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Resumo 
 

A Verdurada é um evento organizado por pessoas envolvidas com a cena 
punk/hardcore de São Paulo, e seu principal objetivo é divulgar o estilo de vida 
straightedge e o vegetarianismo, por intermédio de uma linguagem que muitos jovens 
conhecem bem: “a música barulhenta”. Quem já foi a um show de música 
hardcore/punk, já deve ter percebido que a maneira como as pessoas experimentam a 
música é bastante diferente daquela que ocorre em espetáculos de gêneros musicais 
mais populares. Estar junto é condição sine qua non para aqueles e aquelas que se 
entregam ao ritmo frenético de guitarras distorcidas e vocais na maioria das vezes 
ininteligíveis. A sensibilidade performativa é uma das chaves que considero 
extremamente importante para a compreensão do microcosmo das chamadas culturas 
juvenis. Mais do que qualquer outro elemento, a performance, no que diz respeito aos 
gestos ritualizados com as mais diversas finalidades, torna-se hoje uma referência nos 
estudos sobre juventude. O levante dessa sensibilidade performativa e desenraizada 
colocou o cotidiano no centro das discussões, jogando no limbo do esquecimento as 
grandes narrativas e o sujeito do conhecimento. Dessa maneira, corpo e as suas 
expressividades passaram a ter um papel de destaque enquanto instâncias produtoras 
de sentido. 
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Descrevendo as “Verduradas” 

 

 À primeira vista o nome é bastante curioso. É quase impossível não 

construirmos interpretações das mais inusitadas quando ouvimos pela primeira vez o 

nome Verdurada. Porém, o que poucas pessoas sabem é que se trata de um evento 

organizado por pessoas envolvidas com a cena punk/hardcore de São Paulo, e seu 

principal objetivo é divulgar o estilo de vida straightedge e o vegetarianismo, por 

intermédio de uma linguagem que muitos jovens conhecem bem: “a música 

barulhenta”. Há quem diga que talvez esse não seja o canal mais adequado para 

divulgação de mensagens dessa natureza, porém, quando estamos nos referindo ao 

público jovem, essa argumentação não se sustenta. Quem já foi a um show de música 



hardcore/punk, a um show de heavy metal ou mesmo numa rave, já deve ter 

percebido que a maneira como essas pessoas experimentam a música é bastante 

diferente daquela que ocorre em espetáculos de gêneros musicais classificados como 

“mais populares”. 

Sua origem remete a segunda metade dos anos 90, período em que houve o 

surgimento do coletivo que leva o mesmo nome. Os jovens (homens e mulheres) que 

compõem o coletivo são todos adeptos da dieta vegetariana/vegana e grande parte são 

straightedges. O evento, que pode ter três ou quatro edições durante o ano ocorre 

sempre aos domingos. Até o início de 2009 as Verduradas aconteciam num galpão 

localizado na Rua Anita Costa, 155, próximo a estação de metrô Jabaquara, em frente 

ao terminal municipal de ônibus, porém o espaço foi desapropriado pela Prefeitura de 

São Paulo que alegou ter outros projetos para o mesmo. Apesar desse incidente, o 

Coletivo Verdurada continua realizando seus eventos em bares e centros culturais, e 

continuam à procura de um espaço considerado adequado para a realização dos 

shows.  

 

 

O êxtase juvenil nas Verduradas: performance hardcore e produção de CsO 

 

 A música ecoa das enormes caixas de som localizadas na frente do palco, ela é 

o sinal que eles tanto esperavam para dar início ao espetáculo propriamente dito. 

Muitas pessoas na pista, os corpos começam a se aquecer para aguentar quase 6 horas 

de show. Bruscamente eles começam a se jogar uns contra os outros, tocando ombro a 

ombro, de maneira semelhante às torcidas num estádio de futebol, como se o corpo 

avisasse que precisará de espaço para se expandir. Uma enorme roda se abre em 

frente ao palco, geralmente um toma a iniciativa e corre puxando os mais tímidos pelo 

braço, os instigando a participar. Estes parecem entender o sinal, e começam a pular, 

a empurrar o restante. A energia aumenta conforme a música vai se desenvolvendo, e 

num piscar de olhos, todos já estão tomados por um êxtase que os fazem perder a 

noção dos limites impostos ao corpo, numa busca incessante pela excitação. Nada é 

percebido como excesso, a não ser quando o estriamento da performance substitui os 

“afetos da matilha” pelos “fascismos da matilha”, ou seja, quando há captura do 

desejo pelos microfascismos que se espraiam pelo cotidiano. Molarização do corpo 



feminino e do corpo masculino, introjeção de binarismos hierarquizantes: 

mulher/homem, fraco/forte, ativo/passivo, etc.  

 Partindo da premissa de que todos nós somos um grau de potência definidos 

por afetos, resolvi “interpretar” a performance dos jovens nos shows de hardcore 

dentro de uma perspectiva diferente daquela desenvolvida pela chamada 

“antropologia da performance”, que foi descrita no tópico anterior. Mesmo 

considerando extremamente pertinentes as análises empreendidas por esse campo de 

pesquisa, é impossível não reconhecermos o fato de que em todas elas há uma 

tentativa de interpretação dos sentidos, que são atribuídos aos gestos mediante uma 

leitura do conteúdo das expressividades. Mesmo que alguns autores indiquem que a 

performance na contemporaneidade deixou de ser regida pelas representações 

coletivas, a intencionalidade das ações ainda é o paradigma reinante, ou seja, a 

preocupação continua sendo com o conteúdo. Mas como interpretar essas práticas 

para além de uma interpretação dos sentidos? É este o desafio que me proponho. 

 A partir de um texto do filósofo alemão Hans Gumbrecht chamado “O campo 

não-hermenêutico e a materialidade da comunicação” (1998), tive acesso a uma 

maneira diferenciada de analisar a performance, cuja perspectiva privilegia a lógica 

do significante (expressão) em detrimento da lógica do significado (conteúdo). Para 

Gumbrecht (1998) a substância do conteúdo - que pode ser relacionada aos afetos - é 

algo anterior a sua estruturação, ou seja, as formas que ele assume (binarismos). Diz o 

autor: “não mais procuramos identificar o sentido, para logo resgatá-lo; porém, 

indagamos das condições de possibilidade de emergência das estruturas de sentido” 

(pg.147). O que o autor quer indicar com essa afirmação, é que o sentido não é algo 

dado pela consciência de antemão, e que mais importante do que “resgatá-lo”, é 

questionarmos as bases que o sustentam. Um detalhe que se destaca na performance 

realizada pelos jovens nos shows de música hardcore, é a maneira como estes 

conseguem expor seus corpos à diferentes formas de “agressão”, parecendo não se 

importarem com a dor. Se eu fosse fazer uma sociogênese da violência nos moldes de 

Norbert Elias (1992), diria que a performance hardcore é uma prática semelhante a 

algumas formas de desporto como o futebol, o  boxe, ou o Rugbi. Todas estas têm em 

comum o ingrediente da “agressividade”, porém são traduzidas como expressões de 

uma violência física socialmente aceita. Do ponto de vista da sociologia, que sempre 

privilegiou o estudo dos conteúdos, entendo que a análise de Elias é extremamente 



pertinente, porém, penso que para além do corpo formado por órgãos, tecidos e 

pulsões, existe outro corpo que se presentifica na performance hardcore, o corpo sem 

órgãos
1.  

 

"Para além do organismo, mas também como limite do corpo vivido, há o que 
Artaud descobriu e nomeou: corpo sem órgãos. 'O corpo é o corpo, ele é único e não 
precisa de órgãos. O corpo nunca é um organismo.' Os organismos são os inimigos 
do corpo. O corpo sem órgãos opõe-se menos aos órgãos do que a essa organização 
de órgãos chamada organismo. É um corpo intenso, intensivo. E percorrido por uma 
onda que traça no corpo níveis ou limiares segundo as variações de sua amplitude. 
O corpo não tem portanto órgãos, mas limiares ou níveis." (Deleuze apud 

Zourabichvili, 2004: 14). 

 

 A idéia de pensar a performance hardcore como produção de um CsO, não 

partiu simplesmente do fato de que há uma espécie de sublimação da dor por parte 

dos jovens, e uma tentativa de extrapolar o limite imposto pelos órgãos. Ela, a meu 

ver, está relacionada intimamente com a idéia de corpo enquanto produção de afetos, 

um corpo enquanto possibilidade constante. Assim, a performance hardcore é aquilo 

que seus afetos indicam, pode ser multiplicidade pura e sem medida, irrupção do 

efêmero, potência da metamorfose, ou então “fascismo da matilha”.  

 Como eu já havia comentado, no momento da performance as diferenças são 

completamente apagadas, morre-se o gênero, morre-se as idades, e o que existe 

naquele momento são apenas corpos em ebulição sendo agenciados pelos afetos que 

estão dispersos naquele ambiente. Porém, como sabemos, os afetos são de natureza 

ambígua, existem aqueles que aumentam nossa potência de agir e de pensar, 

permitindo devires-moleculares (devir-animal, devir-criança, devir-mulher) e outros 

que, por outro lado, impedem a expansão desses devires, molarizando a performance, 

construindo identidade, hierarquias, fazendo emergir o corpo blindado. É possível 

traçar um paralelo entre o corpo blindado e o corpo arma-branca
2 do lutador de jiu-

                                                 
1 A idéia de corpo sem órgãos, que originalmente foi cunhada por Antonin Artaud, 
apareceu inicialmente na obra de Deleuze através do Anti Édipo como forma de 
resistência esquizofrênica à edipianização. Mais adiante ela foi retomada em outros 
trabalhos, como “A Lógica do sentido” e Mil Platôs, agora já não mais como entidade 
especificamente esquizofrênica, e sim como algo que marca o grau zero das 
intensidades. 
2 Ver: DIÓGENES, Glória. Itinerários de corpos juvenis – o tatame, o jogo e o baile. São 
Paulo: Annablume, 2003. 



jitsu: 

 

O corpo do lutador de jiu-jitsu, aquele que luta na rua, fica sempre a espreita do 
surgimento esperado de um potencial competidor. Ele prepara sua matéria a 
distância e, ao mesmo tempo que a arma, ele se movimenta alimentado por revides a 
evitar ou inventar. O objetivo do lutador é, interminavelmente, testar seu corpo, sua 
capacidade de resistência a vencer ou a utilizar. (Diógenes, 2003:76).  

 

 Nessa manifestação coletiva onde força física e coragem tornam-se 

ingredientes indispensáveis, só cabem às mulheres duas opções: tornarem-se 

expectadoras e assistirem tudo do lado de fora, não se integrando completamente a 

festa, ou submeterem-se as possíveis agressões ganhando assim reconhecimento dos 

demais participantes. E diferente do que alguns podem pensar, não são apenas os 

homens que se deixam atravessar por esse devir-machão. É bastante comum ver entre 

as garotas esse culto ao “corpo blindado”, o que reforça a segregação entre elas. Na 

comunidade do orkut
3 intitulada Roda, mosh para meninas, uma participante 

classifica as meninas que não “entram na roda” como: “frescas que tem 'medinho' de 

entrar na roda e 'quebrar a unha', e completa se não são “patis”, são “emos”. Outras, 

concordando com a afirmação continuam:  

“vai de cada pessoa... umas são muito frescas, quebram a unha e saem xingando 
(sic) meio mundo. Eu adoro chegar em casa e no outro dia contar os roxos 
espalhados...vai de cada menina (sic). Quando eu ainda não entrava eu tinha muito 
medo, agora é super “de boa”... só que quem entra tem que ter a certeza que vai sair 
com pelo menos um roxo. Eu não tenho unha, tenho minha defesa, detesto meninas 
frescas, detestável. Garotas assim são um “pé no saco!” 

 

 A partir dessa fala vemos o quanto essas meninas valorizam o fato de saírem 

machucadas, apresentando hematomas. É um símbolo de status, de poder, que ajuda a 

traçar uma hierarquia entre as “meninas de atitude” e as “medrosas”. As meninas de 

atitude são aquelas que machucam e se deixam machucar, que expõem seus corpos a 

testes de resistência e que acima de tudo não tem medo de possíveis agressões. 

Considero importante trazer esses elementos para mostrar a complexidade do 

fenômeno da performance nos shows de música hardcore.  

 

                                                 
3 Site de relacionamentos da internet. 
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