O bom burguês 
é como o operário / É o médico que cobra menos pra quem não tem / E se interessa por seu 

povo / Em seres humanos vivendo como bichos / Tentando te enforcar na janela do carro / No 
sinal, no sinal / No sinal, no sinal / A burguesia fede / A burguesia quer ficar rica /  

Enquanto houver burguesia / Não vai haver poesia” 
 

- Burguesia, Cazuza (grifo nosso) 

 

 

Divulgação 
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The Playboys constitue uma ‘pegadinha’ marota, instigante. Os ‘playboys’ 

apresentam-se super-bem-vestidos e fazem pose para a foto como tais, mas, na ‘vera’, são 

mesmo um bando de punks enrustidos. Rotulados pela mídia como um grupo de ‘rock 

alternativo’. Composto em sua maioria por músicos com formação erudita, barroca e clássica.  

Com sonoridades inspiradas no som punk (sobretudo da década de 1970),  rock dos 

anos de 1950, passando pelo brega e bossa nova. As principais influências são Sex Pistols, 

Ramones, Stooges, New York Dolls, Mutantes, Raul Seixas, Língua de Trapo (década de 

1980). O grupo surge em Recife, Pernambuco, em 1996, e passa a fazer shows em hospitais 

psiquiátricos, como o da Tamarineira; tendo como uma das características marcantes a 

utilização de brinquedos como instrumentos musicais e o sarcasmo com clichês musicais 

diversos,  sobretudo em relação ao Movimento Mangue e seus desdobramentos. 

Em 1996, em pleno auge do Mangue, o grupo lança dois CDs “demo”, ou seja, 

demonstrativos: “Punk Não Morreu Está Apenas Doente Por Enquanto”88 (contendo as faixas 

“Skarrando” e “Playtoys”, regravadas na coletânea recentemente lançada, CD 10 Anos 

Pedindo Mesada, 2006) e “Vivendo Cada Dia Mais Lindos e Perfumados”. Algumas canções, 

resgatadas do CD lançado naquele ano, “Brincando de Punk” (2004), foram apresentadas ao 

público na ocasião do show realizado no PanoRock 2004. Em Cavani (2004), João Neto, 

vocalista e compositor do The Playboys, afirma: “adotamos o último nome que uma banda 

punk usaria, playboys”. Em Dias (2006), o vocalista João Neto afirma que “a idéia era tentar 

                                                 
88 Punk Não Morreu Está Apenas Doente por Enquanto (1997): CD “demo” (demonstrativo) contendo duas 
faixas que foram regravadas no CD 10 Anos Pedindo Mesada; Skarrando que “é um instrumental que mostra as 
primeiras experimentações dos Playboys com instrumentos de brinquedo. É bom ressaltar que a qualidade da 
gravação é muito precária. Além disso, a banda ainda tinha muito que aprender em termos de técnicas musicais. 
De qualquer forma, Skarrando já anuncia muito da ousadia e iconoclastia musical da The Playboys. Era Rock 
com brinquedos em plena era Manguebeat; e a canção Playtoys que é mais um instrumental com brinquedos. A 
música é uma espécie de medley do disco “Punk não morreu está apenas doente por enquanto”. A faixa 
acompanha a característica da anterior: muita criatividade, ousadia, pouca técnica musical e precariedade de 
gravação” (NETO, João, em entrevista faixa a faixa, Skarrando, faixa 9 do CD 10 Anos Pedindo Mesada, 
dez.2007).   
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uma certa subversão ao próprio punk. Tentar fazer um punk ao contrário da cartilha. Depois 

passamos a tirar onda também com outros estilos musicais e estereótipos em geral”. Ele 

explica que “a idéia era fazer um deboche no som, mas começaram a levar mais a sério e de 

certa forma começou a aparecer uma identidade musical”. As influências da banda são 

oriundas de bandas clássicas do punk e do rock. 

De acordo com Cavani (2004), a banda critica o movimento dos punks recifenses que 

se dizem subversivos, mas são cheios de regras de condutas e de comportamento. Em 

contrapartida, o vocalista do Subversivos, um dos mais relevantes grupos de punk rock 

recifense, Camilo Maia, em show da banda, no Novo Pina, em dezembro de 2007, afirma 

gostar do som produzido pelo Vamoz!, mas absteve-se de maiores comentários quando o 

assunto é The Playboys alegando que eles não fazem um som sério e que parecem dedicar-se 

apenas à brincadeiras. 

The Playboys lança o primeiro CD Brincando de Punk, em 2004, que inicia com a 

faixa “Estragando a Festa”. Na qual o grupo faz alusão ao músico Jorge Benjor, com um 

única estrofe: “a banda do joãozinho (referindo-se a João Neto, vocalista) chegou para 

estragar a festa! Fode simpatia!”. Numa alusão à letra original da canção A Banda do Zé 

Pretinho89, composta em estilo sambarock por Jorge Benjor, na versão que afirma: “a banda 

do Zé Pretinho chegou... para animar a festa. Salve, simpatia!”. A troca do “salve” pelo 

“fode” remete criticamente ao estilo bem carioca de se impor ao resto da produção cultural 

feita no restante do país. De modo jocoso e irônico, os músicos denunciam a opressão 

sudestina em relação ao que se faz no Nordeste. O verbo “estragar” remete ao “dedo no 

suspiro”, a “mosca na sopa” de Raulzito, significando a chegada do Playboys para questionar, 
                                                 
89 A banda do Zé Pretinho: sambarock composto por Jorge Benjor. ‘A banda do Zé Pretinho chegou / Para 
animar a festa / A banda do Zé Pretinho / chegou / Para animar a festa / Zambá, zambé, zambí, zambó, zambú / 
Zambá / Samba Zé Pretinho / Samba, rei bonito / Crioulo, que eu quero ver / Anima a festa, crioulo rei / Põe 
alegria / Bota a tristeza pra correr / Peça à banda pra tocar / Que todos nós dançamos com você / Misturo bumbo 
com violino, pandeiro, cuíca, trombone, ganzá, guitarra e violão / E salta de banda pra gente ver / Que nós 
queremos aprender com você / Com você, hei / Com você, hei / Crioulo rei / Crioulo / A banda do Zé Pretinho 
chegou / Para animar a festa’ (Disponível em: http://vagalume.uol.com.br/jorge-ben-jor/a-banda-do-ze-
pretinho.html. Acesso em : 12 jan.2008) 
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melar, “estragar” a cena, no sentido de subvertê-la, de torná-la mais / consciente. Menos 

alienada, menos vendida, submissa ao padrão supostamente ‘global’ - imposto, seguido e 

aceito pela maioria dos músicos nordestinos -  defendido, idolatrado, pela maioria dos 

músicos oriundos de outros estados da região Sudeste do Brasil, sobretudo do eixo Rio-São 

Paulo, em que predomina o funk, o samba e o choro. O The Playboys destesta os que fazem 

som sem originalidade e que imitam os jurássicos e célebres compositores brasileiros, Gal, 

Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Benjor, dentre outros, considerados 

representantes legítimos da consagrada nacional e mundialmente, música popular brasileira 

(MPB).  

Na canção “Panis Et Circenses90” (na versão do The Playboys, “Essas Pessoas no 

Brasil a Cantar”). Versão que parodia a música homônima, composta por Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, que torna-se ainda mais conhecida por esta geração pós-moderna a partir da voz 

de Marisa Monte que a interpreta na faixa 1 do CD Barulhinho Bom (1996). The Playboys 

utiliza o verbo “criar” contrapondo-o a imitar. Afirmando que, no Brasil, mais se imita do que 

se inova em termos musicais.  

“Não sei criar / Tem uma coisa independente do sol / por isso não quero 
e nem posso mudar/ as nossas músicas são sempre iguais / mas as 
pessoas na sala de jantar / estão preocupadas em nascer e morrer /  Só 

                                                 
90 Panis et Circensis: canção que é fruto do Tropicalismo, nascida em 1969, e composta originalmente por 
Caetano Veloso e Gilberto Gil. A canção faz uma alegoria direta ao clima do país sob o regime dos militares na 
década de 60. Contudo, a canção foi escrita de maneira a causar duplo sentido porque, naquele período, 
expressar idéias era sinônimo de prisão, opressão. Então, como escrever que o povo já não ligara para mais nada, 
que estavam todos alienados e preocupados com o tal Milagre Econômico. Talvez a saída fosse dizer que as 
pessoas estavam na sala de jantar, de modo conformado e acomodado, preocupadas apenas em nascer e morrer. 
Segue versão original da letra: ‘Eu quis cantar / Minha canção iluminada de sol / Soltei os panos / Sobre os 
mastros no ar / Soltei os tigres / E leões nos quintais / Mas as pessoas da sala de jantar / São ocupadas em nascer 
e morrer... / Mandei fazer / De puro aço luminoso punhal / Para matar o meu amor e matei / Às 5 horas na 
Avenida Central / Mas as pessoas da sala de jantar / São ocupadas em nascer e morrer.. / Mandei plantar / Folhas 
de sonho no jardim do solar / As folhas sabem procurar pelo sol / E as raízes, procurar, procurar... / Mas as 
pessoas da sala de jantar / Essas pessoas da sala de jantar / São as pessoas da sala de jantar / Mas as pessoas da 
sala de jantar / São ocupadas em nascer e morrer... / Mas as pessoas da sala de jantar / Mas as pessoas da sala de 
jantar / Mas as pessoas da sala de jantar / Mas as pessoas da sala de jantar / Mas as pessoas da sala de jantar / 
Essas pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar / Mas as pessoas da sala de jantar / São ocupadas 
em nascer e morrer...’ (VÍRGULA MÚSICA. Lançamento do Álbum Tropicália ou Panis et Circenses. SOUZA, 
Sarah Corrêa. 8 jan.2008. Disponível em: http://www.virgula.com.br/musica/interna.php?COLUNA=12155. 
Acesso em: 12 jan.2008). 
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sei fazer se for idêntico a Chico ou a Gal / se diferente for, idiota serei /  
de Caetano eu nunca vou falar mal / mas isso tudo é igual ao governo / 
só armação para não perder o poder /  É fácil encontrar as mesmas caras 
sempre no mesmo lugar / Elas podem estar a governar ou cantar/ ou 
mesmo estar a governar ou cantar / Mas as pessoas no Brasil a cantar /  
Mas as pessoas no Brasil a cantar / Estão preocupadas em perder o 
poder / Mas as pessoas no Brasil a cantar / Mas as pessoas no Brasil a 
cantar / Mas as pessoas no Brasil a cantar /  Mas as pessoas no Brasil a 
cantar” ( Panis et Circencis, The Playboys). 

 

Esta canção, provavelmente gravada nos CDs demos iniciais da banda, encontra-se 

apenas disponível em formato digital para download na Internet, podendo ser baixada 

gratuitamente no site do RecifeRock. “Panis et Circensis” não faz parte dos repertórios dos 

discos lançados pelo grupo: “Brincando de Punk” de 2004;  single “Paulo André Não Me 

Ouve” – lançado pelo selo virtual RecifeRock e que teve sua estréia em estande alugado e 

instalado em pleno evento pauloandreístico, ao lado de outras instalações comerciais 

destinadas à venda de diversos CDs, camisas, tatoos. Justamente pelo fato de  não terem sido 

escalado dentre as bandas escolhidas para o festival, organiza-se um suposto “Palco 3” em 

pleno Abril Pro Rock 2005. A iniciativa de reinvindição teve, na época, repercussões até na 

coluna de Lúcio Ribeiro91, jornalista especializado em música pop e cinema, da Folha de São 

Paulo (2006). 

                                                 
91 Paulo André Não me Ouve (2005): De acordo com Júlio Ribeiro (2006), em coluna publicada na Folha de São 
Paulo, “o pop é uma coisa adorável. Principalmente quando ele se auto-reverencia, dialoga entre si, se enche de 
citações próprias, se canibaliza e, assim, se torna mais pop ainda. E mais adorável. Então. Neste final de semana 
Recife é sacudida por mais uma edição do famoso festival Abril pro Rock, um dos principais eventos da música 
independente nacional, que aborda os indies em suas várias camadas. Sim, a música independente, se você não 
percebeu, há algum tempo tem várias camadas. E o produtor do festival, o conhecido Paulo André, um dos 
heróis da música independente nacional da época em que a música independente nacional precisava de heróis, 
está atento a isso. O Abril Pro Rock 2006 vai ter atrações gringas (o alemão Stereo Total, o ótimo DJ americano 
Diplo), os indie-cult Cidadão Instigado (CE) e Orquestra Imperial (RJ), os ‘populares’ Cachorro Grande (RS) e 
Angra (SP) e o indie-da-hora Montage (CE), também alguns nomes da ceninha local. Mais umas 20 outras 
atrações espalhadas em seus tradicionais dois palcos. O Abril pro Rock vai ter tudo isso, mas não vai ter os The 
Playboys. Os The Playboys são um sexteto punk-zoeira de Recife que já foi falado aqui na coluna uma vez, 
depois de uma viagem minha à capital pernambucana. E, numa das (re)ações mais legais do cenário nacional nos 
últimos tempos, o ‘desprezado’ The Playboys vai lançar amanhã no próprio Abril pro Rock o single ‘Paulo 
André Não Me Ouve’, já exposto na internet há algumas semanas (www.theplayboys.com.br). Punk pegajoso 
com tecladinho, sons de brinquedo e vozes sampleadas, ‘Paulo André Não Me Ouve’ é um libelo bem-humorado 
‘revanchista’ contra a não-escalação do Playboys, banda indie da cena recifense, no gigante (padrões 
underground) festival recifense de Paulo André, como se fosse mesmo um absurdo o produtor não escalá-los. 
Mas para a banda é. ‘Paulo André, não me ouve/ Paulo André, não me ouve/ Não presta atenção no meu release 
e CD/ Se eu não tocar no Abril Pro Rock, como vou aparecer na MTV’, diz a longa letra, que cita as ‘intenções’ 
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“Além de chamar a atenção, a música (“Paulo André Não Me Ouve”) é um desabafo 

para muitas bandas da cena local. Acho que muita gente gostaria de ter tirado essa onda e 

tira”, dispara João Neto em entrevista a Bruno Dias do Urbanaque (2006), após o Festival 

Abril Pro Rock de 2006 onde foram prensadas às pressas  mais de cem cópias do single 

“Paulo André Não Me Ouve” (contendo, além da música que intitula o disco, as faixas: “Se 

Não Fosse o Rock n’Roll” e “Gatinhas Culturais do Burburinho”). João Neto revela que: 

“Se Não Fosse o Rock é um rock dos anos 50, com influência de 
bandas contemporâneas. O rock cinqüentão é um elemento 
muito importante no som da The Playboys, estando presente 
desde o primeiro disco ‘Punk não morreu está apenas doente por 
enquanto’ (1997). A letra traz um tema existencial, falando 
sobre os problemas do roqueiro independente que vive num 
conflito entre as imposições e circusntâncias da sobrevivência e 

                                                                                                                                                         
da banda em fazer sucesso, outros produtores de Recife, jornalistas pop locais. ‘Paulo André, vamos ganhar 
dinheiro juntos, cara/ A gente faz uma música de vanguarda para você/ Mas por favor me exporta para a Europa/ 
Eu quero ser exportado, cara’, continua a letra, que conta com um padrinho da velha-guarda local, no caso Rogê, 
lendário agitador do mangue bit (ou beat) que está até em título de música de Chico Science. É de Rogê a 
engraçada voz ‘Paulo André foi ontem pra Nova York’, sampleada, que permeia e finaliza a música, indicando a 
possibilidade (ou desculpa) de não se conseguir encontrar o Paulo André. ‘A gente sabe que o Paulo André não 
consegue ouvir os milhões de CDs de bandas novas que mandam para ele. Mas é nossa função tentar chamar a 
atenção dele do modo que dá’, diz João Neto, vocalista e tocador de brinquedos. ‘Ele sabe que a música não é 
para achincalhar ele. Me disse uma vez que não ficou chateado. Até achou legal.’ No ano passado, em outro 
legítimo ato de guerrilha indie, o então não-convidado The Playboys conseguiu alugar uma tenda ‘para vender 
coisas’ na edição 2005 do Abril pro Rock e participar de algum modo do festival. Alegaram que iam levar uma 
caixa acústica para mostrar uns instrumentos de brinquedos que iam vender. Acabaram levando amplificadores e 
improvisaram um show repentino e não avisado, na área comercial do Abril Pro Rock. Conseguiram atrair até o 
roqueiro gaúcho Wander Wildner para uma participação especial, ali, na hora. O lugar ficou conhecido como 
‘Palco 3’. Esse tal de palco 3 virou onda, está citado na música (‘Paulo André, esqueça aquele negócio de palco 
3’), e já foi devidamente banido do Abril pro Rock deste ano, em palavras usadas pelo próprio Paulo André em 
um programa de rádio. ‘Na hora em que o Wander cantou, tinha até mais gente que o palco dois, lá’, diverte-se 
João Neto. O Abril pro Rock, neste fim de semana, deve ser novamente ‘invadido’ pelos The Playboys, que vão 
levar cem cópias prensadas às pressas do single ‘Paulo André Não Me Ouve’ para vendê-los. Paulo André vai 
ouvir, enfim, os The Playboys. A coisa não pára por aí. Os The Playboys, em seu site, botam disponível uma 
versão karaokê, para todas as outras bandas recifenses ‘desprezadas’ pelo APR poderem cantar a letra. Mais: a 
banda planeja fazer de ‘Paulo André Não Me Ouve’ um clipe com bandas indies pernambucanas, na linha ‘We 
Are the World’. Zeitgeist indie é isso. The Playboys/The Rakes musicando a própria cena. As guerrila gigs, os 
famosos shows repentinos ‘onde dá’ para fazer. Essa história do pop se comer me veio à cabeça ao escrever um 
texto, nesta semana, sobre o single ‘Smells Like Teen Spirit’. Citei um show de dia do Nirvana no Reading 
Festival de 1991, tipo duas, três semanas antes de o single ser lançado e fazer o que fez na música. Naquela vez, 
lembrei, o Nirvana tocou de dia, sol na cara, antes até da banda Pop Will Eat Itself. O PWEI era uma banda-sarro 
britânica bem legal, animadíssima para pista, que arregimentou até uma multidão de fãs por um curto período. 
Mas ela era tão banda-sarro que o Nirvana tocar antes dela só podia ser piada. Mais um exemplo de como o pop 
come a si mesmo. Pop is eating itself. A nova onda das crônicas americanas sobre a tal banda inglesa Arctic 
Monkeys está engraçada. Primeiro amaram. Depois a voz forte era a de que a banda era muito barulho por nada. 
Agora a revista ‘Blender’ dá uma tarja preta no alto de sua capa e diz: ‘Bananas. Arctic Monkeys, Best Band of 
2006!’ Enquanto isso, aqui no Brasil, o disco chega enfim às lojas, via Trama. E um verdadeiro leilão brasileiro 
tenta trazer a banda para o Brasil, do gigante Tim Festival à casa de espetáculos CIE” (RIBEIRO, Lúcio. O Pop 
Come a Si Mesmo. Folha de São Paulo, Pensata, 21 abr. 2006. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult512u292.shtml. Acesso em: 12 jan.2008)  
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o sonho de viver de música” (NETO, João, em entrevista faixa a 
faixa sobre faixa 1 do CD 10 Anos Pedindo Mesada, 2006). 
 

O terceiro e mais recente CD foi lançado, em 2006, em caráter de edição 

comemorativa pelo aniversário de dez anos do grupo, intitulado: “10 Anos Pedindo 

Mesada”(2006). Panis et Circenses não aparece na coletânea. De repente, esculhambar com a 

cena musical local por ser menos perigoso do que se indispor com celebridades reconhecidas 

em nível nacional. A banda parece não ter muitas pretensões de obter êxito no mercado 

nacional e internacional. Faz alusão a bares locais, como o Burburinho, e remete a 

maneirismos locais, como ser surfista de “Maraca”, ou Praia de Maracaípe, situação descrita 

na canção Big Haule. 

"Tudo que eu queria era surfar como um profissional, / ganhar 
as gatinhas da praia com uma atuação radical!’ / Fui surfar em 
Maraca / Mas as ondas estavam muito ruins / Ai de mim! / Sou 
um surfista medíocre / E meus amigos me chamam assim / Big 
Haule / Tudo o que eu queria / era surfar como um profissional / 
Ganhar as gatinhas da praia / com atuação radical / Dropar a 
onda, pegar o tubo / Ouvindo todos gritarem: / ‘É Campeão!’ / 
Não tenho medo do tubarão!!! /  Não tenho medo do tubarão!! 
/Não tenho medo do tubarão!!!” (Big Haule, The Playboys, faixa 
3 do CD Brincando de Punk, 2004) 

 

Surfar não é apenas para profissionais mas também para playboyzinhos metidos a 

besta. Que fumam um “base”, baseado, maconha, marijuana, e passam a se achar os melhores, 

com seus bermudões abaixo da cintura deixando à mostra uma aparência física singular, em 

geral, esbeltos, com tórax pronunciado mas que vão afinando em direção aos membros 

inferiores, coxas e pernas. Com excesso de exercícios peitorais e de braços acabam ficando 

malhados apenas em cima. Em geral, não são adeptos da malhação apenas da prática do 

esporte que trabalha, além da musculatura do corpo, a mente, relaxando e desopilando os 

pensamentos.  

Tatuados e bronzeados, parafina no cabelo, jeito relaxado de ser, cultuadores da 

natureza e da liberdade. Geração saúde bronzeada e lombrada – gíria oriunda de “lombra”, ou 
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seja, efeito de relaxamento provocado pelo uso da Cannabis sativa, ou maconha, marijuana, 

‘bororó’, ‘raquel’, erva alucinógena, cujo plantio e comércio é proibido por Lei No.11.343 de 

23 agosto de 2006, apesar disto, tal planta é cultivada amplamente nos sertões pernambucanos 

e bastante apreciada pelos jovens roqueiros em geral e, inclusive, pela galera do surfe.  

“Mais uma música construída a partir da influência do rock dos 
anos 50. Há, também, bastante elementos da surf music. A letra 
tira onda com o estereótipo do surfista pernambucano e da 
paranóia causada pelos ataques de tubarão nas praias de 
Pernambuco” (NETO, João, entrevista faixa a faixa, CD 10 
Anos Pedindo Mesada, dez.2007)  

 

Em geral, o haule92, é percebido como o ‘estranho’, e é preterido pelos nativos e 

surfistas locais. Na música, o ‘haule’ é aquele que surfa de modo precário tomando umas 

‘vacas’ - tombos, apenas para aparecer para as gatinhas, teenagers, com cabelos parafinados, 

corpos esculturais e bronzeados, enfiadas em biquinis sumários, do tipo fio-dental e asa-delta, 

com pomada Hipoglós no rosto para proteger do sol escaldante, e muita parafina - produto 

usado para não escorregar durante a prática do esporte e que diminui o atrito do corpo com a 

prancha - nos pêlos do corpo, banhados a produtos descolorantes, como Blondor ou 

DouraPelos, para aloirar os pêlos do corpo. Remetendo a um padrão global de beleza dosado 

pela loirice dos cabelos do corpo de surfistas californianos (EUA) aos da Ilha de Bali 

(Indonésia).  

O cenário da canção é a badalada Maracaípe, praia sem arrecifes, de mar aberto, 

apropriada para a prática do esporte, situada entre Porto de Galinhas e Serrambi, no litoral sul 

do estado de Pernambuco. Em “Big Haule” observa-se que expressões típicas do surfe – gírias 

ditas com malemolência, dialeto dos praticantes experientes deste esporte – são utilizadas com 

                                                 
92 Haule: no surfe, significa visitante, intruso, desconhecido do grupo local ou dos natives que residem na área 
onde é praticado a atividade esportiva. ‘Com o slogan Fora Haule, surfistas nativos tentam dominar o espaço e 
garantir as melhores ondas, num tipo de reserva de mercado. No dialeto dos surfistas, haole é o visitante, 
desconhecido do grupo local’ (Disponível em: 
http://www.floripacenter.com.br/noticias/20060117EsportesMovimento_Fora_Haole_demarca_mar_de_Floripa. 
Acesso em: 12 jan.2008) 
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sarcasmo e ironia. A canção narra a saga de um playboyzinho metido a surfista que sonha em 

ser profissional do esporte para assim poder destacar-se e [a]parecer melhor para as meninas 

que freqüentam as praias. A sedução e a conquista parecem ser fatores primordiais para a 

prática do esporte nas camadas mais abastadas da sociedade, moradoras de cidades litorâneas 

brasileiras, como Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE). Conseguir “dropar” a onda, no sentido de 

remar, entrar na onda e ficar em cima dela equibrando-se na prancha de surfe ou body board 

até ela quebrar perto da praia; ou “pegar um tubo” – ou seja, entrar na onda já formada e 

atravessá-la aproveitando o seu formato e extensão, equilibrando-se na prancha, saindo ileso 

do outro lado, antes mesmo que a onda se quebre totalmente e possa engulir o surfista dando 

um “caldo” nele.  

Se dar bem, pegar, driblar a onda, vencê-la. As referências ao “tubarão” é devido ao 

fato das recentes incidências destes predadores no litoral do estado de Pernambuco. Atacando 

sobretudo os surfistas, dentre suas vítimas, por terem passado a atuar em águas rasas devido à 

falta de alimento oriundo dos manguezais destruídos por resorts, estaleiros e refinarias 

instalados desapropriadamente e sem responsabilidade sócio-ambiental na região do litoral 

sul. O principal mote da canção é de que a prática de esportes considerados “da moda” – 

como o surfe – ou o fazer música despretenciosamente, apenas por fazer, bancada do próprio 

bolso, como em “Gatinhas Culturais do Burburinho”, existem para servir de muletas, apoio, à 

conquista das “gatinhas”, ou meninas novinhas e descompromissadas, dos pitelzinhos, dos 

brotinhos, sejam elas patricinhas, ou não. 

“Aquela sainha de renda... / Aquele papo gostoso de antropóloga... / 
São as gatinhas culturais do burburinho / Eu quero agarrar / As gatinhas 
culturais do burburinho / Eu estou sozinho, como estou carente / 
Preciso montar uma banda / Tenho dinheiro para investir / Distribuir o 
meu cd / Poder ficar amigo da classe da arte / Pras gatinhas culturais do 
burburinho me ver / Quando eu chegar na tomazina / Vão dizer que eu 
sou o tal / E falar com o Roger / Que achou meu som legal / As 
gatinhas excitadas / A canção bem divulgada / Elas dirão: / ‘Esse é o 
cara" (Gatinhas Culturais do Burburinho, The Playboys, single “Paulo 
André Não me Ouve”, 2005). 
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 A produção musical de algumas bandas da cena parecem se dar sobretudo pelo fato de 

seus integrantes estarem “carentes” pelo tédio de serem abonados. A qualidade musical não 

importa tanto. A proposta, o conceito, as influências que interferiram na fomação do grupo 

musical parece pouco importar. Já que a maioria dos playboyzinhos, revoltados sem causa, 

costumam “ter grana” para produzir, gravar e “distribuir” o CD e ainda mostrá-lo para o 

apresentador televisivo e agitador cultural Roger de modo que o trabalho possa obter 

divulgação. A idéia é ficar famoso para conquistar as “gatinhas” do “Burburinho”, bar situado 

na rua Tomazinha, no Bairro do Recife, próximo ao bar Novo Pina, na rua da Moeda, que 

costumam abrir espaço para as bandas independentes – assim como o bar Capitão Lima, na 

rua do Lima, próximo à TV Jornal, em Santo Amaro, e o bar Garagem, na Torre, espaço 

underground freqüentado pelos artistas engajados e admiradores da “ceninha” alternativa, 

onde funcionava anteriormente uma borracharia. Locais que promovem a cena local pós-

mangue e suas bandas independentes como Carfax, River Raid, Rádio de Outono, Nuda. 

Fazendo a alegria de um público seleto, restrito sobretudo à Pernambuco e a alguns estados 

vizinhos do Nordeste, como a Paraíba, onde a banda vem obtendo êxito agitando a 3a edição 

do Festival Mundo93 que ocorreu em setembro de 2007.  

No The Playboys, observa-se uma alusão e crítica ao conformismo apresentado pelas 

outras bandas independentes locais que, em sua maioria, não se esmeram em criar e inovar os 

estilos musicais e os conteúdos das letras. Os verbos “imitar” em contraposição ao “criar” 

revelam um chamamento aos grupos locais para que se reinventem aproveitando o legado 

deixado pelo Mangue mas não limitando-se a formas pré-concebidas de criar.  
                                                 
93 Festival Mundo: festival multimídia de arte independente, que ocorre em João Pessoa, Paraíba, desde 2004, 
visa aquecer a cena independente paraibana, nordestina e brasileira. Na versão 2007, ocorrida nos dias 14 e 15 de 
setembro, no Conventinho, no Centro Histórico, reunindo as bandas pernambucanas Vamoz! e The Playboys; 
Vinil 69 e Matiz, da Bahia; Sinks e Vitrola, do Rio Grande do Norte; Fóssil, do Ceará; e as locais: Scary 
Monsters, Encarnado, Dead Nomads, Os Reis da Cocada Preta, Sem Horas, Da Silva e a Usina Dub, Retaliação, 
Volante Filipéia, Pluma, Malaquias em Perigo e Meiofree. Com parceria do Sebrae, Coca-Cola Zero e Prefeitura 
de João Pessoa (FESTIVAL MUNDO 2007. Disponível em: http://www.festivalmundo.com. Acesso em: 12 
jan.2008). 
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“ Imitar um finado é uma transação comercial / É moda imitá-lo por 
aqui / O medo de criar é o mal / O carangueijo sem cérebro sente a 
necessidade de chupar / A grana, o status, a fama enche os olhos dos 
imitadores / São imitadores baratos, sem qualidade / Milk-shake 
tostado, TDA, Bailão de Quatro, Cairaça, / Todos os imitadores de 
Chico Science possuem sua imagem e semelhança / Eu tenho certeza, 
eles também chuparam um dia!” (Monólogo aos Ouvidos dos 
Imitadores, The Playboys, CD 10 Anos Pedindo Mesada, 2006) 

 

O grupo chega a deixar uma alfaia parada em frente ao palco como um protesto às 

bandas que introduzem instrumentos da cultura popular apenas por “modismo” para imitar o 

Mangue de modo forçado e desapropriado. Mas o próprio grupo não se dedica a inovar. Cria 

apenas em conteúdo formulando canções “de protesto”, deduradoras, que apontam os 

equívocos no modo como a cena contemporânea musical vem sendo produzida, divulgada e 

perpetuada em Recife. Apropria-se de ritmos manjados e conhecidos, como o funk, do 

“Pancadão Armorial” ou “Melô do Ariano”, ou o punk, em “Brincando de Punk”. 

“É uma parodia à vinheta de abertura do primeiro disco no 
Chico S. e Nação Zumbi. A idéia foi brincar com os imitadores 
de Chico S.. Na época em que a música surgiu, por volta de 
1997 (só foi gravada em 2000) era moda imitar Chico S. e 
Nação Zumbi. Boa parte das bandas de Rock pernambucanas, 
que nunca tiveram afinidades com a “música de raiz 
pernambucana” começou a tocar com alfaias e muitos vocalistas 
passaram a imitar as performances de Chico. Em fim, muita 
gente entrou no mangue pra pegar carona. Nesse tempo, a The 
Playboys colocava, em seus shows, uma alfaia parada na frente 
do palco só para dizer que também era uma banda que usava o 
tambor. Num show na Soparia, em 1997, a banda teve alguns 
problemas com a platéia ao tocar a música. Acho que 
“Monólogo ao ouvido dos imitadores” é um registro histórico 
musical do “outro lado da moeda” da cena pernambucana dos 
anos 90 e início dos 2000” (NETO, João, em entrevista faixa a 
faixa, Monólogo aos Ouvidos dos Imitadores, faixa 8 do CD 10 
Anos Pedindo Mesada, dez.2007)     

 

Arriscam-se a contestar o modo de produção capitalista ao qual estamos inseridos nas 

canções “Cidadão Formiga” e “Anti-Herói”. Utilizando expressões como “cidadão formiga”, 

“anti-herói”, e o verbo “pisar”. O texto, escrito em 1a. pessoa do singular, denota a 
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preocupação em estar no lugar de, da empatia com as classes menos favorecidas 

economicamente.  

“Mato para não morrer / Você me faz um assassino / Não tenho o que 
comer / Você me faz um assaltante / Chegam de problemas / Você me 
faz um trocado/ Sou enlouquecido / Você me faz um psicopata / Não 
tenho carro pra transar / Você me faz um tarado / Quero mais que o 
outro / Você me faz capitalista / Sou ganan-cioso / Você me faz roubar 
/ Sou condenado / Você me joga na cadeia / Saio da cadeia Você me 
discrimina / Então eu volto a errar / Você me fez um marginal / Porém 
eu sou o seu fruto / Você me produziu / Se estou errado / Você me fez 
assim / Então não me condene / Você é que é ruim” (“Anti-Herói”, The 
Playboys) 

 

The Playboys parece ser “burguês” só de fachada. Os playboyinhos preocupa-se com o 

social desde que esses cidadãos oprimidos o incomodem e possam sequestrá-los a qualquer 

momento. Há uma aparente consciência do caos social, mas predomina a alienação e o 

descaso. Na canção Anti-Herói percebe-se mazelas sociais como “assassino”, “assaltante”, 

“condenado”. A culpa é jogada para os mais abastados, nos pronomes que acusam quem ouve 

a canção, “você”, e no tempo verbal reflexivo, “me faz um assassino”. Isentando da culpa o 

cidadão comum, massacrado, e redirecionando o erro para as classes mais abastadas da 

sociedade.  

No “Cidadão Formiga”, a recorrência dos termos “trabalho”, “conta para pagar” 

indicam a realidade de classes menos favorecidas. O lazer é reduzido à “cervejinha” e ao 

“carnaval”. Por que não a um bom uísque ou a resorts? The Playboys denuncia questões 

sociais relevantes como a limitação das atividades de lazer em países em desenvolvimento, 

como o Brasil.  

"A prestação da casa própria financiada pela Caixa Econômica Federal, 
o Imposto de Renda" / Cidadão formiga trabalha todo dia / Cidadão 
formiga trabalha sem pensar / Cidadão formiga trabalha pra viver / 
Cidadão formiga tem sempre o que fazer / Cidadão formiga tem conta 
pra pagar / Cidadão formiga tem filho pra criar / Cidadão formiga tem 
que estudar / Cidadão formiga tem sempre o que fazer/ Cidadão 
formiga bebe cervejinha Cidadão formiga pula carnaval / Cidadão 
formiga torce por um time / Cidadão formiga tem sempre o que fazer / 
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Cidadão formiga respeita o patrão / Cidadão formiga luta pela pátria / 
Cidadão formiga vê televisão / Cidadão formiga morreu de um pisão! / 
"O ser humano é diferente, trabalha a vida toda e morre de câncer!" 
(Cidadão Formiga, faixa 8 do CD Brincando de Punk, The Playboys, 
2004) 

 

Os complementos verbais do verbo trabalhar “para viver”, “todo dia”, “sem pensar”, 

indicam a rotina de uma vida mediana, medíocre focada sobretudo em um trabalho árduo, 

resultando em alienação e não-reflexão sobre o ser e estar no mundo. O complemento do 

verbo “ter” indicando obrigação, dever, são acompanhados pelas expressões: “conta pra 

pagar”, “filho pra criar”, “que estudar”, “sempre o que fazer” revelando o modo como as 

classes menos abastadas gerenciam o tempo comparando-as às classes mais favorecidas 

economicamente, sobretudo nesta última expressão: “cidadão formiga tem sempre o que 

fazer”. Portanto, pode morrer de estresse, mas não de tédio como se observa em classes com 

poder aquisitivo mais elevado.  

“O som tem influência do Rock alternativo de bandas 
como Sonic Youth, Pixies, Breederes, Violent femmes. 
Tudo isto misturado com Ska. A letra apresenta a 
clássica temática existencial: o conflito entre o sentido da 
vida e a finitude humana” (NETO, João, entrevista faixa 
a faixa, Cidadão Formiga, faixa 6 do CD 10 Anos 
Pedindo Mesada, dez.2007)  

  

O termo “cidadão” é utilizado de modo irônico, pois ao final é comparado a “ser 

humano” como outra categoria superior de existência. Já que este último trabalha para viver e 

não vive para trabalhar tão somente. Revela a perpetuação contemporânea de uma ideologia 

burguesa baseada no lucro excessivo e da manipulação, da exploração máxima da mão-de-

obra de trabalho para gerar a mais-valia. Neste sentido, rompe com o establishment social, 

condena, subverte. Uma visão predominantemente de ruptura e de resistência em relação à 

realidade social estabelecida por meio da ironia, do sarcasmo, da paródia. 
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 A recorrência do termo “companheiro” contrastando com o adjetivo “perfumado” 

retrata a ironia e apropriação de expressões tipicamente socialistas. A tentativa é de aglutinar 

os indignados com problemas fúteis e considerados “urgentes” para classes mais abastadas 

composta por playboyzinhos e patricinhas da geração acusada de “Multiplex”, remetendo a 

uma das grandes redes de cinema que atua em shoppings centers de todo o país.   

“Companheiros perfumados é um absurdo ser cobrado / taxa de 
estacionamento nos shoppings do Recife / O preço do perfume francês 
está fora de nossa capacidade de consumo / Playboys e patricinhas de 
todo mundo, uni-vos! / Lá vão eles brincando de punk / Lá vão eles 
pagando um monte / Revoltados com o atrasado da mesada / Rebelados 
com o castigo do papai! / Lá vão eles brincando de punk / Lá vão eles 
pogando um monte / Revoltados com o atrasado da mesada / Rebelados 
com o castigo do papai! / "Lá vão eles brincando de punk / Revoltados 
com o atrasado da mesada / Rebelados com o castigo do papai / Aqui 
estou eu brincando de punk com vocês / O punk rock da geração 
multiplex! / Lá vão eles brincando de punk / Lá vão eles pogando um 
monte / Rebelados com o atrasado da mesada / Revolução do shopping 
center!” (“Brincando de Punk”, faixa 2 do CD Brincando de Punk, The 
Playboys, 2004) 

 

O verbo “brincar” é posto para revelar o caráter jocoso da atitude em tocar um estilo 

punk rock, por exemplo, sem engajamento com a causa libertária e anárquica, originariamente 

típica, do verdadeiro movimento. Outros verbos como “rebelar” são aglutinados a causas 

menores, pequenas, sem amplas dimensões sociais, como o “atraso da mesada” que terá 

repercussões predominantemente individuais.  

O burguês preocupa-se com si mesmo e não com o coletivo. Apela para um aparente 

coletivo, restrito, segmentado, e também burguês, para reinvindicar preocupações pessoais e 

aglutinar adeptos para a conquista de benefícios voltados basicamente para a esfera 

individual. “Revoltados”, “rebelados”, com o aumento abusivo das “taxas de estacionamento 

cobradas nos shoppings” de Recife. Enquanto uma minoria se preocupa com “taxas” de 

estacionamento, inclusive imagina-se deste modo que já possuem um veículo para se 

locomover, outras tarifas abusivas como aumento de taxas, supostamente populares, das 
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prestações da Caixa (Econômica Federal) para aquisição da casa própria passam ao largo e 

não diz respeito a essa fatia “bem-nascida” da população.  

Apesar do auge do Movimento Manguebeat ter ocorrido na década de 1990, há uma 

perpetuação das propostas Mangue ainda no século XXI. Representado sobretudo pela banda 

Nação Zumbi - com Jorge du Peixe no vocal substituindo Chico Science – e Mundo Livre 

S/A, liderado por Fred Zero Quatro. De acordo com Cavani (2004), após o Mangue, algumas 

bandas independentes da cena musical, como “Surpresa de Uva” (atualmente extinta), The 

Playboys, Paulo Francis Vai Pro Céu, adotam o politicamente  incorreto como estilo e 

destilam veneno no estabilishment cultural recifense. Na matéria publicada no Diario de 

Pernambuco, em 2004, o repórter de cultura, Júlio Cavani, entrevista o vocalista Gustavo da 

Surpresa de Uva, que ironiza com o Mangue afirmando: “a gente vive procurando, mas ainda 

não encontramos um ‘caranguejo’ que tivesse cérebro”. Referindo-se sarcasticamente ao 

primeiro manifesto que lançou o Movimento Mangue, em 1993,  intitulado  “Caranguejos 

com Cérebro” (ver Anexo A).  

Cavani (2004) explica que as bandas que surgem durante o Mangue estão cheias de 

preocupações sociológicas e misturas de ritmos revolucionárias como a Chico Science & 

Nação Zumbi, Mestre Ambrósio, Cordel do Fogo Encantado, Mundo Livre S/A. Em 

contrapartida, The Playboys e Surpresa de Uva chegam a ridicularizar os seguidores do 

movimento Mangue, “mangueboys” e “manguegirls”. De acordo com Cavani (2004), a 

Surpresa de Uva queria reunir todas as bandas politicamente incorretas do Recife para 

participarem do movimento Manguaça Beat, em que a ideologia é a cachaça. César 

(integrante do Surpresa de Uva) assume que não gosta de Nação Zumbi e Gustavo (vocal) jura 

que odeia os Beatles. Segundo o vocalista da Surpresa de Uva, em entrevista concedida em 

2004, “Fred 04 hoje em dia é uma caricatura dele mesmo”. Cavani (2004) explica que a 

Surpresa não ensaia antes dos shows, cria músicas na hora, e se diz especialista em versões 
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adulteradas de músicas famosas, covers de bregas clássicos e traduções ao pé da letra. “Como 

a gente não consegue decorar as letras, a gente cria essas versões. Traduzimos ao pé da letra 

uma música dos Ramones e ficou ridículo”, conta César do Surpresa de Uva, que literalmente 

fez o lançamento dos supostos CDs da banda (ninguém ouviu), jogando discos em direção à 

platéia. Ainda para completar o cenário non sense e esvaziado de qualidade musical de 2004, 

o jornalista recifense comenta ao final da matéria que Otto (fazendo carreira solo) e Pupilo - 

da Nação Zumbi - estão preparando um disco só com músicas sexistas, machistas, mostrando 

que não fazem só coisas corretas. O besteirol recifense do pós-mangue passa a correr solto, 

sobretudo, nos anos que se seguiram logo após a morte de Chico. Consolidando-se em The 

Playboys que se manteve em trajetória ascendente com estilo sui generis, peculiar, 

parodístico, sarcástico. Chegando até a se apresentar em um dos mais importantes festivais 

independentes do estado e do país, o Abril Pro Rock, em 2007. Chamando para si cada vez 

mais os holofotes da mídia e com seu carisma a admiração do público, legitimando-se. 

Em termos de cenário musical nacional, The Playboys pode ser comparado a outras 

bandas que apelam para o humor e a sátira, como Língua de Trapo, na década de 1980, 

Mamonas Assassinas, Falcão e Tiririca, que obtiveram êxito nacionalmente na década de 

1990, e a Trupe do Barulho comandada por Jeysson Walace, que obtém êxito localmente - 

atuando desde a década de 1990 no meio teatral, musical e, mais recentemente, televisivo, 

com o programa “O Papeiro da Cinderela”, exibido pela TV Jornal. 

O experimentalismo da banda encontra-se nos instrumentos de brinquedo. “Realmente 

os instrumentos de brinquedo são usados e trazem uma sonoridade inusitada para a banda. 

Aqueles teclados são ambos de brinquedo, funcionam com pilha. Têm as ‘cornetinhas’ de 

plástico que podem ser ouvidas em ‘Gatinhas Culturais do Burburinho’ e ‘Niilista de Fim de 

Semana’. Além disso, tem a nossa maior riqueza, uma guitarra de brinquedo adaptada com 

peças de guitarras de verdade e que foi a capa do ‘Brincando de Punk’, este instrumento está 



 

 

133

presente em várias músicas e tem uma sonoridade mais aguda do que a de uma guitarra 

tradicional”, afirma João Neto em entrevista ao Urbanaque, em 2006. 

Em “Niilista de Fim de Semana”, o sexteto punkroqueiro acusa os supostamente cult e 

engajados, de uma postura transitória e esporádica, em relação às causas de mudança social. 

Combate de modo recorrente os ‘falsos’ punks, ou de momento, que se dizem envolvidos e 

comprometidos com a luta na consolidação dos ideais libertários e humanitários. 

“Sou niilista de fim de semana / me produzo para ir a shows punks / 
Porque eu sou niilista de fim de semana! / Sou niilista de fim de 
semana / finjo não me importar com nada / Porque eu sou niilista de 
fim de semana!” (Niilista de Fim de Semana, The Playboys, faixa 5 do 
CD Brincando de Punk, 2004). 

 

Indivíduos habitualmente comuns e mediocrizados pela rotina do dia-a-dia, pouco 

humanizados, massacrados pelos grilhões sociais da labuta tecnicista, do laborar automatizado 

e que se rebelam – aparentemente sem causa definida – em “shows punks” são rotulados de 

“niilistas de fim de semana”. O termo “niilistas” é usado talvez porque esses cidadãos – 

freqüentadores de shows dessa natureza anárquica – parecem ter chutado o balde e não 

estarem aprisionados pelas estruturas sociais opressoras capitalistas. Mas a acusação de “fim 

de semana” atribui um caráter temporal de esporadicidade, fulgacidade, volatilidade, a essas 

identidades na pós-modernidade.  

“Mais uma vez a presença do Rock cinquentão se faz presente, 
mas, agora, acompanhada pelos instrumentos de brinquedo. Os 
teclados e a corneta de plástico se destacam. A letra fala sobre o 
cara que se fantasia de Punk nos fins de semana e sai as ruas 
para pregar o niilismo. Na segunda-feira, tira toda fantasia e 
volta ao cotidiano” (NETO, João, entrevista faixa a faixa, CD 10 
Anos Pedindo Mesada, dez.2007)   

 

Metaforzeados de pseudo-pensadores-ativistas, mas na verdade vestindo carapuças  

esporádicas, instantâneas, descartáveis, para rebelar-se e sobretudo chamar a atenção, o 

reconhecimento e a legitimação da alteridade dos pares e transeuntes. De acordo com Vattimo 
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(1996), o niilista consumado (que aparece nos textos de Nietsche) é aquele que compreendeu 

que o niilismo94 é a sua única chance. O que acontece hoje em relação ao niilismo é o 

seguinte: começamos a ser, a poder ser, niilistas consumados”. Segundo o mesmo autor, o 

niilismo existe em ato, não se pode fazer um balanço dele, mas pode-se e deve-se procurar 

compreender em que ponto se encontra, em que nos concerne, a que opções e atitudes nos 

convoca. 

Na canção “Mamãe é Punk”, a banda dispara impropérios sobre a educação familiar. A 

socialização primária do ser humano parece ser a base para que ele se torne um “calhorda”, 

panaca ou um cara esclarecido, consciente. 

“Mamãe diz pra mim / Não cuspir nas pessoas / Mamãe diz pra mim / 
Pra eu ir a escola / Eu sei que eu sou uma boa pessoa / E daí quem 
importa se eu sou um calhorda / Mamãe diz pra mim / pra eu não me 
importar / o que os outros vão dizer / o que eles vão pensar / Eu vivo 
minha vida / e não estou nem aí / mamãe me ensinou a pensar e agir / 
Mamãe é punk! / Mamãe é punk! / Mamãe é punk! / Mamãeeeeeeee é / 
punk punk punk punk punk!” (Mamãe é Punk, The Playboys, faixa 9 
do CD 10 Anos Pedindo Mesada, 2006). 

 

O termo “punk” é repetido diversas vezes reforçando o posicionamento ideológico do 

grupo. Os verbos “pensar” e “agir” são colocados como o ideal para a postura punk do “faça 

você mesmo”. Viver a vida conscientemente, com atitude, sem se preocupar demasiadamente 

com a aprovação ou desaprovação dos demais, que, em geral, encontram-se em processos de 

alienação que obscurecem os sentidos e as percepções. Mas fazer disto uma meta de vida, 

uma postura e atitude constantes. Refletindo nas relações pessoais, amorosas, de amizade, no 

trabalho, no consumo, no mercado, e também no lazer, no entretenimento.  A canção mais 

parece uma receita de bolo de como se deve ser punk, ter uma postura pós-punk diante dos 
                                                 
94 Niilismo: significa aqui o mesmo que significou para Nietsche, a situação em que o ser humano rola do centro 
para X. Mas niilismo nesta acepção, também é idêntico ao definido por Heidegger: o processo em que, no fim, 
do ser como tal ‘nada mais há’. A definição heideggeriana não concerne apenas ao esquecimento do ser pelo ser 
humano, como se o ser humano, como se o niilismo fosse apenas o fato de um erro, de um engano ou auto-
engano do conhecimento, ao qual se possa opor a solidez sempre atual e presente, contudo, do próprio ser, 
‘esquecido’, mas não dissolvido nem desaparecido. (...) Para Nietsche, todo processo do niilismo pode ser 
resumido na morte de Deus, ou, também, na ‘desvalorização dos poderes supremos” (VATTIMO, Gianni, 1996, 
p.3-4). 
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apelos do consumerismos da vida que se desenvolve num sistema de capitalismo tardio, 

contemporâneo. Consumo consciente e simplicidade voluntária combinam com essa nova 

postura social mais engajada e comprometida com o coletivo.  

“É uma versão para a música dos Proletários, banda punk do 
início dos anos 90. Filipe, guitarrista do The Playboys já foi 
integrante e um dos fundadores dos Proletários. A versão é um 
Punk Rock clássico, tal como a dos Proletários” (NETO, João, 
em entrevista faixa a faixa, Mamãe é Punk, faixa 9 do CD 10 
Anos Pedindo Mesada, dez.2007) 

 

“Não cuspir nas pessoas” remete à fase em que os punks cuspiam e empurravam uns 

aos outros nos shows que rolavam nos bairros de periferia. Contrastando com “ir à escola”, 

“ser uma pessoa boa”, ainda que mal compreendido pelos demais e tachados como 

“calhorda”, bestão. Seguir uma postura socialmente disciplinada, consciente, respeitosa, 

porém sem hipocrisias, falsas modéstias e modismos, agindo em prol do bem comum. Sem se 

importar com o “que os outros vão dizer”, o “que eles vão pensar”. Há uma presença forte de 

alteridade nestas expressões.  

Os outros, a alteridade, a intersubjetividade, têm um papel importante de legitimação 

das ações e das posturas, atitudes. Ser punk por ideal, respeitando os limites de percepção e de 

sentido de outros que se mantêm na alienação extrema, massificada, globalizada, teleguiada. 

Em outras letras, como “Minha Amada Sociedade” e “Sou Inteligente” fica evidente o 

posicionamento ideológico do grupo. Ironizando com aqueles que se acham “inteligentes” por 

que lêem a revista de variedades mais lida no Brasil, a “Veja”, ou porque “falam mal da 

Globo mas vêem Jô Soares”.  

"Papai , mamãe e a professora disse que eu era inteligente!’ / ‘Sou 
inteligente!’ / Falo mal da Globo, assisto Jô Soares / Sou inteligente! / 
Sou leitor da Veja, falo tão difícil / Sou inteligente! / Faço faculdade, 
escuto bossa nova / Sou inteligente! / Só nunca pensei, apenas 
concordei / Sou inteligente! / Sou inteligente!Sou inteligente! / Sou 
inteligente! / Sou inteligente!” (“Sou Inteligente”, The Playboys). 
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Na “amada” e “reacionária” sociedade em que se encontram inseridos há espaço para o 

protesto. Fazer “arte” com “ousadia” é um desafio. Conseguir “ser crítico” e e manter no 

mercado mesmo não fazendo parte do “clubinho”.  

“Minha amada é reacionária / E não deixa minha vida em paz / Ela não 
quer que eu faça arte / Diferente do modo que ela faz / Minha amada é 
reacionária / E me exclui como indivíduo / Só porque sou um tanto 
ousado / E critico o que ela faz comigo / Minha amada é reacionária / E 
não quer que ninguém perceba / O quanto ela molda e enquadra as 
pessoas / Do jeito que ela de antemão planeja / Minha amada é 
reacionária / E já tem seu grupo preferido / E quem não fizer parte do 
clubinho dos queridos / Estará sendo exposto ao ridículo” (Minha 
Amada Sociedade, The Playboys, RecifeRock) 

 

Percebe-se que o The Playboys passa por um processo gradativo de definição de foco 

nos repertórios escolhidos, contidos nos dois CDs gravados. Essa canção, por exemplo, assim 

como Panis et Circencis não consta em nenhuma das gravações oficiais. Foi obtida a partir de 

sites como o RecifeRock. Parece que a concentração maior nos últimos anos deixou de ser 

querer mudar o mundo para tentar influenciar posturas e atitudes por meio da arte. Ao invés 

de acusar a sociedade de ser injusta, “reacionária”, a atitude é tomar posturas vanguardistas e 

libertárias com humor e alegria. 

Neste ano de 2008, pretendem lançar um novo CD contendo dez canções inéditas, 

dentre elas, “Covernation no Recife”, uma alusão ao programa capitaneado por Marcos Mion 

na MTV. Em entrevista a Montarroyos (2007), no RecifeRock, revelam desafios enfrentados 

em 2007 e planos futuros. “Primeiramente, vou dizer as coisas boas porque acho que as ruins 

aconteceram mais. A gente viajou para tocar em São Paulo e Araraquara e foi muito bom, 

fizemos sucesso e vendemos todos os CDs que levamos, gravamos o PopLoad e tivemos o 

apoio de Kid Vinil, Fábio Massari e Lúcio Ribeiro, este praticamente nos apadrinhou nessa 

nossa investida em Sampa. Tocamos também em João Pessoa, no Festival Mundo, e foi muito 

legal”, comemora Ebis Filho, baixo. Apesar disto, o representante da MTV no Abril Pro Rock 

2007 gostou do grupo mas a emissora não o legitimou negando espaço na mídia.  
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Querelas à parte, sabemos que o The Playboys incomoda bastante com letras ácidas e 

que colocam em cheque o modo brasileiro de se fazer música independente na atualidade. 

Casas de marimbondos, vespeiros azeitados. Ninho de cobras cuspidoras de represálias 

fundamentadas à cena local. De repente, um dos veículos mais importantes do cenário musical 

nacional não quis comprar a briga, aderir à causa. Já que detonam inclusive com posturas 

defendidas por esta emissora televisiva.  

Na mesma entrevista com Montarroyos (2007), sobre o balanço geral das bandas em 

2007, publicada no RecifeRock, Ebis relata que “de ruim, por ironia do destino, e isso é uma 

coisa que só podia acontecer na história dos The Playboys, a gente tocou no Abril Pro Rock e 

não saiu na MTV, apesar de um cara da emissora ficar mais de duas horas rasgando seda pra 

gente no camarim, não saímos na cobertura que fizeram do festival e quando agendamos tocar 

no Jornal da MTV fomos trocados por Cachorro Grande (RS). Nós achamos o show do Abril 

Pro Rock uma porcaria. Pode-se dizer que a banda estava em crise antes do show. Nossas 

atividades paralelas de sobrevivência sufocaram nossas cabeças e o nosso tempo: João Neto 

teve que ir se dedicar ao projeto de mestrado em Filosofia, e grande parte da banda, que 

sobrevive de música, teve que se entregar mais aos projetos paralelos de bandas cover 

(fenômeno comum na cidade) para poder pagar as suas contas. Outra coisa ruim que 

aconteceu foi a saída de nosso tecladista de brinquedo ZGR, que vai deixar saudades e uma 

cadeira cativa na banda”, relata Ebis Filho, baixista. 

Outra revelação importante é o fato de terem sido recusados em projetos de incentivo 

cultural no ano de 2007. A escassez de recursos financeiros fez os integrantes da banda terem 

que ir tocar em bandas cover de Recife para se bancarem durante o período de ‘vaca-magra’, 

de baixa. Contraditoriamente, finalmente o produtor Paulo André os escutou. Tocaram no tão 

desejado e sonhado Abril Pro Rock. 
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Há uma tendência à ampliação de mercados, apesar da cena local reconhecer a 

importância do The Playboys. Convidando-os até mesmo para as festividades de Natal no 

palco montado no Marco Zero, Bairro do Recife, patrocinadas pela PCR, inclusive tendo sido 

convidados juntamente com o Vamoz!. A banda está encontrando espaço para tocar em outros 

estados do Sudeste, sobretudo em São Paulo. 

A intimidade da banda está de certo modo abalada pelo afastamento de um dos 

integrantes do grupo, o tecladista ZGR, agravada pelo o início de mestrado do vocalista João 

Neto. Mas ajustes podem ser feitos. Ninguém é insubstituível ainda assim pode ser que 

consigam reverter o quadro e ter de volta o tecladista. O mestrado em Filosofia do líder do 

grupo pode ser até benéfico, constituindo um incentivo ainda maior para que a banda possa 

continuar se reinventando e surpreendendo com um humor sagaz, inteligente. 

Quanto ao experimentalismo, observa-se que o uso inusitado de brinquedos 

concernem alguma inovação e criatividade às sonoridades. Pano de fundo para as letras 

sarcásticas e irônicas que alegorizam e parodiam a cena pós-mangue contemporânea na qual 

estão inseridos. O sexteto tira onda de playboys mas estão mais para hilários e desvairados 

punks pós-modernos. 

Portanto, quanto ao experimentalismo, o The Playboys legitima-se pelo modo 

inusitado e vanguardista com que parodia a cena. O uso de brinquedos como teclados e 

cornetas enquanto instrumentos musicais nas composições é interessante, inovador, fazem 

com que o grupo conquiste, de modo aparentemente despretencioso e em tom de brincadeira e 

a admiração do público, descontraindo e se fazendo entender. Permanecem utilizando, como 

base para suas letras de protesto, estilos massificados como o funk, o brega, a bossa nova. 

Utilizam fórmulas consagradas para injetar conteúdo até certo ponto inovador e sarcástico 

sobre o fazer musical pós-mangue. Bem na base do dito popular, ‘faça o que eu digo, e não o 
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que eu faço’. Fornece contribuição decisiva para uma desmistificação do olhar tornando mais 

profunda a compreensão da cena musical recifense contemporânea.  

Deste modo, estão mais para resistência do que para conformismo. Constituem 

vanguarda musical e chegando a ter, ao seu modo, ares de contracultura. Músicos que se 

concentram em contestar apesar de não inovar muito na forma. E que chegam a mostrar como 

pode ser feita a cena propondo algo novo para a música pós-mangue. Subvertem no conteúdo 

das letras, mas adotam estilos musicais previsíveis. Demonstram um razoável engajamento 

político. Suas letras são pegadinhas que sob um olhar desatento parecem não dizer nada com 

nada. Mas revela-se o oposto disto. O que parece visão superficial da realidade é um senso de 

justiça e de igualdade social relevantes. Inconformação, indignação, com letras que 

constituem alerta à sociedade consumista pós-moderna. A arte nem sempre tem função social 

ou é engajada. Mas num aparente desengajamento com “chutação de balde”, The Playboys diz 

o que a maioria não tem coragem de apitar. Tomando um velado e subliminar posicionamento 

ideológico em favor dos menos favorecidos economicamente. Surpreendentemente em 

detrimento dos playboys, mauricinhos e patricinhas abastados, que lhe emprestam de fachada 

o nome para a marca da banda. 

Enfim, The Playboys constitue um grupo musical parodiador, anárquico sem 

propósitos ideológicos bem definidos, formados por membros da classe média e alta 

recifense. Pregam a desconstrução sem sugerir o que edificar musicalmente. A importância da 

reflexão sobre sua produção é de mapear a cena musical recifense favorecendo a reflexão dos 

movimentos culturais que se interrelacionam, como o Armorial, o Mangue e o pós-mangue, 

sob o ponto de vista da cena roqueira indie ou independente. 
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10 Encruzilhadas e Vanguardismo: o Rock ‘Maldito’, Incendiário 

e Meloso do Vamoz! 
 

                                  Divulgação 
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                  CD Damned Rock’n’Roll, Vamoz! (2006) 

 
 Nem só de frevo, maracatu, ciranda, embolada, baião, forró, se faz a cena musical 

pernambucana. A cena é Rock. Independente, underground, mainstream, massivo. Nem só de 

Nélson Ferreira, Capiba, Maracatú Leão Coroado, Antúlio Madureira, Lia de Itamaracá, Naná 

Vasconcelos, Quinteto Violado. Nem só de Rozenblit, Muzak, Luthier. Mas de Fábrica 

Estúdios, Mr.Mouse, se faz uma cena independente. Nem só de Robertinho do Recife, Zé da 

Flauta, Jomard Muniz de Britto, Celso Marconi. Mas de Chico Science, Fred Zero Quatro, 

Renato L, Bruno Nogueira, Guilherme Viana. Desde o Ave Sangria, Herdeiros de Lúcifer, ao 
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Zaratempô. Perpassando pelo Querosene Jacaré, liderada por Ortinho, a QJ com o 

percussionista Cinval. Chegando ao Cordel do Fogo Encantado, Mombojó95, Bonsucesso 

Samba Clube, Banda Eddie96 e as demais bandinhas da cena indie local roqueira 

                                                 
95 Mombojó: desde sua formação em abril de 2001, a Mombojó tem colecionado experiências importantes para o 
trabalho atual da banda. Já em 2002 a Mombojó participaria dos principais eventos musicais de Pernambuco, 
tendo recebido o seguinte comentário acerca de sua apresentação no 10º Abril Pro Rock: (Jornal do Brasil/Sílvio 
Essinger, 23/04/02) - "Os novatos da Mombojó... foram a grande revelação da nova cena de Recife na noite de 
domingo, com sua música de alto poder combustível, feita com guitarras, computadores e cavaquinhos". 
Formação: Felipe S., Voz, Marcelo Machado, Guitarra, Chiquinho – Teclado, Samuel Vieira, Baixo, Vicente 
Machado, Bateria, Marcelo Campello, Trompete, Cavaquinho, Violão,  O Rafa, Trombone, Flauta, Violão. 
NadadeNovo: Em 2003, o grupo foi contemplado com recursos do Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura 
de Recife (PE) para produzir o primeiro disco: Nadadenovo. Gravado e mixado em Recife com produção 
musical de Igor Medeiros e Mad Mud (Leo D & William P), e masterizado em São Paulo (Classic Master), o 
disco logo atraiu a atenção do público e da mídia especializada. Nadadenovo são quinze faixas que compilam 
ritmos e tendências múltiplas, em arranjos trabalhados com baixo, bateria, guitarra, violão, teclado, cavaco, 
flauta, escaleta, samples... Música que se pretende agradável a quem vai dançar e aos ouvidos de quem apenas 
deseja ver o tempo passar. Rock-de-refrão, bossa-nova, lounge, surf music, jazz, clássico, samba e outras 
referências são elementos num complexo de força melódica que, ao final, é apenas música... fácil de ouvir, cool. 
Após a finalização do disco no início de 2004, o grupo conquistou visibilidade nacional através de resenhas 
diversas, algumas das quais são resumidas a seguir: “Efeitos sonoros se confundem com dramas amorosos, 
graves espetaculares chocam-se com improvisos jazzísticos, cada músico indo para um lado, e é justamente essa 
disparidade de papéis que dá a surpreendente -e madura- unidade sonora do grupo... Nadadenovo avisa pro resto 
do Brasil que este ano os trabalhos começam antes do Carnaval, com um disco surpreendente, coeso, reverente e, 
que beleza, divertido.” (Alexandre Matias/Folha de São Paulo, 30/01/04. 4 de 4 estrelas) "A bola que Jorge Ben 
passou pra Fred 04 agora esquenta o gogó do vocalista Felipe. Sonho então com o Credicard Hall lotado, e 
Felipe cantando músicas como ‘Merda’. O mestre alquimista diria: ‘Que maravilha!’.” (Hermano Vianna/Revista 
TRIP, 17/02/04). “Ouve-se de tudo em Nadadenovo (o título não é à toa) - surf music, Mundo Livre, Ed Lincoln, 
Buzzcocks, Los Hermanos, Stereolab... e por aí vai. Torço para que eles sigam em frente (caramba, a média de 
idade da banda é 20 anos!) e tenham tempo de mostrar um disco que não dê mole para os da cara feia. A 
‘palinha’ passada nesse lançamento aponta para um dos mais criativos grupos surgidos nos últimos 
anos!"(Maurício Valladares/Ronca-Ronca, 11/02/04) Disponível em: http://www.mombojo.com.br/abanda.htm. 
Acesso em: fev.2008. 
 
96 Eddie: Sendo uma banda com mais de 15 anos de estrada, EDDIE vem da histórica cidade de Olinda - 
Pernambuco, um celeiro de bandas e artistas como Alceu Valença e Chico Science & Nação Zumbi. EDDIE 
despontou nacionalmente junto com Movimento Mangue Beat – um jovem movimento cultural que surgiu em 
Pernambuco no início dos anos 90. Sua sonoridade é leve e descontraída, como o carnaval de Olinda – fonte de 
inspiração para inúmeras músicas da banda. A EDDIE mistura os ingredientes rock, reggae, dub, samba e frevo 
para fazer uma dançante batida sonora. Em 2006 a banda EDDIE acaba de lançar seu terceiro álbum, intitulado 
Metropolitano, e vai realizar sua segunda turnê pelo Velho Continente durante o verão europeu. Desde o início, a 
idéia era fazer som movido a experimentos, música brasileira + três acordes + etnias + diversão. Línguas 
diversas, se comunicar, nos encontramos nos Pixies, nos Ramones, Dead Kenneds, nas divagações da música 
jamaicana, os estúdios, as técnicas, repetições, as lições do jazz, na poesia da Bossa, na maloqueragem dos 
pernambucanos, (isso só saberíamos depois de anos e várias formações, que seria uma das soluções musicais 
mais importantes na linha de montagem das nossas músicas), nas facilidades e possibilidades que as gravações 
nos proporcionaram, na mistura de pessoas diferentes, musicalidades diferentes, escolas diferentes, um processo 
de mutação permanente. Passamos por vários palcos, vivendo numa das cidades mais fervilhantes e ricas em 
diversidade e espontaneidade, dividindo mesa de bar com todos os oradores do Mangue Beat, com os 
tradicionalistas da rica tradição do Estado, todos os loucos e visionários que as cidades têm como recheio, prato 
cheio pra quem quer vadiar e fazer música, bons ingredientes para estar sempre à procura da identidade própria, 
de tentar apontar outros caminhos, exercitar a liberdade pessoal. O Mangue Beat proporcionou uma injeção de 
vontade, coragem pra sair e mostrar a cara, o Brasil entende bem o que nós fazemos e tem gostado, passeamos 
por vários Estados, palcos e pessoas ativas na linha de frente da boa música nacional nos passaram e passam 
satisfação e informação, cearenses, baianos, paraibanos, cariocas, paulistas, brasilienses, catarinenses, 
potiguares, alagoanos, sergipanos, paranaenses, e estamos em busca de mais. Formação atual: Fábio Trummer, 
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independente. Carfax, Barbies, River Rider, Rádio de Outono, dentre outras já citadas 

anteriormente. 

 No final dos anos 60, começa a se delinear uma forte cena roqueira em Pernambuco. 

Segundo Teles (2000), o paraibano Zé Ramalho sintetiza a revoada para o desbunde que 

caracteriza a década de 1970, que tocava juntamente com Marco Polo e Ivinho. Entre João 

Pessoa e Recife, a bordo de grupinhos de baile como Gentlemen e Os Quatro Loucos, ele 

deixa de animar o prosaico Encontro de Brotos, do (então na época) aristocrático Clube 

Internacional do Recife, e mergulha de cabeça no ‘undigrudi’ (underground) recifense, que 

tinha Lula Cortês como uma espécie de guru. 

“No final dos anos 60, eu descobri os festivais de rock, as 
drogas, a maconha, cogumelos. Fui hippie, andei de mochila nas 
costas. O contato com o LSD me ajudou a abrir a cabeça, 
penetrar nos livros, nas obras de arte, ver as coisas com mais 
clareza” (TELES, 2002, p.145-146) 

 
O jornalista e escritor José Telles, em sua obra do Frevo ao Manguebeat (2002), conta 

que os tropicalistas de 1968 abriram um leque formado por diversas manifestações culturais, 

que iam do poema-processo ao Super-8; de manifestos provocativos a happenings em que a 

música era quase um apêndice para uma caudalosa faina intelectual. Marcus Vinicius de 

Andrade era o compositor com obra mais consistente e autoral. Os demais grupos, entre eles o 

LSE, limitavam-se a poucos originais. Seu repertório era formado basicamente de covers de 

Beatles, Mutantes ou Caetano Veloso.  

Semelhante situação ocorre em Recife com bandas da cena pós-mangue que possuem 

trabalho autoral. Em tempo de maré baixa, recorre-se a covers para se lucrar algo mais 

consistente para o sustento, de Raul Seixas ao eminentemente brega legítimo, o ‘Rei’, 

Reginaldo Rossi. “Os músicos da contracultura limitaram-se a fazer basicamente música, e 

muita música por sinal. Assim como os mangueboys, a quem não influenciaram, mas com os 

                                                                                                                                                         
Guitarra & Voz, Urêa, Percussão & Voz, Andret, Trompetes, Teclados & Samplers, Kiko, Bateria, Rob, Baixo. 
Disponível em: http://www.myspace.com/bandaeddie. Acesso em: fev.2008. 
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quais comungam algumas atitudes, principalmente quanto ao interesse em se antenar com o 

que se fazia no exterior, processando essas informações e liquidificando-as com ritmos locais 

(obviamente com todas as limitações de uma época em que o computador era ‘astro de 

cinema’ – Hal 9000, do 2001: Uma Odisséia no Espaço, de Kubrick – e não um utensílio 

doméstico” (Teles, 2002, p.148). 

Nesta época, estava em alta a banda “Os Selvagens” formada por Ivinho, Almir 

Oliveira que surge em 1968, alguns anos antes do Ave Sangria que, por sua vez, começa a 

atuar no princípio da década de 1970, sendo integrado por Israel Semente, Agrício Noya, 

Paulo Rafael, Almir Oliveira, Ivinho, Marco Polo. Neste mesmo período, da década de 1970, 

surge ainda o grupo “Phetus” formado por Lailson, Zé da Flauta,  Paulo Rafael. Phetus faz sua 

estréia nos dias 25 e 26 de maio de 1973 e é noticiado na ocasião pelo jornalista Celso 

Marconi em sua coluna Cinema e Arte:  

“Laylson, que recentemente lançou um LP juntamente com Lula Cortês, 
apresentará hoje e amanhã, sempre às 24 horas, um show com o título 
de Phetus, no Beco do Barato, na avenida Conde da Boa Vista. Laylson 
tocará juntamente com Paulus Raphael, Johsé e Fra Tito, num grupo 
que se formou agora (há uma preocupação dos jovens em complicar a 
grafia de seus nomes, embora a música deles seja simples). Eles não 
utilizam elementos eletrônicos, somente os de corda e inclusive uma 
flauta” (TELES, 2002, p.158). 

 

Observa-se que, semelhante ao que faz The Playboys nos dias atuais, a banda Phetus 

tem uma preocupação em alterar os nomes transformando-os em codinomes supostamente 

mais estilosos, artísticos, cheios de estrangeirismos. Inclusive, anunciam a participação de um 

frade, Frei Tito, que concorda em participar da banda acreditando que tocava-se música 

medieval. O mesmo, segundo Teles (2002, p.158), desiste de tocar e de fazer parte do grupo 

“quando soube do que se tratava e onde se apresentaria e o que seria consumido, caiu fora, 

que o barato dele não era desse mundo”.  
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 Tecnologia e Música costumam andam juntas no Mangue e no pós-mangue mas nem 

sempre de forma harmoniosa, equilibrada, nem sempre de modo a promover, dar visibilidade, 

à originalidade, à autenticidade. “Computadores fazem arte / Artistas fazem dinheiro / 

Computadores fazem arte / Artistas fazem dinheiro / Computadores avançam / Artistas pegam 

carona / Cientistas criam robôs / Artistas levam a fama”, alerta Chico Science, em 

Computadores Fazem Arte, faixa 13 do CD Da Lama ao Caos (1994). A era digital carrega 

em si os benefícios de um Pro Tools, programa utilizado para editar músicas, mas também 

contribui para maquiar, ludibriar, endeusando pseudotalentos. 

Como se produzissem um rock muito diferente do que se faz no cenário nacional, 

bandas de rock independente como Profiterólis, faz um pós-rock experimental; Carfax, com 

seu rock, samba e soul. Segundo o jornalista Ronaldo Bressane, em matéria especial sobre o 

pós-mangue, publicada na Revista Continente Multicultural (2006) que faz um panorama do 

cenário musical em plena efervecência roqueira apontando para as diversidades sonoras: 

“Sem contar com grupos de hip hop, Faces do Subúrbio, e a punk 
Devotos, ou o crooner percussivo Otto (ex-Mundo Livre S/A), (...) há 
pencas de bandas aparecendo – mesmo que não identificadas à estética 
Mangue – e é, sempre injusto resumir os nomes. Muito além do 
coquetel molotov de maracatu + funk, a sonoridade contemporânea da 
urbe entrepontes inclui bandas tão diversas quanto Barbies de Olinda, 
Chambaril, Variant, Volver, Eta Catarinae, Parafusa97, Rádio de 

                                                 
97 Parafusa: em dezembro de 2004, o Parafusa lançou seu primeiro CD chamado "Meio-dia na Rua da 
Harmonia". Breve estaremos disponibiliando alguma música aqui. Segue abaixo o release do disco. O ano de 
2004 foi o ano que se consolidou no Recife um novo cenário da música pernambucana. Uma música livre de 
rótulos ou presa às raízes da cultura local. Foi o ano em que o cenário indie conquistou público e espaço na 
imprensa. Bandas com criatividade, qualidade, personalidade e sonoridades distintas. No meio dessa 
efervecência de novas bandas, Parafusa lançou, em dezembro, seu primeiro álbum. Depois de uma experiência 
bem-sucedida com o demo “Não ria de mim” (2002), os quatro músicos partiram para a produção de seu 
primeiro CD, depois de dois anos compondo, ensaiando e tocando novas músicas. Em “Meio-dia na Rua da 
Harmonia”, Parafusa abre o leque e descarrega suas influências da música popular brasileira com a formação 
progressista dos anos 70. Guitarra, baixo, órgão e bateria é a base para todas as canções. O som é rock, pop com 
melodias pra sair cantando na rua e harmonias para serem tocadas em violões e guitarras por aí afora. 
Referências musicais como Mutantes, Ave Sangria, Secos e Molhados, King Crimson, Jethro Tull, Beatles, 
Beach Boys, Ben Folds Five, Chico Buarque, Cartola, Os saltimbancos, A arca de Noé 1 e 2, Ópera do 
Malandro, são constantes e eternas na formação dos quatro músicos. O disco é composto de 12 canções distintas 
mas com a personalidade e as características que criaram a identidade da banda. A maioria delas tem um astral 
alegre e demonstra um pouco da felicidade exposta muito bem quando eles estão no palco se apresentando ao 
vivo. Produzido pela própria banda e gravado no estúdio Sala 7 (na escola de música CEMA), onde ensaiam 
desde o início da banda, tiveram liberdade e tempo de criar os arranjos e gravar experimentando timbres e 
diferentes microfonações. A mixagem e masterização do disco ficou por conta de Leo D. e William P., sócios do 
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Outono, Profiterolis, Mellotrons, Vamoz!, Superoutro, Astronautas, 
Mula Manca e a Triste Figura... isso sem falar em projetos paralelos de 
bandas como Los Sebozos Postizos e Maquinado (Nação Zumbi) e Del 
Rey (Mombojó)” (BRESSANE, Revista Continente Multicultural, 
out.2006, p.79). 
 

Símbolo desse borbulhar de novos talentos musicais na ressaca da maré manguística, 

destaca-se enquanto banda de rock, estilo indie, o Vamoz! Fora do mainstream por falta de 

oportunidade, de convite de uma grande gravadora. A banda mantém-se indie, aparentemente 

underground, mas tem estrutura imcomparável às outros grupos analisados. Contando com 

estúdios de gravação que são referências no estado, como o Fábrica e o Mr.Mouse; 

distribuidora competente, Trattore; e o articulado selo Monstro. As canções parecem terem 

sido feitas sob medida para tornarem-se hits do mainstream. Com um inglês simplório que 

beira a tradução literal do português, fazem juz à paródia do The Playboys, em canção 

intutulada I Don’t Speak Inglês, faixa 6 do CD Brincando de Punk (2004). 

No ano de lançamento do primeiro CD To The Gig on The Roal em 2004, a banda 

contabiliza várias citações na mídia segmentada, tais como nota no blog da Volume 1 Records 

sobre show na badalada boate FunHouse em São Paulo: 

“Puta banda sensacional Os caras tocam muito; os guitarristas 
arrebentaram. Sem falar que as covers foram maravilhosas. Desde a 
pixiana "I've been waiting for you" ; passando por uma maravilhosa do 
Frank Black (se não me engano, do Cult of Ray) que além de idêntica, 
tava com um puta peso; e até o ACDC no fim do show! Tanto peso...; o 
Marcelo (guitarra base) usava 2 big muff e um Rat na pedaleira, onde 
um big muff era o drive e o resto para dobrar os sons, sem falar da sua 
linda Fender Jaguar. O Henrique tb tinha seu big muff e rat a postos; 
sem falar que o cara toca muito! Solos e rifes espertos, bem feitos e 
ricos! Os caras são muito gente boa; eu e o Bio ficamos conversando 
um tempão com os caras. Eles foram pra Curitiba, mas voltam segunda 
e estarão terça na Brazil 2000 para entrevista no programa do Kid Vinil 
junto com o Lospi. Se fuder viu, como existe banda boa neste mundo! 
"Vamoz"; está entre as minhas top shows da Fun House! Aliás, esto 
ouvindo o CD dos caras agora, puta som! Pronto, falei!” (Blog da 

                                                                                                                                                         
Mr.Mouse estúdio, produtores responsáveis por boa parte da nova safra de bons discos produzidos na cidade. 
Parafusa. Disponível em: http://tramavirtual.uol.com.br/artista.jsp?id=3317. Acesso em: fev. 2008. 
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Volume 1 Records, a respeito do show realizado em 2004  na boate Fun 
House em São Paulo, por Kiko)  

 
Ainda no mesmo ano de 2004, o Vamoz! estréia no Festival Goiânia Noise ocorrido 

em Goiânia, 7, 8 e 9 de novembro no Jóquei Clube de Goiás. Um dos maiores eventos de rock 

independente no país, organizado pelo Monstro Discos. Vamoz! divide o palco com Valentina 

(Curitiba, Paraná), Wado (Maceió, Alagoas, dentre outros) obtendo destaque na sessão Drops, 

da MTV (2004): 

“Vamoz!, do prolífico Recife, é o antigo Supersoniques98 bebendo em 
goles mais largos de fontes como Neil Young99 e Teenage Fanclub – 
tocados por duas guitarras de som ‘caprichado’. Percebe-se que a 
grande preocupação deles são as ‘boas melodias’, destacadas muitas 
vezes pelo ‘contraste com a saturação’ das guitarras. Às vezes ouve-se 
até um Pixies rondando por seu som. Estão de álbum novo na praça, 
‘To the Gig – On the Road’ (muito bem embalado, por sinal), e felizes 
da vida com a Monstro. “Aqui tá um puta som, do jeito que a gente 
pediu”, exultava o cantor e guitarrista Marcelo Gomão” (MTV, Drops, 
2004, grifo nosso) 
 

“Preocupação com boas melodias”, “som caprichado”, “pixies”,  “saturação das 

guitarras”, são alguns dos termos que denotam a satisfação do crítico da renomada MTV ao 

conhecer o som da banda inédita do Selo Monstro. Mas embora façam um rock julgado 

                                                 
98 Supersoniques: é uma extinta banda recifense de rock e punk rock, criada em 1996, composta por quatro 
integrantes em sua formação original. Marcelo (Gomão), toca guitarra e canta. Já rolaram shows em Natal, João 
Pessoa, Aracaju e Salvador. Gerardo, toca bateria e canta, também. Em 96, gravou uma demo, que não era uma 
demo. Tocamos em São Paulo também em 97 com o Mother Superior, que não existe mais, o Igor (Gazati) canta. 
No final de 98, gravamos outra demo, Dagobah Sessions, toda ao vivo. Ao mesmo tempo que gravamos as 
músicas ao vivo, estávamos gravando outras em estúdio ] Uma delas foi pra uma coletânea, Recife Rock Mangue 
II. Zé Guilherme Lima toca baixo e, como não poderia deixar de ser, canta. As músicas viraram um EP, com 
quatro faixas, Ela Dança, Sun, O Povo Mancha e Zap, quem fez a capa foi a Denize. Em 98, a gente foi 
escolhido pelo público da Non-Stop como melhor banda ao vivo. Aqui em Recife já tocou em tudo que é lugar. 
Do Ep, a gente fez mil cópias. As bandas favoritas são Beatles e Sonic Youth. Só sobraram 80 cópias do EP. 
Ano passado (1999), tocamos no PE no Rock, junto com o River Raid e mais um monte de bandas. Lançamos 
(em 1999) o EP também, numa festa no Downtown Pub, com o MadMud. Ao vivo, faz um barulho considerável. 
Estamos na programação do Abril Pro Rock deste ano (2000). Disponível em: 
http://www.geocities.com/sunsetstrip/plaza/7754/quem.htm. Acesso em: 21 jan. 2008. 
99 Neil Young: é um nome a ser respeitado. Carreira que remonta aos 60's, pelo menos dez discos que poderiam 
figurar entre listas de melhores do rock, canções atemporais, foi causa ou conseqüência de movimentos culturais 
e musicais diversos ao longo dos tempos. O homem é um dínamo criativo. Não podemos pensar em alguém que 
gostaria de ter Young como inimigo, crítico ou opositor. E foi George W Bush, o presidente americano, o alvo 
mais recente da metralhadora giratória extremamente apurada de Neil. Ele já fez isso em diversas situações, 
gravou canções que atacaram governos, criticaram intolerâncias, clamaram por mudanças e sempre com senso de 
oportunidade e qualidade, hum, digamos, artística suficiente para que fossem relevantes dentro de sua obra. 
LIMA, Carlos Eduardo. Neil Young: o Exército de um Homem Só. ROCKPRESS, 5 jun.2006. Disponível em: 
http://www.rockpress.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=579. Acesso em: fev.2008. 
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‘competente’ e arrojado, chegando a ser até mesmo tido como revelação pela mídia, em 

especial por parte da crítica especializada. O maior show feito pela banda, ao menos em 

termos de número de público, foi o Porão do Rock ocorrido em Brasília, agosto de 2007, o site 

responável pelo evento tece alguns elogios aos independentes: 

“Às 21h, já era possível visualizar um mar de gente na platéia. A banda 
pernambucana Vamoz!, uma das mais aguardadas da noite, trouxe um 
punk rock vigoroso e urgente. O show, apesar de bastante linear, 
esbanjou competência na performance e levantou poeira no público. 
Mas a agitação estava só começando. O público ainda iria experimentar 
muita adrenalina com Nação Zumbi, Sepultura e Mudhoney” (Porão do 
Rock 2007, Brasília/DF, site Candango, cobertura official do evento). 
 

Percebe-se que apesar de obter uma determinada relevância na mídia, em um dos 

maiores festivais de rock do país, no Porão do Rock 2007, a banda encontra-se em posição 

bastante incipiente se comparada a bandas consagradas como Nação Zumbi, Sepultura, 

citadas acima. Considerada pela crítica uma banda de “punk rock” e, ainda por cima, 

“vigoroso e urgente”. É provável que devido ao fato de a maioria dos roqueiros ‘que se preze’ 

não prestar muita atenção à letra da música que está sendo tocada e foco da apreciação estar 

mais voltada para os riffs, ao som sintetizado dos instrumentos, das vinhetas sonoras, o uso de 

samplers, as viradas da batera, aos solos de guitarra. 

Após dois anos na estrada, o Vamoz! tem espaço em evento local de grande porte. 

Apresenta-se no Abril Pro Rock 2004, um dos maiores eventos de bandas de rock alternativas 

do Brasil. Justamente na segunda noite, conhecida pelo som pesado, barulho excessivo, a 

‘guitarrada’, que abala as estruturas do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.   

“(...) Abrindo os trabalhos no palco alternativo, Vamoz!, que 
tocava em casa, chutou o balde com seu ‘indie rock multi-
infuenciado’. ‘Banda boa’ e ‘adorada’ pela ‘moçada antenada’ 
de Recife, o que já é um ótimo sinal. Na sequência, Forgotten 
Boys, de São Paulo, deram continuidade ao barulho, dessa vez 
no palco principal. Guitarradas histéricas, meio fora de controle, 
sem solos exagerados. Rock. Simplesmente rock. E, na boa, 
precisa mais?” (MTV, Drops, Abril Pro Rock 2004, grifo nosso) 
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Expressões tais como “banda boa”, “adorada”, “indie rock multi-influenciado”, 

“galera antenada”, denotam que o Vamoz! é acolhido, reconhecido, legitimado em sua cidade 

de origem, a Mauricéia Recífilis. Encarada pela MTV como uma noite de “ratos (referindo-se 

à banda Ratos de Porão), roda-de-pogo circular e despretensão indie (no que diz respeito ao 

Vamoz!)”. Dividindo o palco com Inssurection (Surubim/PE), tidos como “metaleiros do 

agreste pernambucano”; Forgotten (São Paulo/SP); Ratos de Porão (Brasília/DF); Maldita 

(Rio de Janeiro/RJ); Destruction, Lava (São Paulo/SP) – “despretenção setencista alternativa”, 

a pesadíssima e celebrada, Eminence (Belo Horizonte/MG); Switch Stance  (Fortaleza/CE), 

com um hard core de auto-ajuda; dentre outros. Referindo-se às espantosas rodas-de-pogo 

que rolaram no evento na ocasião do show do consagrado Ratos de Porão: 

“(...) havia chegado a hora daquele que seria o melhor show da noite. 
Jão, Boca, Juninho Bin Lacto (novo baixista, de apenas 24 anos) e João 
Gordo só não fizeram chover no Centro de Convenções. Esse é o 
momento para mais um parênteses: (em Recife, os participantes de 
rodas punk, ou roda-de-pogo, ficam correndo em círculos no sentido 
anti-horário, espancando uns aos outros). Pronto. Para se ter uma idéia 
do que rolou no show do Ratos de Porão, Gordo chegou ao nível de 
organizar uma roda punk com cerca de duas mil pessoas. E elas se 
batiam no sentido horário, segundo recomendação do próprio vocalista. 
Impressionante é pouco para quem viu aquilo. Se alguma coisa ainda é 
punk no mundo, ela se chama roda-de-pogo circular. Em um show do 
RDP, é claro, isso ganha proporções astronômicas. Histórico, na boa” 
(MTV, Drops, Abril Pro Rock 2004). 

 

Uma relevante fatia do público consumidor musical recifense curte rock e demonstra 

essa preferência por este estilo sonoro revelando-se numa curtição alucinada em shows de 

peso como este descrito acima. Interligados ao estilo punk rock de Ratos de Porão e a alguns 

dos grupos emergentes roqueiros que se apresentaram na noite de som mais pauleira do 

consagrado evento independente, o Vamoz! revela-se eminentemente pré-formatado, pré-

destinado a ser tachado, enquadrado no gênero musical: Rock. Consumido como tal. 

Divulgado sob o signo do referido emblema musical.  
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Apesar de um determinado esvaziamento das composições autorais da banda podem 

vir a passar despercebido. Com sonoridade vibrante e envolvente, Target of Rock torna-se 

uma das canções mais apreciadas pelo público, sendo tocada na maioria dos shows, chega até 

mesmo a ganhar status de canção símbolo da banda: 

“For some time I was feeling down / Wanted to see you hang 
around again / I saw my fate through those cold nights / I need 
the good and old times / And it was you who came around / I 
was down but I see you around / The rock n' roll saved my soul 
again” (Target of Rock100, CD Damned Rock’n’roll, 2006) 

 

Um dos principais hits do grupo, Target of Rock acompanha o percurso do internauta 

ao adentrar o site do Vamoz!. O som insistente e fortuito envolve desde o início o visitante 

com a sonoridade e temáticas das letras da banda. Em que predominam as (tentativas de) 

relações amorosas e seus desafios, desdobramentos. A música em “B.G”, ou background, fica 

rolando ao fundo para gerar um determinado ‘clima’, ambiência, ao conteúdo do site, assim 

como em apresentações artísticas, cinematográficas, teatrais, televisivas, cibernéticas. Prepara 

e mantém ao longo do caminho percorrido, uma atmosfera roqueira, indie, à medida em que o 

navegante experencia os itens do menu principal, tais como, trajetória, release, clippings, 

fotos, letras e download de canções em MP3.  

De acordo com Marcelo Gomão, ex-Supersoniques[1], vocalista e guitarrista do 

Vamoz!, em entrevista na ocasião do lançamento do CD e DVD Damned Rock n’Roll (2006), 

concedida em abril de 2007, à Laís Eiras do site mineiro Zona Punk, a canção Target of Rock 

“é o melhor instrumental do disco na minha opinião e tem o melhor refrão também. Ele (o 

refrão) fala algo muito simples que dá até receio em se colocar numa música, mas é buscando 

a simplicidade em alguns casos que achamos a ‘azeitona da empada’. Nós da banda nos 

identificamos com ela (a canção) quase todos os dias da minha vida e acho que vocês 
                                                 
100 Target of Rock: ou “Alvo do Rock”; tradução da letra do inglês para português: “Por algum tempo eu estive 
me sentindo pra baixo  / Queria ver você por aí  / Eu vi meu destino através daquelas noites frias  / Eu preciso 
dos bons velhos tempos / E foi você quem apareceu  / Eu estava pra baixo mas eu te vi por perto  / O Rock ‘n’ 
roll  salvou minha vida de novo” (faixa 9 do CD Damned Rock n’roll, 2006) 
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também”, reflete Gomão referindo-se ao refrão: “eu estava para baixo mas eu te vi por perto, 

o rock salvou a minha alma de novo”. Novamente o rock é considerado como uma espécie de 

‘tábua de salvação’ para os desafios relacionais (sobretudo, amorosos) enfrentados na pós-

modernidade. É a escapatória final, o derradeiro alento e suspiro.  

Target of Rock ao fundo e com uma navegação bem orientada, o site do Vamoz! 

possui interface amigável, design arrojado. A banda disponibiliza, dentre outros itens, todo o 

repertório das letras das canções gravadas nos CDs “To the Gig on the Road” (2003) e 

“Damned Rock’n’roll” (2006).  Revela, desde então, um vanguardismo e experimentalismo 

característicos de um dos grupos de rock recifenses que mais se destaca na cena indie roqueira 

brasileira. Atinge destaque na mídia nacional figurando no Hot List (lista das canções mais 

ouvidas) na Revista Rolling Stone Brasil101, do mês de agosto de 2007. E ainda obtendo 

divulgação em um importante veículo especializado em música – a Revista da Music 

Television (MTV) Brasil, uma das principais emissoras televisivas dedicadas ao segmento 

musical; com entrevista publicada em página dupla, na edição do mês de outubro do referido 

ano.  

Deste modo, o rock parece amenizar os disparates pós-modernos de relações amorosas 

cada vez mais fugidias, voláteis, suavizando e sublimando a existência tumultuada por amores 

fakes, urbanos, cosmopolitas. Sentir-se “down” (para baixo) é típico da condição do entre-

lugar causado pelas transições do capitalismo tardio. Um desasossego, desconforto, um 

desenraizamento prevalece. O saudosismo dos “good and old times” (bons e velhos tempos) é 

sintoma de crise existencial, alienação, conformismo, desesperança. Dentre os males pós-

modernos, figuram a síndrome do pânico, a Aids, o câncer, mas também a desterritorialização 

amorosa. Um não-lugar emocional, uma destemperança, uma avidez por encontrar uma 

suposta ‘alma gêmea’, a ‘cara metade’, na ânsia de que isto pode vir a servir como antídoto 
                                                 
101 Rolling Stone: Revista Rolling Stone Brasil, seção Hot List, ed. 11, ago. 2007. Disponível em: 
http://www.rollingstone.com.br/edicao.aspx?idEdition=11&titulo=Edi%C3%A7%C3%A3o%2011%20%3E%20
Agosto%202007. Acesso em: 21 jan. 2008. 
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para um mal-estar, pós-moderno, persistente, consigo mesmo. Auto-conhecimento, consumo 

consciente, simplicidade voluntária, talvez sejam trilhas fortuitas mais acertadas, profícuas. 

Recorrente nas temáticas das canções do Vamoz!, ora o amor ‘de sempre’, do até que 

a morte (ou a vida) os separe, ou o divórcio, ou o(a) amante, ou a ascensão profissional, ora 

cede espaço para o amor de vez em quando, esporádico, fulgaz, volátil, fluido. Sentimento 

recitado no Soneto de Fidelidade102 do poeta e compositor mpbista carioca Vinicius de 

Moraes – popularizado na famosa canção Eu Sei que Vou Te Amar103, composta pelo mesmo 

autor em parceria com Antônio Carlos Jobim. 

Um amor leal e duradouro soa meio distorcido e um tanto quanto démodé em tempos 

de pós-modernidade. Nostálgico, inalcansável, fugidio. O Soneto de Fidelidade faz ode a um 

amor intenso e eterno, com um caráter de infinitude, de parecer não ter fim, até o instante em 

que dure, permaneça, e seja percebido como tal. Neste aspecto torna-se visionariamente pós-

moderno. Com um marcante aspecto de descartabilidade inerente aos novos arranjos 

familiares e amorosos. Caracterizados pelo enfraquecimento de instituições modernas como 

família, namoro, noivado. Transmutados nas contemporâneas “pegação”, “azaração”, 

“ficadas”, sexo virtual e descompromissado. 

  A fulgacidade da ‘volatilidade do amor’ na contemporaneidade, comentado por 

Bauman (2004) em sua obra “O Amor Líquido” é predominante nas relações, amorosas ou 

                                                 
102 Soneto da Fidelidade: poema de Vinicius de Moraes; “De tudo, ao meu amor serei atento / Antes, e com tal 
zelo, e sempre, e tanto / Que mesmo em face do maior encanto / Dele se encante mais meu pensamento / Quero 
vivê-lo em cada vão momento / E em seu louvor hei de espalhar meu canto / E rir meu riso e derramar meu 
pranto / Ao seu pesar ou seu contentamento / E assim quando mais tarde me procure / Quem sabe a morte, 
angústia de quem vive / Quem sabe a solidão, fim de quem ama / Eu possa lhe dizer do amor (que tive): / que 
não seja imortal, posto que é chama / mas que seja infinito enquanto dure” (MORAES, Vinicius. Rimas, Sonetos 
e Baladas. São Paulo, SP: Gaveta, 1946. Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br. Acesso em: 20 
jan.2008). 
 
103 Eu Sei Que Vou Te Amar: composição de Antônio Carlos Jobim (Tom Jobim) e Vinicius de Moraes; “Eu sei 
que vou te amar / Por toda a minha vida, eu vou te amar / Em cada despedida, eu vou te amar / 
Desesperadamente / Eu sei que vou te amar / E cada verso meu será / Pra te dizer / Que eu sei que vou te amar / 
Por toda a minha vida / Eu sei que vou chorar / A cada ausência tua, eu vou chorar /  Mas cada volta tua há de 
apagar / O que esta tua ausência me causou /  Eu sei que vou sofrer / A eterna desventura de viver / À espera de 
viver ao lado teu / Por toda a minha vida” (MORAES, Vinicius. Músicas. Disponível em: 
http://www.viniciusdemoraes.com.br. Acesso em: 20 jan.2008). 
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não, pessoais ou profissionais, típicas de um pós-estruturalismo e de um  capitalismo tardio. A 

busca pelo amor idealizado, romantizado, utopizado é constante e interminável. Marcada por 

desilusões amorosas, paixões fulminantes, envolvimentos ardentes, narrados em letras de puro 

rock’n’roll que parecem estar em chamas. Segundo Levinas (1991, p.81 apud Bauman, 2004, 

p.22), Eros é “uma relação com a alteridade, com o mistério, ou seja, com o futuro, com o que 

está ausente do mundo que contém tudo o que é...”. Segundo o mesmo autor, o pathos do 

amor consiste na intrasponível dualidade dos seres”. Tentativas de superar essa dualidade, de 

abrandar o obstinado e domar o turbulento, de tornar prognosticável o incognoscível e de 

acorrentar o nômade – tudo isso soa como um dobre de finados para o amor. Eros não quer 

sobreviver à dualidade. Quando se trata de amor, posse, poder, fusão e desencanto são os 

‘Quatro Cavaleiros do Apocalipse’ (BAUMAN, 2004, p.22).  

De acordo com Bauman (2004, p.24), “(...) o amor, por outro lado, é a vontade de 

cuidar, e de preservar o objeto cuidado”. Um impulso centrífugo, ao contrário do centrípeto 

desejo. Um impulso de expandir-se, ir além, alcançar o que ‘está lá fora’. Ingerir, absorver e 

assimilar o sujeito no objeto, e não vice-versa, como no caso do desejo. Amar é contribuir 

para o mundo, cada contribuição sendo o traço vivo do eu que ama. No amor, o eu é, pedaço 

por pedaço, transplantado para o mundo. O eu que ama se expande doando-se ao objeto 

amado. Amar diz respeito a auto-sobrevivência através da alteridade. E assim o amor 

significa um estímulo a proteger, alimentar, abrigar; e também à carícia, ao afago e ao mimo, 

ou a – ciumentamente – guardar, cercar, encarcerar. Amar significa estar a serviço, colocar-se 

à disposição, aguardar a ordem. Mas também pode significar expropriar e assumir a 

responsabilidade. Domínio mediante renúncia, sacrifício resultando em exaltação. O amor é 

irmão xifópago da sede de poder – nenhum dos dois sobreviveria à separação (BAUMAN, 

2004, p.24). 



 

 

154

A imagem que prevalesce na contemporaneidade é permeada por sentimentos cheios 

de controvérsias, o amor não sabe se vem, se fica, se parte, se consolida ou se esvai. O cenário 

e o enredo das relações amorosas vivenciadas pela geração pós-moderna, considerada a 

‘onda’ geracional  contemporânea que se sucede às gerações  do existencialismo e da 

alienação,  às quais Heller (1998) se referia, é invadida cada vez mais por uma liquidez e 

fulgacidade, quebra e enfraquecimento das instituições - dentre elas a ‘família’ e o amor 

‘romântico’ (do tipo shakespeariano narrado no romance de Romeu e Julieta). Vivemos um 

‘salve-se-quem-puder’, bem à moda do que cantaria Vinicius de Moraes em sua canção Eu 

Sei que Vou Te Amar, onde o que prevalesce é a maxima que o amor (ou a paixão) seja 

“eterno (a) enquanto dure”. 

Em algumas canções,  o Vamoz! utiliza de forma recorrente a expressão “rock me”.  

Em “Beside104” (faixa 1 do CD To The Gig on the Road, 2003), o verso “You rock me to those 

great sounds”(você ‘rock me’ para os bons sons), no sentido de embalar, “to swing gently”, 

balançar gentilmente, conduzir para bons sons, ninar, fazer relaxar, entrar em êxtase.  

“I walk towards gray clouds / You ‘rock me’ to those great sounds / I 
gotta feel both sad and happy ashes / You need to feel how your breath 
is like / Each chord made me breath / Each show scribbled on my guitar 
/ We have no more strings or rock / No more friends of sound / We 
have friends and new chords / We might feel happy in those white 
clouds / It was still time to run / away from myself and / remember that 
good old stuff... / just to have new songs in my guitar” (Beside, faixa 1 
do primeiro CD do Vamoz, To the Gig on the Road, 2003, grifo nosso) 

 
De acordo com Marcelo Gomão, vocalista do Vamoz!, em entrevista concedida na 

ocasião do lançamento do primeiro CD, para a equipe do site Nas Entocas (2003), a música 

Beside “é uma grande homenagem ao Supersoniques, ao Vamoz!, ao rock e aos amigos que 

você faz com ele!! Só fala de música e do quanto é bom tocar !! (...) Eu diria que tem um dos 

                                                 
104 Beside: ou “Fora de...”; letra traduzida de inglês para português: “Eu caminho para nuvens cinzas  / Você 
‘rock me’ para os bons sons / Preciso sentir cada tristeza e alegria cinzentas / Você precisa sentir como é sua 
respiração  / Cada acorde me faz respirar / Cada show riscado em minha guitarra  / Não temos mais cordas ou 
rock /  Não temos mais os amigos dos sons /  Temos amigos e novos acordes / Podemos nos sentir felizes em 
nuvens brancas / Ainda estava em tempo de escapar / de mim, e lembrar das coisas boas... / Apenas para ter 
novas / músicas em minha guitarra” (faixa 1 do CD To the Gig on the Road, 2003). 
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instrumentais mais densos e vocais bem melódicos. Depois de pronta, ouvindo hoje, diria que 

talvez lembre alguma coisa do Weezer105. No show é que ela funciona muito bem !! Rock !!”. 

O “rock” –  enquanto estilo musical propriamente dito – é considerado revelador,  

emancipador do espírito oprimido, encarcerado pela fluidez de uma modernidade líquida. 

Com suas relações-amorosas-relâmpagos, as famosas pegações, o “ficar” vazio e fútil de uma 

juventude contemporânea. Fruto de um amor que se perdeu na liberdade exacerbada, com 

perda de valores fundamentais, como o respeito, o cuidado, a admiração para com o(a) 

outro(a) com o(a) qual se relaciona. Geração Multiplex, consumidora voraz de McDonalds e 

de Coca-Cola. A descartabilidade estende-se aos relacionamentos. Para tentar estancar esses 

fluidos, o som do rock. Renovador, abastecedor de sonhos, de desejos e de ilusões 

apaziguadoras. Na inquietude dos tempos, “each chord made me breath” (cada acorde me faz 

respirar). O rock transporta a outras regiões longíncuas, fulgazes. O escapismo e o hedonismo 

tenta predominar em meio ao caos. Uma pausa, um break, no corre-corre da vida cotidiana 

que transcorre em alta velocidade.  Para “respirar” (“made me breath”), refletir, meditar, 

viver. 

“When you told me it was allright then / In my heart it was clear you 
weren't / Money makes sounds right inside your head / For my mind, 
those sounds are deaf / Your fellings about my worried heart / I can't 
wait to tear it apart... / After all, you've gone too far / When you're 
standing next to me / All my worries, fade away in the breeze / You 
wanna rock in my heart again / After all, i still have you for a friend” 
(Rock Me106, faixa  6, CD To The Gig on the Road, 2003) 

                                                 
105 Weezer: banda que nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1994. Depois de lançarem um álbum 
auto-intitulado no mesmo ano – que estourou as faixas Buddy Holly e Say It Ain't So – eles seguiram com 
Pinkerton (1996), Weezer – The Green Album (2001), Maladroit (2002) e Make Believe (2005). Discos que 
fizeram do Weezer uma das bandas mais importantes do rock alternativo pós-grunge, influenciando uma série de 
bandas surgidas no final dos anos 90. A banda é formada por: Rivers Cuomo (vocal e guitarrista), Patrick Wilson 
(baterista), Brian Bell (guitarrista base), Scott Shriner (baixista). WEEZER BRASIL. Disponível em: 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=58501. Acesso em: 21 jan. 2008. 
 
106 Rock Me: ou “Me Embale”; letra traduzida de inglês para português: “Quando você me disse, tudo certo 
agora  / Em meu coração, era claro que você estava fora / Dinheiro traz barulhos para dentro de sua cabeça / Mas 
pra minha mente, esses barulhos são surdos / Seus sentimentos sobre meu coração angustiado / Não posso 
esperar pela hora de rasgar e separar / Após tudo você está perdida e distante /  Quando você fica ao meu lado / 
Todos meus problemas se vão com a brisa / Você quer ‘rock’ meu coração novamente / Após tudo, eu me 
tranqüilizo com você como uma amiga” (faixa 6 do CD To the Gig on the Road, 2003). 
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Especialmente, na canção intitulada “Rock Me”, o Vamoz! utiliza o termo “rock” 

utilizando-o enquanto verbo juntamente com o pronome reflexivo “me”. Levando em 

consideração os seus possíveis significados em inglês, “embalar”, “balançar”, “abalar”. No 

trecho “money makes sounds right inside your head” (dinheiro traz barulhos para dentro de 

sua cabeça),  o grupo coloca o amor acima do dinheiro, ou do ganhar dinheiro, sentimento 

típico do sistema capitalista que visa o lucro acima de todas as relações, inclusive, amorosas. 

O que se vai “ganhar”, “lucrar”, relacionando-se com determinada pessoa. Logo de início, a 

maioria indaga-se intimamente, a respeito do que este indivíduo tem a oferecer de lucro, de 

positivo, o que tem a “somar”. São idéias que prevalescem na escolha dos parceiros.  

Unir-se a um outro alguém é antes de mais nada unir “contas bancárias”? Pode ser que 

a união se ponha em desequilíbrio logo de início se ambos não estiverem equiparados 

economicamente. Eis a tal lei perversa e aniquiladora que rege a “economia” da maioria dos 

casais contemporâneos. Com predomínio nas classes média e alta. O “dividir”, doar-se, 

perpassa por receber em troca, na mesma medida ou mais, do contrário, não se percebe valor 

na relação. É uma troca que se torna desigual, não prazerosa, conduz ao desequilíbrio, à 

evasão de recursos tanto materiais e quanto espirituais. Desgastante, improdutiva. Costuma a 

ser taxada pela maioria como relações que “não levam a lugar algum”, não vale à pena 

“investir”. Termos da economia estão constantemente presentes quando se referem a relações 

amorosas. As canções do Vamoz! também apresentam essa característica nas composições.      

A balada  intitulada Sweet Harmony107 (faixa 5 do CD To the Gig on the Road, 2003), 

permeada por expressões e versos intensamente adocicados como “I wait for a heart to melt in 

                                                 
107 Sweet Harmony: ou “Harmonia Doce”; letra traduzida de inglês para português: “Neste momento eu dissolvo 
meu amor em você / uma brisa do mar, trouxe para mim / Em meus braços, um lugar pra você / Meu coração 
apenas sabe a verdade / E eu canto sozinho / Apenas canto sozinho /  E eu espero esse coração  derretido  em mel 
/ Você não deve me ver, mas me ouvir / Para nossos sentimentos caminharem na mesma direção  / E eu canto 
sozinho / E eu espero esse coração derretido em mel / Agora, você pode explorar a gravidade / E eu tive bons 
sonhos em minha casa / Agora, você pode explorar a gravidade / E eu tive bons sonhos em minha casa /  Neste 
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honey” (eu espero esse coração derretido em mel) apontam para uma determinada esperança e 

crença em um determinado ‘romantismo’ folhetinesco, novelesco, a ser resgatado em meio à 

descartabilidade das relações típicas dos tempos atuais. Com vocação a hit novelesco 

apropriado sobretudo a teenagers, em programas exibidos pela Rede Globo, como 

“Malhação”, que vai ao ar no final da tarde durante os dias úteis da semana, logo após a 

“Sessão da Tarde”.  

“This time, i dissolve my love in you / A breeze from sea came to me / 
In my arms, a place for you / My heart only knows the truth / And i 
sing alone / I just sing alone / And i wait, for a heart to melt in honey / 
It does not see me, but i do have the view / Do our feelings walk in the 
same direction? / And i sing alone / And i wait, for a heart to melt in 
honey / Now you can explore the gravity / And i had good dreams in 
my home / You can explore the gravit  / And i had good dreams in my 
home /  This time, i dissolve my love in you / In my arms, a place for 
you / And i sing alone / I just sing alone / And i wait, for a heart to melt 
in honey” (Sweet Harmony, faixa  5 do CD To the Gig on the Road, 
2003, grifo nosso) 

 
Os termos suaves e adocicados “honey” (mel), “dreams” (sonhos), “breeze” (brisa), 

apontam para um imaginário feminino, idealizado, libertador, aconchegante, sensível. Em 

contrapartida, a uma realidade masculina que predomina, do se dar bem custe o que custar, do 

aparentar estar bem, das convenções sociais, do sexo por obrigação, aridez, racionalidade. 

Experienciado  por um vivido pós-moderno marcado por uma amorosidade esfacelada 

pontuado por regras despojadas e voláteis de envolvimentos-minuto ou “ficadas”, de paixões 

remuneradas sobretudo pela considerável expansão da prostituição masculina e feminina, do 

sexo virtualizado, proporcionados e estimulados por uma sociedade de consumo e 

midiatizada. 

                                                                                                                                                         
momento eu dissolvo meu amor em você / Uma brisa do mar, trouxe para mim / E eu canto sozinho / Apenas 
canto sozinho / E eu espero  esse coração  derretido  em mel” (faixa  5 do primeiro CD do Vamoz!, To the Gig 
on the Road, 2003) 
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Do “sugar-sweet magic feelings” (doces e mágicos sentimentos), trecho da canção 

Beatles com Chocolate108 (faixa 4 do Tho the Gig on the Road, 2003) aos termos 

“sweet”(doce), “breeze”(brisa) observados na balada Sweet Harmony (faixa 5 do disco citado 

acima). Expressões que remetem à busca pelo equilíbrio, pela leveza, pela doçura e pela 

ternura.  

“I remember this dream / There was a beatle in my kichen / He 
swallowed cups of hot chocolate /That's where the finest 
melodies came from... / Now i only have to wait / For Harrison 
went spreading feelings  / Sugar-sweet magic feelings / They 
come back as gold to me... / We all love melodies / They surely 
tear my heart apart / Thumbs up to the Beatles with Chocolate / 
Let's skip to the songs from The Big Star... / Jesus held the 
gatesSongs blew in the breeze / Melodies of mighty sweetness / 
So Jesus had to open up, open up... /  We all love melodies / 
Golden melodies break my heart /  Thumbs up to the Harrison 
with Chocolate / Let's skip to the tunes from The Beach Boys... / 
We all love melodies / They surely tear my heart apart / Thumbs 
up to the Harrison with Chocolate / Let's skip to the tunes from 
The Beach Boys, from The Big Star...”(Beatles com Chocolate, 
faixa 4 do CD To the Gig on the Road, 2003) 

 

Gomão em entrevista ao site Nas Entocas (2003), em que comenta ‘faixa a faixa’ do 

CD To the Gig on the Road (2003), revela que Beatles com Chocolate “é a composição mais 

antiga do disco! A música foi feita após uma prainha e cervas (cerveja), junto com o Fé 

(Felipe Vieira). A letra eu escrevi grande parte, depois de um sonho ‘crazy’ (maluco) com os 

Beatles, e o Felipe concluiu com uma estrofe. A parte do meio que tem vários vocais foi feita 

comigo e Henrique, juntos, acho a melhor passagem da música !! A seção da bateria foi a 

minha preferida do CD, o ‘time’(tempo, ritmo) está perfeito”. 

                                                 
108 Beatles com Chocolate: letra traduzida de inglês para português: “Eu lembro de um sonho / Havia um ‘beatle’ 
na minha cozinha  / Ele tomava copos de chocolate  quente / Foi de lá vieram essas sutis melodias /  Agora eu 
tenho que esperar / Por Harrison foi espalhar seus sentimentos / Doces e mágicos sentimentos / Voltam como 
ouro para mim... /Todos nós amamos melodias  / Elas certamente rasgam e partem meu coração / Tudo ‘o.k’ para 
os Beatles com Chocolate / Vamos passar para outras canções do Big Star... /  Jesus tem que abrir os portões / 
Para músicas de inspiração na brisa /  Melodias com a maior doçura / Então Jesus foi recebê-las  / Todos nós 
amamos melodias / Melodias de ouro partem meu coração  / Tudo ‘o.k’ para Harrison com Chocolate / Vamos 
para outras canções do Beach Boys” (faixa 4 do CD To the Gig on the Road, 2003). 
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Apesar de usarem como pano de fundo, na maioria das canções,  um rockão pesado, 

marcado, ‘maldito’, endiabrado, incendiado, as letras do Vamoz! relatam os altos e baixos das 

relações amorosas. Um amor que, quando bem resolvido, é representado pela leveza, pela 

brisa. Equiparado a um rock bem tocado, que igualmente faz transcender, transmutar, 

conduzindo a outros planos mais transitáveis, paradisíacos, numa Passárgada-Pós-Moderna-

Alucinógena. Conduzindo a um entre-lugar meditativo, nirvanesco, entre o caos terreno e o 

paraíso ‘celestial’, divinizado. 

 Segundo Marcelo Gomão, a faixa 5 do primeiro CD (2003) a instrumental Fire Baby 

“era uma jam que a gente fazia, desde os primeiros ensaios do Vamoz! Como tudo que se faz 

em jam é bastante espontânea e energética, gosto pra caramba, e as baby’s dançam muito nos 

shows !! O nome da música é para elas !! Rock!!”, dispara. 

Apenas em algumas canções do primeiro CD (2003), observa-se referências explícitas 

às influências musicais do Vamoz!, como Neil Young, Teenage Fanclub. Gomão conta como 

ocorreu o processo de composição de Heart of Gold109, faixa 2 do referido disco, que faz 

homenagem a Neil Young: “até o último ensaio antes de gravar, os vocais ainda não estavam 

100% definidos, porém foram os que eu particularmente mais gostei. Os solos que Henrique 

(Müller) fez ficaram bem Dinossaur Jr. (...) A gente tava ouvindo bastante (Dinossaur Jr) 

antes de gravar!! A batera eu achei que foi o melhor arranjo dos que foram de ‘última hora’. É 

muito legal quando você vê a música se definindo na hora de gravar, fica bastante 

espontâneo”, revela em entrevista ao site Nas Entocas (2003).  

 
“Soldier, of melodic sounds, throughout the years / Broken Arrow and 
Mr. Soul / with Buffalo Springfield on the road / Crazy horse and the 

                                                 
109 Heart of Gold: ou Coração de Ouro; letra traduzida de inglês para português: “Soldado com sons melódicos, 
através dos anos / Broken Arrow e Mr.Soul, / com Buffalo Springfield pela Estrada / Crazy Horse e o Stray 
Gators band, / Danny Whitten e o Damage Done / Oh... rock / Para a ‘Gig’ na Estrada / Com fuzz e sangue 
através do sol / Oh... rock, apenas me faz rolar / Este é o crème para minha alma /  Isso é o melhor, para matar a 
vontade / Teria uma melhor? / “Sleeping with the angels” por hoje / Uma Gretch branca sobre a chuva / Seria um 
coração pra a banda /  Fuzz direto para o sol / Esta é uma música para Neil Young” (faixa 2 do CD To the Gig on 
the Road, 2003). 
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Stray Gators Band, /  Danny Whitten and the Damage Done / Oh... rock 
/ To the gig on the road / Blood and fuzz through the sun / Oh... rock, 
just made me roll / This is a cream for my soul / Is it better to burn out / 
Than to fade away? / Sleeping with the angels of today / A white 
Gretsch over the rain / That would be a heart for the band / Fuzz and 
straight to the sun / This is a song for Neil Young”(Heart of Gold, faixa 
2 do CD To the Gig on the Road, 2003) 

 

Nesta canção dedicada ao músico de folk e country-rock, Neil Young, predominam 

termos musicais como “rock”, “fuzz”, ou fuzz tone, fuzz pedal, significando um dispositivo de 

distorção eletrônica que modifica o sinal de uma guitarra elétrica, produzindo um som 

irritante (HAL, 1996, p.75). Na mesma canção são feitas inúmeras referências a músicos e 

bandas consagradas do rock, como “Broken Arrow”, “Mr.Soul”, “Buffalo Springfield”, 

“Crazy Horse”, “Stray Gators”, “Danny Whitten”, “Damage Done”.  

Em contrapartida, no CD Damned Rock’n’roll (2006) lançado por três selos, Monstro 

Discos (PE), Coquetel Molotov (PE) e Fire Baby Records (MG). “Esse segundo álbum, tem 

mais influências do rock da década de 1970, bem mais pesado com riffs de guitarra e boas 

pitadas de blues. As guitarras estão mais bem gravadas com um timbre mais vintage (forte, 

encorpado) e os vocais mais trabalhados. Acho que ele é uma evolução bem natural do 

primeiro disco com uma sonoridade diferente também, afinal, gravar discos com o mesmo 

som não é interessante”, comenta Gomão, em entrevista ao site mineiro Zona Punk, em maio 

de 2007. 

A faixa 4 do CD Damned Rock’n’roll (2006), Can I Drive? remete a questões 

amorosas semelhantes às adocicadas e melosas, Letter, Rock Me, Sweet Harmony, abordadas 

no primeiro álbum (2003).   

 
“Can I drive ?/ Let me take you where you like / While you show me 
who you are / On the way / I sense you by your breathin / I'm doing all 
the talking, yes it's true / Lights are almost gone / Can I take you 
somewhere else ? / We can sit and watch the day pass by / The river is 
dark now / The weather is just fine tonight / Can we stay a little longer 
?/ We've got tim / I can show you something else / But how happy will 
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it be ? / Chocolate flavor / Nothing can please me more / Crisp and 
smooth like the talk / Time fast forwarded / Unnoticed as the breeze 
outside / Could we be a bit more surprised ? / The long way home / Let 
me drive it back so you can choose the songs / And we sing our hearts 
out loud again / Such a perfect time again / Such a perfect soul again / 
What else can I ask for ? / More of you, always...” (Can I Drive? faixa 
4 do CD Damned Rock’n’roll, 2006). 

 
O verbo “drive” (dirigir) no título da canção até parece remeter para uma retomada de 

posicionamento, retomada das rédeas da situação amorosa. Mas o narrador se revela 

subserviente, apaixonado, a invectiva é para pedir permissão para melhor se dedicar  à amada. 

A expressão “chocolate flavor” remete à atmosfera adocicada dos reincidentes “sweet” 

(doce), “breeze” (brisa) das canções citadas acima. As recorrências destes termos no segundo 

CD (2006) reforça a ambiência e os cenários lúdicos, românticos sugeridos pela maioria das 

letras da banda roqueira Vamoz!. 

Enquanto que a canção You Are Right110, faixa 1 do CD Damned Rock’n’roll (2006) 

revela uma outra atmosfera incendiada. O rock libertário do Vamoz! mais uma vez resgata, 

emancipa, tira da pior.  

“Hey Mr. Hurricane111 right / When I don't know what to do / Yeah you 
are right all the time / Hey Mr. Hurricane right / I can show you 
something else / But how unexpected can it be / Silver for deep inside 
your heart / This is rock, it set us free / Again chords on fire burn my 
hands / I already wait for times of changes / We always came back to 
the right place / Playing in our rock n' roll band” (You Are Right, faixa 
1 do CD Damned Rock’n’roll, 2006). 

 

Diversas imagens reincidentes nas letras remetem à simbologia do fogo112. Em You 

Are Right, observa-se as expressões “chords on fire” (acordes em chamas) e o verbo “burn” 

                                                 
110 You Are Right: ou Você Tem Razão; letra traduzida de inglês para português: “Hei, Mr.Hurricane está 
correto / Quando eu não sei o que fazer /  Sim, você está certo todas as vezes  / Hei, Mr.Hurricane está correto  / 
Posso te mostrar algo a mais / Mas quão inesperado isso pode ser / Prata para o profundo do seu coração / Isto é 
rock, ele nos liberta  / Outra vez os acordes em chamas queimam minhas mãos / Eu ainda espero por  momentos 
de mudança / Nós sempre voltamos ao lugar certo / Tocando em nossa banda de rock ‘n” roll” (faixa 8 do CD 
Damned Rock’n’roll, 2006).  
111 Mr. Hurricane: é uma banda de blues de Barcelona, Espanha. Mr. Hurricane Band. Biografia. Disponível em: 
http://www.mrhurricaneband.com. Acesso em: 21 jan. 2008. 
112 Fogo: para Gaston Bachelard, o amor é a primeira hipótese científica para a reprodução objetiva do fogo e, 
antes de ser filho da Madeira, o fogo é filho do homem... O método da fricção surge como o método natural. E é 
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(queimar). O fogo que liberta das paixões vis terrenas vem por meio do rock. Ora dulcificadas 

ora exorcizadas as relações encontram-se em constantes oscilações abismais. 

Além de homenagear Neil Young em You Are Right, faixa de abertura do segundo 

CD Damned Rock’n’roll (2006), a banda também refere-se ao músico folk-country na canção 

Heart of Gold, faixa 2 do CD To the Gig on the Road (2003). Gomão explica o porquê de 

tanta ‘rasgação de seda’ para o músico canadense, afirmando que “foi assistindo a Neil Young 

(Rust Never Sleeps) no carnaval de 2003 que realmente nos instigamos em levar para frente 

uma nova banda”, recorda em entrevista concedida ao Zone Punk (2007). 

Em Big League, faixa 2 do CD citado acima, novamente a relação retoma o foco das 

atenções. A esperança está no ar. Mas é contraditória, não sabe o que quer, o que diz e nem o 

que faz. A canção narra a trajetória de uma noite qualquer na balada. A aparição de um affair 

que “around the scene” (entra em cena). “Drugs” (drogas) são comparadas a “shit” (porcaria) 

numa evidente tentativa de posicionarem-se dentro de uma postura politicamente correta 

diante de um tema tão conturbado, controverso, no âmbito do rock. E expressões como “dope-

run” (lombra, estado letárgico) remetem às noitadas alucinógenas regadas a psicotrópicos, 

Exctasy, LSD, cocaína, dentre outras. 

“When you're all around the scene / Things don't work out fine / And 
you get anxious looking for drugs / That's the typical night / Looks like 
everybody's talking about you / You're constantly paranoid / But now 
you're too fucked up to comprehend / And go all around the scene once 
again / Honored member of the Big League / And you got your hands 
on that shit / Other members will just walk past / And you won't notice 
them / You wish that you could kill / But even in your worst dope-run / 
You won't be able to talk dirty /  Or even raise a gun / Big League 
members crawl every night / They just don't seem to be found / Now 
there's only you left on the scene / And you're right above the ground / 
Honored member of the Big League / But you're laying fucked up on 
the floor / The rest of the members just got lost / And by this time they 

                                                                                                                                                         
natural, além do mais, porque o homem chega a ele por sua própria natureza. Na verdade, o fogo surgiu em nós, 
inesperadamente, antes de ter sido arrebatado pelo céu... A vida do fogo, toda ela feita de crepitações e de 
movimentos rápidos e intermitentes, acaso não traz à lembrança a vida do formigueiro?... Ao menor 
acontecimento, vêem-se as formigas que fervilham e saem, tumultuosamente, de sua morada subterrânea; do 
mesmo modo, ao simples acender de um fósforo, vêem-se os animáculos ígneos se reunirem e se manifestarem, 
exteriormente, sob uma aparência luminosa” (BACHELARD, 1965, p.47-58 apud CHEVALIER, 1993, p.442).  



 

 

163

should be home” (Big League113, faixa 2 do CD Damned Rock’n’roll, 
2006) 

 
De acordo com Marcelo Gomão, líder do grupo, a faixa é “a mais ‘porrada’ (rock 

pesado) e a que cativou mais a galera até agora. A letra é de nosso amigo e parceiro de 

composição Felipe Vieira do Badminton, que remete a algo como ‘Réquiem for a dream’ , 

pesado de fato”, revela o vocalista e guitarrista, em entrevista ao site mineiro Zona Punk 

(2007).  

Um rock de peso entremeado por baladas românticas é a formula de êxito da banda 

roqueira, indie, recifense, Vamoz!. Quebrando com o antiromantismo dos tempos pós-

modernos, a banda é vanguarda no som roqueiro que executa, mas resvala no conformismo 

nas composições excessivamente adocicadas, melosas, beirando a pieguice. Numa 

amorosidade extremada, entrecortada por desilusões amorosas, dedicam-se a fazer um rock 

mainstream, que nada lembra o movimento Mangue que o antecedeu. Resistem 

veementemente ao rótulo Mangue. Rompe com as tradições musicais pernambucanas 

compondo em inglês, as canções que parecem ser direcionadas para públicos estrangeiros. 

Inclusive, fecharam contrato para tocar no Texas (EUA) nesse ano de 2008 por meio de 

articulações e parcerias promovidas pelo Selo Monstro. 

Em relação a inspirações musicais, o Vamoz! aponta constantemente para o músicos 

do Exterior, como o canadense Neil Young. Em entrevista a Recife Rock (2003), por Hugo 

Montarroyos e Guilherme Moura, na ocasião do lançamento do primeiro CD da banda To the 

Gig on the Roada, Marcelo Gomão, vocalista do Vamoz! comenta que “antes de gravar esses 

                                                 
113 Big League: Grande Liga; tradução de inglês para português: Quando você aparece em cena  / As coisas não 
funcionam bem / E você fica ansiosa em busca de drogas  / Essa é um noite típica  / Parece que todo mundo está 
falando de você  / Você fica em constante paranóia  / Mas agora você está muito mal para compreender  / E volta 
a cena outra vez / Membro de honra da Grande Liga / E você colocou suas mãos naquela porcaria / Outros 
membros passaram direto sem te notar / E você não os perceberá / Você gostaria de poder matar / Mas até 
mesmo seu pior dope run / Você não será capaz de falar besteiras / Ou mesmo levantar uma arma / Os membros 
da Grande Liga  rastejam à noite / Parece que não se pode encontrá-los / Agora só sobrou você em cena / E você 
está bem acima do chão / Nobre membro da grande Liga / Mas você está deitado ferrado no chão / O resto dos 
membros se perderam / E neste momento eles devem estar em casa (faixa 2 do CD Damned Rock’n’roll, 2006) 
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discos, estava todo mundo vidrado em Neil Young. Passamos o carnaval ouvindo Neil Young, 

tomando whisky e compondo. Ouvimos muito Wilco também. Na verdade, o objetivo desse 

disco (referindo-se a To the Gig on the Road, 2003) é ser um disco de rock... muito simples e 

muito objetivo. Galgar um pouco de melodia... galgar muitos riffs de guitarra. É bem diferente 

dos outros CDs que fiz com Supersoniques que eram mais experimentais e barulhentos”.  

 Damned Rock’n’roll, faixa 8, homônima do CD gravado em 2006 e lançado em março 

de 2007, é uma canção que faz uma ode ao Rock’n’roll. Referindo-se à canção instumental, 

Gomão dispara “é o rock danado!!! É nossa homenagem ao rock’n’roll, onde temos passagens 

e instrumentais que se referem a várias bandas e estilos de rock dos quais o Vamoz! se 

identifica muito”, em entrevista ao Zona Punk (2007). 

 Deste modo, verifica-se que o Vamoz! além de fazer o mais puro rock’n’roll apartado 

de referências manguísticas que os precederam e mais ligados a bandas e músicos do rock 

internacional são vanguardistas no que se relaciona ao estilo roqueiro de tocar e compor. Para 

o cenário regional pernambucano, eminentemente rural e dedicado fortemente à música raiz, o 

Vamoz! faz som sem sotaque do tipo exportação. Não para figurar entre o exotismo das 

prateleiras estrangeiras que exibem os produtos musicais como sui generis mercadorias 

terceiromundistas. Ao invés de  levantarem o estandarte em defesa dos oprimidos, preferem se 

tornar ‘cult’. Serem consumidos enquanto especiarias oriundas de outros mares para além do 

Atlântico. Sonoridades produzidas supostamente pelos latino-americanóides, desmilingüidos, 

criativos, porém, coitadinhos. No entanto, com altivez e perseveraça, de modo robusto e 

imbatível, o Vamoz! objetiva levar sua produção para além-mar, composições de inglês fácil e 

instrumentação densa, de peso mesmo, reconhecidamente: Rock’n’roll. 

 Não é afeito a hibridismos, localismos. Busca uma determinada perfeição na pureza de 

estilo rocão mesmo. Tal filho pródigo que viaja mas volta enriquecido, apartado do cordão 

umbilical das alfaias e batuques maracatuzeirados. Na vertente rock, busca misturas com o 
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blues, mas sem perder-se da estirpe roqueira, da linha inglesa e norte-americana, raíz de 

nascença, de apropriação cultural, de enculturação de base sobretudo inglesa. 

 Chega a subverter de certo modo pela forma com que se apresenta em letras, 

compostas em inglês e músicas numa sonoridade gringa, estranha ao rock nacional típico, 

simbolizado pelo Barão Vermelho, Sepultura, Paralamas do Sucesso, dentre outros.  

Num cenário pós-mangue em que as referências musicais ainda se encontram 

fortemente atreladas ao Mangue, ao regional e suas misturas com instrumentos eletrônicos. 

Vem ser um espécie de contracultura, um nadar contra a corrente regional, no cenário de 

localismos em que se prega mais o uso de referências rurais, particulares, tradicionais, como 

os atuais Ticuqueiros, Chá de Zabumba, Parafuza, Fim de Feira. Resistência na medida em 

que valoriza movimentos do rock, sobretudo  internacional, visando perpetuação do estilo 

irreverente, rebelde, ‘rock’ de ser e de se fazer música. 

 Menos experimentalismo e mais tradição. Já que é ruptura com a cena local Mangue 

precisa remontar jurássicos do rock para se estabelecerem e consolidarem no novo cenário 

contemporâneo. As insistentes referências a nomes distantes do imaginário do cidadão 

comum, mediano, recifense, faz com que se elitizem deixando para atrás camadas menos 

abastadas da sociedade que em geral têm ogeriza à lingua inglesa e quanto mais aos nomes de 

gente famosa mas desconhecida a qual se remete freqüentemente a banda. 

Nesse ponto são elitistas com seu inglês mínimo, balbuciado, rosnado, gritado, ao 

microfone encoberto por guitarras endiabradas. A escolha de cantar em inglês já revela a 

‘distinção’ da banda. Que não almeja se misturar com outros grupos locais que fazem rock 

‘nacional’ como o Astronautas, Carfax, River Rider. Apelam para um diferencial de mercado 

ainda que isto proporcione uma determinada ‘descaracterização’, uma desterritorialização, 

desregionalização, culminando com ‘perda’ de indentidades locais em prol de um predomínio 

de identidades ditas ‘globais’.  
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A banda é conformista ao status quo na medida em que reforça a visão hegemônica de 

que o idioma anglo-saxônico, ‘mais falado no mundo’, a lingua inglesa, falada, cantada, 

tocada, “the most beautiful”, é preferível em detrimento da língua pátria, de vertente 

neolatina, o português abrasileirado que por si mesmo já carrega o ranço do atraso e da 

subserviência dos países considerados ‘em desenvolvimento’, como é o caso do Brasil. 

Reproduzindo o padrão do “american way of life” (jeito de ser do norte-americano). 

Comunicam-se pelo MSN, nos sites, blogs, no Orkut, com recorrentes expressões em  inglês, 

estrangeirismos em exagero, despudoradamente. Se o interlocutor entende ou não, já são 

outros quinhentos, olha no dicionário, ou está fora da conversação. Rotulado como semi-

analfabeto, limitado, estrangeiro em terrenos pantanosos dos globalismos. 

O tempo-espaço da banda parece estar deslocado. Encontra-se na cosmopolita recífilis, 

na ex-manguecéia(?), e a antena não está ficada na lama mas sim num quente asfalto em 

chamas, no pedregulho árduo e rígido das cidades grandes, emancipadas, concretizadas. 

Letras pouco inusitadas. Revelam-se na atitude rock rompendo com as malemolências do 

terreno flexivel das culturas populares.  

 O caos urbano consolida-se. Não um caos afrociberdélico mas um caos 

pálidocibernético. O Vamoz! representa ícone máximo do pós-mangue roqueiro independente. 

Quase nada sobra nele da cena, da onda, geração e gênero manguísticos que migram do dito 

periférico para o centro, e no centro permanece. Nesta banda, a profética hipótese inicial deste 

estudo se reverencia. O hegemônico volta a tomar conta. O contra-hegemônico pregado por 

Science fica adormecido na cena roqueira que se espirala, empoeirando os batuques e afoxés 

de um bruma fina, volatizável. Movimentos de neocolonização voltam a se anunciar e tentam 

perdurar. Diálogos monocórdicos, batidas surdas, sujeição.  Pouca inventividade e 

originalidade. Reprodução, perpetuação do caos, escuridão cerrada após pontos anunciados de 

luz. 
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12 Subversivos na Contramão: ‘Punkadaria’, 

Underground e Socialismo Extremado 
 

“Ser punk é o lixo, a miséria e a violência, 
 então não precisamos importá-lo da Europa, 

 pois já somos a vanguarda do punk em todo o mundo” 
- Chico Buarque, compositor, em Botinada: a origem do punk 

 no Brasil, dirigido por Gastão Moreira (2006). 
 
 
 

                                                                                                                  Divulgação 

                                                                    
Capa de CD Democracia Vermelha, Subversivos, 2007. Fonte: www.subversivos.com 
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Assistindo ao DVD e CD “Botinada: a origem do punk no Brasil”, dirigido por Gastão 

Moreira, se tem a impressão de que o movimento punk está mais vivo do que nunca, 

marcando a história da música brasileira, com letras escarlates grafitadas, desde o início da 

década de 1970. Uma série de depoimentos endossam a importância do movimento para o 

Brasil, que relatam as origens do punk no país, entrevistando vários celebridades que fizeram 

o movimento acontecer, sobretudo nos anos de 1976 e 1977, em Brasília, na periferia de São 

Paulo, Joelho de Porco (SP), e no interior de Minas Gerais, com a Banda do Lixo (MG), 

considerada a primeira banda punk do Brasil, e que possuiam a característica peculiar de jogar 

lixo em pleno palco durante suas apresentações.  

Lixo, anarquia, podreira, revolução pela arte. A expressão artística como ‘cano de 

escape’, liberando, exorcizando as opressões do ser em pleno pós-golpe de 64, pós-AI 5, em 

plena ditadura militar brasileira. “O movimento punk é um movimento anarquista. Eles 

querem acabar com tudo. Derrubar para construir”, afirma Regina Echeveria, jornalista 

(MOREIRA, 2006). De acordo com Zorro, “em plena ditadura military nós rompemos com 

tudo. Rompemos com uma estética visual, musical e comportamental”. 

Segundo Pierre, do grupo musical Cólera (Moreira, 2006), “o punk não vem como 

uma maneira de protesto contra um sistema mas como um protesto contra a música também. 

Vem para mudar. Porque depois do punk rock, a música (referindo-se, sobretudo, à brasileira) 

mudou completamente”. As canções passam a ter poucos acordes e um ritmo nervoso. Sendo 

considerado pela imprensa da época como “som do lixo”, “som da rua”, “grito primal dos 

marginais”. O uso do termo “lixo” pelos veículos de comunicação remete ao grotesto, ao 

estranho, ao que deve ser dizimado, esquecido. A um som marginal, dos guetos, dos 

subúrbios. Como se não pudesse ser elevado ao patamar de música. Apenas citado enquanto 

“som”, sonoridade, barulho infernal, tirado nas garagens, lugares improvisados, de modo 

realmente underground, fora do mainstream. Divulgado no boca a boca ou de modo precário 
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com folhetos improvisados ou cartazes de pouca tiragem. Nada de sites de divulgação como 

blogs, Orkut, MySpace, Flirck, utilizados pelas bandas pós-punk da atualidade, como o 

Subversivos em Recife (PE). 

De acordo com Zorro, um dos protagonistas da cena punk em sua primeira fase (1976 

a 1984) no Brasil, “o rock significava uma ruptura de barreiras mas não era o suficiente”, 

relata ao ser entrevistado no DVD Botinada. Havia toda uma cena roqueira que propiciava o 

nascimento do punk no Brasil. As pessoas ouviam Quizz, The Purple, Nazaré, Black Sabath, 

Led Zeppelin com o álbum Slade com a capa vermelha.  

“Simplicidade. Energia. Volume. Rebeldia. E só música? ou é só filosofia? ou é só 

modo de vestir ou de pentear cabelo? Não... para mim era um todo assim”, dispara Morto do 

Psykóze, em entrevista no histórico DVD Botinada (MOREIRA, 2006). O punk comparado a 

“filosofia”, “modo de ser”, “música”. Atitude e postura punk  essa é a questão. Ruptura por 

excelência. Gritar um basta contundente, vários “nãos” ao sistema, à opressão, às injustiças 

sociais, e gritar sim à simplicidade, à liberdade, à justiça. 

  A vestimenta rebelde, exótica e singular faz parte do protesto social mas não significa 

muito para um pós-punk. Mantendo o estilo simples, casual no vestir, a maioria dos 

integrantes da banda Subversivos parece ter se apartado de certos cacoetes do movimento. 

Com cortes de cabelo nada transviados, tradicionais até, nada de moicanos ou algo parecido 

com o movimento punk em sua primeira fase no Brasil. Com excessão de Camilo Maia, 

tatuador e designer, que se veste à caráter, com correntes, cabelo raspado ou com moicano, 

botas, tachas nas roupas e nos acessórios, dentre outros detalhes no layout do visual 

tipicamente punkeiro. Além das tatuagens espalhadas por todo o corpo.  

 “O punk rock está numa categoria de arte maldita e mal vista. Com muito pouco 

interesse que seja visto, apreciado e até mesmo entendido”, afirma Ariel da Rockpress em 

comentário publicado no site, na ocasião do lançamento do DVD e CD Botinada, em 2006. 
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Ele conta que durante cinco anos, desde 2001, o diretor do filme documentário, Gastão 

Moreira, fez uma verdadeira empreitada, uma “arqueologia urbana” juntamente com a sua 

trupe – de pesquisadores a profissionais de produção. Conseguiram localizar os “mais bizarros 

personagens dessa estranha ‘fauna’ que habita os ‘buracos suburbanos’ em que mergulhou sua 

‘câmara-lança’, enfrentando por inúmeras vezes ‘moinhos-corporações’ e ‘mostros-pseudo-

radicais” (ARIEL, 2006). O tom quixotesco da reportagem revela a valorização que é dada ao 

trabalho histórico de documentação do pesquisador. O filme é direcionado aos admiradores do 

movimento, ex-punks, pós-punks e público em geral que se interessem por reviver ou 

conhecer os primórdios do movimento punk no Brasil.  

 Há rumores de que o movimento punk teria começado na periferia da cidade de São 

Paulo mas alguns afirmam que o punk começou em Brasília, Distrito Federal. De acordo com 

o jornalista Paulo Marchetti, autor do livro “O Diário da Turma (1976 – 1986): a história do 

rock de Brasília”, em entrevista no Botinada, o punk começou ao mesmo tempo em São Paulo 

(SP) e em Brasília (DF). No Distrito Federal, o que ajudou foi que algumas pessoas da 

‘turma’, ou seja, filhos de professores e de diplomatas, terem contato com o Exterior. “Em 

1977, já tínhamos o Never Mind the Bollocks do Sex Pistols na mão... tinha acabado de ser 

lançado, e já tínhamos várias outras coisas, inclusive, Ramones que é de 76”, confirma Pedro 

Ribeiro no referido documentário. Especialmente, os anos da década de 1980 foram pródigos 

para o rock nacional, em Brasília, várias bandas obtêm êxito como o Legião Urbana, Capital 

Inicial, Plebe Rude, Raimundos, dentre outros.   

 A presença da mídia tem caráter preponderante na proliferação do movimnento punk 

brazuca. “Quando a gente começou a tomar contato com o movimento punk foi através de 

revistas como a Revista Pop”, comenta Zorro, em Botinada (MOREIRA, 2006). Ele revela 

que o Punk, no começo aqui no Brasil, era até ‘moda’. Eram divulgadas matérias, na Revista 

Pop, do tipo ‘aprenda a ser punk’ dando dicas de como vestir, de acessórios, cortes de cabelo 
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e maquiagem. “Até o Made (in Brasil) foi considerado punk, né? Eu era fã do Made, 

fanzaço!”, revela. Atualmente, a mídia utilizada por Subversivos tem sido predominantemente 

alternativa, fanzines, blogs na Internet, são os mais usuais meios de divulgação de shows, 

release da banda, letras, fotos, propostas ideológicas do grupo, dentre outros. A banda não 

aparece com tanta freqüência em programas televisivos como o Estereoclipe, apresentado por 

Canibal (Devotos), e o Sopa Diário, capitaneado pelo articulado Roger. Muito menos nas 

programações das radios locais. E nem nos eventos oficiais da Prefeitura da Cidade do Recife, 

como é o caso do Vamoz!, por exemplo. Encontra-se no Docas, no Novo Pina, em bares mais 

alternativos ainda do que as outras duas bandas analisadas. Nos aspectos de produção, 

divulgação, prensagem, distribuição são underground ao extremo. Parecem ser considerados 

persona non grata pela cena pós-mangue em geral. 

 O símbolo estilizado de uma foice transmutada em guitarra; ou de modo invertido, 

uma guitarra transformada em foice. Música – mais especificamente, rock – e socialismo, 

intrinsecamente interligados, inseparáveis, embricados. Bricolagem pós-moderna, pós-punk. 

O design do álbum, tingido de cor vermelha, tem encarte com canções gritadas, permeadas 

por muitas exclamações. Letras escritas completamente em maiúsculas (com caixa alta), 

durante em longos trechos das canções. A necessidade urgente é de clamar, gritar, suplicar, 

evocar. Um tempo que urge, é veemente, fugaz. Parece não conseguir conter o movimento 

subversivo, periférico, de vozes oprimidas, libertárias, do grupo recifense formado em sua 

maioria por designers gráficos, inclusive, Camilo Maia, vocal e líder do grupo.  

  Observa-se uma constante reincidência, nas músicas do Subversivos, de termos típicos 

do repertório ideológico socialista, tais como, “vermelho”, “revolução”, “heróis”, “luta 

armada”, ‘sovietes”, “rebelião”, “socialista”. Apontando para um socialismo “tradicional”, 

radical, socialista revolucionário, que fornece sustentação ao grupo de caráter veementemente 

marxista. Não basta apenas divulgar e lutar pela viabilização de uma “democracia”, de modo 
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algum liberal, ela precisa ser “vermelha”, socialista ao extremo, promovida por luta armada se 

necessário. A luta é simbólica, troca de bens simbólicos, sonoridades que envolvem, dão uma 

lapada mesmo na pseudoconsciência, alienada e consumerista, de valores morais e espirituais 

esfacelados, diluídos, típicos de uma exacerbada e atual geração pós-moderna.  

O primeiro (e único) álbum do underground Subversivos, lançado em 2004 pelo 

Estúdio Fábrica, Oficina Estúdio, com a participação do técnico Peter Noya. A banda relança 

o disco em 2007, de modo totalmente independente, pelo um “selo” próprio, criado pela 

própria banda, o coletivo Marx’s Not Dead Records.   

“Na união indestrutível da amizade e do trabalho, / um povo se 
uniu para sempre ficar / A União Soviética viverá por eras, 
unida e suprema é o povo a sonhar! / CANTAI A PÁTRIA 
SOVIÉTICA, AO POVO PROVER FARTURA HOMÉRICA! / 
VIDA LONGA AO POVO QUE NÃO TEME O QUE FAZER! 
/ LÊNIN E SEU PARTIDO, INSPIRAM UM POVO 
DECIDIDO! / BRILHO E GLÓRIA QUE TODOS POSSAM 
VER! / Nas tormentas nos guia a bandeira vermelha, / ergue os 
braços a classe operária, / Stálin e o partido, com fé total no 
povo, / inspiram construir essa terra tão amada! / Lutamos pelo 
futuro, destruímos o invasor, / na guerra patriótica superamos a 
fome! / Nossa glória viverá na memória de nações, / e todas as 
gerações irão honrar os nossos nomes!” (Hino Soviético, faixa 
10 do CD Democracia Vermelha, Subversivos, 2004). 

   

 Devoção, saudosismo, evocação à rebelião e à luta armada. O uso do termo “hino” 

enquanto louvor, adoração aos ideais comunistas. De acordo com Camilo Maia, vocalista, 

designer gráfico e tatuador, e membro do Partido Revolucionário Socialista, “nossa modesta 

contribuição em rock do hino original do país (União Soviética) que esmagou os Nazistas na 

Segunda Guerra, libertou seu povo da fome e do analfabetismo, democratizou a cultura e a 

arte, e foi a primeira nação a mostrar aos povos, na prática, que é possível os trabalhadores de 

fato serem donos de seu destino”. As expressões “trabalhadores”, “povo” no depoimento do 

faixa a faixa da banda, divulgado no site oficial (subversivos.com), revela o posicionamento 

ideológico do grupo, formado pelo tatuador e designer, Camilo Maia; pelo economista e 
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professor, Fred Elesbão; tatuador e designer gráfico, Leonardo Branco; designer, Eduardo 

Padrão; músico profissional, Manoel Azevedo. Tendo ocorrido algumas trocas de integrantes, 

ao longo da existência da banda, dentre elas, a saída do guitarrista, Eduardo Padrão, designer 

gráfico e chegada de Tiago Mendonça, guitarrista e estudante de Ciências da Computação na 

UFPE. 

Algumas canções especialmente reverenciadas ao final do disco, consideradas pela 

banda “hinos de uma luta de classes”, fecham com “chave” de um vermelho sangue, bordô, 

um álbum contendo o mais puro pós-punk rock com letras de conteúdo socialista. Observado, 

sobretudo, nos “hinos”: “A Internacional” (faixa 11), “Realismo Socialista” (faixa 12), 

“Esmague o PFL” (faixa 13), “Teoria Revolucionária” (faixa 14), “Veja Agora Você Mesmo” 

(faixa 15), “Vergonha” (faixa 16), “Espírito de 17” (faixa 17). 

“De pé ó vitimas da fome / De pé famélicos da terra / Da idéia a chama 
já consome / A crosta bruta que a soterra / Cortai, o mal pelo fundo / 
De Pé, De pé, não mais senhores / Se nada somos em tal mundo / 
Sejamos todos produtores / Bem unidos façamos / Nesta luta final / 
Uma terra sem Amos / A Internacional / Senhores patrões chefes 
supremos / Nada esperamos de nenhum / Sejamos nós que 
conquistemos / A terra mãe livre comum / Para não ter protestos em 
vãos / Para sair deste antro estreito / Façamos nós com nossas mãos / 
Tudo a que nos diz respeito / O crime do rico a lei o cobre / O estado 
esmaga o oprimido / Não há direito para o pobre / Ao o rico tudo é 
permitido / A opressor não mais sujeitos / Somos iguais a todos seres / 
Não mais deveres sem Direitos / Não mais Direitos sem Deveres” 
(faixa 11 do CD Democracia Vermelha, Subversivos, 2004, música 
Magno e Fred, letra de Eugénne Potier).         
  

“Esta é a nossa versão punk rock do hino dos trabalhadores de todo o mundo. Criado 

em 1871, na Comuna de Paris por Eugénne Pottier. Resgatamos seus versos em suas três 

primeiras estrofes para as novas gerações conhecerem sua mensagem socialista, mais atual do 

que nunca”, explica Camilo Maia, no faixa a faixa divulgado no site subvesivos.com. As três 

primeiras estrofes: “de pé, ó vítimas da fome, de pé famélicos da terra, da idéia a chama já 

consome, a crosta bruta que a soterra, cortai o mal pelo fundo, de pé, de pé, não mais 



 

 

174

senhores, se nada somos em tal mundo, sejamos todos produtores”. O clamor é por direito a 

ser produtor também. Pelos empoderamento dos meios de produção.  

Transportando para a contemporaneidade brasileira, a canção remete às lutas pela 

reforma agrária, relações de poder encabeçadas pelos agricultores do Movimento dos Sem 

Terra (MST). De um lado da disputa, uma maioria composta por pardos, negros, mulatos, 

alguns ‘brancos’ miscigenados, caboclos, cafuzos, mamelucos, semi-analfabetos, 

profissionalizados na luta pela terra, maceteados, experienciados, na lida com lavouras, e 

rebeliões armadas, não apenas com foices e enxadas, armamento pesado, contrabandeado, 

apropriações de terras consideradas improdutivas e de prédios tidos como abandonados, nos 

grandes centros urbanos. Do outro lado desse campo de lutas, os supostos algozes 

representados, sobretudo, pelos que detêm a posse das terras, os latifundiários compostos por 

uma minoria branca e elitizada, bem-nascida.   

“Posso bradar revoluções / Posso clamar velhos sermões / Mas de nada 
adiantará, / Se não nos Organizar / Realismo Socialista / Realismo 
Socialista / Chega de Niilismo / Isso não é Anarquismo / É apenas uma 
Canção / Pregando um ação / Povos a marchar / Bandeiras a levantar / 
Hinos a cantar / Isso nos libertará” (Realismo Socialista, faixa 12, CD 
Democracia Vermelha, 2004, letra, Fred e música, Magno).  

 

“Bandeiras”, “lutas”, “hinos”, “de pé”, “marcha”, indicando soerguimento, não desistir 

da ação ética e esperançosa na conquista por direitos humanos e por justiça social. No título 

da canção, composto pelo termo “realismo” que precede “socialista”, infere-se que constitui 

uma espécie de “resposta” desaforada, uma reprimenda, à visão capitalista predominante, 

neoliberal, de que o comunismo acabou, já era, e de que os ínfimos idealistas revolucionários 

são tachados de utópicos, surreais, que vivem no ‘mundo da lua’, imaginado, plasmado de 

modo ufanista.  Em “Realismo Socialista”, se tem uma canção “inspirada nos ideais heróicos 

dos povos que se levantam e lutam, são brados de alerta ao ouvinte, instigando a idéia de que 
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é a organização e é a consciência que tornam a proposta socialista uma realidade para os 

trabalhadores”, aponta Maia (2007). 

“Uma corja aristocrata há 500 anos no poder / Industriais e fazendeiros 
parasitam o país / Sua farsa liberal é o que temos que combater / Seu 
comércio prostituto é o que fode o Brasil / Esmague, Esmague o PFL! 
(2x) / Destrua esses ratos! Agora é a vez da plebe! / A existência de tais 
vermes empobrece a você / São os velhos coronéis que feudalizam a 
nação / São os mesmos idiotas que controlam a tv / ACM ou 
INOCÊNCIO banalizam o seu pão / Seus discursos empolados 
embelezam a miséria / Eles sugam seus impostos e perpetuam a 
pobreza / Uma elite saguessuga conservadora dessa merda / Exploram 
o seu suor, mas acumulam sua riqueza” (Esmague o PFL, CD 
Democracia Vermelha, 2004, letra, Camilo, música, Fred e Magno). 

  

Dentre as bandas analisadas, revela-se a única que vocifera prontamente contra o 

sistema político-ideológico pefelista, neoliberal, dos “ACMs” (Antônio Carlos Magalhães, 

avô falecido, neto atuante, no estado da Bahia e no Brasil) e de “Inocêncios” (Oliveira, do 

estado de Pernambuco). “Uma ode endereçada à cúpula liberal do Brasil, aquela quadrilha de 

crápulas, coronéis corruptos e pomposos, que com suas riquíssimas embalagens enganam o 

povo e o mantém na miséria. É o nosso cuspe na cara dos mesmos lacaios de ricos de sempre, 

capachos da burguesia neste país. Esmague o PFL!”, conclama o subversivo Maia (2007).  

O ato de “cuspir”, usar botas que “esmagam”, empurrar, chamar à atenção com 

atitudes pouco convencionais como se vestir usando correntes como acessórios, tatoos 

excessivamente distribuídas ao longo de todo o corpo, com símbolos escabrosos – em formato 

de caveiras, sangue, fogo, espada, chifres e tridents diabólicos), tachas de metal reluzentes 

fixadas em roupas, cintos, sapatos, pulseiras, gargantilhas, cabelos pintados com cores 

exóticas (na cores roxa, azul, verde, laranja), ora despenteados, casuais ora semi-raspados, 

puxados com gel para cima formando moicanos, constituem, dentre outros, ícones do 

imaginário punk mundial. 

 
“AMANHÃS QUE CANTAM, SEMENTES QUE GERMINAM! / 
AOS OPERÁRIOS QUE NÃO TEMERAM CRUZAR OS  BRAÇOS / 
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QUANDO UMA SORBONNE ERA OCUPADA! / SEJAM 
REALISTAS! / EXIJAM O IMPOSSÍVEL! / Na cidade das luzes, a 
beleza tá na rua,o imbecil olha o dedo, quando o dedo mostra a lua! / 
Assaltaram aos céus, / combateram os patrões, / lutaram por aqueles 
que sofriam aos milhões! / Numa França onde as pedras eram cédulas 
de votação! /  Barricadas fecham ruas, mas mostram o caminho, / no dia 
10 de maio não se podia estar sozinho! / As paredes têm ouvidos, / seus 
ouvidos têm paredes, / operários demitidos quando olhamos as 
mercedes!” (Amanhãs na Paris de 68, faixa 2, CD Democracia 
Vermelha, 2004).  

 
 
 Amanhãs na Paris de 68 “é a nossa homenagem sincera à rebelião estudantil 

acontecida na França em Maio de 68, ano em que os jovens acharam que nada era impossível 

de mudar!”, dispara o vocalista Camilo Subversivo Maia, comentando a canção no faixa a 

faixa divulgado no site. Referências aos “estudantes”, aos jovens em geral, convocando-os ao 

serviço e luta pela causa socialista libertária e democráticas de tempos idos. Em outra canção 

feita sob medida para agradar às elites, “Abaixo o Vestibular”, a banda parece deixar um 

pouco de lado os jargões do militantismo e atuação vermelha adquirindo ares mais atuais.  

 
“A universidade deve pintar-se / de negro, mulato, operário e 
camponês! / A educação é um direito, pois todo estudante conclama a 
sua vez! / Ou o povo invadirá e pintará com as cores que quiser! / Por 
vagas iguais a todos / Essa é a bandeira onde ela estiver! / LIVRE 
ACESSO À EDUCAÇÃO, LUTAR PARA GANHAR! / A PALAVRA 
DE ORDEM É / ABAIXO O VESTIBULAR! [ 2X ] / No conhecer há 
um latifúndio, / com cercas lucrativas que juntos vamos romper! / E 
quem não paga é excluído, / por que pro empresário sem dinheiro não 
tem vez! Sustentamos uma máfia de cursinhos, / diga não a esse funil! / 
Pois nossa luta pelo livre acesso / cresce em todo Brasil!” (Abaixo o 
Vestibular, faixa 3 do CD Democracia Vermelha, 2004). 

 

“Trata-se de uma saudação a todos os estudantes que nos acompanham e nos ouvem e 

da nossa vingança particular contra o processo injusto, elitista e antidemocrático que todos 

somos submetidos ao sonharmos com o ensino superior”, afirma Maia (2007). remetendo a 

causas mais contemporâneas e proletariado que vive nas periferias urbanas, sem acesso a 

estudo gratuito superior mas sobretudo ao básico, primário, fundamental ou de nível técnico. 
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O grupo surpreendentemente revela postura típica das elites. Como se o único modo de se 

promover socialmente fosse o ensino superior. Como se não existissem outras saídas para 

além do capital114. 

Os apelos, os vocativos, os chamamentos à causa libertária, igualitária, democrática e 

justiceira socialista caracterizam o trabalho da banda subversiva, contracultura de resistência 

ao mainstream tanto economicista, (neo)liberal, (neo)capitalista quanto ao establishment, ao 

jogo de cartas marcadas do mercado fonográfico das majors. Romper, resistir são as máximas 

do grupo que subverte no estilo musical e na postura ideológica trazendo o inimaginável para 

a atualidade, um retorno, um revival aos ideais tipicamente socialistas, cuspido, escancarado, 

de modo despudorado e duramente, quase sem adaptações. “Essa música, uma de nossas 

preferidas, é um desabafo sobre as contradições que lançam a gente pra luta. É um brado 

raivoso contra a apatia que toma conta das pessoas sob as asas do capitalismo. Um grito de 

auto-estima pra que nunca esqueçamos o porquê estamos lutando”, desabafa Camilo Maia, 

referindo-se à canção “Veja Agora Você Mesmo”, cujo título remete à máxima do ideal punk, 

‘do it yourself”, do faça você mesmo. 

“Você se arrisca por uma causa quando é jovem / Questionando toda 
ordem que lhe dão / Por que há uma paixão por mudança em sua alma / 
E nunca se entregou a opressão, armas em mão!!! / Veja agora você 
mesmo, / Como você vive / Veja agora você mesmo, / Quem comete o 
crime / Você cruzou esses braços em grandes greves / Contra um patrão 
que só quer ter / E hoje continuas explorado como um escravo / 
Lutando contra um inimigo que não podes ver / Quando você marcha 
em greves, passeatas / Nas veias de um sistema sem razão / Depois de 
confrontar militares adestrados / Foices e martelos reinarão / Hoje em 
meio ao tumulto / Nossa causa jaz num velho túmulo / Onde está a 
liberdade? / Onde está a igualdade? / E nas revoltas diantes dessas 
tropas, / Só vejo tijolos a voar / E nessa luta te prometo, camarada, / Sei 
que nós iremos nos vingar” (Veja Agora Você Mesmo, faixa 15, CD 
Democracia Vermelha, 2004, letra, Fred, música e arranjos, Magno) 
 

O verbo no imperativo “veja”, convoca a passar a enxergar, compreender, perceber. 

“Você”, “mesmo”, “camarada” invocam a um chamamento direto ao ouvinte, apreciador da 
                                                 
114 MÉSZÁROS, István. A Educação Para Além do Capital. São Paulo, SP: Boitempo, 2005. 
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música punkeira. Na base da pancada, do tapa na cara mesmo, são ditas as mensagens 

socialistas libertárias e justiceiras. “Vingar”, “confrontar”, “tijolos a voar”, sugerem luta 

armada, revolução à la “martelos” e “foices”, na base de pedradas. E de espancamentos 

ideológicos, impropérios urbanos disparados com ares de revolução, vomitados 

grosseiramente, sem legenda, em cortes secos, numa liguagem clip, pós-moderna. Sem 

travelling ou passeios de câmera, gradativos, contemplativos, pelas Histórias e as estórias. 

Tendo a exata lucidez da diferença entre elas, que há interpretações sobre os fatos, 

acontecimentos, verdades, olhares, percepções diversas, consideráveis, respeitáveis. Impor de 

modo impensado e leviano não é um bom caminho. Talvez uma das últimas saídas a recorrer. 

A desesperança, a angústia desvairada, o desistir, levaria a tamanha empreitada, retrocesso. 

Agredir, colocar apenas um lado dos fatos, um caminho, uma possibilidade é igualar-se, 

assemelhar-se aos opressores da época remontada, aos grilhões que aprisionavam 

consciências. Convocar é legítimo. Mas não impor. Denegrir aqueles que buscam outras 

pairagens tanto quanto edificantes. Expor ao ridículo. Difamar. Excluir. Apedrejar. Escantear. 

Separar. Isolar. Constituem atitudes eminentemente anti-democráticas. Estamos mais para 

uma democracia holográfica, multicor, espiralada. Com múltiplas e plurais feições, traços, 

influências, hibridismos, embricamentos, encruzilhadas. A partir desta ótica, passa a fazer 

sentido unir-se aos skinheads edificando e consolidando uma tal de “Brigada OI!”, em Recife, 

Pernambuco.  

Remeter a ícones típicos da causa “vermelha”, socialista, como Lenin, Stalin, Luiz 

Carlos Prestes, sem elucidá-los, contextualizá-los, redimensioná-los, fazendo a (re)leitura 

necessária, transpondo-os ao momento atual, adequando-os às causas sociais urgentes, 

clementes, como o tráfico de drogas e de armas nos morros e favelas; turismo sexual, 

prostituição infantil, tráfico de seres humanos; combate às DST/Aids, sexo seguro, camisinha, 

prevenção; síndrome do pânico, câncer, distúrbios como anorexia, bulimia, transtorno 
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obssesivo compulsivo (T.O.C); fome e miséria; taxas e tributos abusivos como o CPMF, o 

IOF; neocolonialismo praticado pelas transnacionais; e diversos outros males pós-modernos 

enfrentados por nações ditas periféricas pelo grupo apelidado de “G8” composto pelas oito 

nações mais abastados do mundo, composto por países, como Inglaterra, Estados Unidos, 

Alemanha, França, dentre outros.  

Deste modo, os “patrões” e os “empregados” na contemporaneidade ganham 

proporções e dimensões globalizantes. Nações subalternas, submissas, monopolizadas, 

enculturadas. Pouco estimuladas a serem autênticas, originais, regionais, locais. E cada vez 

mais do mundo, globalizadas, universalizadas, transfiguradas, descaracterizadas. Urge 

atualizar “patrões”, elitizados e “empregados”, operariados. O caldeirão global aglomera 

diferenças, justapõe, numa espécie de bricolagem. Situações sociais hoje em dia encontram-se 

difusas. Os desafios estão amenizados, estancados, amortecidos, anestesiados. Envolvidos por 

densa bruma ideológica reinante, alienante, abduzidora.  

Portanto, o Subversivos deveria rever algumas posturas estilísticas e, sobretudo, 

conteudísticas, fazendo composições mais lúcidas e sagazes de maior amplidude, repercussão, 

em retórica e persussão. Letras oriundas de reflexões atualizadas, profundas, sinceras, 

devotadas, mas a partir de um upgrade respeitoso, responsável, emancipatório, das idéias 

socialistas engessadas. Para retirar ou amenizar, suavizar, o ranço, um desgaste natural, uma 

desatualização esmaecedora.  

Em tempo, não está sendo sugerida uma reforma ideológica, na essência e filosofia 

libertadora, igualitária, fraterna, coletiva, mas, sim, na forma e conteúdo com que se mostra e 

se revela. Não dá para repetí-la mas reinventá-la, resultado de releituras, compreensões mais 

profundas à luz dos fatos atuais, fazendo conexões, iluminuras sob a tela do ideal libertário 

original, levando em consideração e contextualizando por meio das conjunturas sócio-

econômica-culturais contemporâneas. Considerando que a audiência domina os códigos 
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fluentemente. Sabe-se que a revolução em tempos de neocolonialismo por intermédio de 

manancial simbólico, intangível, abstrato, impalpável, volatilizado.  

A mensagem socialista cantada e tocada em ritmo de punk rock adquire um forte apelo 

emocional e experencial. Shows e venda de CDs de modo subversivo, nada mainstreams, 

remetem à uma atmosfera revolucionária, às escondidas, nos subterrâneos de establishment 

que predomina, arrasta, ‘dulcifica’, conforma, abestalhando o ser, tornando-o manipulável, 

risível, caranguejos sem cérebro funcionando azeitado, instigado. 

Como se não existissem outras saídas para a situação atual caracterizada por um 

consumerismo exacerbado, de um esfacelamento das instituições sociais, e um esmorecimento 

dos valores morais e espirituais. É imposta, gritada, metralhada, apenas a possibilidade de 

fazer vir à tona uma democracia vermelha, como um derradeiro suspiro lázarístico em 

adormecimento. Ser, agir e estar nos moldes de um socialismo aparentemente antigo, 

antiquado. Duro, enraivecido. Ao invés de persuasivo, contundente.  

Num cenário contemporâneo multifacetado, repleto de tensões e disputas, resta ainda a 

prática filosófica de um neomarxismo, de um socialismo reformado. Com foco em ação, 

atitude, é bem verdade, mas oriundas de processos de reflexões e de transmutações íntimas e 

coletivas que as antecedem, acompanham e consolidam. Sendo, portanto, radicalmente 

humanitário e não segregador. Em respeito às intersubjetividades. 

 O Socialismo pregado pelo Subversivos ocorre da forma mais brutal, animalesca, com 

ares revolucionários, mas medonha. Chega a beirar uma determinada ingenuidade perante as 

‘forças ocultas’, ‘as mãos invisíveis’, potentes, desnorteadoras, avassaladoras dos mercados. 

Aqueles que costumeiramente ligam, assistem, absorvem, reproduzem, o conteúdo televisivo, 

e da mídia em geral, não se encontram fadados necessariamente à alienação. Ter contato, estar 

antenado, plugado, in, online, diante das inovações tecnológicas sobretudos nos media, 

adotando postura reflexiva diante das mensagens é um modo sensato e perspicaz de reverter o 
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jogo ao seu favor, retomar o direcionamento, do quem serve quem ou o quê, ou a quais 

propósitos.  

Se está debaixo de uma enxurrada cultural globalizante e ácida não é para se deixar 

inundar alienantemente. Mas, se planejar para aproveitar, navegar, surfar, em marés boas ou 

más, “de jacaré” mesmo pegando as ondas e modismos culturais com o auxílio do próprio 

corpo - estruturas marginais, alternativas, undergrounds - que vai plainando, deslizando 

n’água, sem a ajuda de nenhum objeto flutuador; ora pegando carona no mainstream 

acelerando de bodyboard ou intercalando com braçadas à remo na canoa; ora de windsurf ou à 

caiaque; ora de iate ou em jangada; ora de transatlântico ou à la jet sky. Sonoridades que ora 

subvertem mas que em geral acompanham o ritmo sonoro da banda que passa, que toca e é 

vista, apreciada, consumida pelas massas alienadas, alienantes.    

A “onda” do pós-mangue talvez não seja a de subverter, romper. Mas, sim, de fincar a 

antena parabólica, na lama, no asfalto, nas lavouras. Um outro aspecto relevante neste 

processo pode ser atribuído ao modo como as bandas roqueiras, regionais, locais, universais, 

subversivas ou não, se utilizam dos meios de comunicação para se promoverem. De massa, ou 

até mesmo e sobretudo os tidos como “marginais”, alternativos, simbolizados por editora de 

zines como a Livrinho de Papel Finíssimo capitaneada pelo subversivo, Camilo Maia, e 

iniciativas de rádios comunitárias, como a Alto Falante – situada no Alto José do Pinho, e que 

tem como um dos principais líderes Canibal, do Devotos – podem constituir fundamentais 

instrumentos de revolução libertária, igualitária, fraternária, se conduzidos (e utilizados) com 

destreza e sagacidade.     

Na instigação, na “onda” socialista pós-punk roqueira só vai quem já morreu. A 

situação é exposta, narrada, como num roteiro cinematográfico transposto sem técnica, falta 

ternura, ilusão, magia, encantamento. A teoria marxista está por demais brutalizada. 

Afastando o público ao invés de envolvê-lo, promover a experenciação, a acolhida.  
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Canto e música subversiva para ser consumida por pares, num grupo seleto, elitista, 

segregário. Ditos, expressões, referências, figuras históricas, são utilizadas para cifrar a 

mensagem, para não se entender o discurso de pronto, hermético, fechado. Desagrega ao invés 

de unir, juntar, fortalecer a causa por demais nobre, democrática verdadeira, sincera. Por uma 

terra só, somos apenas um, aparente e superficialmente diferentes mas iguais nas essências 

propulsoras e mantenedoras, nos campos de luta interna e externa, nas relações de poder, 

alternâncias, incompletudes. 
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Parte V–Coda 115 
“O milagre da arte consiste em transfigurar 

a realidade, em mudar em sonho a matéria do 
mundo, esta casa construída de cacos,  

de restos, de pedra rude e de barro”  
- Ferreira Gullar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Inconclusas ou Errâncias Pós-

Modernas 
 

                                                 
115 CODA: cauda, rabo; na forma musical, uma seção no fim de uma peça, que leva ao final; na partitura musical, 
uma passagem separada para que o executante salte após repetir o início (D.C. al Coda) ou do sinal (D.S. al 
Coda). (LEONARD, Hal. Dicionário de Musical de Bolso, 1996, p.44) 
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Em relação às origens do pós-mangue observa-se que constitui apenas uma cena 

sobretudo musical mas também teatral, cinematográfica, como o filme de Cláudio Assis, 

Amarelo Manga; permeada por vestimentas típicas locais entremeadas por fuxicos, filé, renda 

de renascença ou de bilros e tecidos de material reciclado, como tampinhas de latinhas de 

alumínio e garrafas de plástico; gírias locais, estrangeirismos; estilos de ser, de estar e de 

parecer. Deste modo, o pós-mangue ainda não se consolida enquanto movimento cultural.  

A partir de então, neste estudo, adota-se o termo “Pós-Mangue”, com maiúsculas, para 

referir-se à cena musical que valoriza e perpetua o Mangue intencionalmente enquanto 

desdobramento; e “pós-mangue” com minúsculas para designar apenas o cenário artístico que 

se desenhou após o auge do Mangue, a partir da década de 2000. Haveria um declínio do 

Mangue? Ou apenas esta proposta foi reavaliada? Recontextualizada? Bandas desfizeram-se e 

reorganizaram-se em novos arranjos de integrantes, de composições, de gravadoras, e de 

selos, independentes ou não. Mainstream ou Underground, eis a questão? Independentemente 

de julgamentos mercadológicos, a cena é ora independente ora massificada. Foge a padrões 

estéticos pré-estabelecidos. Escorrega das regras e normas de divulgação e distribuição do 

antigo paradigma onde reinavam grandes gravadoras para optar por saídas flexíveis e amplas 

da nova economia. 

O Pós-Mangue revela-se, até certo ponto, desdobramento do Movimento Manguebeat 

na medida em que perpetua por meio de releituras atualizadas a proposta Mangue. 

Simbolizado por ícones contemporâneos da cultura popular pernambucana, tais como: Siba e 

a Fuloresta do Samba, ex-Mestre Ambrósio; Alessandra Leão, Isaar, ex-Comadre Fulorzinha 

e ambas fazendo carreira solo; Azabumba de Publius, Fim de Feira de Bruno Lins, forró pé-

de-serra que lembra a proposta da extinta banda Chão e Chinelo; além do som eminentemente 

regional dos Ticuqueiros, Pandeiro do Mestre, Coco Raízes de Arcoverde, Maciel Salu (filho 

de Mestre Salustiano), dentre outros. 
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Enquadrar apressadamente como Pós-Mangue algum estilo musical, por exemplo, 

apenas devido à relação tempo e espaço seria um equívoco desmensurável. É verdade que 

ocorrem ramificações manguísticas e modos de recontar e rememorar a proposta inicial de 

Chico Science, Fred Zero Quatro e Renato L. E por isso considera-se pós o que vem após o 

ápice do Mangue. A partir do século XXI, a idéia das manifestações genuinamente Pós-

Mangue passa a ser revisitar ritmos, instrumentos tidos como marginais, populares, 

considerados de “baixa” cultura, elevando as periféricas alfaias, agogôs, atabaques, ao 

patamar de consolidadas, globais, centrais, guitarras elétricas, baixos, baterias. 

A partir deste ponto de vista é um movimento que inicia na periferia e migra para o 

centro e nele se mantém. De modo que Faces do Subúrbio, Devotos (ex- do Ódio), têm espaço 

ainda na mídia mas enquanto excentricidades, símbolos de resistência. O Cordel do Fogo 

Encantando está no limiar entre uma fase e outra. Nascido em Arcoverde, zona agreste de 

Pernambuco, o grupo faz um som regional com pitadas contemporâneas, atualizadas, centrais. 

Tipo exportação para gregos e troianos verem, ouvirem e curtirem. É Pós-Mangue, ou não, o 

som produzido pelo Cordel? Bem, caracteriza-se deste modo no sentido de estarem situados 

no tempo e no espaço num momento após o ápice do Mangue. Pelo som regional revisitado 

que produzem. 

A cena roqueira independente é pós-mangue de ruptura. A parábola do filho pródigo 

invertida. Rebento que se despede do pai e da mãe que o gerou e vai tentar a vida em outras 

pairagens. Longe de ser conformismo, perpetuação, tradição, revela-se bastante diverso dos 

propósitos iniciais. Mostra-se multifacetado. Ora valoriza de modo incipiente algumas 

sonoridades regionais ora prefere em demasia sons de guitarras elétricas, baixos e baterias 

distorcidas. Ora funde local e global, dialoga, interage, ora rompe, subverte com os propósitos 

do Mangue de unir particular e universal. 
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O colorido regional desbota no som do rock da Vamoz! que nasce para ser global. 

Rompendo o vínculo com as raízes dos ritmos regionais para alçar vôos internacionais. 

Globalizando-se pelo conformismo e imitação. Menos vanguarda e mais acomodação diante 

dos ideais visionários manguísticos. As sonoridades produzidas atingem patamar e 

reconhecimento nacional mas são comparadas a bandas do exterior. As referências musicais 

citadas em entrevistas remetem a um som de fora, externo. As identidades locais são 

aculturadas por identidades universais globalizantes. A proposta é ser aceito por padrões 

globais de se fazer rock. E percebe-se o alto valor atribuídos aos estrangeirismos das letras 

compostas em inglês e até no estilo de compor idéias nos diálogos em entrevistas no MSN, ou 

recados e perfil no Orkut, com insistentes utilizações de empréstimos lingüísticos da lingua 

inglesa, permeados por interjeições como yeahp e nops. 

Os Subversivos constituem expoente dentre os analisados na questão ideológica. 

Declaradamente pós-punk rock socialistas, assumem o discurso do Partido Socialista 

Revolucionário. Não significando que os demais grupos analisados estejam imunes a 

partidarismos ideológicos. Mas essa é uma banda peculiar dentre as demais investigadas. O 

que propõe ou reinvindica o pós-mangue é a pluraridade cultural, a coexistência de estilos e 

ritmos distintos convivendo muitas vezes em um mesmo palco, evento, camarim. Convergem 

ideologias diversas em prol da liberdade de expressão, da democratização musical ampla e 

irrestrita. No caldeirão multifacetado, cabem playboys, punks, rockers. E mais, muito mais, 

emos, skins, grunges, clubbers. Mas também emboladores, cirandeiros, coquistas, forrozeiros.  

O pós-mangue é independente. Parente excomungado, relegado, rebelde do 

Manguebeat. Ora mantendo algum traço DNAzístico consangüíneo ora assemelhando-se a 

enxerto, proveta, adulteração, justaposição, fake, num parentesco quase que ‘por tabela’, 

aparentemente casuístico. Nas trocas de mercado, o pós-mangue vai além do Manguebeat. 

Inventa-o, subverte-o. Dribla as estratégias esmagadoras do mercado fonográfico e da 
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Indústria Cultural, não se rendendo ao domínio das majors, não se submetendo aos jabás das 

rádios, ou da divulgação midiática televisiva por meio do atalho das trilhas sonoras 

novelescas globais, SBTnianas, recordianas.  

O uso das novas tecnologias permite uma saída criativa e profícua. Utiliza-se sites, 

blogs, MySpace, Orkut, YouTube, para divulgar e disponibilizar gratuitamente letras, 

releases, fotos e, sobretudo, músicas em MP3, às vezes CDs inteiros. Desse modo, os recursos 

financeiros para manutenção das bandas independentes são oriundos de cachês de shows, 

vendas de CDs, DVDs, camisas, bottons. No caso dos Subversivos, acrescenta-se a esses itens 

a comercialização de fanzines. A maioria não vive de música. Retira o sustento de outras 

fontes, em geral, empregos temporários, freelancers, alguns possuem o próprio negócio outros 

são profissionais liberais, mas a maioria é composta por estudantes. 

O pós-mangue em si é carente de reinvidicações ideológicas mais aprofundadas e 

veementes, escancaradas, se comparado ao visionário e inebriante Manguebeat. Identifica-se 

que propõe o lema de forma uníssona do ‘faça você mesmo’. Isto é fato consumado e revela-

se no estilo subversivo e criativo comum aos analisados que encontram soluções inusitadas 

para driblar a dominação de grandes gravadoras e selos consagrados. Assim como o 

tecnobrega da banda Calypso, optam por carreira independente. Ainda com poucos recursos 

financeiros, redobram articulações e formação de redes virtuais e presenciais de contatos 

diversos, com produtores, empresários de eventos, distribuidores, e selos independentes. Os 

estúdios de gravação também têm um importante influência na concretização desta proposta 

independente apoiando desde ensaios, gravações e prensagem. 

Observa-se no Quadro 1 descrito abaixo, uma análise comparativa das bandas, 

Vamoz!, Subversivos e The Playboys resultante de confrontação do texto e do contexto 

observados nas etapas de contextualização e de análise textual: 
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                          Quadro I: Análise Comparativa das Bandas: Vamoz! Subversivos e The Playboys, 2007. 

 

Verifica-se que as bandas analisadas enquadram-se nos critérios iniciais de seleção 

adotados nesta pesquisa. Roqueiras, independentes mas que revelam um cenário pós-mangue 

apartado do Movimento Mangue da década de 1990. E apesar de apresentarem estilos 

diferenciados são emblemáticas para compreensão da cena roqueira independente atual em 

Pernambuco. 

Nem só de rock vive o (a)pós-mangue. Longe de ser uma cena roqueira apenas, 

evidencia-se uma pulsão e efervecência regional latente. Traduzidas nas inovadoras bandas 

Treminhão116 e Parafusa; nos neoforrozeiros, Chá de Zabumba, Fim de Feira, Forró 

Rabecado; nos coquistas, Samba de Coco Raízes de Arcoverde; com uma produção que 

                                                 
116 Treminhão: a banda surgiu com o objetivo de possuir uma sonoridade universal, mas com aquele toque de 
regionalidade, o que valoriza os nossos ritmos tradicionais, nordestinos, brasileiros. O grupo possui influências 
desde o movimento armorial até o jazz e o rock progressivo, passando pelo choro, maracatu, baião, frevo, 
caboclinho, cavalo-marinho, ciranda e coco. O resultado dessa fusão de ritmos e a maneira como são trabalhados 
é que traz a originalidade do grupo, que procura sempre dar ênfase ao improviso e a criatividade de seus 
integrantes. Os músicos vêm se apresentando em vários festivais e espaços culturais em todo Brasil. Disponível 
em: http://tramavirtual.uol.com.br/artista.jsp?id=20862. Acesso em: fev.2008. 
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revaloriza o regional, da cultura oral oriunda do meio rural, fazendo releituras das 

manifestações populares regionais, como o Cavalo-Marinho da Zona da Mata Pernambucana, 

revisitado por Alessandra Leão da Fundação Respeita Januário e Isaar, ex-DJ Dolores e Santa 

Massa, ex-Comadre Fulozinha – ambas em carreira solo; o inusitado som de Ticuqueiros de 

Sidclei; Maciel Salú, filho do famoso rabequeiro Mestre Salustiano; Siba e a Fuloresta do 

Samba, ex-Mestre Ambrósio; o inusitado trabalho de Tiné em Segura o Cordão; dentre outras 

revelações regionais. 

O que há de novo na cena musical recifense é a diversidade vívida, punjante e um 

aumento significativo do respeito às diferenças, ao menos por meio da tolerância. Por um 

lado, existem grupos radicais que não aceitam os roqueiros, fazem e consomem apenas 

música de raiz. Por outro, tribos urbanas que ignoram os movimentos regionais e o 

consideram baixa cultura. Mas a cada dia, florescem aparentes paradoxos como o grupo Cabra 

Alada, formado em sua maioria por brancos de classe média recifense, que produzem 

maracatu. Iniciativas como o Traga a sua Vazilha no Bairro do Recife forma cada vez um 

número maior de batuqueiros das mais diversas classes sócio-econômicas, sobretudo as mais 

abastadas. Resquícios do Movimento Manguebeat. Chico Science vibraria com estas fusões 

musicais, culturais, étnicas, ideológicas, se estivesse entre nós. Ele pregava uma antropofagia 

valorizando o local mas interligado a outros locais, formando o global, “de Pernambuco para 

o mundo”, respeitando os globais mas não se submetendo, subjugando a eles. Numa 

intersubjetividade, debate plural, troca de idéias multidimensional, não um monólogo ou tão 

somente diálogo mas diálogos plurais, vetorizados para variadas direções, em espiral e não 

planificados, em constante movimento, fluidez e não engessados, paralizadores.  

Nesse ponto, o Pós-Mangue é um Manguebeat ganhando cada vez mais ares de pós-

modernidade. A semente encontra-se na misturas de ritmos regionais com sons eletrificados, 

sampleados. Mas como árvore que cresce, ramifica, floresce, gera frutos vindouros, de 
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sabores e cores múltiplas. Adocicados, amargos, cítricos, aveludados, lisos, ruguentos. 

Multiplicidade de estilos musicais. Nem melhores e nem piores que o Mangue. Diferentes. 

Ora releituras contemporâneas do estilo anterior ora vanguardista, contracultura. 

Depois do Mangue tem-se a contracultura da proposta estabelecida, noventista. No 

século XXI, observa-se rupturas drásticas, brutais. Renega-se o regional pois torna-se ‘cult’ 

valorizar mais o que vem de fora. Oscilações, a cena é escorregadia. Aprendizado 

antropofágico. Vanguardismo e conformismo se misturam. Dependem do ângulo em que são 

analisados, do ponto que se toma por referência. Efervecência, errâncias. Tentativas, buscas, 

encontros, retomadas, partidas. A cultura como termômetro do social. Reveladora. Aponta 

becos, possibilidades de saída, labirintos, enclausuramentos. Nas reentrâncias e encruzilhadas 

do fazer e consumir música na cosmopolita recífilis, manguicéica desvairada, narcisista, 

revolucionária, subversiva, as considerações são inconclusas, errantes.  

A capenga tentativa de síntese diante do reconhecimento da complexidade da cena 

Pós-Mangue, e pós-mangue, ressoa incompletudes. Aborda-se o que é para si perceptível, 

reificador, portador e remetedor de sentidos. E os pós-mangues invisíveis? Os pós-rios, os 

pós-mares, os pós-lagos, pós-lagoas, pós-córregos, pós-fontes, pós-oceanos? E ainda o que 

não é mangue, estuário, o que não é terra molhada, escorregadio, o que é solo pedregoso e 

árido? A parte no todo e o todo na parte. A busca pelo utópico equlíbrio, o não-lugar 

inatingível, o conhecimento mais profundo possível do abstrato-subjetivo-impalpável-fumaça, 

da apreensão do cultural-imaginário-lúdico-mitificado, a religação de saberes.  

Na impossibilidade de abranger a completude, a totalidade, opta-se pela parte não 

apartada do todo, esmiuçada sem perder a liga, aberta e afastada zelosamente com respeito às 

diferenças, evitando deixar dilaceramentos irrecuperáveis, feridas escancaradas, macerações 

amputadoras. Provocando em quem observa e naquele que é observado, num jogo múltiplo, 

espelhado, de entreolhares, ora marcas ora registros ora cicatrizes.  
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O pós-punk revela-se menos agressivo e mais revolucionário. O Subversivos mostra-se 

mais conformidade do que resistência. Rompe pouco para o que propõe. Em melodia e letras 

previsíveis, entediantes na proposta socialista congelada, engessada dos tempos de Marx. 

Falta uma releitura contemporânea às temáticas. Ousadia e inventividade. A relação entre 

Subversivos e The Playboys é intrínseca, visceral. O primeiro diz-se punk e é formado por 

playboys, com raras exceções. E o segundo brinca de playboys mas são punks pós-modernos. 

Disparando com humor e sagacidade pérolas que incomodam diretamente niilistas, falsos 

moralistas, pseudointelectuais, roqueiros pegadores de menininhas. A proposta supostamente 

punk socialista do Subversivos é careta e limitada. Subverte pouco, ou quase nada. 

Comida requentada. Ideologia empoeirada e caduca. Válida, interessante mas precisando de 

atualização, contemporaneização. Leia-se ao invés de camponeses oprimidos, operários 

explorados, luta armada: tráfico de seres humanos, exploração de menor, dependência 

química; ao invés de soldados armados e força militar ditatorial: políticos engravatados e seus 

intermináveis conchavos, negociatas ilícitas, corrupção; ao invés de tortura e opressão: a 

síndrome do pânico, o câncer e a AIDS; ao invés de uma democracia vermelha: uma liberdade 

furta-cor, holográfica.  

Por um rock menos abrasivo e mais libertador, contemporâneo. Rock água com 

açúcar? Enternecedor? Dor de cotovelo? O Vamoz! revela-se uma banda de rock de som 

hardcore, pesado mas de letras melosas, adocicadas. As traduções das letras que eles insistem 

em manter na língua yankee - parecem ter sido feitas de modo literal, abruptamente, sem 

requintes, arrastadas do português para um inglês nível básico. Favorecem a compreensão do 

público falante de um português abrasileirado mas compromete em intensidade. Já que é para 

usar um idioma estrangeiro, let’s go! (tradução: vamoz!), fazendo juz ao modo de comunicar-

se dos gringos, honrando com composições feitas diretamente em inglês e não tão somente 

traduzidas com pouca técnica, de modo amador e irresponsável. A canção I Don’t Speak 
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Inglês revela a indignação do The Playboys com este tipo de empreitada. Caçoando de bandas 

que se metem a estrangeiros mas acabam não sendo nem gringos e nem nada. Ficam num 

entre-lugar musical, que não convencem, não alçam vôo, não decolam a não ser para Seatle 

(EUA). Nem vanguarda e nem experimentalismo musical. O Vamoz! está mais para repetição 

de padrões, mesmice, estrangeirismo gratuito, conformismo. Simboliza o velho revestido de 

novo, pouca inovação e inventividade. 

 Enfim, a ironia, o humor e a paródia podem ainda gerar sentidos que vão além de 

repúdio e aparente intolerância, o elogio, o reforço, a legitimação, a conformismos. The 

Playboys vem salvar a pesquisa mapeando os pontos nelvrágicos da nova cena musical. Sem 

dó e nem piedade aponta equívocos, distorções, mediocridades. Na cozinha do pós-mangue, 

fala dos ingredientes, dá a receita mas não faz o bolo. Chuta o balde, desmonta o circo. E o 

seu fazer já é a própria reviravolta. Não propõe nada, denuncia. Para que se faça o novo, se 

abra caminhos para a inventividade real. Nada fake. Verdadeira, lúcida. The Playboys está no 

divisor de águas entre Pós-Mangue e o pós-mangue. Num entre-lugar atemporal. Transcende 

tempo e espaço. Fala do antes, do agora e do depois. Descortina novas possibilidades, 

inventividades sonoras, ideológicas. Neste aspecto é a mais vanguardista de todas as 

analisadas, a mais experimental. Representa ruptura, mudança, transfiguração. 

Na pós-modernidade quase não há absolutamente o preto ou o branco, tons de cinza, 

ou o absolutismo, purismo ou reducionismo, radicalismo de qualquer outra cor sem mistura, 

interligação, interação, sempre nuances de algos com reflexos de uns outros, furta-cor, 

hologramas existenciais avassaladores, movediços, fugidios, espiralados. Assim se descortina 

um pós-mangue revelador, emancipado, independente. Apartado do ranço manguístico de 

outrora. Batendo asas para voar raso. Em total discrepância com a proposta emancipadora 

Mangue, o pós-mangue conforma, cerceia, limita, engessa, aniquila. Torna-nos presa fácil aos 

novos modelos de neocolonialismo. Descaracteriza-nos. Enfraquece-nos. Empobrece-nos. Faz 
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perder novamente o rumo. Abandonando num ostracismo obscuro, hermético. Som feito por 

nós para um outro ver. Como se o som da gente fosse fraco, incapaz, insuficiente.  

Sonoridades exóticas, extraordinárias. Há de existir uma era em que os batuques, 

afoxés, forró-pé-de-serra, os cocos, as emboladas, os repentes, reinarão e serão aplaudidos de 

pé com veemência. Bravo, bravíssimo. Viva a cena Pós-Mangue que se faz com DNA 

Mangue do mais puro varão e (re)produtor rítmico por excelência Chico Science, referência 

local, nacional e mundial. Empreendedor nato, inventivo, visionário, encorajador. Valei-me 

Nossa Senhora dos sons regionais. Valei-me todos os santos e não santos. Que essa terra sabe 

mostrar o valor que tem com sotaque. Com ou sem intermédios, intermediários. Do som 

falado e tocado pelos simples, assim nos guetos, nas cirandas, nos terreiros, nos pátios e 

palcos improvisados, da beira-do-mar ao sertão pernambucano. Da Lama ao Caos. Do Caos à 

Lama. Ciclos. Ouroborus. Um homem roubado, de suas raízes e regionalidades, nunca se 

engana. Porque desorganizando posso me organizar. Porque me organizando posso 

desorganizar. Que o caos fecundo (im)plantado nas raízes do mangue da mauricéica recífilis 

fertilize as emoções e pulsões de cada um impulsionando-o ao caos e de volta à ordem num 

ciclo contínuo de aprendizados, revisitas, rupturas, retomadas, calmarias, incompletudes.  
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Caranguejos com Cérebro 
 
(Por Chico Science, Fred Zero Quatro, Renato L, 1992) 
 
 
Mangue - O conceito 
 
Estuário. Parte terminal de um rio ou lagoa. Porção de rio com água salobra. Em suas margens 
se encontram os manguezais, comunidades de plantas tropicais ou subtropicais inundadas 
pelos movimentos dos mares. Pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a água 
salgada, os mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo. 
Estima-se que duas mil espécies de microorganismos e animais vertebrados e invertebrados 
estejam associados à vegetação do mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação 
para dois terços da produção anual de pescados do mundo inteiro. Pelo menos oitenta espécies 
comercialmente importantes dependem dos alagadiços costeiros. 
Não é por acaso que os mangues são considerados um elo básico da cadeia alimentar marinha. 
Apesar das muriçocas, mosquitos e mutucas, inimigos das donas-de-casa, para os cientistas os 
mangues são tidos como os símbolos de fertilidade, diversidade e riqueza. 
 
 
Manguetown - A cidade 
 
A planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada, é cortada por seis rios. Após a 
expulsão dos holandeses, no século XVII, a (ex) cidade "maurícia" passou a crescer 
desordenadamente as custas do aterramento indiscriminado e da destruição dos seus 
manguezais. 
Em contrapartida, o desvairio irresistível de uma cínica noção de "progresso", que elevou a 
cidade ao posto de "metrópole" do Nordeste, não tardou a revelar sua fragilidade. 
Bastaram pequenas mudanças nos "ventos" da história para que os primeiros sinais de 
esclerose econômica se manifestassem no início dos anos 60. Nos últimos trinta anos a 
síndrome da estagnação, aliada à permanência do mito da "metrópole", só tem levado ao 
agravamento acelerado do quadro de miséria e caos urbano. O Recife detém hoje o maior 
índice de desemprego do país. Mais da metade dos seus habitantes moram em favelas e 
alagados. Segundo um instituto de estudos populacionais de Washington, é hoje a quarta pior 
cidade do mundo para se viver. 
 
Mangue - A cena 
 
Emergência! Um choque rápido, ou o Recife morre de infarto! Não é preciso ser médico pra 
saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O 
modo mais rápido também, de infartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é matar 
os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão crônica que 
paraliza os cidadãos? Como devolver o ânimo deslobotomizar e recarregar as baterias da 
cidade? Simples! Basta injetar um pouco da energia na lama e estimular o que ainda resta de 
fertilidade nas veias do Recife. 
Em meados de 91 começou a ser gerado e articulado em vários pontos da cidade um núcleo de 
pesquisa e produção de idéias pop. O objetivo é engendrar um "circuito energético", capaz de 
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conectar as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. 
Imagem símbolo, uma antena parabólica enfiada na lama. 
Os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados em: quadrinhos, tv interativa, anti-
psiquiatra, Bezerra da Silva, Hip Hop, midiotia, artismo, música de rua, John Coltrane, acaso, 
sexo não-virtual, conflitos étnicos e todos os avanços da química aplicada no terreno da 
alteração e expansão da consciência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B: SEGUNDO MANIFESTO MANGUE 
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Quanto vale uma vida 
(Por Zero Quatro, com colaboração de Renato L) 
 
 
Longa vida ao Groove 
 
Os alquimistas estão chorando. A indignação ruidosa de Lúcio Maia com a ferocidade 
carniceira da imprensa nos faz lembrar que nem tudo tem que ser movido a cinismo e 
oportunismo no - cada vez mais - cínico e vulgar circuito pop. 
 
Antes de mais nada, salve Lúcio, Jorge, Dengue, Gilmar, Toca, Gira e Pupilo. Salve Paulo 
André e longa vida ao Nação Zumbi, com seu groove imbatível, mix epidêmico e urgente de 
química e magia que cedo ou tarde vai varrer o mundo! 
 
A primeira vez que vimos Chico juntando a Loustal com o Lamento Negro (o embrião do que 
seria a Nação Zumbi, ainda no início de 91), comentamos arrepiados, eu e Renato L. : "não 
importa que estejamos no fim do mundo e sem dinheiro no bolso; não tem errada, não há nada 
no mundo que possa deter esse som!" Na nossa ficha, constava a produção de vários 
programas de Rock na cidade, onde nos esforçávamos para mostrar sons novos e interessantes 
de todos os cantos do mundo. E não havia dúvida de que naquele momento estávamos diante 
de algo absurdamente novo e irresistível. Começamos imediatamente a viajar num conceito 
capaz de colocar o Recife no mapa.Claro que houve momentos nos últimos anos em que 
chegamos a pensar que talvez tivéssemos ajudado a criar uma espécie de monstro 
incontrolável. Mas hoje sabemos que agimos bem, não poderíamos agir de outro modo. 
 
 
- E agora, mangueboys? 
Chico era referência e inspiração para muita gente, talvez para toda uma geração de 
recifenses. E a perda para a Nação Zumbi é irreparável em termos de carisma, energia vocal, 
gestual, etc. Ninguém questiona isso. Mas o que muita gente esquece é que a fórmula criada 
por Chico tinha uma base muito sólida em termos de cozinha, acompanhamento, groove. A 
maioria das pessoas desconhece alguns fatos. Quando eu conheci Francisco França, ele era o 
lado mais extrovertido da mais nova dupla do barulho da cidade. Chico e Jorge eram 
inseparáveis como unha e carne, egressos da "Legião Hip Hop", que reunia no final dos anos 
80, alguns dos melhores dançarinos e djs que o Recife já conheceu ( alguém aí já viu Jorge Du 
Peixe dançando "street"? A galera que hoje em dia ensina funk nas academias de dança não 
daria nem pro caldo...). 
 
Jorge sempre foi um pouco mais tímido, mas não menos engraçado, e os dois se completavam 
em termos de gosto, idéias, visão e criatividade. Chico sempre teve mais iniciativa e era, 
como todos sabemos, um letrista formidável. Mas alguém aí se lembra quem é o autor da letra 
do clássico "Maracatu de Tiro Certeiro"? Isso mesmo, Jorge Du Peixe... 
 
Quanto a Lúcio Maia, qualquer um que acompanhe a Guitar Player, sabe que é cada vez 
maior o número de pessoas que o consideram um dos mais talentosos e ecléticos guitarristas 
brasileiros, uma verdadeira revelação dos últimos tempos. Dengue, então, é aquele baixista 
contido, discreto, mas super-eficiente. Desde os tempos do Loustal, ele sempre conseguiu 
encaixar a levada perfeita para o estilo fragmentado dos versos de Chico. E quanto aos 
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tambores e à bateria, nem é preciso comentar. Não se via, no rock and roll, uma engrenagem 
tão potente e envenenada desde a morte de John Bonham. 
 
Quando toda a crítica brasileira caiu de quatro sob o impacto avassalador do "Da Lama ao 
Caos", houve no Recife quem apostasse que Chico despontaria em carreira solo já no segundo 
disco. Argumentavam que, por um lado Chico tinha luz própria de sobra e por outro a fórmula 
do Nação Zumbi não renderia mais nada interessante, pois já teria se esgotado. Eu e Renato 
torcemos para que acontecesse o contrário, para que Chico não se rendesse à vaidade pessoal 
e injetasse todo gás possível no fortalecimento da banda. Ele não decepcionou, mostrou que 
não era nem um pouco ingênuo ou deslumbrado e que sabia muito bem do que precisava para 
se manter no topo. O resultado foi o brilhante "Afrociberdelia", um trabalho coletivo - com 
Lúcio mais ativo do que nunca do que nunca na produção. 
 
Portanto, se existe uma banda que tem total autoridade e potencial para ocupar condignamente 
o lugar que o inesquecível Chico Science deixou vago no topo, essa banda é sem dúvida a 
Nação Zumbi. Por sinal, o próprio Chico nem cogitava em dar por esgotado o formato da 
banda, tanto que já planejava entrar com os brothers no estúdio ainda este ano para gravar o 
terceiro disco. LONGA VIDA AO GROOVE!!! 
 
 
Buscando respostas 
"Something is happening here, but you don´t know what it is. Do you, Mr Jones?" Essa frase 
de Bob Dylan me vem à mente sempre que eu penso no tom de alguns comentários 
publicados nos maiores jornais do país a respeito da morte de Chico. Talvez com intenção de 
pintar o fato com as cores mais chocantes, expurgando, assim, a dor e a revolta da perda, as 
matérias acabavam invariavelmente emitindo um tom derrotista ou até desolador. 
 
Se o caso é especular sobre o que pode acontecer daqui em diante, o mais oportuno seria 
tentar identificar na história do Pop, fatos ou situações semelhantes que possam servir de 
exemplos. Em se tratando de movimentos de cultura Pop; gerados em focos isolados; situados 
na periferia do mercado; e com reconhecimento mundial, os fenômenos mais correlatos ao 
Mangue Beat que se tem notícia - ainda que os estágios de desenvolvimentos sejam distintos - 
são a Jamaica pós-Bob Marley e Salvador pós-Tropicalismo. 
 
Sobre Salvador, minha experiência como mangueboy me diz que o Tropicalismo não surgiu lá 
por acaso. Nada no mundo poderia ter impedido o caldo cultural da cidade de gerar 
posteriormente ( e na sequencia ) os Novos Baianos, A Cor do Som, os trios elétricos, a Axé 
Music, o Samba - Reggae, a Timbalada, etc. 
 
Também não foi por milagre que a Jamaica se tornou berço do Calipso, do Ska, do Reggae, 
do Dub, do Raggamuffin e de todas as variantes do Dancehall que hoje, quase 20 anos depois 
da morte de Marley, contaminam as paradas de sucesso de todo o mundo. 
 
Esses dois fenômenos foram condicionados por combinações específicas de fatores 
geográficos, econômicos, políticos, sociológicos, antropológicos, enfim, culturais, cuja 
história eu não seria capaz de analisar. Mas em se tratando de focos isolados que a partir de 
um determinado estímulo geram uma reação em cadeia capaz de contaminar toda a história 
futura de uma comunidade, meu depoimento talvez possa ser útil. 
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Uma visita muito especial 
Lembro-me muito bem do nervosismo que tomou conta da cidade quando, em 93 (logo após o 
primeiro Abril Pro Rock), a diretoria da Sony anunciou que mandaria um representante ao 
Recife para contratar Chico Science... Fun! Fun! Zoeira Total! Diversão a qualquer custo, e a 
mais barulhenta possível! Esse havia sido o nosso lema quando, dois anos antes, sentindo o 
descompasso - o fundo do poço, o infarto iminente - , resolvêramos tentar de tudo para 
detonar adrenalina no coração deprimido da cidade. Depois de vários shows e eventos muito 
bem sucedidos, e do manifesto "Caranguejos com Cérebro" ( que transformou, de uma hora 
para outra centenas de arruaceiros inocentes em "mangueboys" militantes ), parecia que a 
cidade realmente começava a despertar do coma profundo em que esteve mergulhada desde o 
início da guerra dos 80. 
 
Parêntese: não é exagero. Segundo os levantamentos mensais do DIEESE, Recife conseguiu 
manter sem muito esforço a impressionante e isolada posição de campeã nacional do 
desemprego e da inflação por nada menos que dez anos seguidos!!! Imaginem o efeito 
devastador que uma situação como essa pode provocar na alma de uma comunidade com mais 
de 400 anos de história e que só neste século havia gerado nomes da dimensão de Manuel 
Bandeira, Gilberto Freyre, Josué de Castro e João Cabral de Melo Neto. Para nós, que mal 
havíamos saído da adolescência só restavam duas saídas: tentar uma bolsa na Europa ou 
ganhar as ruas... 
 
Então, a chegada da Sony representava uma espécie de prêmio coletivo. O significado 
simbólico era que finalmente podia estar se abrindo um canal de comunicação direta com o 
mercado mundial, como os caranguejos do asfalto haviam almejado em seu primeiro 
manifesto. Para todos os agentes e operadores culturais que viam seu talento e potencial 
atrofiados pela desmotivação, era o estímulo concreto que faltava. Afinal, queiram ou não, 
discos pop lançados por multinacionais movimentam várias áreas de expressão ao mesmo 
tempo: moda, fotografia, design, produção gráfica, vídeos, relações públicas, assessoria, 
imprensa, marketing, música,etc. 
 
Daí em diante, pode-se dizer que teve início um efetivo "renascimento" recifense. Todo 
mundo gritou mãos à obra! e partiu para o ataque. As ruas viraram passarelas de estilistas 
independentes; bandas pipocaram em cada esquina; palcos foram improvisados em todos os 
bares; fitas demo e clipes novos eram lançados toda semana, e assim por diante, gerando uma 
verdadeira cooperativa multimídia autônoma e explosiva, que não parava de crescer e 
mobilizar toda a cidade. De headbangers a mauricinhos, de punks a líderes comunitários, de 
surfistas a professores acadêmicos, ninguém ficou de fora. Para se ter uma idéia, a frase " 
computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro" ( Mundo Livre SA ) virou tema de redação 
de vestibular de uma faculdade local. 
 
 
Manguetown, 5 anos depois 
O renascimento segue de vento em popa. A noite mais concorrida do último Abril Pro Rock 
foi a que reuniu três bandas locais. Mais de cinco mil pessoas pagaram ingresso e enfrentaram 
uma chuva intensa para aplaudir e cantar junto com Mundo Livre SA, Mestre Ambrósio e 
Chico Science e Nação Zumbi. O festival "Viva a Música", realizado em setembro passado, 
reuniu mais de 50 novas bandas. O disco de estréia da campeã, Dona Margarida Pereira e os 
Fulanos, está em fase de gravação. O programa Mangue Beat (Caetés FM 99.1) ocupa há 2 
anos os primeiros lugares de audiência, tocando fitas demo e lançamentos locais, além de 
novidades de todos os cantos do planeta. O "Manguetronic", um programa de rádio idealizado 
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especialmente para a Internet, vem se firmando como um dos sites mais acessados do 
Universo on Line. Os últimos cds do Chico Science e Nação Zumbi e do Mundo Livre SA e a 
estréia do Mestre Ambrósio figuraram na lista dos dez melhores do ano da revista Showbizz. 
Estão em fase de finalização os aguardados albuns de estréia das bandas Eddie e Devotos do 
Ódio. O Abril pro Rock 97 entrou pela primeira vez no calendário de eventos oficiais do 
Estado, ganhando assim uma ampla divulgação nacional e uma infra-estrutura mais 
organizada. A estréia em longa-metragem dos cineastas pernambucanos Lírio Ferreira e Paulo 
Caldas - o filme "O Baile Perfumado", cuja trilha é assinada por Chico Science, Siba (do 
Mestre Ambrósio) e Zero Quatro - ganhou vários prêmios, entre eles o de melhor filme, no 
último Festival de Cinema de Brasília. O estilista Eduardo Ferreira já recebeu vários prêmios 
nas últimas edições do Phytoervas Fashion. O Mundo Livre S.A. acaba de fazer 4 shows e um 
clipe no México, devendo participar de vários festivais europeus no segundo semetre... 
 
(Pausa para respirar) 
 
Temos como objetivo imediato pressionar a Prefeitura do Recife para tirar do papel e colocar 
no ar a rádio Frei Caneca FM, uma emissora sem fins lucrativos cujo orçamento para 97, ao 
que parece, já foi aprovado pela C’mara Municipal. Afinal, o único e mais difícil obstáculo 
que ainda não superamos foi o das rádios comerciais. Sabemos que na Jamaica e em Salvador 
foi preciso o uso até de ações violentas para pressionar os disc - jóckeis. No estágio atual, não 
achamos que recursos sejam necessários. O Popspace não é invulnerável e a história está do 
nosso lado. 
 
Quem acompanhou no Recife as últimas homenagens a Chico, sentiu a força de um 
compromisso coletivo. Hoje cada recifense tem no olhar um pouco de guerrilheiro da Frente 
Pop de Libertação. E o recado que queremos enviar para o mundo não é muito diferente 
daquele que nos mandam as comunidades indígenas de Chiapas- que têm no subcomandante 
Marcos o seu porta-voz. VIVA SANDINO! VIVA ZAPATA! VIVA ZUMBI! A utopia 
continua... 
 
"- Quanto vale a vida de um homem, em quanto cada um avalia a sua própria vida, a troco de 
quê está disposto a mudá - la? Nós avaliamos muito alto o preço de nossas vidas. Valem um 
mundo melhor, nada menos. Homens e mulheres, dispostos a dar suas vidas, têm direito a 
pedir tanto quanto valem. Há os que avaliam suas vidas por uma quantidade de dinheiro, mas 
nós a avaliamos pelo mundo, esse é o custo do nosso sangue..." (Subcomandante Marcos) 
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APÊNDICE A: QUESTÕES DE MÉTODO 
 

 
1. Do Método  

 
 

O Pós-Mangue é investigado enquanto fenômeno. Consistindo em uma “onda” 

contemporânea que vem configurando o cenário cultural recifense sobretudo após o 

surgimento do Movimento Manguebeat, na década de 90, revelando-se norteador para a 

compreensão do cotidiano117. Quanto ao método, observa-se dois momentos na elaboração da 

pesquisa: a contextualização e a análise. 

 
 
1.1 Contextualização 

Em um primeiro momento, que se estende de dezembro de 2006 a dezembro de 2007, 

opta-se por contextualizar a cena pós-mangue buscando comprendê-la a partir de festivais, 

shows, congressos, entrevistas televisivas, ou divulgadas em revistas e jornais, apresentação 

de bandas em bares e locais alternativos, sites, blogs, MySpace, Orkut.  

 

1.1.1 Congressos e Debates 

Eventos como o Feira Música Brasil, ocorrido no Bairro do Recife, em fevereiro de 

2007 juntamente com o Porto Musical, onde obteve-se informações sobre produção, 

distribuição, divulgação do mercado da música no Brasil e em outros países como Inglaterra, 

Estados Unidos e Bélgica. E ainda os debates do Coquetel Molotov apontam caminhos para a 

necessidade de um estudo aprofundado sobre o cenário independente da música 

                                                 
117 Cotidiano : a vida cotidiana não deve ser encarada como um “sistema”. Toda pessoa é criada num contexto 
cotidiano em que aprende a usar a linguagem comum, objetos “artificiais”, e adquire um certo conhecimento de 
formação que inclui fatos e valores, assim como a disposição de obedecer a normas e regras.(...) Os conflitos que 
ocorrem nessa esfera fazem parte de nossas “experiências de vida básicas” e podem desenvolver em nós 
necessidades pelas quais estamos dispostos a fazer reivindicações. Os padrões culturais e normativos não são 
absorvidos pelos sistemas e nem pelas esferas culturais(entendidas como a combinação de vários sistemas 
interligados). Isso é óbvio se considerarmos que existe um “etos solto”, um etos de formação, na sociedade, que 
informa as práticas dentro de todas as esferas e sistemas (HELLER, 1998, p.52-53). 
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pernambucana que se consolida há dez anos a partir do auge do Movimento Mangue, em 

1997, com o falecimento de Chico Science. 

A compreensão do funcionamento das engrenagens mainstreams e undergrounds da 

indústria da música auxilia na decisão em optar pelo estudo de bandas independentes locais. A 

primeira edição do Feira Música Brasil é realizada em Recife, Pernambuco, e conta com a 

presença de figuras emblemáticas da música mundial, como Peter Jenner, da Inglaterra, com 

apresentação sobre novas possibilidades de produção, divulgação e distribuição em um 

mercado online, François Pachet, da França, com palestra sobre música alternativa, Dmitri 

Vietze, Estados Unidos, abordando o tema comercialização da música em diversas culturas, 

Hanna Gorjaczkowska, da Bélgica, com palestra sobre internacionalização da música 

brasileira; e os palestrantes brasileiros, Maurício Tagliari, sobre a oportunidade de negócios 

para os independentes, Carlos Andrade, a percepção da arte pelo público, Fabrício Nobre da 

Abrafin (Associação Brasileira de Festivais Independentes). A percepção do mercado de 

música e da Economia da música no Brasil e no mundo começa a ser ampliada. As divisas 

entre o que é mainstream e o que é underground são difusas, movediças, escorregadias.  

O poderio das majors ainda se mantém só que de modo metaforzeado, um exemplo 

disso são as atividades da versão digital de uma das maiores gravadoras nacionais, a Trama 

Virtual, que atua com site oficial na Internet com perfis de bandas independentes recrutadas 

em todo o Brasil. Flexibilidade e adaptação, quebra de preconceitos estilísticos, ruptura com 

padrões tradicionais de se fazer, produzir, e comercializar música. Um forte impacto das 

novas tecnologias modifica estratégias de Marketing & Comunicação. Verifica-se uso intenso 

de sites para divulgação e downloads gratuitos, softwares de edição que fazem “mágicas” 

unindo sons produzidos por músicos que até já faleceram juntamente com outros músicos que 

produzem releituras de clássicos e restauração de músicas condenadas ao ostracismo e 
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esquecimento, tecnologias avançadas que possibilitam gravações a partir de estúdios móveis, 

dentre outros.  

A música da pós-modernidade se faz com base em novas tecnologias. E mais do que 

isto, é produzida, divulgada, distribuída e consumida por ávidos internautas online e offline 

em processos de inclusão e quebra de barreiras geográficas e de estilos sonoros. O som do 

Brasil e da África é consumido e apreciado em países europeus, asiáticos, por intermédio de 

gravadoras e selos alternativos como o Ziriguiboom da Crammed, na Bélgica, que divulgam 

Isaar, DJ Dolores e Aparelhagem, dentre outros.     

Além disso, os debates do Coquetel Molotov também foram preciosos para 

compreender a cena alternativa local, contando com a participação de Cannibal do Devotos 

(ex-do Ódio), representantes da Liga dos MC’s, e Camilo Maia, vocal do Subversivos, design 

e idealizador da editora Papel Finíssimo. Observa-se que a cena alternativa Pós-Mangue 

encontra-se disseminada nas produções musical, editorial, teatral, cinematográfica, nas artes 

plásticas, na arquitetura e ambientação, na moda, no jeito de pensar, vestir, comportar-se da 

geração pós-Chico Science.  

 

1.1.2 Mídia Televisiva, Impressa, Radiofônica, Cinematográfica e Internet 

Entrevistas com bandas locais foram observadas no programa de Roger de Renoir, o 

Sopa Diário, e o Estereoclipe, apresentado por Cannibal do Devotos (ex-do Ódio) e 

auxiliaram na percepção do cenário contemporâneo que se forma a partir do Mangue e após o 

Mangue. Nos jornais locais, observa-se sobretudo reportagens sobre a cena musical local 

divulgadas nos cadernos de cultura, na Folha de Pernambuco, o caderno “Programa”, com o 

jornalista e mestre em comunicação, Bruno Nogueira; no Jornal do Commercio, no Caderno 

C, com o jornalista e músico,  Marcos Toledo; e no Diario de Pernambuco, no Viver, com a 

jornalista e especialista em etnomusicologia, Michelle Assumpção. Na Internet, ocorrem 
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visitas à sites especializados como Rock Press, Revista Rolling Stones Brasil, MTV Brasil, 

Revista Continente Multicultural, e os mais alternativos, RecifeRock, Urbanaque, Zonapunk, 

Revista O Grito, Pop Up, Meio Desligado; além dos perfis das bandas e dos integrantes, 

vídeos e canções disponíveis para download, no MySpace, Orkut, YouTube e links em blogs 

de apreciadores e músicos da cena local em geral.  

Em relação a programas de rádio, destaca-se a divulgação de bandas locais na rádio 

universitária e a programação roqueira da Transamérica, com ênfase no rock nacional e 

internacional, com poucas oportunidades para a cena independente local já que as bandas 

escolhidas passam por um crivo das mídias ditas consagradas, como canções que já fizeram 

ou fazem parte das trilhas de novelas globais, por exemplo. No cinema nacional e local, as 

produções do cineasta global e pernambucano Guel Arraes e sua equipe, tais como “Lisbela e 

o Prisioneiro”, “O Coronel e o Lobisomem”; de Adriana Falcão, com o filme “A Máquina”; e 

de Cláudio Assis, com “Amarelo Manga”, privilegiam produções de grupos musicais locais 

como Comadre Fulozinha, Isaar, Sagrama, dentre outros. 

 

1.1.3 Shows em Festivais, Bares e Palcos Improvisados 

Em relação aos festivais analisados, observa-se a 4a.edição do Pré-AMP – resultado de 

parceria entre a ONG Articulação Musical Pernambucana (AMP) e a Secretaria de Cultura da 

Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) – que ocorre nas vésperas do carnaval em um palco 

instalado na Rua da Moeda e visa sobretudo revelar novos talentos musicais; o 12o. RecBeat, 

organizado pelo produtor Antônio Gutierrez, o Gutie, durante o período de carnaval, 

ocorrendo em palco localizado no Cais da Alfândega às margens do Rio Capibaribe, ao lado 

do Shopping Paço Alfândega, no Bairro do Recife; o Abril Pro Rock comemorando a 15a 

edição, ocorrendo sempre no mês de abril, no Centro de Convenções em Olinda, sob 

coordenação de Paulo André Pires; e o Coquetel Molotov, em sua 4a edição, em setembro, no 
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Centro de Convenções da UFPE, festival indie que ocorre sob a regência dos produtores: Ana 

Garcia, Jarmeson de Lima e Tathiana Nunes. Percebe-se que uma das bandas indie que está 

despontando é o Vamoz! representando um cenário alternativo roqueiro mas 

fundamentalmente composto por pessoas que gostam de freqüentar o U.K Pub em Boa 

Viagem, assistem a MTV, e curtem festivais de rock alternativo como o Coquetel Molotov. 

Antes de encontrar o Vamoz! no palco grande de um dos principais festivais indie de 

pernambuco, já haviam sido contemplados em shows até certo ponto “intimistas” num palco 

improvisado no bar U.K Pub, em Boa Viagem e no Burburinho, no Bairro do Recife. 

Constata-se que a cena roqueira independente se faz de bandas que estão nos festivais, como o 

Vamoz!, o Carfax, o Nuda, o Profiterolis. Mas também das bandas undergrounds, 

Subversivos, Punkaria e Brigada dos Lobos. 

 Para encontrar este tipo de produção musical que encontra-se à margem, faz-se 

necessário consultar os sites especializados como o RecifeRock, amigos roqueiros que curtem 

a cena musical, Orkut, blogs, MySpace. Ao assistir a um show do Subversivos no bar Novo 

Pina, na Rua da Moeda, observa-se que o cenário alternativo revela bem mais do que os 

shows divulgados em festivais e na mídia. Precisamos investigar o imaginário destas bandas 

visitando perfis de seus integrantes no site de relacionamento Orkut, permitindo que os 

músicos constatassem que foram visitados por meio do mecanismo não ocultar visitas, por 

meio de scraps ou recados deixados nos perfis ou adicionando-os no MSN para troca de 

idéias e informações em bate-papo virtuais. Deste modo, observa-se que a pesquisa foi 

realizada por meio de observação direta e a pesquisadora não se encontrava oculta.   

 Ao assistir o Festival Abril Pro Rock 2007, a banda The Playboys revelou-se 

irreverente e irônica à uma cena dita “pós-mangue”. Constituindo a primeira banda a ser 

escolhida para análise. Em seguida, o Vamoz! por meio de shows em bares locais, matérias 

publicadas na Rolling Stones Brasil e finalmente pela apresentação no Coquetel Molotov. Os 
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Subversivos são selecionados a partir de uma indicação de um conhecido, seguida de visita ao 

perfil no Orkut, no MySpace e à página oficial da banda na Internet. E, por útlimo, o debate 

sobre literatura marginal no Coquetel Molotov conduz até o vocalista, Camilo Maia, que 

comenta na ocasião sobre a proposta da banda e permite finalmente o acesso ao exemplar do 

CD Democracia Vermelha. Cuja divulgação ocorre sobretudo por meio de boca a boca e 

indicação de amigos, sendo a vendagem restrita aos shows, diretamente com os integrantes, 

ou sob encomenda no site da banda; não encontrando-se à venda nas lojas especializadas 

como Passa-Disco, Oficina da Música, Gramofone dentre outras. 

 

 1.1.4 Seleção das Bandas 

A partir da contextualização, observa-se que na cena pós-mangue predomina um estilo 

musical genuinamente roqueiro e independente. Deste modo, a escolha das bandas a serem 

analisadas ocorre sobretudo a partir de três critérios primordiais de seleção: 1) fazer parte da 

cena roqueira independente pernambucana, tocando sobretudo em festivais locais e/ou em 

espaços considerados alternativos (como bares, palcos improvisados etc); 2) ser considerada 

banda “independente”, pelo fato de optar por soluções “alternativas” de produção, 

divulgação, distribuição – driblando o chamado mainstream da indústria da música e as 

estratégias convencionais de se fazer música e de divulgá-la e distribuí-la por meio das 

grandes gravadoras, consideradas majors; sendo “independente” em relação ao modo de 

relacionar-se com o mercado da música local, regional, nacional, gravando a partir de 

recursos próprios, na maioria das vezes sem incentivos culturais, gravando, divulgando e 

distribuindo suas produções a partir de selos, gravadoras e distribuidoras independentes ou 

por meio do famoso “do it yourself”, ou seja, faça você mesmo; 3) uso intensivo de novas 

tecnologias (sites, blogs, MySpace, Orkut) para divulgação e distribuição da produção 

musical. 
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 Escolhe-se, portanto, para análise três bandas roqueiras independentes: Vamoz!, que 

se auto-intitula uma banda que faz o “mais puro rock”, representante da cena indie; The 

Playboys que fazem um som com estilos diversos mas que predomina o rock nas canções 

irreverentes e reveladoras de uma cena pós-mangue difusa, escorregadia, principal banda 

independente, de paródia e ironia ao movimento Mangue; Subversivos, que se dizem “pós-

punk rock socialista”, banda punk, genuinamente underground com produção, distribuição e 

divulgação precárias. 

 

1.1.5 Constituição do Corpus 

A constituição do corpus ocorre por meio de material coletado em congressos, 

festivais, shows, entrevistas, sites das bandas analisadas: Vamoz!, The Playboys, Subversivos. 

Sobretudo a partir dos encartes contidos nos CDs com as letras das músicas, produtores, 

estúdios, datas de gravação e lançamento, participações especiais, patrocínios, 

agradecimentos, programação visual utilizada pela banda, dentre outros. Algumas canções 

não se encontram nos CDs e DVDs mas estão disponíveis para download nos sites oficiais das 

bandas ou em sites especializados. 

No Vamoz! percebe-se uma maior facilidade de acesso às informações. No site oficial 

da banda, é possível encontrar desde CDs na íntegra para download, fotos, matérias 

publicadas sobre a banda (clipagem) e espaço para contato, sugestões, comentários e envio de 

CDs, DVDs, camisas. As reportagens sobre a banda auxilia bastante na compreensão da 

trajetória dos integrantes do grupo e as diversas formações anteriores. Em uma das matérias, 

havia um faixa-a-faixa (comentário detalhado de como surgiram as canções, contextualizando 

o momento da banda, inspirações, dentre outros) do CD lançado em 2007, intitulado Damned 

Rock’n’Roll que passa a nortear o rumo da pesquisa ao ponto de ser solicitado às outras 

bandas, The Playboys e Subversivos, um faixa-a-faixa dos CDs lançados até o momento. Para 
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o Vamoz! a solicitação resume-se apenas na elaboração de um faixa-a-faixa também para o 

primeiro CD To The Gig on the Road, gravado no estúdio Mr.Mouse, em 2003. 

Na banda The Playboys, observa-se um vasto material nos CDs lançados. O primeiro 

“Brincando de Punk” já vem com encarte mas o segundo comemorativo e intitulado “Dez 

Anos Pedindo Mesada” não disponibiliza encartes contendo letras. Tornando-se necessário 

apelar para outras fontes como o site oficial da banda. Mas apenas musicas em formato MP3 

estavam disponíveis para download. O site Letras.mus.br auxilia na recuperação de algumas 

letras de canções não divulgadas nos CDs e tocadas apenas nos shows ao vivo, como Bananal, 

Anti-Herói, Sou Inteligente, Gertrudes, Grevinha, dentre outras. Os vídeos disponíveis no 

YouTube permitem conhecer de modo mais aprofundado o trabalho “social” da banda 

juntamente ao hospital psiquiátrico da Tamarineira, com o projeto TamaRock; além de vídeos 

“caseiros” e profissionais que registram aparições da banda com a canção Pancadão Armorial 

gravado em evento na Livraria Saraiva, “Monólogo aos Ouvidos dos Imitadores” e “Paulo 

André Não Me Ouve” com imagens de shows que ocorreram antes da apoteose no Abril Pro 

Rock 2007. Vídeos que antecipam a performática desenvoltura de palco da banda para 

aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistirem ao vivo algum dos shows exibidos 

em palcos simples armados em areias da Praia de Boa Viagem aos estúdios do Programa Sopa 

Diário de Roger. O site fornece pouco material para análise tendo sido necessário aquisição 

dos CDs e busca na Internet por mais conteúdo, como entrevistas em jornais locais e 

nacionais. Encontra-se maior divulgação na mídia na ocasião do protesto no Abril Pro Rock 

2005 em que a banda fez um show improvisado no chamado “Palco 3” do evento. Troca de e-

mails e visita aos perfis dos integrantes no Orkut e MySpace reforça a aquisição de mais 

elementos para o corpus a ser analisado.  

Os Subversivos constitui a banda que menos divulga o trabalho em canais tradicionais. 

Apenas o site oficial da banda, a sua comunidade no Orkut, o contato direto com o vocalista 
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Camilo Maia por e-mail e MSN possibilita uma coleta de dados importantes para o corpus. O 

CD Democracia Vermelha possui encarte esclarecedor mas as mudanças na composição da 

banda são informadas diretamente por Camilo Maia, principal contato durante a pesquisa, 

inclusive, avisando os shows a serem realizados e enviando listagens por e-mail contendo os 

integrantes atuais da banda e suas respectivas profissões ou afazeres. A ida ao show 

underground no bar Novo Pina auxilia na aquisição de fanzines, CDs de outras bandas 

alternativas punks, que compõem o Movimento Brigada OI!, capitaneado por Camilo Maia e 

sua trupe. Além disso, revistas, panfletos e jornais do Partido Revolucionário Socialista são 

adquiridos para compreender a ideologia defendida pela banda tanto nas canções quanto na 

atitude de palco e no cotidiano. Antes de prestigiar um dos shows, a divulgação gratuita de 

alguns vídeos da banda pelo YouTube torna viável apreciar o estilo punkadaria do 

Subversivos, com seus integrantes transvestidos de punk, e com letras gritadas que remetem 

com insistência a ideais extremistas, radicais, socialistas. 

Enfim, após coletar todos os CDs produzidos pelas bandas (com e sem encartes e 

respectivas letras) em suas versões originais, para que se tornasse possível analisar preço de 

venda ao consumidor final, qualidade, design e planejamento gráfico; DVD do Vamoz! 

encartado juntamente com o segundo CD; vídeos divulgados no Youtube; fotos das bandas 

nas suas diversas formações e momentos; matérias publicadas em jornais locais e nacionais; 

entrevistas em programas locais televisivos; sites das bandas, perfil no Orkut, MySpace e 

blogs; e sites de revistas eletrônicas, de jornais, portais de eventos relacionados à música em 

geral.  É que torna-se possível iniciar o segundo momento da pesquisa, a fase de análise. 

 

1.2 Análise Textual  

Prioriza-se, neste segundo momento, uma análise textual. A base dos resultados 

advêm de análise do corpus por meio das seguintes categorias analíticas: Resistência, 
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Vanguarda, Contracultura, Conformismo, Ruptura, Experimentalismo. A base dos resultados 

advém da análise textual mas a observação direta foi fundamental para contextualizar os 

personagens, o texto e o contexto da cena pós-mangue.  

O texto e o contexto são confrontados na pesquisa. Busca-se observar o dito e o não-

dito sobretudo nas letras das canções, mas também nas entrevistas concedidas aos jornais e 

revistas e nos depoimentos revelados em palco ou em sites. Analisa-se fundamentalmente 

fontes secundárias como encartes de CDs, sites, entrevistas publicadas na mídia.  

“Pesquisas qualitativas têm cada vez mais se utilizado de 
análises textuais. Seja partindo de textos já existentes, seja 
produzindo material de análise a partir de entrevistas e 
observações, a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a 
compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma 
análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação, isto é, não 
pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao 
final da pesquisa; a intenção é a compreensão” (MORAES, 
2003, p.191) 
       

 

Deste modo, faz-se necessário investigar o Pós-Mangue a partir de observação direta 

seguida de contextualização e análise. De acordo com Moraes (2003), nesta abordagem de 

análise organizou-se argumentos em torno de quatro focos. Os três primeiros compõem um 

ciclo, no qual se constituem como elementos principais: desmontagem dos textos; 

estabelecimento de relações; captando o novo emergente. 

Na desmontagem dos textos, ocorreu um processo de unitarização. Implicando em 

examinar os materiais em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir unidades 

constituintes, enunciados referentes aos fenômenos estudados. Enquanto que na etapa do 

Estabelecimento de Relações, o foco esteve na categorização. Sendo este o momento de 

construir relações entre as unidades de base, combinando-as e classificando-as no sentido de 

compreender como esses elementos unitários podem ser reunidos na formação de conjuntos 

mais complexos, as categorias. 
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Na terceira fase do processo, intitulada de Captando o Novo Emergente, a intensa 

impregnação nos materiais de análise desencadeada pelos dois estágios anteriores possibilitou 

a emergência de uma compreensão renovada do todo. O investimento na comunicação dessa 

nova compreensão, assim como de sua crítica e validação, constituíram o último elemento do 

ciclo de análise proposto. O metatexto resultante desse processo representou um esforço em 

explicitar a compreensão que se apresentou como produto de uma nova combinação dos 

elementos construídos ao longo dos passos anteriores. O texto seguiu focalizando o ciclo 

como um todo, aproximando-o de sistemas complexos e auto-organizados. 

Dando seqüência às idéias de Moraes (2003), a quarta e última etapa consistiu em Um 

Processo Auto-Organizado. O ciclo de análise descrito, ainda que composto de elementos 

racionalizados e em certa medida planejados, em seu todo constituiu um processo auto-

organizado do qual emergiram novas compreensões. Os resultados finais, criativos e originais, 

não puderam ser previstos. Mesmo assim foi essencial o esforço de preparação e impregnação 

para que a emergência do novo pudesse concretizar-se. 

“Essa proposta de análise textual tem sido utilizada tanto em pesquisas 
de mestrado como doutorado, abrangendo áreas tão diversificadas 
quanto Comunicação, Educação, Serviço Social e Educação Ambiental. 
Em algumas das pesquisas essa metodologia tem sido utilizada 
integrada a outras abordagens de análise. A análise textual discursiva 
tem se mostrado especialmente útil nos estudos em que as abordagens 
de análise solicitam encaminhamentos que se localizam entre soluções 
propostas pela análise de conteúdo e análise de discurso” (MORAES, 
p.192). 
   

As categorias de análise que tenderam para um prolongamento, desdobramento ou 

extensão do Movimento Mangue puderam ser agrupadas do seguinte modo: Ruptura, 

Vanguardismo, Experimentalismo. E as que configuraram um desligamento dos ideais 

manguísticos são predominantemente representadas por: Conformismo, Resistência, 

Contracultura. 
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Na categoria Ruptura, observa-se que esteve relacionada sobretudo às rupturas 

ideológicas reveladas sobretudo nos conteúdos mas também de forma ou de estilística. A 

mistura entre guitarras elétricas e instrumentos mais regionais como abês, agogôs, alfaias, 

atabaques, típicos dos maracatús, por exemplo, constituiria significativa ruptura com estilos 

de se fazer música em Pernambuco que antecederam o Movimento Mangue. Ou se fazia rock 

ou se fazia música regional ou de raiz. Misturar os dois ritmos representava ruptura naquele 

determinado contexto sócio-econômico-cultural da década de 1990. No conteúdo, Chico 

Science, Fred Zero Quatro e Renato L, romperam com padrões estéticos do mainstream 

global e passaram a compor letras que diziam respeito ao orgulho de ser nordestino, mais do 

que isso, pernambucano, numa percepção expandida, o amor pela nação brasileira ainda que 

tida como terceiromundista, em desenvolvimento. O grito “de guerra” do Mangue ecoava 

mundo à fora pelas antenas parabólicas, pelo avanço tecnológico da região. Mas, sobretudo, 

pela mudança de atitude. A quebra era emblemática. Rompia-se para fundir e não para fechar 

os olhos para o outro, para o novo. A tradição e as inovações uniam forças para a 

emancipação de homens-mulheres-crianças-gabiru, que brilham e sobrevivem no/do lixo, 

na/da lama de uma manguetown.  

Para compreender a categoria Vanguarda foi necessário relacioná-la às rupturas 

ideológicas (conteudísticas) e musicais (remetendo às formas – e misturas – de ritmo, melodia 

e harmonia). Numa avant-guarde musical enriquecedora, imprimindo novos rumos, novas 

possibilidades ao fazer música em Pernambuco, no Brasil, no Mundo. Influenciando gerações 

de músicos, encorajando novas experimentações.  

Desse modo, na categoria Experimentalismo, o Mangue mostrou-se revelador. Ruptura 

encorajadora. Vanguardismo que ganha reconhecimento nacional sendo comparado ao 

Movimento Tropicalista. O Experimentalismo encontrava-se sobretudo na mistura entre 

ritmos regionais e sons eletrificados. 
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Praticamente não se ouve falar em Conformismo no período apoteótico do Mangue. 

Pelo contrário, perambulavam atônitos e de olhos bem abertos, inconformados e 

inconformadas, mangueboys e manguegirls. Essa categoria aplicou-se mais à cena atual 

roqueira, conformada em repetir jargões musicais sobretudo norte-americanos. Bandas de 

rock que se apartam do Mangue mas resvalam na repetição e na pouca ou nenhuma inovação 

musical. Os conteúdos modificam-se até mesmo pela urgência de novas releituras de 

temáticas antigas sob o guarda-chuva da pós-modernidade, mas as formas musicais de ritmo, 

harmonia, melodia, são acabrunhadas, medrosas, pouca ruptura com padrões já consagrados.  

Desta pouca ruptura, advém a categoria Resistência. Na pesquisa em questão, esteve 

relacionada ao movimento anterior, o Manguebit. A questão é observar se há resistência nas 

outras bandas de rock independente da cena pernambucana se comparadas às bandas que 

constituem desdobramentos do Mangue, como Nação Zumbi, Mundo Livre S/A, Cordel do 

Fogo Encantado. Resistência em relação à proposta anterior, ou seja, até que ponto perpetuam 

ou não os ideais manguísticos. Observar de que modo mantêm os ideais de fusão de ritmos, 

diálogos, hibridismos.  

Na categoria Contracultura, é observado até que ponto as bandas rompem com as 

engrenagens da indústria cultural e do mercado da música. Em uma escala de maior ou menor 

intensidade, quem e de que modo “se vendem” aos apelos midiáticos e das grandes 

gravadoras. Ao ponto de deturpar o estilo original de composição para desfilarem nas novelas 

globais. Fazendo canções sobre encomenda para determinados personagens ou temas de 

novelas. Ou modificando em estilo e conteúdo para atender às imposições das majors. Até 

que ponto são mais ou menos underground, no sentido de divulgarem de modo precário e 

alternativo sua produção. Ao ponto de estarem efetivamente à margem dos processos de 

divulgação, produção e distribuição por opção e idealismo, por atitude rebelde, pelo fato de ir 

contra a cultura pré-estabelecida, ao status quo, ao establishment. 
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Portanto, verificou-se por meio de análise de temáticas recorrentes nas letras; a ironia, 

paródia, irreverência, ou mesmice na performance de palco; no modo de ser roqueiro, de 

rebeldia e de sarcasmo, presentes em cada banda, na vestimenta, termos utilizados nas 

canções, escolha dos instrumentos e de estilos de som; na atitude ‘do it yourself’, 

independente, que cada uma delas constrói em seus relacionamentos com os mercados; no 

modo como estabelece vínculos com os diversos públicos; na aproximação ou distanciamento 

com a mídia massiva e com a indústria cultural; no jeito como se vestem e se comportam, seja 

no estilo como aparecem dos vídeos, ou que são revelados no comportamento dos integrantes 

em entrevistas televisivas; e nas escolhas oriundas dos repertórios lingüísticos e experenciais 

de cada uma das bandas analisadas, com predominâncias e recorrências de determinados 

termos, expressões e temáticas.     

“(...) Outro aspecto que merece ser destacado em relação às 
possibilidades de leitura de textos é o exercício de uma atitude 
fenomenológica. Isto implica num esforço de colocar entre parênteses 
as próprias idéias e teorias e exercitar uma leitura a partir da 
perspectiva do outro. Isso é especialmente recomendado em pesquisas 
de cunho etnográfico e fenomenológico em que é importante valorizar 
a perspectiva dos participantes.” (MORAES, 2003, p.193) 

 
 

De acordo com Moraes (2003), toda leitura foi feita a partir de perspectivas teóricas, 

sejam estas conscientes ou não. Ainda que se possa admitir o esforço em colocar entre 

parênteses essas teorias, toda leitura implicou ou exigiu algum tipo de teoria para poder 

concretizar-se. É impossível vê-las sem teoria; é impossível ler e interpretar sem ela. 

Diferentes teorias possibilitaram os diferentes sentidos encontrados do texto. Como as 

próprias teorias podem sempre modificar-se, um mesmo texto sempre pode dar origem a 

novos sentidos. 

Portanto, a análise realizada nesta pesquisa não visa constituir ponto final na 

percepção do fenômeno pós-mangue na cena musical pernambucana. Levando em 

consideração o dinamismo dos processos e a incapacidade de apreensão do todo, há uma 



 

 

221

busca pela compreensão da cena musical pós-mangue na parte em si mas correlacionada ao 

todo. Levando em consideração a historicidade, do modo mais abrangente possível e 

contextualizada, sendo a parte estudada inserida não apenas em suas relações com o todo mas 

também com outros movimentos, ondas, cenas subjacentes, afins, paralelas, complementares, 

em sua dinamicidade particular e plural. Deste modo, foi lançado um olhar revisitado nas 

tendências pós-modernas de se fazer música no nordeste do Brasil diante de novas 

tecnologias, de tensões, afetos, pulsões, imanentes de cenários modificados pelas disputas 

entre local e global; particular e universal.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B: GLOSSÁRIO PÓS-MANGUE 

 

INDIE: na cena recifense Pós-Mangue, constituem bandas independentes, em geral 

roqueiras, que costumam produzir CDs e DVDs com apoio de selos alternativos, como o Selo 

Monstro, comercializando o material diretamente com o consumidor em shows e eventos 

como feiras, congressos. Ou entregando-o nas lojas de discos, Oficina da Música, Gramofone, 

Passadisco, ou em livrarias, como a Livraria Cultura. As que buscam uma maior 



 

 

222

profissionalização, possuem produtores executivos e distribuidoras como a Trattore. Elaboram 

cartazes de shows, sites, videoclipes da banda, releases, fotos, e conseguem divulgação seja 

em mídia espontânea (não-paga), em veículos segmentados, especializados, ou nos cadernos 

de cultura de grandes jornais locais. A maior parte dos apoios logísticos, de produção, de 

divulgação, realizações de eventos, ocorrem na base da ‘brodagem’, irmandade, ajuda mútua, 

dádivas compartilhadas. Acionando ampla rede de amigos, amigos de conhecidos, conhecidos 

de conhecidos, que atuam como designers, jornalistas, programadores, publicitários e 

patrocinadores dos mais diversos ramos de atividades. 

 

JABÁ: propina paga pelas grandes gravadoras, consideradas majors, aos radialistas para 

serem executadas com regularidade determinadas músicas e artistas de seu interesse. As 

canções passam a ser repetidas exaustivamente de modo a tornarem-se conhecidas e 

consumidas forçosamente por uma audiência que limita-se a ouvir apenas o que as rádios 

disponibilizam em termos de sonoridades e que em geral passam a se acomodar e a se  

conformar com estilos musicais como o tecnobrega, a música sertaneja, a axé music, pagodes, 

produzidos por bandas ‘apadrinhadas’ que se vendem, se submetem, às regras e caprichos de 

um mercado fonográfico engessado e às engrenagens mutiladoras da Indústria Cultural. 

 

MACULELÊ: gíria utilizada por alguns dos produtores, músicos, consumidores que fazem 

e apreciam a cena Pós-Mangue de rock independente, em Recife-PE, para designar aqueles 

que produzem releituras da música regional. Termo que faz referência ao toque de tambores 

de algumas religiões afrobrasileiras, macumba, umbanda. Analisando o radical da palavra, 

“macu”, e seu sufixo, “lelê”, seria o som das classes menos favorecidas economicamente. Em 

tom perjorativo, é dito com desprezo, intolerância, repúdio, enquadrando este tipo de som e de 

manifestações populares em geral como sendo de baixa cultura e inferior. Fazendo vista 
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grossa ao que está relacionado ao “povão”, como o movimentos de valorização de ritmos 

regionais, maracatuzeiros, coquistas, emboladeiros, forrozeiros pé-de-serra.  

 

MAJORS: gravadoras de grande porte que atuam no mercado fonográfico, como a Sony e a 

Trama, no Brasil, e a Virgin, nos EUA. “O crescimento da Internet como veículo propagador 

de música tem ajudado a amenizar o empobrecimento do som imposto pelas rádios 

manipuladas pelas gravadoras multinacionais, as chamadas majors. A cena indie nunca esteve 

tão forte e organizada quanto no Século XXI. E a tendência, inevitável, é o enfraquecimento 

da indústria fonográfica por conta do crescente número de downloads (legais ou ilegais) que 

vem minando o comércio de CDs, mas, por outro lado, revigorando o mercado independente. 

Bandas ganhas projeção e subseqüentes contratos com selos a partir de bem-sucedida 

exposição em portais virtuais”. 

MANGUE: movimento que valorizava o regional, o rural, o local, o particular, o periférico, 

sem perder de vista o cosmopolita, o urbano, o global, o universal, o central. O Manguebeat 

teve como principal expoente, Chico Science, ex-funcionário público da Emprel que decidiu 

ganhar a vida como músico e influenciando as gerações contemporâneas e vindouras. 

 

MÚSICA DE RAIZ: ou regional; oriunda de manifestações populares como o maracatu, 

ciranda, caboclinho, coco de roda, embolada. Estilos tradicionais que vêm sendo trabalhados 

por meio de releituras realizadas por grupos como Coco Raízes de Arcoverde, Azabumba, 

Ticuqueiros, Forró Rabecado, Maciel Salú, Siba e Fuloresta do Samba, Isaar, Alessandra 

Leão, Fim de Feira. Originariamente, inspirados nos mestres da cultura popular, Mestre 

Salustiano, Lia de Itamaracá, Selma do Coco, Borba, Antônio da Macuca, dentre outros. 

Ganhando ampla divulgação nas mídias após o desbravamento obtido em virtude da 

ampliação e consolidação dos ideais sugeridos pelo Mangue, pelas  rupturas com o marasmo 
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que rondava a cena musical local, engajamentos com elites que detém e decidem as políticas 

públicas municipais e estaduais, encorajamentos criativos e inovadores proporcionados por 

Chico Science e pelas principais bandas oriundas do Movimento Mangue que mantiveram 

êxito local, nacional e internacional, como a Nação Zumbi, Mundo Livre S/A e Cordel do 

Fogo Encantado, além das mais recentes, Mombojó e Eddie. 

 

PIRATARIA : física ou virtual. A pirataria física, ou seja, a reprodução ilegal de CDs e 

DVDs não incomoda tanto as bandas independentes. Em geral, essa forma de comércio 

clandestine torna os grupos ainda mais conhecidos e podem possibilitar até uma alavancagem 

nas carreiras musicais. CDs e DVDs são vendidos por valores irrisórios girando em torno de 3 

a 5 reais. As gravações nem sempre atendem padrões mínimos de qualidade podendo vir a 

gerar estragos nos equipamentos de som ou de DVDs. A estética é precária e o produto é 

comercializado em geral dentro de capas de plástico improvisadas, montadas de modo caseiro 

em computador e impressos em impressora jato de tinta e fotocopiados em baixa resolução, 

prejudicando muitas vezes a apreciação dos projetos gráficos dos encartes ‘oficiais’ que são 

planejados e elaborados na maioria das situaçõs com bastante requinte. Na pirataria virtual, o 

desafio é menor no sentido de que as próprias bandas independentes e alternativas costumam 

disponibilizar para downloads gratuitos em MP3, algumas canções do CD lançado ou até 

mesmo o material na íntegra. O interesse é que a produção musical torne-se conhecida e 

compartilhada entre amigos, sendo apreciados diretamente nos Ipods com seus fones de 

ouvidos e executadas por meio dos kits multimídia dos computadores pessoais. Podendo 

merecer até mesmo links de acesso direto aos sites das bandas a partir dos perfis pessoais em 

redes virtuais de relacionamento, como é o caso do Orkut, nas sessões músicas e vídeos 

preferidos. Enfim, no geral, a pirataria não atrapalha o trabalho das bandas independentes 

podendo chegar até a auxiliá-los. Vislumbra-se uma nova ordem no mercado fonográfico 
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contemporâneo com cada vez mais uso das tecnologias para compartilhamento de idéias, 

gostos e costumes, inclusive, musicais. As grandes gravadoras que tratem de rever valores e 

estratégias caso não queira continuar a perder significativa participação de mercado. 

 

PÓS-MANGUE: cena cultural, plural, permeada por manifestações na música, vestuário, 

gírias, gestos, dança, teatro, cinema, literatura. Caracterizadamente pós-moderno, 

cosmopolita, central. Marcado por um estilo singular de ser, estar, parecer, consumir, revelar, 

beirando um determinado narcisismo, marcadamente recifense, pernambucano. Musicalmente 

é representado pela efervecência e proliferação de bandas independentes, numa cena 

predominantemente roqueira, consolidada e reconhecida pela mídia a partir da implantação 

das propostas do Movimento Mangue que, por sua vez, ocorreu na década de 90 tendo como 

Chico Science o seu principal expoente. 


