
Meninos em fúria
E o som que mudou a música para sempre

MARCELO RUBENS PAIVA E 
CLEMENTE TADEU NASCIMENTO

Meninos_em_Furia.indd   3 06/09/16   18:02



Copyright © 2016 by Marcelo Rubens Paiva e Clemente Tadeu Nascimento

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Capa 
Alceu Chiesorin Nunes

Créditos das imagens 
Rui Mendes

Imagem verso de capa 
Inocentes em show no Sesc Pompeia, 1986. Da esquerda para a direita: André Parlato (baixo), 
Antônio “Tonhão” Parlato (bateria), Clemente (voz/guitarra) e Ronaldo Passos (guitarra).

Imagem p. 7 
Salão Beta da puc-sp, 1982. Clemente (segundo à esquerda) entre os punks Krânio e 
Tiozinho. De costas, em primeiro plano à direita, Tonhão, que seria baterista do Inocentes 
a partir de 1984.

Pesquisadora e colaboradora 
Paula Sacchetta

Preparação 
Mariana Delfini

Revisão 
Dan Duplat 
Ana Maria Barbosa

[2016]
Todos os direitos desta edição reservados à 
editora schwarcz s.a. 
Praça Floriano, 19 – Sala 3001 
20031-050 – Rio de Janeiro – rj 
Telefone: (21) 3993-7518 
www.objetiva.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Paiva, Marcelo Rubens
Meninos em fúria : e o som que mudou a música para 

sempre / Marcelo Rubens Paiva e Clemente Tadeu Nasci-
mento. – 1a ed. – Rio de Janeiro : Alfaguara, 2016.

isbn 978-85-5652-025-8

1. Ditadura – Brasil 2. Inocentes (Banda) 3. Memórias 
autobiográficas 4. Punk rock (Música) 5. Punks I. Nasci-
mento, Clemente Tadeu. II. Título.

16-06779 cdd-920

Índice para catálogo sistemático:
1. Memórias autobiográficas 920

Meninos_em_Furia.indd   4 06/09/16   18:02



Agradecemos aos familiares, amigos e a todos que nos 
inspiraram na vida e na arte. E dedicamos este livro aos 

nossos filhos, para que não sigam nosso exemplo.

Meninos_em_Furia.indd   5 06/09/16   18:02



Meninos_em_Furia.indd   7 06/09/16   18:02



9

Pânico em sp

Eu tinha só 22 anos. Os dois últimos, anos de pânico. Eu aguenta-
va? Eu tinha que aguentar! Era a vida. Era a porra da minha vida, 
o que tinha restado de mim. Se você tem menos de vinte anos, tem 
fúria no corpo todo. Se tem mais, tem que fazer alguma coisa para 
se livrar dela. Uma dica: lutar. Que se conjuga da mesma maneira 
que “criar”.

Nos anos 1960, a juventude combateu com pedras, coquetéis 
molotov, pichações, negou-se a se enquadrar no padrão do adulto-
-pai, anunciou que era proibido proibir. Parte dela pegou em armas. 
Nos anos 1980, outra juventude viu que a luta armada que acabou 
no terrorismo não dava em nada. O futuro não tinha solução. O de-
sencanto virou cultura. O rock, uma arma. Desprezávamos a fama e 
o consumo. Hoje soa esquisito. Acredite, existiu uma época em que 
criticávamos a fama, o culto à personalidade, o consumo excessivo 
que, para nós, trazia à tona as mazelas e as injustiças sociais do ca-
pitalismo. 

Quem tinha menos de vinte anos era contra o sistema.
É, teve um tempo em que a gente zoava da banda de rock que 

tinha o próprio avião com o logo na porta, do artista que vendia 
sua música para propaganda de banco, refrigerante, jeans, protetor 
solar, cerveja. E se o cara ousasse aparecer com cara de otário num 
comercial de tv, vendendo um produto de uma empresa americana, 
passávamos uma borracha na sua reputação. Desprezo. Sua obra ia 
para o lixo dos traidores. A alta cultura não se misturava com a ralé 
publicitária. O rock ‘n’ roll é rebelião, não consumo!

Teve um tempo em que fabricávamos a própria roupa porque 
éramos contra a sociedade do desperdício. A banda The Clash fez 
um disco triplo e exigiu que custasse o preço de um disco unitário, 
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porque queria que a classe operária o escutasse. O disco homena-
geava um movimento guerrilheiro da América Central, o sandinista. 
Teve um tempo em que as ideias presentes nas músicas eram mais 
importantes do que a harmonia, a mensagem era mais importante 
do que o solo virtuoso do guitarrista. Eram palavras cantadas com 
poucas notas, que propunham um novo mundo, uma nova perspec-
tiva, uma revolução. 

E ninguém gritava “Sai do chão!” ou fazia questão que o público 
“saísse do chão”, nem “Mãos pra cima!”. Se quisessem sair do chão, 
se não quisessem, era com eles. A massa é o indivíduo. Cada um 
recebe a mensagem como quer. Éramos contra a massificação. O 
verdadeiro rock não é apenas um ritmo, uma dança: entretenimento. 
Por isso ele é único. O rock verdadeiro é uma militância. O rock é 
movimento.

Existiu um ano em que o rock explodiu no Brasil.
Existiu um ano em que tudo mudou no Brasil. 
Em 28 de agosto de 1982, no palco do Salão Beta da puc, uni-

versidade católica na Zona Oeste de São Paulo, no palco que ficava 
dois metros acima da plateia sem cadeiras, de piso de madeira que 
reverberava quando todos pulavam, como um terremoto com efei-
to surround, nesse palco entrou primeiro a bateria, tum-tá-tum-tá, 
depois o baixo deu aquele solo batucado de quatro notas, marca da 
época, então a guitarra solou. Era uma performance da qual nin-
guém tirava os olhos e que ressuscitava todos os mortos dos cemité-
rios da área metropolitana. Uns trezentos punks e não punks come-
çavam a dançar. Eu me encaixava na categoria do não punk. A banda 
aumentava o ritmo. E o refrão:

— Pânico… 
E nós respondemos:
— … Em esse pê!
A banda:
— Pâ-ni-co… 
E nós respondemos:
— … Em esse pê!
A banda:
— Pan-ki…
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Todos juntos:
— … Em esse pê!
Eu tinha só 22 anos de pânico. Eu tinha que aguentar! Era a 

porra da minha vida, o que tinha restado de mim. Eu precisava jun-
tar uns pedaços. Meses sem sair de uma maca de hospital: lesão me-
dular incompleta. Meses arrebentado numa clínica de reabilitação 
física, sem saber para onde ir, o que seria de mim, quem seria eu, 
como seria meu corpo. Meses já numa cadeira de rodas. Que estres-
se! Pânico em mim!

As sirenes tocaram, as rádios avisaram que era pra correr. As pessoas 
assustadas mal informadas se puseram a fugir sem saber do quê…

Sem saber do quê, por quê. Lutar, lutar, lutar. Com vinho ba-
rato. Com pinga de garrafão. Com uísque barato, o mais barato do 
mercado. Não tínhamos dinheiro. Era uísque nacional batizado ou 
cachaça de garrafão ou vinho de garrafão ou vodca pura que colocá-
vamos goela abaixo. Em copos de plástico. Era a bebida que podía-
mos comprar. O gelo era a única coisa de origem conhecida naquele 
coquetel: de uma torneira qualquer. 

Tudo misturado com a dose certa de um pó vagabundo, erra-
do, batizado, umedecido pelo contato do seu invólucro com a pele, 
mocozado na cueca, no saco, na meia, num sutiã, numa calcinha 
— quando rolava, porque pó ainda era caro. Se não rolava, tinha 
benzina à venda em qualquer farmácia. Onde se vendia Artane, ou 
cloridrato de triexifenidila, um remédio para Parkinson. Ou éter. 
Ou o velho baseado de maconha velha com fungos vindo do Para-
guai ou de Pernambuco, misturado com estrume. Década terrível. 
Fugir. Drogas nojentas!

O jornal, a rádio, a televisão, todos os meios de comunicação. Neles 
estava estampado o rosto de medo da população. Pânico em SP, pânico 
em SP, pa-ni-cô em esse pê.

Assim recomeçava a minha vida, há meses fora da clínica: você 
recebeu alta, garoto, você está pronto, foi o que conseguimos, demos 
o máximo, o resto é com você, com o tempo. Diagnóstico: tetraplé-
gico. Podia ser melhor, mas podia ser pior, se consola, a vida é assim, 
você tem que superar, fazer o quê?, teu pau fica duro ainda, já é um 
consolo, alguma mulher vai te querer?, aí é com você, o pau tá aí, 
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você é jovem, é bonitinho, alguém vai querer você?, aí é com você, 
já tá na faculdade nova, já fez uns três amigos, aí é com você, sem 
pânico! Sem pânico. 

Mas eu sou tão jovem ainda… Por que comigo?! 
Na cadeira de rodas, no gargarejo do palco do Salão Beta da 

puc-sp, levado pelos meus colegas da nova faculdade, a sempre em 
ebulição Escola de Comunicações e Artes da usp (eca), ouvindo 
“Pânico em sp” eufórico e dançando, jogado de um lado para o 
outro. Vinte e dois aninhos! A cadeira de rodas seria minha parceira 
para a vida toda. A minha desgraça. A minha transportação. Esca-
para da morte dois anos antes, quase afogado. Estava o cara mais 
magro, desnutrido, frágil e pálido da face da Terra. Órfão de pai. 
Estava fodido. Cadeirante novato que passou dois meses na uti, 
com muitas internações posteriores, cinco cirurgias — duas no pes-
coço, três nos bra ços —, que num dado momento ficou de cama 
com pneumonia, porque mesmo fraco e abalado fumava um atrás do 
outro, Hollywood, depois Minister, depois Luiz xv. Fui durante anos 
conhecido por ser o único cara da turma que fumava Luiz xv, e mui-
tos me gozavam: isso é cigarro de coroa. O comercial com Eduardo 
Tornaghi e Silvia Jardim durava quatro minutos: um cara fumando 
de buggy, viajando por aí, ao som de Roberta Flack, The closer I get 
to you, the more you’ll make me see, by giving me all you’ve got, your love 
has captured me the…, conhece uma caiçara linda numa pousada e dá 
pra ela um cigarro, “Luiz xv, o sabor naturalmente suave”… Fumei 
em quartos de hospital, banheiros, corredores, tomando sol, e fuma-
va maconha no chuveiro da casa da minha mãe com um enfermeiro 
que depois virou traficante, que fumava Parliament, cigarro de coroa 
chique, slogan “Apenas o sabor toca seus lábios”. Por dois anos usei 
um colete com ferros no pescoço, não mexia os braços, os pulsos, as 
mãos. Medo do futuro, com escaras na bunda, com sete cicatrizes 
recém-adquiridas — duas no pescoço, uma em cada deltoide, uma 
no pulso e uma em cada perna, todas com mais de um palmo de 
comprimento — e um pino no formato de um grampo de fralda no 
pescoço: pânico, muito pânico! Agora era comigo.

Chamaram os bombeiros, chamaram o Exército, chamaram a Po-
lícia Militar. Todos armados até os dentes, todos prontos para atirar…
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Com raiva do mundo, com raiva do futuro, “Pânico em sp” se 
transformou no meu mantra. Cercado por aqueles punks, eu me 
sentia bem, muito bem, tão bem… Minhas mãos ganhavam os pri-
meiros calos, meus cotovelos também, calos do contato com as rodas 
de borracha, que eu tinha que tocar. Isso é bom. Morava de novo 
com mamãe. Isso não era bom. Sem um puto no bolso. Isso não era 
nada bom. Mudava tudo. Decidia me especializar em Rádio & tv. 
Eu amava música. Eu amava rock ‘n’ roll. Eu amava Led Zeppelin, 
Pink Floyd, Sex Pistols, The Clash, Joy Division, Jimi Hendrix, New 
Order, King Crimson, The Doors, Bob Dylan, Johnny Cash, John 
Lennon, Chet Baker, Miles Davis, que vi no Municipal com dezes-
seis anos, Iron Butterfly, Joe Cocker, o primeiro disco que comprei 
na vida, amava tudo aquilo, Ramones, Lou Reed. Eu amava Inocen-
tes. Eu amava São Paulo. Eu amava “Pânico em sp”. E o departa-
mento de Rádio & tv era o único que tinha elevador, ah!

Curiosamente, a banda e os punks me trataram como um xodó: 
o cadeirante doidão. Eu sentia que, durante o refrão, a cadeira saía 
uns centímetros do chão: eu levitava. Desafiava-se a gravidade. Nada 
de magia ou forças transcendentais. Eu flutuava para a direita e a es-
querda. Pânico em SP, pânico em SP, pa-ni-cô em esse pê. Punks gruda-
vam em mim, uns de um lado da cadeira, outros do outro, e quando 
dançavam, numa linha apertada, num mesmo ritmo, eu ia junto, 
mesmo se eu não quisesse, e nem sei se percebiam que minhas rodas 
não tocavam o chão. Me puxavam, me jogavam, eu girava na roda 
de pogo, eu gargalhava em fúria, como o mais louco e mais bêbado 
de sp, entregue a um rito sagrado que me completava, que falava de 
mim, por mim, pa-ni-cô em esse pê! E eu dava socos no ar, balançava a 
cabeça, gritava a letra, deixava me levarem, eles não vão me derrubar, 
eles não vão me fazer mal, não eles, tenho pânico de sp, do mundo, 
do meu corpo, das minhas escaras, infecções, insônias, solidão, do 
futuro, não daqui, aqui me sinto bem, protegido. Deixo me levarem, 
não sei como pulo tanto, se não me mexo, eu estava ali no gargarejo, 
agora estou lá, e volto para ali, eles me sacodem. E se me derrubarem 
não sentirei nada. 

Rui Mendes uma vez me derrubou na frente de uns travestis na 
Augusta. Não senti nada. Rolei e gargalhamos. E herdei um galo na 
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testa que virou piada na eca. Rui foi dos primeiros amigos que fiz 
na faculdade. Rui era o mais maluco. Como fotógrafo, acompanhou 
tudo desde o começo, estava em todas as casas noturnas, viu todas 
as tretas, tiroteios, fotografou as bandas (primeiro por conta pró-
pria, depois contratado pelas gravadoras, depois para revistas como 
a Rolling Stone brasileira). Me levava a esses shows. Costumava me 
largar na beira do palco com os punks e ia fotografar com sua má-
quina Cannon filme pb. 

Nunca fui tão feliz. É o dia mais feliz da minha vida. Olho ao 
redor. Muitos sentem o mesmo. Muitos riem bêbados, dão socos no 
ar, se empurram, chutam o vazio. Muitos se sentem em pânico, com 
ódio, e aliviados por poderem gritar naquela catarse. Naquele mo-
mento são íntegros, felizes, são os caras mais loucos, bêbados e felizes 
da face da Terra. É o dia mais bonito de muitos dali. Até alguém gritar:

— A polícia tá aí!
Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a elite da elite da 

polícia, os mais truculentos e sempre impunes, sempre no dever de 
 defender o patrimônio, numa época em que ninguém era cidadão (e 
o patrimônio, exclusivo de poucos). Todos eram criminosos arruacei-
ros depravados subversivos drogados, até que se provasse o contrário.

Corre-corre. Eu conhecia as saídas, militante universitário vete-
rano, que começou a combater a ditadura aos dezesseis anos, conhe-
cia todos os atalhos e corredores desde as primeiras manifestações de 
1977 na puc, conhecia a saída pelo estacionamento, descer a rampa 
no maior cacete, conhecia uma saída mocozada do próprio teatro. 

Como um aleijadinho que não quer nada, que estava ali por 
acaso, um inocente rapaz doentinho branquelo cheio de calos, na 
sua cadeira de rodas, vítima do destino, magrinho, tadinho, coitado, 
dá pena, que infelicidade, caiu num lago, bateu a cabeça no fundo, 
quebrou a vértebra, que dó, saí pela rua de trás, a João Ramalho, dei 
a volta na quadra, encontrei a rua principal da puc, a Monte Alegre, 
fechada por vários carros da Rota, e os soldados com armas na mão. 
Vi o pau comendo, punks trocando soco com pms. Punks facilmente 
identificáveis por suas jaquetas de couro pretas, seus cabelos estra-
nhos, coturnos. Alguns já estavam contra a parede, sob a mira dos 
trinta-oitões. 
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Madrugada entrando. Ouvimos a explosão. Gente correndo 
pela rampa da puc. De novo. A polícia só sabe fazer isso, só se co-
munica por porrada e pólvora: estouraram uma bomba no Centro 
Acadêmico, sob o comando de uma chapa anarquista, que tinha or-
ganizado aquele show. Botaram fogo nos arquivos. Como sempre, 
culpariam os punks pela baderna. Vão dizer na imprensa, vai sair 
nos jornais: “Os senhores podem ver que punks violentos atentaram 
contra o patrimônio, atearam fogo, saíram em desabalada carreira, e 
ainda encontramos material anarquista subversivo no diretório dos 
estudantes dessa instituição esquerdista”.

Aquela guerra declarada entre os punks e a pm não tinha trégua.
Aquela guerra sem cessar-fogo entre os jovens e a polícia não 

tinha trégua.
Aquela guerra declarada entre o movimento estudantil e a re-

pressão durava duas décadas.
Aquela guerra fria entre a puc e a pm não tinha fim.
No dia 22 de setembro de 1977, chegou a informação através 

de agentes infiltrados que estudantes do Brasil todo se reuniam na 
puc de São Paulo para refundar a União Nacional dos Estudantes 
(une), entidade estudantil extinta, proibida, subversiva, esquerdi-
zante, colocada na clandestinidade durante a ditadura militar, união 
de estudantes cujos presidentes estavam ou no exílio, ou presos ou 
torturados e mortos, para “o bem da sociedade pacífica e do patri-
mônio da família cristã”. 

Neste primeiro dia da primavera de 1977, o 3o Encontro Na-
cional dos Estudantes abrigava cerca de 2 mil militantes no campus. 
Enquanto isso, rolavam as aulas normalmente: alunos, professores 
e funcionários da puc em salas de aula. Reuniões por todos os can-
tos. Uma grande assembleia rolava naquele Salão Beta. Tinha gente 
pendurada nas janelas, encostada nas paredes, ao redor da mesa no 
palco, em cadeiras, no chão. Não cabia mais uma mosca subversiva. 
Abafado. Cheiro de suor e adrenalina. No palco, naquele palco, em 
1977, líderes das várias tendências estudantis, cada qual com sua 
corrente ideológica contra o sistema, se revezavam: Caminhando, 
Refazendo, Liberdade e Luta. Quem discursava ficava em pé, dis-
putava atenção, apoiado por sua claque. O debate era infindável. 
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O inimigo, a ditadura, um só. Cada grupo tinha uma fórmula para 
combatê-la. Questões de ordem interrompiam os discursos. Vota-
ções eram interrompidas por questões de ordem. Votações decidiam 
se questões de ordem poderiam interromper discursos e votações. Se 
fora dos limites universitários reinava um regime de terror, uma dita-
dura em que ninguém podia emitir opiniões, dentro emitiam-se opi-
niões demais, as pessoas perdiam-se em detalhes semânticos, como: 
nosso lema deveria ser “Abaixo a ditadura” ou “Pelas liberdades de-
mocráticas”? O primeiro soava forte demais, assustaria a sociedade 
civil que começava a se opor ao regime que ajudou a fundar, com o 
Golpe de 64, e que sustentou. Mas o segundo era suave demais para 
descrever o sentimento de ódio e urgência revolucionária que havia 
em todos nós.

Às 20h45 dessa noite inesquecível e histórica de 1977, bombas 
começaram a espocar. Cavalos relincharam, soldados da Tropa de 
Choque apareceram descendo as rampas da universidade, chutando 
o que viam pela frente. Nossa conhecida inimiga das passeatas deu 
borrachadas e insultou todo mundo. Reuniões clandestinas aconte-
ciam em muitos cantos da puc. A segurança do evento era bem or-
ganizada. A liderança saiu por uma porta lateral. Grupos mais mobi-
lizados se dispersaram pelo labirinto de corredores da universidade, 
esconderam-se no subsolo do Tuca. Sobrou para a massa estudantil. 
pms, investigadores civis do Dops, que chamávamos de “ratos”, e a 
Tropa de Choque eram chefiados pelo secretário de Segurança Públi-
ca em pessoa, que berrava ao megafone. Bombas de gás, estudantes 
pisoteados e queimados. O cerco se fechou. Quem não conseguiu 
fugir foi levado para um estacionamento em frente. Ficaram senta-
dos. Ao todo, setecentos estudantes. 

Participaram quinhentos homens da Tropa de Choque, na mais 
truculenta ofensiva policial contra a autonomia universitária durante 
todo o regime militar. Enlouquecidos, quebraram salas de aula e de 
professores. Arrombaram portas, quebraram máquinas de escrever e 
móveis, queimaram livros, fichários e material didático. Dom Paulo 
Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, voltou no dia seguinte de 
Roma e acusou a polícia. Quarenta e dois estudantes foram fichados 
sob acusação formal de transgressão à Lei de Segurança Nacional. O 
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Estado divulgou para a imprensa que foi recolhido “material de alto 
teor subversivo”: faixas e panfletos que pregavam o ressurgimento 
da une. A Igreja se revoltou. A ditadura começava a ruir na manhã 
seguinte à invasão.
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