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RESUMO 

 
 
ALMEIDA, Alexandre de . Música Skinhead White Power brasileira: guia de referência. 2017. 

394 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

O objetivo desta investigação é produzir um guia de referência sobre a música White Power 

composta por bandas Skinheads brasileiras. Também oferece algumas sugestões 

metodológicas a respeito da organização de documentação  do gênero sonoro, com foco na 

música. Desenvolvido na forma de um instumento de apoio à pesquisa, este guia está 

organizado em verbetes identificando as organizações grupusculares criadas por ativistas  

White Power locais, desde o final da década de 1980 até meados dos anos 2000, as bandas 

vinculadas a cada organização e os seus respectivos repertórios de canções. 

 

Palavras-chave: Arquivos sonoros; Skinhead 
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ABSTRACT 

 
 
ALMEIDA, Alexandre. Brazilian Skinhea White Power Music:: reference guide. 2015. 394 f. 
Tesis (PHd) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017. 
 

The purpose of this research is to produce a reference guide on the White Power music 

composed by Skinheads. Also offers some methodological suggestions regarding the 

organization of sound archives, with a focus on music. Developed as an instrument to 

support research, this guide is organized into articles identifying grupusculares organizations 

created by local White Power activists, since the end of the Decade of 1980 to the mid-2000, 

the bands linked to each organization and their respective repertoires of songs. 

Keywords: Sound archives; Skinheads; White Power 
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 Apresentação 

 

Objetivo 

 

 O objetivo desta investigação é produzir um guia de referência sobre a música 

White Power composta por bandas Skinheads brasileiras. Nesse caso, o guia de referência 

pode ser entendido como um instrumento de apoio à pesquisa, analítico e exaustivo, cuja 

finalidade é agrupar em uma mesma obra informações a respeito de um determinado 

conjunto de documentos para auxiliar os pesquisadores no processo de levantamento e na 

escolha de fontes documentais. Este guia, organizado na forma de verbetes, mapeou toda a 

produção musical das bandas com este perfil, identificando os álbuns1 lançados, as canções 

com suas respectivas funções e a trajetória das organizações grupusculares às quais estavam 

vinculadas.  

 O recorte temporal se inicia no final da década de 1980 com a criação da primeira 

organização local, o Poder Branco Paulista ou White Power São Paulo e o início das 

atividades da primeira banda brasileira assumidamente White Power: a Poder 

Branco/Locomotiva. Entre a segunda metade da década de 1990 e o início dos anos 2000, 

surgiram outras duas organizações localizadas em São Paulo: a Divisão 18 (D18) e a 

Imperium South America, com suas bandas Brigada NS, ligada à primeira, e Resistência 1945 

e Frente Nacional, ligadas à segunda. No início dos anos 2000, no Rio Grande do Sul, a White 

Sul Skinheads (WSS) iniciava suas atividades e dava suporte à banda Zurzir, e na década de 

2010 a banda se desvinculou da WSS para se engajar na organização norte-americana 

Hammer Skin Nation (HSN), criando assim a célula brasileira. Por fim, na segunda metade de 

década de 2000 surge, em São Paulo, a White Power São Paulo, e a banda Stuka passa a 

apoiar suas atividades. 

 

 

                                                 

1
 O termo "álbum" é aqui utilizado como um conjunto de canções reunidas, independentemente de seu formato 

(fita cassete, Compatc Disc, Long Play etc.), a partir de critérios específicos (Solo, Coletânea, Antologie e Split). 

Similar ao conceito de "álbum fotográfico" e recorrentemente utilizado pela indústria fonográfica, o termo, ainda 

que com certo cuidado, foi escolhido para evitar termos menos precisos, embora também de uso recorrente, mas 

que remetem ao formato como "Long Play" e "Disco", entre outros. Camargo e Goulart (2007, p.98) também 

apontam para a utilização de analogias com documentos de outros gêneros, devido a falta de uma tipologia 

consagrada de documentos sonoros. 
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 Justificativa 

 

 Este guia pretende colaborar com as pesquisas sobre juventude e direita radical 

mapeando a trajetória da vertente Skinhead White Power e apresentando ao leitor 

informações detalhadas a seu respeito, além de oferecer novas possibilidades de temas de 

pesquisa e colaborar para evidenciar as lacunas existentes, pois quando se pensa nessas 

vertentes em um período temporal mais longo, devido à falta de acesso à documentação por 

eles produzida, o resultado são investigações relevantes, mas que abarcam o "retrato de 

momento". A ideia de produzir um Guia de Referência também vai ao encontro da 

experiência de quase duas décadas atuando na área de arquivos2. Sem pretender resolver 

todas as questões pertinentes ao tratamento de documentos sonoros, este guia apresenta 

algumas possibilidades a partir do tratamento do repertório das bandas. Por fim, o guia, 

sendo ele uma ferramenta de mapeamento, pretende apresentar os elementos distintivos 

da vertente White Power, já que a expresão Skinhead é carregada de significações, muitas 

delas antagônicas. 

 Nos últimos anos, a visibilidade midiática dada a algumas “culturas juvenis” (Feixa, 

1998) tem se ampliado por conta inúmeros casos relacionados à violência, ao neonazismo, 

ao racismo e ao ganguismo. Nesse contexto, os Skinheads geralmente são identificados 

como aqueles dedicados exclusivamente a essas atividades. No entanto, tal compreensão 

pode ser resultado de uma espécie de reducionismo analítico, relegando, em última 

instância, as práticas destes grupos ao mero banditismo. Costa (2006), autora do pioneiro 

estudo sobre os Skinheads locais, intitulado Os Carecas do Subúrbio: caminhos de um 

nomadismo moderno (1993), entende a violência física contra outros grupos como uma de 

suas facetas. No caso dos Carecas do Subúrbio, a autora afirma que seus membros se 

identificam como um "movimento" formados por "jovens de origem operária, conscientes e 

não alienados, fortes de corpo e puros de mente, nacionalistas, dispostos a formar um 

exército de 'carecas' para salvar o Brasil” (Costa, 1993, p. 13). Em relação aos ativistas White 

                                                 

2
 Atuando profissionalmente na área de tratamento documental arquivistico desde 1996, os últimos doze anos 

foram dedicados ao tratamento da documentação dos gêneros audiovisual e sonoros dos acervos sob a guarda 
de Fundação Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, a Fundação Fernando Henrique Cardoso matém sob 
sua guarda os acervos cotendo documentos dos gêneros audiovisual e sonoro de: Fernando Henrique Cardoso, 
Ruth Cardoso, Paulo Renato Souza (ministro da Educação - 1995 a 2002) e Sérgio Mota (ministro das 
telecomunicações (1995 a 1999). 
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Power brasileiros, eles também postulavam pertencer a um movimento, embora com 

objetivos antagônicos aos de seus contemporâneos "Carecas do Subúrbio", pois seu foco era 

defender a supremacia da "raça branca", a secessão paulista e o combate aos judeus, vistos 

como conspiradores (Almeida, 2004, p. 12). 

Isso demonstra a característica polissêmica do termo Skinhead, que pode assumir 

diversas configurações políticas. Considerando os últimos 30 anos, no caso brasileiro, o 

termo Skinhead serviu para identificar uma miríade de vertentes bem delimitadas em relação 

às suas posições políticas, muitas delas antagônicas. Ainda que não seja o escopo desta 

pesquisa, mas a título de problematização, pode-se estabelecer com segurança a existência 

local das seguintes vertentes:  

Skinheads Nacionalistas: na qual se enquadra a vertente dos Skins integralistas e 

“patriotas”, aglutinados em organizações como os “Carecas do Subúrbio, “Carecas 

do Brasil”, “Carecas do ABC”, “Carecas do Interior/SP”, entre outros;  

 

Skinheads Antifascistas: Skinheads anarquistas e comunistas, aglutinados na Red 

and Anarchists Skinheads (RASH), organizados em São Paulo, Fortaleza e Rio de 

Janeiro, e o Skinheads Against Racial Prejudice (SHARPS); 

 

Skinheads Tradicionais: assumem-se como apartidários; 

 

Skinheads White Power: aglutinados em organizações auto-identificadas com os 

Nacional Socialistas, como a “Divisão 18”, “Poder Branco Paulista”, Blood and 

Honour São Paulo, Hammerskins Brazil, entre outras; 

 

Skinheads Evangélicos: aglutinados em igrejas underground como a Renascer em 

Cristo e a Crash Church (Almeida, 2012, p. 425). 

 

É importante salientar que as pesquisas produzidas até o momento realizaram 

análises relevantes sobre o tema, mas enfocando questões a respeito da violência e 

identidade de grupos específicos. Isto pode ser verificado em trabalhos posteriores ao de 

Costa(1993), como o significado do nacionalismo (Brancht, 2003; Matias, 2014) e da violência 

(Lima Grande, 2001) para os Carecas do Subúrbio e Carecas do Brasil; o significado da 

violência para os Carecas do ABC (França, 2013) e os mitos ordenadores da primeira geração 

de Skinheads White Power (Almeida, 2004). Somam-se a isto outras análises de importantes 
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pesquisadores das Direitas, cujo esforço de tentar identificar com clareza o perfil dos 

Skinheads locais deparou com a dificuldade imposta pela polissemia do termo. Em seu 

importante trabalho sobre a trajetória do Integralismo, dos anos 1930 até o tempo presente, 

Carneiro (2007) relata que deparou durante o trabalho de campo com um grupo de 

Skinheads “de tendência neonazista” em meio aos Integralistas. Ao verificar a informação, 

pois este não era o foco da autora, ficou claro que eles eram Skinheads auto-identificados 

com o Integralismo, mas, diferentemente de outras tendências do Integralismo do período 

(anos 1990), não se intimidavam em defender “aspectos positivos” da doutrina Nacional 

Socialista, apesar de repudiarem o racismo. Também ao pesquisar a temática do Integralismo 

contemporâneo, Barbosa (2012) e Caldeira (2016), em trabalhos igualmente relevantes para 

os estudos das Direitas, identificaram a presença de Skinheads no meio dos seguidores do 

Integralismo, contirbuindo significativamente para o aprofundamento sobre o significado da 

relação entre ser um Skinhead e, ao mesmo tempo, ser um ativista Integralista. 

Mas mesmo em relação à música, novamente a atenção deve ser redobrada. 

Investigações sobre a cultura Skinhead, de inquestionável qualidade, apresentam em 

algumas passagens certa dificuldade em identificar a quais vertentes pertenciam bandas 

mencionadas. Dois exemplos importantes para este debate são as bandas Jesus Skins 

(Alemanha), citada por Tucci Carneiro (2004), e a Garotos Podres (Brasil), por Salem (1995), 

ambas identificadas com o “neonazismo”. Porém, ao analisar a produção dessas bandas, é 

possível enquadrá-las em outras vertentes da cultura Skinhead. A Jesus Skins é uma banda 

cristã e abertamente anti-racista. O rock cristão é fenômeno que tem conquistado grande 

espaço na última década e, como demonstra Costa (2004), existem bandas diversas bandas 

Skins vinculados a essa "cena", inclusive no Brasil, autodenominados "Carecas de Cristo", 

desde a década de 1990. Eles são conservadores, mas não “neonazistas”. No caso da 

Garotos Podres, a polêmica canção "Fuher", apresentada em seu álbum “Mais Podres do que 

nunca” (Lupsom, 1985), é citada por Salem como uma canção de apologia a “neonazismo”. 

De acordo com a explicação do vocalista da banda em um show no ano de 1986, "Fuher" é 

uma canção de crítica política ao Sionismo, em resposta ao massacre de refugiados 

palestinos dos campos de Saabra e Chatila, por milícias apoiadas por Israel, na década de 

1980 Trata-se de um protesto contra uma política de Estado, ao modo Punk. Vale frisar que 

no mesmo disco, noqual foi gravada essa música, uma das canções de maior sucesso foi 
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"Anarquia Oi!", que faz apologia ao Anarquismo. Analisando o conjunto de sua obra, a banda 

Garotos Podres pode ser enquadrada como uma banda vinculada à vertente Antifascista. 

Por conta dos motivos exposto, conclui-se que, quando se pretende analisar 

segmentos da juventude que optam por um estilo espetacular, é importante perceber suas 

singularidades, pois isso evita que as generalizações venham a dificultar ainda mais a 

diferenciação das suas vertentes. Por isso, a atenção deve ser redobrada quando se 

investigam organizações com discursos distintos, mas que mantêm alguns aspectos visuais 

imediatamente identificáveis, que sugerem ao pesquisador o mesmo significado (Almeida e 

Costa, 2011). Nesse sentido, a música se torna um recurso indispensável para atingir o 

objetivo de compreender a polissemia do termo Skinhead. 

Os sociólogos norte-americanos Pete Simi e Robet Futrell (2010), entendem a música 

e as bandas Skinheads ligadas aos movimentos de defesa do ideário da supremacia branca 

como elementos-chave para estes tipos de organizações. De acordo com a análise dos 

autores, as diversas organizações White Power daquele país utilizam a música como meio de 

transmissão de ideias sobre a sua noção de “luta justa” e os focos do movimento, bem como 

une os racistas em “espaços arianos livres” como os shows ou festivais musicais, onde seus 

frequentadores compartilham o mesmo estilo, atitudes e emoções, criando vínculos entre os 

participantes. Os músicos e ouvintes acreditam na música como uma forma de ativismo, o 

que os ajuda a se manterem comprometidos com a causa, lembrando-os dos motivos pelos 

quais lutam em prol da supremacia ariana (Simi & Futrell, 2010, p. 59). As bandas difundem 

entre o público mensagens de “conscientização racial”, sendo reverenciadas como ícones 

pelos ativistas do movimento White Power, pois as suas canções insuflam a “raiva ariana” 

(Simi & Futrell, 2010, p. 64). 

A partir dos depoimentos coletados entre o público ouvinte e produtores destas 

canções, os autores constataram que os ativistas se consideram indivíduos superiores aos 

não ouvintes, pois estes últimos estariam “cegos” à verdade sobre o White Power. Este tipo 

de sentimento configuraria um tipo privilegiado de conhecimento sobre a verdadeira 

natureza do mundo e a crença de que eles seriam uma minoria capaz de perceber e rejeitar 

os esforços para a destruição da cultura e da raça banca. Nesse sentido, a música é uma 

ferramenta para apresentar aos demais brancos, especialmente os mais jovens, o “caminho 

correto” (Simi & Futrell, 2010, p. 64). A sedução da música pode ser avaliada pelos relatos 

dos membros de como eles se juntaram ao movimento de poder branco. Os fãs falam sobre 
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como a música os ajuda a se sentir únicos e superiores às pessoas ainda cegas da verdade da 

visão de poder branco (Simi & Futrell, 2010, p. 64). 

 Este sentido de ser "especial", dizem os autores, é extraído de um conhecimento 

privilegiado que os arianos têm sobre a verdadeira natureza do mundo. Os arianos 

consideram-se entre os poucos que veem e rejeitam o esforço da sociedade para destruir a 

cultura branca e a raça branca. Eles consideram a música uma ferramenta para mostrar a 

outros brancos, e especialmente aos jovens membros, a maneira correta de ser (Simi & 

Futrell, 2010, p. 64). Os autores afirmam que as bandas ligadas a esta doutrina executam 

seus repertórios em eventos privados, como shows ou festivais, sendo estes últimos eventos 

realizados em propriedades privadas remotas, como forma de proteção aos protestos 

contrários e a polícia. Eles têm duração superior a um dia e são mais bem-elaborados do que 

um show, como é o caso dos citados Hammerfest, Aryan Fest a Nordic Fest, nos quais, além 

da apresentação de bandas, são realizados workshops sobre ativismo e formação 

doutrinária, atividades esportivas e venda de material de merchandising das bandas e de 

organizações (Simi & Futrell, 2010, p. 77). 

 Para King & Leonard (2014), a música é importante para os ativistas não apenas por 

causa de seu ritmo ou som, nem por dar voz a visões e valores, mas porque fornece uma 

expressão material para o White Power. Os autores entendema música como uma"Âncora" 

de uma cena, abre espaço, incentiva a interação, promove a articulação da identidade e cria 

a comunidade. Enquanto os críticos destacam a letra do rock de ódio e frequentemente os 

liga à violência, tais avaliações ameaçam criar uma caricatura da cena, suas atrações e seu 

significado. Para eles, o significado da música White Power para seus produtores e o público 

é multifacetado: parte ideológico, parte interacionais, parte identificação (King & Leonard, 

2014, p. 35). 

 De acordo com King e Leonard (2014, p. 29), a música não é inócua mas uma parte 

significativa do desenvolvimento do movimento nacionalista branco. Seu "poder" é evidente 

não somente pela ressonância com o movimento, mas pelas formas como sua estética e 

estilos se relacionam com uma narrativa da supremacia branca. Segundo eles, a "música 

racista" torna-se um espaço para a comunidade, para a divulgação da gramática, metáforas 

e narrativas de supremacia branca e para cultivar uma cosmovisão nacionalista branca. 

Os autores concluem que a música se dirige às preocupações racistas e expressa a 

presunção de advogar o White Power. Apresenta as noções naturalizadas de raça e 
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diferenças de gênero e representa um mundo em constante luta, especialmente uma guerra 

de raças em curso ou iminente; celebra o orgulho, honra e lealdade; dá voz a uma 

cosmovisão hipermasculina e heteronormativa; apresenta os brancos como um povo, raça, 

nação ou cultura; apresenta retratos desumanizados dos outros, especialmente judeus e 

americanos africanos, e oferece críticas ao Estado e à sociedade (King e Leonard, 2014, p. 

33). 

 

Fontes 

 

O levantamento da documentação não se configurou como uma tarefa fácil, dada a 

inexistência de um centro de referência, físico ou virtual sobre o tema, onde a 

documentação produzida pelas organizações estivesse disponível à consulta. Um outro dado 

agravante é a incerteza em relação a fidedignidade das informações sobre as organizações e 

suas bandas disponíveis na rede mundial de computadores. O último problema era a 

dificuldade de encontrar tais documentos à venda em lojas de música, devido ao boicote às 

bandas pelo teor negativo das canções e a baixa tiragem de exemplares dos títulos, sendo 

muitos deles produzidos de forma caseira. O álbum Guerra Total (Terceira Facada Records, 

2015), da banda Zurzir, por exemplo, teve uma tiragem de 250 cópias e foi lançado por um 

selo fonográfico irlandês, e o álbum da banda Locomotiva, intitulada São Paulo Pátria (Raça e 

Pátria Records,1991), circulou apenas entre os fãs da banda, não possuindo uma tiragem 

definida – a reprodução era feita pelos próprios membros da banda. Para os pesquisadores 

dos temas, estes documentos são verdadeiras raridades e a atenção deve ser redobrada 

para não perder oportunidades. 

Ainda que algum material esteja disponível na rede mundial de computadores, a 

possibilidade de o documento ser publicado de forma incompleta ou com informações 

equivocadas3 é real, comprometendo a credibilidade dos resultados finais da pesquisa. A 

solução encontrada foi a constituição de um acervo privado, atividade iniciada desde a 

época da realização do trabalho de conclusão de curso, em 1997, destinado a suprir a 

investigação com documentos produzidos ou acumulados pelas organizações, com a 

segurança necessária para não comprometer os resultados com dados inadequados. 

                                                 

3
 Nome das canções, ano de lançamento, ausência de canções, entre outros problemas. 



 

24 

Também estava claro que o acervo não deveria ser composto apenas pelas canções, mas por 

toda uma gama de documentos que permitissem contextualizar a produção artística das 

organizações, além de informações sobre a sua trajetória e linha doutrinária, pois era 

fundamental entender as especificidades de cada organização e as funções das canções 

produzidas pelas bandas. Nesse sentido foram acumuladas as seguinte fontes, além das 

canções: 

 

 Cartazes 

 Catálogos de produtos de merchandising 

 Catálogos de selos fonográficos 

 Documentários 

 Entrevistas  

 Estatutos 

 Fanzines 

 Filmes televisivos 

 Literatura 

 Manifestos 

 Noticiários publicadas pela imprensa 

 Panfletos 

 Reportagens fílmicas de shows 

 Videoclipes 

 

Mas como constituir um Acervo com documentos tão difíceis de coletar? Para dar 

cabo da constituição desse acervo, a solução encontrada foi um longo e paciente processo 

de coleta de materiais, contatando as bandas, ex-membros das organizações e até mesmo 

ativistas de organizações contrárias aos ideais do White Power, mas que possuíssem algum 

material por eles produzidos para instrumentalizar ações de denúncia ou outras atividades 

de oposição.  

Este procedimento foi baseado no trabalho do sociólogo estadunidense Willian 

Whyte(2005), conforme descrito em seu livro A sociedade da esquina, fruto de sua 

investigação, nos anos 1930 e 1940, sobre a sociabilidade juvenil dos garotos de Cornerville, 
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uma área suburbana localizada em Boston. O autor aponta para a importância de “Doc”, 

apelido de um jovem por ele considerado um “colaborador-chave” para obter acesso aos 

locais e as pessoas, para protegê-lo e sanar dúvidas derivadas do longo processo de 

investigação. No caso dessa investigação foi possível contar com a colaboração de alguns 

“Docs”, possibilitando acessos a informações para a melhor realização dos propósitos da 

pesquisa. Whyte (2005) deixa claros dois aspectos importantes para o sucesso do 

pesquisador em campo, que foram incorporados ao processo de contato e 

acompanhamento das organizações investigadas. O primeiro aspecto é o tempo, pois, por 

mais relevante que seja a proposta de trabalho para a produção de resultados inovadores e 

socialmente necessários, portanto urgente, o tempo dos seus colaboradores impera. O 

segundo aspecto é o desenvolvimento de laços de confiança entre o colaborador e o 

pesquisador, em especial, quando se trata de organizações marginalizadas, dado o seu 

discurso intolerante e/ou discriminatório. Whyte considera que este processo só se realiza 

em um longo processo de interação com “colaboradores-chave”, indivíduos que possuem 

um status de relevância nas organizações. A coleta de informações na internet também foi 

mediada pelos colaboradores, na medida em que, segundo eles, alguns perfis em redes 

sociais, blogs e sites, cuja autoria era a eles atribuída, eram na verdade “fakes” (falsos), 

produzidos por ex-membros, autores não- autorizados ou mesmo autores anônimos. Assim, 

a indicação dos canais oficiais de comunicação da organização foi uma valiosa colaboração 

para evitar os descaminhos que uma pesquisa em ambiente virtual pode tomar. Em relação 

as canções, o processo de aquisição ocorreu principalmente por meio de compra ou, em 

menor quantidade adquirido por meio de downloads em formato MP3 disponíveis em 

fóruns de discussão de ativista White Power4. O resultado do trabalho em campo pode ser 

visualizado no quadro abaixo, onde são apresentados o material musical a ser analisado: 

 

Banda Título do álbum Selo Fonográfico Data 

Locomotiva Demo tape 

Raça e Pátria Produções 

(Brasil) 1990 

Locomotiva São Paulo Pátria Raça e Pátria Produções 1991 

                                                 

4
 O RAC fórum, no ar desde 2000, foi um dos principais locais virtuais utilizados para fazer download de álbuns 

fora de catálogo. JELSOFT ENTERPRISES LIMITED. RAC fórum. Disponível em: <http://www.rac-forum.org>. 
Acesso em: 03 jul. 2017. 
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(Brasil) 

Frente Nacional Paulistarvm Terra Mater (vol. 1) ABC Records (Brasil) 1996 

Brigada NS O Retorno da Velha Ordem Divisão 18 Productions (Brasil) 1997 

Brigada NS Brigada NS Independente (Brasil) 1997 

Locomotiva Blood And Honour MAIM/ZOG (Brasil) 1997 

Locomotiva 

Imperium South America (vol. 

01) 

Imperium South America 

Records (Brasil) 1998 

Resistência 1945 

Imperium South America (vol. 

01) 

Imperium South America 

Records (Brasil) [1998] 

Locomotiva We will never die ! (vol. 2) Nordisc Records (Dinamarca) 1999 

Zurzir Resistência 

Front 14 Productions / Oi! 

Brasil Records (Brasil) 2001 

Zurzir Sangue, Glória e Raça 

White Sul Skinheads Records 

(Brasil) 2002 

Estandarte 88 Lealtad SSR (Espanha) 2003 

Locomotiva Locomotiva Totenkopf Records (Brasil) 2003 

Stuka Sob a cruz de ferro Stuka Produções (Brasil) 2003 

Brigada NS Blood And Honour ISD Records (Espanha) 2004 

Zurzir Battle Voice White Pride Records (Brasil) 2005 

Stuka Revolurock 88 Stuka Produções (Brasil) 2006 

Stuka Das cinzas à vitória Stuka Produções (Brasil) 2008 

Zurzir She is my Skinhead Girl Arcabuz Records (Brasil) 2012 

Zurzir Triunfo da Vontade 

Wewelsburg Records 

(Alemanha) 2013 

Brigada NS Bialy Front Deluxe - Honor Homo Superior (Polônia) 2014 

Zurzir Sons de Revolta  (Portugal) 2014 

Zurzir Guerra Total 

Terceira Facada Records 

(Irlanda) 2015 

 

 Ao apresentar a lista de álbuns para a banca responsável pelo exame de 

qualificação, a mesma chamou à atenção para a seguinte questão: o trabalho iria analisar 
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somente as letras das canções ou iria considerar seus elementos musicais? Para dar cabo 

dessa tarefa foi necessário começar a "pensar como músico", mesmo não tendo formação 

na área. Daí surgiu a necessidade da realização de aulas de percepção musical com o 

professor Heraldo Paarman5, a partir de março de 2016, ampliando assim os horizontes 

deste guia de referência com informações oriundas da Musicologia, ao mesmo tempo em 

que se tornou clara a complexidade de analisar canções a partir da perspectiva da música. 

Como resultado inicial, foi possível identificar alguns elementos essenciais em uma canção, 

quais sejam: a melodia, o padrão rítmico, a instrumentação, a tonalidade e a fórmula de 

compasso.  

 Também é fundamental destacar que o processo de análise das canções ocorreu 

sem a utilização de documentos de apoio, como partituras. Em outras palavras, como se diz 

no jargão popular, as canções foram "tiradas de ouvido". O processo consistiu na audição de 

cada canção, muitas delas com qualidade de gravação precária, e sua reprodução no violão e 

/ou no contrabaixo permitindo, com muita dificuldade, identificar os elementos propostos 

de boa parte das canções. 

 Por isso é importante salientar que este guia de referência não se encerra com a 

finalização desta etapa acadêmica. Considerando que a produção musical terá continuidade, 

assumir o compromisso em continuar a alimentar este instrumento é fundamental para dar 

conta do monitoramento das atividades dessas e de futuras bandas, aventando-se mesmo a 

criação de um centro de estudos, ainda que digital, na forma de um sítio, ou ainda a doação 

do acervo colecionado para esta investigação à instituições de pesquisa. 

 

O perfil de uma organização Skinhead White Power 

 

 A primeira questão a ser colocada é a seguinte: quando se fala em grupos Skinheads 

White Power, qual seria a categoria analítica mais adequada para definir seu modelo 

organizacional, pensando nos anseios de seus ativistas? Seria em direção a um partido 

                                                 

5
 Heraldo Veridiano dos Santos, conhecido pelo nome artístico Heraldo Parmaan, é bacharel em Música, com 

especialização em guitarra, pelo Centro Universitário das Faculdades Integradas Alcântara Machado 
(FIAM/FAAM) e mestre em Música pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho 
(Unesp). Também é músico multi-instrumentista e produtor musical. informações obtidas no Currículo Lattes. 
Disponível em http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4420354E9. Acesso em dezembdo 
de 2017 
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político tradicional ou uma "gangue de rua"? Um partido político, considerando o caso 

brasileiro e de acordo com o Artigo 17 da Constituição Federal, tem pretensões eleitorais e 

uma estrutura burocrática definida por lei, algo inviável para os ativistas White Power, por 

causa do desprezo pela política partidária, o discurso contrário à defesa dos direitos 

fundamentais, previstos no Artigo 5 e de cumprimento obrigatório, além da intenção de 

manter uma força com perfil paramilitar, também proibido pela Carta Magna. Por outro 

lado, uma "gangue de rua", de acordo com Abramovay (1999), também considerando a 

realidade brasileira, configura-se como um termo genérico e midiático utilizado para definir 

um grupo de companheiros ou uma organização juvenil "ligada à violência e à prática de 

certos crimes como "(...) assaltos, roubos, brigas e agressões" (Abramovay,1999, p.95). 

Como será apresentado nos verbetes dedicados aos grupos Skinheads objeto desta 

investigação, a intencionalidade de propor um modelo organizacional, justificado pela 

existência de documentos como manifestos, estatutos e um discurso claro contra o 

"ganguismo", evidencia a necessidade de buscar outras categorias analítica em que 

enquadrar esses grupos. 

Nesse sentido, o modelo organizacional dos grupos Skinheads White Power 

analisados nesta investigação pode ser enquadrado em uma categoria analítica, criada pelo 

historiador inglês Roger Griffin (2003), denominada “organizações grupusculares”, por ele 

utilizada para se referir aos pequenos partidos políticos ou organizações sociais que 

compactuam com ideais autoritários, tais como as organizações analisadas nas próximas 

seções. A opção em adotar esta categoria analítica ocorreu por causa da percepção do 

esforço dos grupos Skinheads locais em criar alicerces mais estáveis no sentido doutrinário e 

estrutural para levar a cabo suas atividades. Assim, esta investigação postula que o conceito 

de Griffin auxilia na compreensão desses grupos, pois todos os seus apontamentos a 

respeito da caracterização de uma organização grupuscular, em maior ou menor medida, 

são perceptíveis na documentação analisada. Abaixo, serão apresentadas as premissas 

definidas por Griffin (2003) para este tipo de organização e um breve comentário 

justificando a opção pela sua escolha: 

 

1 -Eles não denominam organizações político-partidárias:  

A documentação analisada, tanto a textual quanto a sonora, não apresentou 

evidências de que a organizações grupusculares Skinheads possuam algum tipo de conexão 
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com partidos políticos, seja como associados ou mesmo em cargos de liderança, mesmo em 

relação àqueles partidos políticos que proferissem um discurso com algum grau de 

proximidade aos ideais dos ativistas White Power. 

2 - Dedicam-se a atividades metapolíticasde difusão do nacionalismo e a 

condenação do sistema liberal-democrático e nunca a atividades eleitoras: 

A atividade metapolítica, em linhas gerais, pois este conceito será analisado em 

detalhes na próxima seção, pode ser entendida como ações cuja finalidade é a conquista dos 

"corações e mentes" do público-alvo de uma organização grupuscular, com o objetivo de 

formar uma base social que apoie um modelo de sociedade sem quaisquer referências ao 

liberalismo, à democracia, ao comunismo e ao sionismo, considerados "inimigos da 

revolução branca". Para tanto, ela prescinde da ação de seus ativistas em combater tudo 

aquilo que se refere a estes modelos,valendo-se de atividades como a produção musical, já 

que, como visto no item 1, há uma ojeriza por parte dos ativistas pelo sistema eleitoral. 

3 - São autônomas, mas podem se alinhar taticamente a outras organizações para 

atividades conjuntas. 

As canções que possuem as funções de homenagem indicam este tipo de 

alinhamento, sem obrigatoriamente vincular o conjunto musical a organização 

homenageada, sendo uma forma recíproca da reconhecimento e admiração. Outras ações 

de alinhamento entre as organizações são as campanhas de apoio aos chamados 

"prisioneiros de guerra" e "perseguidos políticos" e a distribuição de materiais de 

propaganda. Estes tipos de ações são recorrentes, internacionalizam a organização 

grupuscular local incluindo-a na rede de "solidariedade branca". 

4 - Possuem uma quantidade insignificante de membros, pouca visibilidade ou 

suporte. 

5 - Não possui uma rígida estrutura hierárquica. Na verdade, a liderança é 

policêntrica. 

Embora existam ativistas com maior grau de influência, sejam eles membros de 

bandas, produtores de fanzines etc., não foi encontrada nenhuma evidência de que alguma 

organização possuísse um líder efetivo. O caso da organização grupuscular Imperium South 

America indica exatamente o contrário, pois se organizava na forma de uma cooperativa 

descentralizada e admitia em seus quadros ativistas independentes, conhecidos como "lobos 
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solitários, devendo todos, como será apresentado na seção dedicada a esta organização, 

apenas cumprir diretrizes genéricas. 

6 - Possui um perfil contra cultural, cuja finalidade é perpetuar o extremismo 

político, em uma era relativamente de instabilidade, mas em termos práticos suas 

aspirações são utópicas. 

Embora o discurso da "revolução branca" seja muito comum entre os ativistas, a 

documentação analisada não apresentou evidências da preocupação das organizações com 

projetos factíveis relacionadas as áreas típicas de governo, como saúde, economia e 

educação, ou mesmo informações de ordem estratégia militar. Pelo contrário, a 

documentação apresenta majoritariamente diretrizes em relação a aspectos estéticos 

comportamentais, servindo como elementos de formação de ativistas. Nesse sentido, a 

"revolução branca" se torna um porvir sem horizonte de execução. 

 Delineando o perfil organizacional dos grupos Skinheads aqui analisados, a seção 

seguinte irá se concentrar na análise de duas questões relevantes: a definição de um 

conceito que auxilie na delimitação de uma categoria analítica para a música produzida pelas 

bandas White Power e as principiais atividades das bandas no bojo das organizações 

grupusculares às quais estão vinculadas. 

 

Definição de "Música White Power" 

 

 O desafio inicial ao estudar as bandas musicais defensoras de uma visão de mundo 

na qual a crença de que a "raça branca" ocupa uma posição superior em relação as demais e 

de uma agenda política dedicada à causa da "revolução branca" é justamente identificar 

quais destas podem ser identificadas como tal. Esta tarefa não é fácil, na medida em que as 

semelhanças na estética sonora e visual com bandas antagônicas, as nomenclaturas 

ambíguas para identificar bandas vinculadas ao White Power e as falsas similaridades entre 

as letras de canções compostas por outros tipos de ativistas podem sugerir, de forma 

imprecisa, que uma determinada banda seja um instrumento de ativismo White Power, 

ampliando desnecessariamente o universo de fontes de pesquisa e, importante frisar, 

acusando injustamente membros de bandas como militantes da intolerância racial, quando 

se faz necessário justamente o esforço no sentido contrário.  
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 Nesse sentido, esta seção irá se concentrar, inicialmente, no esforço de 

compreender a função do objeto de estudo desta investigação, a "música White Power", 

considerando esta expressão como uma categoria analítica mais precisa para definir a 

música produzida pelas bandas analisadas nesta investigação, ao mesmo tempo em que se 

fazem necessários alguns apontamentos críticos sobre os limites de dois termos comumente 

utilizados como categorias analíticas para se referir a este tipo de produção musical: a Hate 

Music e o Rock Against Communism (RAC). Feito isto, em seguida será apresentada uma 

análise das atividades das bandas: o recrutamento, a geração de recursos financeiros e a 

ação metapolítica. 

 Como já dito, as expressões mais comuns para definir a música produzida pelas 

bandas White Power são Hate Music e Rock Against Comunnism (RAC), sendo amplamente 

utilizadas por investigadores acadêmicos, por ativistas pró e contra a causa da supremacia 

branca e pela imprensa. De acordo com os analistas da organização judaica norte-americana 

Anti Difamation League (ADL)6, nos Estados Unidos, que monitora grupos extremistas há 

décadas, algumas canções foram esporadicamente compostas para homenagear a 

centenária organização supremacista Ku Klux Klan ou promover a segregação racial naquele 

país. Um destes artista é o cantor Johnny Rebel7, que, a partir da década de 1960, gravou 

uma série de canções com esta perspectiva8. No entanto, a partir da década de 1970, um 

novo gênero musical surgiu totalmente baseado no racismo9, a Hate Music. A ADL identifica 

este novo movimento musical, tem, desde então, ocupado um papel central entre as 

diversas organizações defensoras do ideário da supremacia branca, não só no Estados 

Unidos, mas em outros países, incluindo o Brasil. 

 Chastagner (2013) relata a dificuldade em associar um estio musical específico a 

uma orientação política específica. "O som é neutro", afirma o autor, e, por isso, "nenhuma 

                                                 

6
 Para mais informações ver: Anti Difamation League. The Sounds of Hate The White Power Music Scene in the 

United States. 2012. Disponível em: < https://www.adl.org/education/resources/reports/the-sounds-of-hate>. 
Acesso em: 02 fev. 2017. 
7
 De acordo com Bernard (2003), Johnny Rebel é o pseudônimo do cantor Clifford "Pee Wee" Traham.  Suas 

canções, executadas no estilo Cajun, um estilo musical introduzido pelos imigrantes franceses nos Estados 
Unidos e que pode ser considerado uma das influências do estilo Country, expunham seu ódio racial utilizando 
o recurso do humor. A canção "Kajun Ku Klux Klan", por exemplo, descreve o linchamento de um negro. 
8
 Idem. Anti Difamation League. 2012. 

9
 Podemos observar a oferta de produtos no sítio de vendas do selo fonográfico Tightrope, que comercializa 

camisetas e compact discs do cantor. TIGHTROPE. Pesquisa por produtos. Disponível em: 
<http://tightrope.cc/catalog/advanced_search_result.php?keywords=johhny 
rebel&search_in_description=1&osCsid=46b20412ea54f85531a6aab41a5c6496>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
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música pode ser definida como Hate Music"; para realizar com segurança uma compreensão 

da "natureza da White Power Music", complementa, é preciso focar em suas letras, visual, 

atitudes de seus protagonistas e as organizações que os conectam, pois tudo isto se 

configura como "apelos à ação" e nem sempre exprimem explicitamente sua conexão com o 

racismo, "exceto por um ocasional 'Sieg Heil'”, sendo mais comum a utilização destes 

instrumentos para a promoção de uma "agenda possível de racismo, o antissemitismo, o 

separatismo racial e o heterossexualismo, exprimindo o seu ódio e desejo de livrar-se de 

judeus, homossexuais, muçulmanos, comunistas e pessoas 'não-brancas'" (Chastagner, 2013, 

p. 42). 

 Nancy Love (2016, p.12), a partir das análises de Keith Kahn-Harris analisa o 

discurso de ódio presente nas canções a partir do seguinte questionamento: "Quando o ódio 

em direção a um outro se torna ódio em direção a outro?". Segundo a autora, o discurso de 

ódio pode ser expressado na forma de machismo, sexismo ou homofobia na música popular 

em geral, mas na música White Power ele ganha contornos específicos, ou seja, o racismo 

aberto ou ultranacionalista e a violência direcionada contra grupos historicamente 

oprimidos. 

 Em relação a uma variação do termo Hate Music, o Hate Rock, cabe apontar, de 

acordo com King & Leonard (2014), que a música White Power abrange diversos estilos 

musicais. Além da música Folk e do country, incluem-se músicos produzindo Hard Core, 

Punk¸ Heavy Metal, Oi! e Black Metal Nacional Socialista, pois a música White Power não 

tem uma origem singular (King & Leonard, 2014, p. 30). Ela tem múltiplas raízes e circula 

dentro e fora da cultura popular, articulando uma visão transnacional do White Power e 

fortalecendo uma visão translocal de branquitude, na qual se ancora o nacionalismo branco 

(King & Leonard, 2014, p. 31/32). 

 Na mesma linha de raciocínio, Corte & Edwards (2008) afirmam que a música White 

Power10 não pode ser identificada por um único gênero musical, como Skinhead, Punk ou 

Death Metal. O caso da música Skinhead, defendem os autores, ajuda a compreender a 

situação da música White Power por ser identificada pelas "letras das canções e mensagens 

do que a aderência a um gênero musical específico" (Corte & Edwards, 2008, p. 02), 

resultando na negligência de muitos observadores do fato de que a cena musical Skinhead 

                                                 

10
 Os autores concordam com a redundância dos termos White Noise, White Power Rock n Roll  e Neo Nazi 

Music,  para designar a música White Power (Corte & Edwards, 2008). 
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inclui não racistas e até mesmo bandas Skinheads anti-racistas. Para realizar tal distinção, os 

autores enfatizam os contornos racistas expressos nas mensagens das canções refletindo a 

variedade de organizações às quais seus músicos estão vinculados, destacando quatro 

pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a exaltação e o orgulho de pertencer à "etnia 

branca". Em segundo, a promoção da "supremacia branca" e visões racistas em relação aos 

"não-brancos". Em terceiro lugar, a oposição à homossexualidade, a minorias étnicas, ao 

multiculturalismo, ao casamento inter-racial e a quaisquer outras condutas consideradas 

pelos ativistas como "mistura de raças", como parte de um plano conspiratório promovido 

pelos "Governos de Ocupação Sionistas" (ZOG). Por fim, as letras das canções enfatizam a 

oposição ao "comunismo, ao socialismo e a qualquer outro programa político de esquerda, 

bem como o feminismo, liberalismo e a democracia, entendido pelos ativistas como "pragas 

dos tempos modernos" (Corte & Edwards, 2008, p. 30). 

 Em relação ao uso da expressão RAC como uma categoria analítica para delimitar o 

universo de bandas White Power, o historiador Nicholas Goorich Clarke (2004) a apresenta 

como o nome de um movimento musical surgido na Inglaterra da década de 1970, 

organizado pelo partido da direita radical National Front como uma contra ofensiva a um 

movimento antagônico intitulado Rock Against Racism. De acordo com Clarke, o movimento 

musical "procurava fazer propaganda dos Skinheads com apresentações e grandes eventos, 

revistas de fãs e astros" (Clarke, 2004, p. 264). Seu símbolo, uma caveira com a foice e o 

martelo ao fundo (ver figura 1), simbolizando a morte, foi replicado em diversos suportes, 

identificando aqueles que o ostentassem como ativistas White Power. 

 
Figura 1. Símbolo do movimento Rock Against Communism

11
 

                                                 

11
 Orgulho Paulista, nº 1, 1992. 
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 Jonathan Pieslak (2015) descreve estes eventos, patrocinados pelo National Front, 

como parte da estratégia para fortalecer sua divisão juvenil, a Young National Front, cujo 

objetivo era "recrutar jovens da classe trabalhadora" (Pieslak, 2015, p. 58). Segundo o autor, 

os organizadores sabiam bem da ineficácia da retórica como isca para atrair os jovens e que 

a promulgação de ideologia política iria morrer sem a "cultura da arte, literatura e, 

especialmente, da música"(2015, p. 58). Pieslak afirma que a primeira edição do RAC foi 

realizada em 1978, na cidade de Leeds, onde se apresentaram as bandas The Dentists e 

Ventz. Pieslak, e pontua que as bandas que se intitulam RAC abordam o tópico do 

comunismo, mas frequentemente expressavam mensagens neo nazistas, nacionalistas e 

violentas nas letras de suas canções (Pieslak, 2015, p. 58). 

 Kyrsten Dyck (2016) afirma que o RAC se tornou popular entre os ativistas White 

Power em todo o mundo, resultando na utilização do acrônimo não só para designar o 

movimento, mas para se referir a uma "sonoridade seminal que emanava dos anos 1980 

britânicos". O RAC, de acordo com o autor, se tornou um estilo musical que remetia à 

sonoridade das primeiras bandas Skinheads White Power¸ sendo uma forma menos explícita 

de designar a música White Power global (Dyck, 2016, p.19). 

 As análises desses especialistas, quando confrontadas com a documentação 

produzida por outras vertentes Skinheads, colocam em jogo os limites deste termo para 

designar todas as bandas que se autointitulam RAC como exclusivamente White Power, pois 

ao longo do tempo ocorreu um relevante processo de resignificação de sua função inicial, ou 

seja, o RAC deixou de remeter às bandas que se utilizavam de sua música para difundir o 

discurso da supremacia branca. Atualmente, bandas autodenominadas RAC não são 

compostas exclusivamente por músicos brancos e nem defensoras de um discurso racista. 

 No caso brasileiro, um exemplo contundente desta resignificação terminológica 

materializa-se na banda Confronto 72, ligada ao Carecas do ABC, cujo líder e vocalista é 

conhecido pelo apelido de "Neguinho", como se pode notar na imagem (ver figura 2) de uma 

apresentação realizada pela banda em 2014, na qual a bandeira com o tradicional símbolo 

do movimento RAC, em segundo plano, adorna o ambiente onde sua banda está se 

apresentando, no caso, a sede dos Carecas do ABC, grupo do qual faz parte como um dos 

mais antigos membros ainda atuantes. 
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Figura 2 Apresentação da banda Confronto 72, no concerto Dezembro Nacionalista. Santo André (SP), 2014. 

Acervo do autor. 

 

 Considerando essas argumentações, esta investigação irá utilizar o termo "Música 

White Power", em concordância com Dyck (2016 p.03), por se configurar como uma 

categoria analítica mais eficaz para designar toda a música produzida e distribuída por 

indivíduos com o objetivo de difundir pontos de vista da agenda política pró branca. De 

acordo com o autor seu sentido de "poder" ou "empoderamento" expresso, distingue a 

música abertamente racista da música que expressa, inadvertidamente, objetivos racistas 

(Dyck, 2016 p.02) e é capaz de englobar estilos musicais não alinhados com o Hate Rock, mas 

também executados por bandas  White Power de música Folk e o RAP, vale complementar. 

 

Definindo as atividades fim das bandas 

 

 Esta seção irá delimitar as atividades-fim12 das bandas de música White Power, com 

base em relatórios de instituições que monitoram atividades de grupos extremistas e 

investigadores do tema, possibilitando assim definir, ao menos, três atividades fim das 

bandas, conforme apresentadas no gráfico abaixo: 

                                                 

12
 A utilização do conceito "atividade-fim" inpira-se na definição de Camargo & Belloto, qual seja: "conjunto de 

atividade que uma instituição leva a efeito para desempenho de suas atribuições específicase que resulta na 

acumulação de documentos de caráter substantivo para o seu funcionamento" (1996, p.8). 
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Figura 3 Atividades-fim das bandas White Power 

 

 De acordo com o relatório The Sounds of Hate The White Power Music Scene in the 

United States in 201213, produzido pela Anti Difamation League, nos Estados Unidos, a 

música é utilizada como forma de recrutamento ativo e passivo. A primeira forma se 

caracteriza pela ação proativa de grupos de ativistas que desenvolvem ações de distribuição 

de música para os jovens como uma forma de "isca" para obter adesão. Ainda que não seja a 

tática mais utilizada, o relatório cita o episódio da campanha encabeçada pelo selo 

fonográfico norte-americano Panzerfaust, em 2004, intitulada "Project Schoolyard", que 

consistia na venda a baixo custo (100 cópias seriam vendidas a US$ 15) de um álbum 

coletânea em formato compact disc, com canções de bandas White Power, que poderia ser 

adquirido por ativistas e distribuído gratuitamente aos estudantes nas portas das escolas. 

Com o slogan "Nós não entretemos racistas...nós criamos eles", foi publicizada a informação 

de que seriam prensadas cem mil cópias14.  

                                                 

13
 Idem. ANTI DIFAMATION LEAGUE, 2012. 

14
 TIGHTROPE. Project Schoolyard USA. Disponível em: <http://www.tightrope.cc/sampler/about.shtml>. 

Acesso em: 02 fev. 2017. 
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Figura 4 Itens do "Project Schoolyard"
15

 

 

 Já o recrutamento passivo, tática também utilizada pelos ativistas brasileiros, 

consiste em difundir a música sem despender esforços, utilizando por exemplo a internet, 

apostando que muitos neófitos encontrarão acidentalmente esse material e poderão se 

interessar pela causa da "revolução branca". O relatório é taxativo: a música ajuda a criar 

novos racistas e a motivar os já existentes (ADL, 2012)16. Uma vez consolidado o processo de 

recrutamento, é necessário garantir a adesão do ativista neófito na organização – de acordo 

com o mesmo relatório da ADL, a música também exerce um importante papel. 

 Simi e Futrell (2015) afirmam que algumas bandas conscientemente criam músicas 

que atrairão potenciais recrutas. Os autores relatam a história de Samuel, um membro 

veterano da banda White Power de Seattle, que explicou a estratégia de sua banda de evitar 

executar "música racista agressiva", pois seria muito chocante para os novos recrutas. De 

acordo com Samuel: "Nós tentamos manter nossas letras bastante acessíveis para as 

pessoas que podem não prestar muita atenção às questões raciais, a fim de tentar persuadi-

los a pensar sobre as coisas. Uma vez que eles estão do nosso lado, eles podem ouvir grupos 

com letras reais de hardcore” (Simi e Futrell, 2015, p. 64). Para os ativistas e líderes 

nacionalistas brancos, o apelo principal tem sido sua promessa de maior recrutamento. Ele 

                                                 

15
 Idem 

16
 Idem., 2012. 



 

38 

oferece um gancho para atrair a juventude branca descontente para a cena, introduzindo as 

posições ideológicas chave do poder branco de uma forma atraente, agradável e acessível 

(King & Leonard, 2014, pág. 45). 

 Outro aspecto relevante para definirmos a função da Música White Power é a sua 

potencialidade para geração da recursos financeiros por meio, como afirma o relatório da 

ADL, de distribuição de CDs, e LPs, promoção de concertos e venda de roupas e acessórios 

para jovens de diversos países, mesmo onde a fabricação deste tipo de material seja 

proibido. Outro relatório da ADL, intitulado "Deafening hate – the revival of resistance 

records", apresenta dados referentes ao montante de recursos financeiros movimentados 

pelo selo fonográfico norte-americano Resistance Records, afirmando que a empresa chegou 

a faturar anualmente um milhão de dólares comercializando Música White Power, além de 

roupas, livros e itens de merchandising. A música White Power também chegou a ser 

comercializada em sites de grande empresas, como a Apple, por meio de seu portal iTunes.  

 De acordo com o relatório de outra importante organização norte-americana de 

monitoramento de grupos extremistas, a SPL Center, em 2014, o sítio da iTunes retirou de 

sua lista canções de 54 bandas abertamente racistas, por violação do código de conduta da 

empresa, por causa de denúncia enviada pela organização, demonstrando assim a 

necessidade de as empresas manterem em seus quadros profissionais com a 

responsabilidade de monitorar o perfil do material comercializado. O sitio de vendas Ebay, 

por exemplo, ainda comercializa livremente este tipo de material: basta digitar o nome 

Skrewdriver, a mais importante banda de Música White Power, para ter acesso a uma série 

de ofertas17, o mesmo valendo para o similar brasileiro Mercado Livre18 . 

 Por fim, o relatório da ADL afirma que a música é um meio de instrumentalização 

para a formação de uma "subcultura da supremacia branca", substituindo a estratégia da 

retórica, como era praticada por George Lincoln Rockweelnos anos 1960, por costumes e 

modas, crucialmente unificando os militantes que vivem em uma sociedade multicultural. 

Postula-se, portanto, que a música é uma importante ferramenta de ação metapolítica. 

                                                 

17
 EBAY. Busca por skrewdriver. Disponível em: 

<http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.H0.Xskrewdriver
.TRS0&_nkw=skrewdriver&_sacat=0>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
18

 EBAZAR.COM.BR LTDA.. Mercadolivre. Busca por skrewdriver. Disponível em: 
<http://lista.mercadolivre.com.br/skrewdriver#D[A:skrewdriver]>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
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Garcia e Jiménez (2001), afirmam que tal concepção surgiu na França, em meados da 

década de 1970, capitaneada por Alain de Bernoist e Jean Claude Valla. Após sucessivos 

desastres eleitorais dos partidos nacionalistas, os dois mentores da “Nova Direita” passaram 

a difundir que o combate deveria ocorrer no campo da cultura, seguindo a estratégia das 

esquerdas, que utilizavam este campo para a criação de um “estado de conscientização 

ideológica”, para, posteriormente, obter parcelas do poder político. 

Para Flores (2001), uma acepção predominante de metapolítica, utilizada pela "Nova 

Direita" francesa, relaciona a palavra a uma atividade "predominante ou exclusivamente 

cultural", que antecede a atividade política, difundindo na sociedade civil sua concepção de 

mundo e visando a atingir um "impacto histórico". O autor argumenta que tal cosmovisão 

rechaça concepções homogeneizantes e unificadoras em torno de um projeto mundial 

único, propondo a edificação de um novo projeto de poder cultural, renegando a ação em 

partidos políticos, superados pelos mass media e pela indústria cultural, âmbito onde 

preferem atuar. 

De acordo com Sanromám (2008), outro estudioso da "Nova Direita", a metapolítica 

pode ser definida como um “espaço” pré-político, ou seja, “localizado” antes da política 

partidária. Ela sintetiza um conjunto de práticas de natureza cultural anteriores às 

tradicionais práticas imediatistas da “política feita pelos políticos”, tornando-se assim muito 

“mais profundo e determinante” para o sucesso da difusão de ideias, agendas políticas e até 

mesmo o próprio sucesso eleitoral. O autor argumenta que o fracasso eleitoral da "Nova 

Direita", no pós Segunda Guerra, se deu por conta da não-ocupação desse espaço. 

Para Shekhovtsov (2009), algumas organizações da Nova Direita Europeia (NDE) 

atuam no terreno cultural com o objetivo de “influenciar a sociedade e torná-la mais 

suscetível a modos autoritários e antidemocráticos de pensamento". O autor afirma que 

muitas lideranças de organizações vinculadas à NDE se valem das canções dos gêneros Neo 

Folk e Martial Industrial como meio de interagir com a juventude e, assim, cooptá-la para 

suas fileiras. Apesar da rejeição à política partidária, estas bandas são fundamentais para a 

transmissão de um ideário definido pelo autor como "Fascismo Metapolítico”. O campo da 

cultura, então, se transforma em um campo de batalhas culturais, objetivando a hegemonia. 

Em síntese, a estratégia metapolítica da "Nova Direita" tem como pontos fortes dois 

aspectos: a atuação no campo cultural e a rejeição a política partidária. Com isso, surgem um 

novo tipo de militância e a difusão de ideias que têm por finalidade promover um 
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tensionamento de longo prazo no corpo social visando à ruptura, ou como é entendido pelos 

ativistas White Power, à "revolução branca". Sendo assim, as canções irão assumir funções 

distintas no repertório das bandas e o próximo segmento irá focar nessa questão. 

 

Definindo a função das canções White Power 

 

 Definidas as atividades das bandas que executam música White Power, surge como 

consequência a seguinte questão: se a música tem uma papel instrumentalizador para as 

organizações grupusculares White Power, seria possível identificar conjuntos de canções a 

partir de funções mais específicas? No caso brasileiro, quais seriam as funções das canções 

compostas pelos bandas locais e quais temáticas são abordadas? Após analisar o repertório 

com cerca de 100 canções, foi possível propor o seguinte quadro de funções: 

 

Função Definição 

Homenagem 

Demonstrar respeito e/ou admiração a uma pessoa, personagem, 

coletivo, organização, localidade ou mesmo elementos constitutivos 

do estilo de vida 

Apoio 
Prestar solidariedade ou reconhecimento a personalidades ou 

organizações 

Denúncia 
Atribuir responsabilidade a pessoa ou grupo por atos considerados 

ofensivos, conspiratórios ou negligentes 

Crítica Social 
Opinião desfavorável em relação a grupos sociais ou situações 

cotidianas 

Apelo 
Solicitação imediata de auxílio ou mobilização em função da crença 

em uma ameaça iminente 

Crítica de Conduta 
Depreciar condutas como a traição, a covardia e o “politicamente 

correto" 

Motivação 
Estimular nos ativistas condutas virtuosas como lealdade, 

tenacidade e coragem. 
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 Cada uma das famílias de canções aglutinadas por funções acima listadas é o 

resultado das atividades de agitação metapolítica promovida pelas suas entidades 

produtoras, no caso, as bandas. Esta conclusão baseia-se nos estudos de Belloto sobre 

Tipologia Documental, cujo escopo é perseguir "a contextualização nas atribuições, 

competências, funções e atividades da entidade geradora/acumuladora" (2006, p. 19), 

possibilitando descobrir, prossegue a autora, a relação orgânica entre eles, por conta da 

atividade que o gerou. 

 Outro motivo para atribuir funções para estas canções levou em consideração uma 

prática questionada por Camargo e Goulart (2007, p. 39), que é fazer tábula rasa de 

elementos que permitem identificar espécies documentais distintas, citando o caso do 

emprego do coletivo genérico "correspondência", em substituição a terminologias mais 

específicas, como telegramas, bilhetes etc.. No caso desta investigação, embora a discussão 

sobre as fórmulas e normas para identificar as canções de acordo determinadas funções 

ainda esteja em estágio inicial de desenvolvimento (admitindo-se alterações nas funções ou 

mesmo uma dupla atribuição de funções) conclui-se não ser adequado a utilização de 

termos genéricos e que pouco contribuem no processo de identificação de um documento. 

 O critério utilizado para pode identificar uma canção e sua respectiva possibilidade 

de função se dividiu em duas etapas. A primeira se deteve na definição para o termo canção 

e, na sequência, a identificação das funções a partir da análise das letras das canções. 

 Para definir o significado para o termo "canção", foram consultados dicionários, 

glossários e livros de diversas áreas do conhecimento, capazes de oferecer informações para 

subsidiar o trabalho de identificar com certa margem de segurança uma definição, acima de 

tudo, didática. No quadro abaixo, são apresentadas os resultados: 

 

 Definição para "canção" Área do conhecimento Fonte 

 [junção de ] “Parâmetros verbo-poéticos: 

os motivos, as categorias simbólicas, as 

figuras de linguagem, os procedimentos 

poéticos e;  

Parâmetros musicais de criação (harmonia, 

melodia, ritmo) e interpretação (arranjo, 

História Marcos Napolitano 
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coloração timbrística, vocalização etc).” 

“Gênero híbrido, de caráter intersemiótico, 

pois é resultado da conjugação entre a 

materialidade verbal e a materialidade 

musical (rítmica e melódica); e que essas 

dimensões são inseparáveis, sob pena 

transformá-lo em outro gênero (…) 

(…) a natureza sintética e compacta, bem 

como por seu pouco apego aos rigores 

estruturais das leis composicionais e dos 

sistemas de notação (…)”  

Linguística Nelson Costa 

“A canção popular é produzida na 

intersecção da música com a língua natural. 

Valendo-se de leis musicais para sua 

estabilização sonora, a canção não pode, de 

outra parte, prescindir do modo de 

produção da linguagem oral.”  

Linguística Luiz Tatit 

“Composição poética destinada ao canto. 

Esta definição elementar não diz todas as 

possibilidades de aplicação do conceito de 

canção (do latim cantione, “canto, canção; 

encanto, encantamento”), que pode incluir 

textos de índole bastante diversa.  

(...) na música popular, falamos em 

cançoneta, em canção de protesto ou de 

intervenção, em canção pop (com muitas 

subespécies).”  

Linguística 

E-Dicionário de 

Termos Literários de 

Carlos Ceia 

“Toda composição destinada ao canto que 

encerra uma ligação com a música.”  
Linguística 

Dicionário de Termos 

Literários Mauad 

"É uma atividade vocal, seja de voz solo, ou Musicologia Diccionario Oxford de 
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coral melódica ou polifônica, muitos tipos 

de canções implicam no uso de 

instrumentos tocados pelos próprios 

cantores ou acompanhantes." 

La Musica 

"Genericamente, refere-se à música breve 

para canto acompanhado por instrumento, 

grupo ou mesmo desacompanhada."  

Musicologia 

Dicionário 

de Termos e 

Expressões Musicais 

“Pequeno poema dividido em coplas ou 

estrophes ao qual se applica uma aria 

simples, fácil de aprender e de conservar 

de cor.” 

Musicologia 
Diccionario Musical  

Ernesto Vieira 

"Uma composição com uma métrica curta, 

cujo significado é transmitido pela força 

combinada de palavras e melodia.” 

Musicologia 
Grove's Dictionary of 

Music and Musicians 

"Composição poética destinada ao canto." 
Arquivologia 

Tempo e 

Circunstância 

 

 Com base nas definições acima apresentadas, pode-se entender que a "Canção", 

possui dois elementos que lhe são característicos: a relevância da oralidade e a 

indissociabilidade do acompanhamento de instrumentos musicais. 

 No entanto, as definições acima apresentadas não aprofundam a discussão sobre a 

função para qual a canção foi composta, apresentando terminologias genéricas como 

"canção de protesto" e "canção pop". Ainda que a primeira terminologia se aproxime do 

conceito de função, ou seja, a canção representa a ação de protestar contra algo ou alguém, 

pode-se tomar esse termo como um indicador da viabilidade de identificação de outras 

funções, ao invés de consegrá-lo sem um maior aprofundamento teórico e utilizálo de forma 

indiscriminada.  

 Pensando nesse aspecto, o critério da identificação das funções baseou-se na 

experiência do tratamento arquivístico empregado na série "cartas" presentes no Acervo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso. No glossário disponível no livro "Tempo e 
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Circunstância", Camargo e Goulart (pág. 186) identificam a espécie documental "Carta" 

seguida por 14 possibilidades funcionais19. Tomando esse exemplo como parâmetro, foram 

propostos sete conjuntos de funções, criados a partir das letras, já apresentados no início 

dessa seção. 

 Associada às propostas de funções, foi criada uma listagem de temas com a 

finalidade de auxiliar a compreensão da proposta; por exemplo, a função "Apelo" remete-se 

às temáticas "migração" e "extinção da Raça branca", pois em ambos os casos as bandas 

entendem que é necessário mobilizar os ouvintes, ativistas ou não, para reagir ao que 

consideram uma problema para ele e seus pares. 

 Para uma melhor compreensão da proposta, a seguir serão apresentadas as análises 

das letras das canções, divididas em funções, temáticas e o álbum em que foram veiculadas 

pela primeira vez. 

 

Apelo 

 

No conjunto das canções analisadas, foram identificadas as seguintes canções cuja 

função é chamar à atenção dos ativistas, e do público em geral, para a necessidade de uma 

reação imediata frente a um ameaça iminente. São elas: 

 

Título Temática 

Nosso Estado (Paulistarvum Terra Matter. - Volume 1, 1995) 

São Paulo (Das cinzas à vitória, 2008) 

Migração 

Fé hitlerista (Brigada NS demo tape, 1997) 

Julgamento final (O retorno da velha ordem, 1997) 

Revolução branca (O retorno da velha ordem, 1997) 

Passado de glórias (O retorno da velha ordem, 1997) 

Erga a sua mão direita (Sob a cruz de ferro, 2005) 

Extinção da "Raça 

Branca" 

                                                 

19
 São elas [carta] "de aceitação, de agradecimento, de apelo, de convite, de convocação, de crítica, de 

cumprimento, de denúncia, de desagravo, de encaminhamento, de esclarecimento, de orientação, de pêsames, 
de recomendação, de recusa, de solicitação etc" (Camargo e Goulart, 2007, p. 186). 
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White Power,White Honour (Revolurock 88, 2006) 

Guerra racial (Revolurock 88, 2006) 

Passado, presente e final (Triunfo da vontade, 2013) 

 

Migração 

 

 A canção Nosso Estado (Paulistarvum Terra Matter. - Volume 1, 1995) é um apelo 

aos paulistas para que se posicionem contrários à migração, e a apontando, novamente, 

como a causa da “decadência” do Estado de São Paulo, reconhecido por seus autores com 

um “país”, pois a banda defende a causa da secessão paulista. O tom vitimista reforça a 

função de apelo da canção, pois a explosão demográfica migratória estaria afetando diversos 

aspectos da vida cotidiana, desde o já clássico argumento de que o migrante compete por 

empregos, passando pelo campo da afetividade, com o argumento de que o migrante 

seduziria as garotas paulistas, deixando de forma muito sutil, vale ressaltar, um alerta em 

relação à miscigenação.  

 A letra da canção exalta o sentimento do “orgulho paulista” com a finalidade de 

mobilizar o ouvinte e estimulá-lo à ação, algo como uma espécie de “obrigação natural” de 

todo paulista defender o seu espaço. A “esperança” e “glória” são outros dois conceitos 

motivacionais enfatizados na letra da canção, o primeiro por encorajar a conduta de auto- 

sacrifício e o segundo por ser uma forma de reconhecimento eterno e coletivo, destinado 

àqueles que realizaram feitos extraordinários, nesse caso, a luta contra a migração. 

 

Este país está em decadência  

Temos que lutar para isso acaba 

Esperança e glória  

É a nossa força não podemos recuar 

  

A migração já passa dos limites  

somos paulistas, vítimas paulistas  

 



 

46 

Não, não perca o seu orgulho 

Seu orgulho não deve acabar 

Jamais deixem que te explorem 

 

Falam mal da invasão estrangeira 

Mas não enxergam a migração interna  

 

Nós nascemos aqui não deixem que te roubem 

Seu emprego, sua garota, seu lugar 

Temos que que lutar antes que seja tarde  

São Paulo jamais será dividido 

 

A migração já passa do limite  

Somos paulistas, vítimas paulistas  

 

 A canção São Paulo (Das cinzas à vitória, 2008) identifica os migrantes como um dos 

principais inimigos dos paulistas. Com base no mito da explosão demográfica, esses são 

acusados de usurpar o território e deteriorar a identidade cultural paulista. A canção apela 

para a "unidade paulista" contra o multiculturalismo como única forma de combater os 

"invasores" e recuperar o "orgulho de ser paulista", representado pela figura da "Locomotiva 

prestes a quebrar", como metáfora da ameaça à qual o paulista está sujeito. 

 

Queremos ver tremular a bandeira das treze listras 

Queremos exaltar o orgulho de sermos paulistas 

Queremos ver nossa gente unida e consciente 

Ciente que podemos mudar essa situação deprimente 

  

Não temos que conviver não temos que aceitar  

A massa migratória que não para de chegar 

Eles não são como nós eles não são daqui 

São Paulo nãos suporta mais e alguém vai ter que sair 

 

São Paulo pertence a nós seus descendentes 

Já chega de tantas cores e costumes diferentes 
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Precisamos devolver o orgulho ao nosso povo 

Precisamos urgentemente tornar São Paulo branco de novo 

 

Carregamos um fardo que não deveríamos carregar 

A poderosa Locomotiva está prestes a quebrar 

A guerra está em curso e não há como não ver 

E se não salvarmos o nosso Estado nós iremos todos perecer 

Perecer, perecer, perecer, perecer 

 

Extinção da "Raça Branca" 

 

Na canção Julgamento final (O retorno da velha ordem, 1997), o imaginário do 

iminente “dia do julgamento” faz com que a canção se configure como um apelo àqueles 

que ainda não tomaram partido, pois o que está em jogo nesse contexto é a sobrevivência 

da raça branca e o surgimento de uma “nova nação”. Daí a necessidade e a urgência para 

que o “exército” em formação multiplique o seu número quadros. Neste hipotético dia, os 

indivíduos leais à “causa racial” se vingarão de todos aqueles que tentaram lhes impor algum 

tipo de dano, por isso o apelo ao ouvinte para que ele não se esqueça da característica pela 

qual será julgado “superior” ou “inferior”, a única característica que deve ser levada em 

consideração para estabelecer o seu lugar neste conflito: a sua “condição racial”.  

O imaginário da “morte honrada” adiciona o elemento moral ao apelo. O 

heroísmo do futuro combatente, expresso no refrão da canção, é inspirado pelo exemplo de 

Adolf Hitler, citado como o “líder ariano”. Hitler cometeu suicídio quando já estava dada por 

perdida qualquer esperança de a Alemanha esboçar reação frente as tropas soviéticas que 

ocupavam Berlim. O ato de tirar a própria vida ou morrer heroicamente em batalha era 

considerado uma atitude positiva entre os membros da D18. A mesma reverência vale aos 

membros que, nos dias atuais, não se acovardavam durante uma briga de rua contra grupos 

rivais, mesmo em desvantagem numérica. Estes conflitos esporádicos, mais do que servir 

apenas para a resolução de questões pontuais, fazem parte do processo de tensionamento 

social progressivo, visando a preparar o ativista para a “guerra total”. 

Como ela pode se iniciar a qualquer momento, pode-se pensar neste apelo também 

como uma estratégia de manutenção da coesão interna. Ao tomar como certas a iminente 
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“guerra racial” e a existência do inimigo que está à espreita, os ativistas são estimulados a se 

preparar fisicamente, por meio de atividades como lutas, e a reforçar os laços de lealdade, 

fundamental para a obtenção da vitória ou da morte honrada. 

Mais uma guerra está por vir 

Estamos prontos para as batalhas 

Não aceitaremos perder 

A vingança está em marcha 

 

O dia do julgamento 

Mostrará o superior 

Você passou do limite 

Esmagarei a sua face 

 

O líder ariano no deixou sua lição 

Se preciso morreremos por uma nova nação 

 

Vivo por um ideal 

Irmão de sangue  

Siga meu caminho 

Nós já somos muitos 

Lute pelo lado da razão 

 

Nunca devemos esquecer 

Que acima de tudo, somos brancos 

E que devemos aniquilar 

As manobras dos subumanos 

 

  A canção Fé hitlerista (Brigada NS demo tape, 1997) faz um apelo ao ouvinte em 

dois sentidos: elevar sua auto-estima, "levante a cabeça", e assumir-se como um ativista 

White Power, "e grite Sieg Heil". O argumento persuasivo "pense bem",  dirigido ao ouvinte 

dando conta de que a raça e sua pátria, o Estado de São Paulo, estão em perigo por causa da 

presença dos judeus, descritos aqui como "peste" e sem distinção entre "judeu" e "sionista", 

tem como finalidade realizar um chamado para o engajamento de neófitos na "revolução 
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branca". Vale apontar a utilização do termo Skinhead, levantando a questão se a letra é 

direcionada ao público geral ou para este segmento específico. 

 

Escute irmão branco, levante sua cabeça e grite Sieg Heil 

Escute irmão branco, levante sua cabeça e grite Sieg Heil 

 

Pense bem, irmão branco essa é a nossa nação 

Que está “empesteada” de Judeus  

Não queremos essa invasão. 

 

Nosso alvo é o sionismo nossa fé no Hitlerismo  

Temos que lutar 

 

Skinheads temos que resistir 

Skinheads para a raça prosseguir  

 

 A canção Revolução branca (O retorno da velha ordem, 1997) apela aos Skinheads 

para se engajarem na “revolução branca”, pois, repetindo a mesma justificativa presente em 

outras canções, é a única alternativa para a sua sobrevivência da raça. A luta contra o 

Governo de Ocupação Sionista, identificado pela sigla ZOG, é uma representação da luta do 

herói, que se sacrifica em nome de uma causa, demonstrando ao neófito ou ao veterano da 

organização o nível de engajamento esperado. 

 

Skinheads peguemos as armas que se inicia a revolução 

Estamos em guerra e até o fim lutaremos pela nossa salvação 

 

Skinheads ataquem o ZOG lutem por nossa libertação 

Sacrifiquem-se pela nossa revolução 

 

Não há mais alternativa a raça branca pede socorro 

Nossa união é a única saída 
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 A canção Passado de glórias (O retorno da velha ordem, 1997) apela aos ouvintes 

que reajam, pela via armada, ao Sionismo, o verdadeiro e único inimigo, em nome da defesa 

e preservação da raça, em vez de em guerra fratricidas, na medida em que todos são irmãos 

de sangue. A canção trata dos temas pan-arianismo, ou seja, a união de todos os povos de 

origem ariana, e combate ao complô sionista. Basicamente, a ideia é demonstrar a existência 

de vários grupos culturais que deram origem a identidades dos “brancos contemporâneos” e 

que as guerras ocorridas entre os brancos foram articuladas e favoreceram apenas os 

judeus, neste caso, em função de sua influência no campo da religião, ao impor o 

Cristianismo a todos os povos, que por sua vez, perderam suas características indentitárias 

“originais”. 

Os povos citados (Vikings, Celtas, Iberos e Germanos) são povos autóctones da 

Europa que, ao longo da expansão do Cristianismo, foram convertidos à nova fé. A canção 

enfatiza a origem pagã destes povos e afirma que seu processo de “judaização” resultou na 

perda de sua identidade racial.  

 

Olhemos para trás e veremos  

A mãe de nossa raça 

Em batalhas, enfrentadas 

Brancos matando brancos 

Por causa de Judeus 

Nosso sangue sendo derramado  

Em nome de um único Deus 

 

Vikings, Celtas, Iberos , Germanos 

Peguemos nossas armas 

Nossa raça, defendamos 

 

Lutemos contra nossos reais inimigos 

Nossa fúria é despertada 

Destruiremos o sionismo 

 

 A canção Sobre sinagogas (O retorno da velha ordem, 1997) é um apelo destinado 

ao público da região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), com o 
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objetivo de conseguir sua adesão à “revolução branca”, visando a combater os sionistas e a 

constituir a “Nova Europa”. 

 

Iremos erguer a nossa bandeira  

Sobre sinagogas destruídas inteiras 

Os irmãos dos estados sulistas irão se conscientizar 

Que o Nacional Socialismo é o que devem adotar 

 

Pátria Pátria dever não é servidão 

Portamos armas a serviço da nação  

Pátria Pátria um líder nos despertou 

Que devemos nos orgulhar do sangue que nos gerou 

 

Iremos marchar sobre nossos inimigos 

De cabeças erguidas cada vez mais unidos 

E aos sionistas, nós dizemos não 

O nosso Estado eles não mais dominarão 

 

 A canção Erga a sua mão direita (Sob a cruz de ferro, 2005) apela ao ouvinte 

"branco", "ariano", de "sangue puro" não-ativista, mas tratado como "irmão", para se 

engajar na "revolução branca", utilizando como argumentos de sensibilização a 

desproporcionalidade de forças, pendendo a favor do "inimigo", "hábeis em manipular e 

mentir". Se comparada às demais letras da banda, esta pode ser compreendida com uma 

referência aos sionistas. Ela também apela ao não-ativista para que cumpra o seu dever de 

garantir um cenário positivo para as "crianças brancas". Vale ressaltar que a referência a 

"crianças" está sustentada na 14 words, uma famosa expressão motivacional elaborada pelo 

supremacista branco estadunidense Davis Lane, que diz: "We must secure the existence of 

our people and a future for White Children", "Devemos assegurar a existência de nosso povo 

e um futuro para as Crianças Brancas". A "mão direta" é uma referência à saudação do 

NSDAP realizada em conjunto com a expressão Heil Hitler. 

 

Ei você camarada branco  ei você irmão ariano 

Veja só que rumo trágico o mundo está tomando 
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Estamos no meio de uma guerra desumana 

Onde o alvo principal é a raça ariana 

 

Então preste atenção, você sangue puro 

Erga a sua mão direita por nosso futuro 

Não, nos não podemos perder as esperanças 

De deixar algo melhor para as nossas crianças brancas 

 

Os inimigos são hábeis em manipular e mentir 

E tentam forçar o nosso povo a se autodestruir 

Todas as armas possíveis eles irão usar 

Para tentar nos deter e nos destroçar 

 

 A canção White Power, White Honour (Revolurock 88, 2006) apela ao ouvinte um 

engajamento na "revolução branca", explorando o imaginário da conspiração contra a "raça 

branca", com o objetivo de eliminá-la e, mais uma vez, utilizando o recurso retórico da 

biologização do inimigo ao tratá-lo pelo termo "verme". A tenacidade do ativista é mais uma 

característica exaltada no processo de idealização do perfil inabalável do guerreiro ariano. 

 

A nossa estirpe branca corre risco de extinção   

Os nossos inimigos querem a nossa aniquilação 

Sobre os nossos cadáveres eles querem pisar   

Mas não será nada fácil de nos derrotar 

 

White Power, White Honour, Orgulho Racial 

White Power, White Pride, Sieg Heil 

 

Oferecer resistência é a nossa proposta   

E os nossos punhos erguidos são a nossa resposta  

Contra todos esses vermes que se unem para nos enfrentar   

Mas nós iremos vencer custe o que custar 

 

A canção Guerra racial (Revolurock 88 - 2006) mobiliza os ativistas em torno do mito 

da “revolução branca”, representado pela expressão “de braços cruzados não se resolve 
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nada”. Sua letra narra um tenebroso futuro imediato sobre o fim da “raça branca” (“dias 

sangrentos estão por vir”) e conclama o ouvinte ativista a tomada da decisão: resistir ou 

perecer.  

A ideia da inevitabilidade da “escatologia branca” toca em outro ponto crucial para o 

processo de mobilização ,que é a cooptação de neófitos, valendo-se de dois principais 

recursos retóricos para sensibilizar o ouvinte: alertar sobre a “vulnerabilidade” à qual está 

sujeito pelo fato de “ser branco” (“os Direitos Humanos não funcionam para nós”) e 

estimulá-lo a refletir sobre a sua postura de “neutralidade”, pois estaria “agindo como vítima 

indefesa” e “fingindo conformismo, enquanto o “inimigo” age.  

  

Dias sangrentos estão por vir  e você tem que decidir 

Se vai lutar, se vai agir  ou vai apenas assistir 

De braços cruzados não se resolve nada 

Estamos cansados não aguentamos mais 

 

Guerra 

Guerra racial  

 

Até quando vamos agir como vítimas indefesas 

Até quando vamos fingir que estamos conformados 

E os tais direitos humanos não funcionam para nós 

Então chegou a hora de soltar a nossa voz 

 

 A canção Passado, presente e final (Triunfo da vontade, 2013) apela ao ouvinte para 

se engajar na "revolução branca". Ao ativista é atribuída a responsabilidade de ser uma 

espécie de guardião, no tempo presente, do "solo", uma metáfora para território", e a 

estirpe, termo utilizado como sinônimo para "raça". O argumento é que ele tem um dever 

histórico, pois seus ancestrais fizeram o mesmo e por isso a defesa da "estirpe" deve ser 

uma prioridade, exaltada na ideia do auto-sacrifício. O ativista também tem ao seu favor o 

apoio de forças sobrenaturais, apresentados como os dois indicativos da certeza vitória e o 

reestabelecimento de uma ordem fundamentada no s princípios do Nacional Socialismo, 

representada na imagem da "cruz gamada". 

 



 

54 

Vivemos um presente de um glorioso passado 

Somos o futuro deste solo sagrado 

Estamos preparados sedentos de vingança 

Dispostos a morrer por esta nobre causa 

 

Somos o presente, o futuro e o final 

Herdeiros de uma história  de um imortal 

Somos o presente, o futuro e o final 

Basta de mentiras  a vitória chegará 

 

Sempre fiéis com honra e lealdade 

Os deuses nos ajudam  ao mal avassalar 

Irmãos, camaradas não vamos recuar 

A estirpe em primeiro nunca deixes de lutar  

 

Relembre os ancestrais o sangue bravo de uma raça 

Que hoje corre em suas veias batalhando a esperança 

Preserve a sua existência busque o sinal 

A cruz gamada indica uma nova ordem virá 

Chegará 

 

Apoio 

 

Título Temática 

Mário Machado (Triunfo da vontade, 2013) Perseguido político 

 

 No conjunto analisado, a canção com a função de "apoio" tem como característica 

fundamental manifestar solidariedade aos indivíduos considerados "perseguidos políticos", 

por causa da defesa de ideias ou ações públicas consideradas ilegais pela legislação do país 

onde mantêm suas atividades. Estas canções são compostas e veiculadas em sincronia ao 

andamento do processo jurídico e diferem de uma canção de homenagem, póstuma ou não, 

por serem utilizadas como meio de tensionamento social, mobilizando os ativistas em prol 
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da realização de campanhas de solidariedade e buscando causar impacto no andamento do 

processo e oferecer contra-informação imediata ao publicado pela imprensa.  

 Para o ativista ou grupo que passa por uma situação considerada negativa, este tipo 

de canção tem a finalidade de amenizar psicologicamente a situação de privação de 

liberdade e estimular sua fidelidade à causa para resistir às tentativas de cooptação por 

parte de instituições governamentais e/ou grupos opositores. Ela também é uma declaração 

pública de aprovação de seus atos, elevando-o à categoria de mártir, posição essa que lhe 

confere grande prestígio. Para o ouvinte membro ou simpatizante das organizações, a 

canção com a função de "apoio" tem a finalidade de justificar e legitimar os atos praticados 

pelo apoiado, apresentá-lo como o ativista ou organização ideal e demonstrar a todos que 

ninguém é esquecido. 

Ela também tem a finalidade de contestar os grupos considerados rivais (Justiça, 

imprensa e organizações posições ideologicamente opostas) e oferecer a sua versão, 

transmitindo ao ouvinte uma imagem de unidade da rede de apoiadores e oferecendo a ele 

argumentos que coloquem em contradição a versão oficial.  

 

Mário Machado 

"Mário Machado" é uma referência a Mário Rui Valente Machado, um dos mais 

influentes ativistas da Direita Radical portuguesa dos últimos vintes anos (Costa, 2011). Em 

seu histórico de militância, foi uma das principais lideranças da Frente Nacional20 (2004), 

segmento juvenil do Partido de Nacional Renovador (PNR), e, atualmente, um dos 

fundadores do partido Nova Ordem Social (NOS) (2014). Em organizações não-partidárias, 

Mário Machado foi membro da organização Skinhead Frente Defesa Nacional (1991), 

fundador da seção portuguesa do grupo Skinhead Hammerskins Nation, a “Portugal 

                                                 

20
 “A FN é um movimento politico que tem como objectivo promover o activismo nacionalista e ser a 

locomotiva desse mesmo ideal, produzindo manifestações, conferências, propaganda, sites, jantares de 
convívio, estreitamento de relações com organizações congêneres nacionais e internacionais etc. O processo 
de adesão à FN é bastante simples, o membro indica o proponente, tendo que necessariamente o conhecer 
pessoalmente e atestar pela sua integridade, a 1 dos 10 membros da direção e estes aprovam ou não a sua 
entrada. Aos activistas da Frente Nacional pede-se que estejam presentes sempre que possível nos eventos da 
mesma e nestes possam contribuir com a sua dedicação e empenho para que se alcance os objectivos pré-
determinados” (Homem lobo, 2006). 
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Hammerskins – PHS” (2005) e da torcida "ultra"21 não-oficial do Sporting Clube de Futebol, o 

Grupo 1143 (2003)22. 

A canção foi composta com a finalidade de manifestar apoio a Mário Machado, 

condenado a 10 anos de reclusão, em dois processos (2008 e 2010), pelos crimes de ameaça, 

ofensa à integridade física, posse ilegal de armas, discriminação racial, coação, roubo e 

sequestro, resultado de uma longa investigação e com a prisão de 36 Skinheads, realizadas 

pela Direcção Central de Combate ao Banditismo (DCCB), órgão da Polícia Judiciária (PJ) 

(LIMA. 2010). 

Do ponto de vista do acusado, cuja versão foi amplificada por diversos grupos da 

Direita Radical dentro e fora de Portugal, o episódio foi resignificado como um caso de 

perseguição política por parte da Justiça portuguesa, e Machado passou a ser auto-afirmar 

um “prisioneiro de guerra”23, por cometer um “crime de consciência”: ser nacionalista. Para 

exemplificar quais seriam os argumentos para justificar um “crime de consciência’, 

Machado, ao sair do Tribunal de Monsanto, após a leitura de sua condenação, declara aos 

repórteres: 

 

(...) os nacionalistas são vítimas de perseguição, desde que o ministro, grão 

Mestre da Maçonaria, Rui Pereira, assumiu as suas funções. Nós já 

estávamos à espera que uma situação dessa poderia acontecer. De 

qualquer maneira vou voltar para a prisão24, para as masmorras dessa nova 

inquisição, mas quero que os portugueses saibam que continuarei a lutar 

pelo nacionalismo dentro das masmorras da cadeia e que nem a prisão, 

nem a repressão que todos temos a sofrer, vai ser vir para desistirmos e 

abaixarmos os braços e continuaremos a lutar por um futuro melhor para 

os portugueses e por nossas crianças(...)   

(...) os casos de racismo em Portugal continuam a acontecer contra a 

comunidade branca e nunca ninguém??? 

                                                 

21
 De acordo com Marivoet (1992), o fenômeno dos hooligans "Ultras" surgiu nos estádios de futebol europeus 

e eles "apostam fortemente na identificação exterior", por meio de vestuário e insígnias de seus clubes", 
investindo em uma imagem de mais "dura" em relação aos demais torcedores, prezando a "hostilização" e as 
técnicas de violência difusa como a "guerrilha urbana", como o "ataque e retirada" e o vandalismo. 
22

 A mesma autora afirma que o grupo 1143 é a única torcida portuguesa identificada com a extrema direita. 
23

Tradução do acrônimo em idioma inglês POW – Prisioner of War. 
24

 Machado já havia cumprido uma pena de 13 meses prisão preventiva, a partir de 2006, por posse de armas 
ilegais (LUSA (Portugal), 2012). 
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(...) a liberdade de expressão que nós temos em nosso país é apenas pra 

opiniões permitidas e fica cada vez mais provado que é perigoso se estar 

certo, quando o governo está errado. Viva a vitória!” [ao proferir a última 

frase, ele faz a tradicional saudação Nacional Socialista e é possível 

perceber a tatuagem de uma suástica em seu antebraço] (MÁRIO 

MACHADO - TRIBUNAL DE MONSANTO, 2008). 

 

.  
Figura 5 Fotografia da entrevista de opinião de Mario Machado, na saída do tribunal de Monstanto, no 

momento em que ele ergue o braço direito e grita "Viva a vitória" (MÁRIO MACHADO - TRIBUNAL DE 
MONSANTO, 2008). 

 

 Os excertos dessa declaração enfatizam a crença de Mário Machado na existência 

de uma campanha persecutória articulada pelo Governo contra a liberdade de expressão e a 

Justiça em Portugal. A partir de então, a rede internacional de organizações grupusculares 

da Direita Radical desencadeou uma campanha em seu apoio, utilizando diversas 

ferramentas de comunicação de massa. Os membros da banda Zurzir integraram-se a essa 

rede, pois estavam em fase de estágio probatório para obter a autorização para fundar uma 

seção brasileira da Hammerskin Nation (HSN), organização da qual Machado participou até 

2014, cujo lema é “Um por todos e todos por um”. Portanto, mais do que uma ato de 

solidariedade, é uma obrigação de todos os ativistas dessa organização, efetivos ou em 

observação, apoiar seus membros em situação de cárcere. 

 A canção apoia a libertação de Mário Machado, apresentado e reconhecido como 

um modelo de ativista, alvo de perseguição política por ser nacionalista. A letra da canção 

está dividida em duas estrofes e um refrão, mas também é preciso levar em consideração o 
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trecho da entrevista de opinião de Mário Machado concedida aos jornalistas, ao deixar o 

tribunal de Monsanto, utilizado na introdução da canção. 

 

"Nós já estávamos à espera que uma situação dessa poderia acontecer. De 

qualquer maneira vou voltar para a prisão25, para as masmorras dessa nova 

inquisição (...) que é perigoso se estar certo, quando o governo está errado. 

Viva a vitória!" 

Nacionalista consciente da força que tem nas mãos 

Odiado e orgulhoso soldado em ação 

No peito está o orgulho, no sangue a coragem. 

A chama encontra tudo que denigre sua nação 

  

Sua conduta é dura e bruta em nome da verdade 

Sua arma é a liberdade que devota o coração 

Sentimento sempre em busca da justiça e liberdade 

Com o braço ao alto e os pés no chão 

 

Glórias, Lusitânia! 

Avante, pelo seu passado. 

Liberdade ao eterno guerreiro 

Heil Mário Machado 

 

 A fala de Mário Machado, (MÁRIO MACHADO - TRIBUNAL DE MONSANTO, 2008), explica 

ao ouvinte, em linhas gerais, o contexto que gerou a canção. Um ativista perseguido 

injustamente, embora encarcerado, mantém-se leal ao seu grupo e à sua causa. Machado se 

apresenta como um prisioneiro político, reforçado pela camiseta com a inscrição "Support 

POW Portugal", ou seja, "Apoie os prisioneiros de guerra de Portugal", que veste durante o 

episódio no tribunal de Monsanto. Refere-se à prisão como "masmorra" e o processo judicial 

como "inquisição", atribuindo assim um caráter parcialidade ao seu julgamento. A frase final, 

"é perigoso estar certo, quando o governo está errado", identifica o inimigo dos ativistas 

White Power. Ainda assim, Mário Machado finaliza sua entrevista realizando a saudação 

Nacional Socialista e bradando a expressão "Viva a vitória", versão em português para Sieg 

                                                 

25
 Idem (LUSA (Portugal), 2012). 



 

59 

Heil, demonstrando sua adesão à causa, a despeito das consequências, em uma postura 

desafiadora e de não remorso às forças que acredita controlar seu país. 

 A primeira estrofe apresenta as características de Machado como ativista modelo, 

valorizada pelo imaginário White Power. Em primeiro lugar, ele tem consciência de sua 

força; é preparado para analisar e se posicionar diante da conjuntura na qual está inserido e 

também enfrentar as adversidades impostas pelos "inimigos da nação". Ao ser comparado a 

uma "chama", a luz que se opõe às forças obscuras que agem sorrateiramente, Machado se 

torna um símbolo de esperança, e a expressão "odiado e orgulhoso", recorrente na retórica 

White Power, é aqui utilizada como uma forma de demonstrar o seu nível de engajamento, 

entendido com um "soldado político".  

 Por fim, a metáfora do orgulho localizado no peito e a coragem no sangue remete, 

ao menos, a duas possibilidades de representação. As camisetas costumam ser um dos 

meios de identificação mais comuns de uma organização e poder transitar vestindo a 

camiseta de uma organização radical, como é o caso da Hammer Skins Nation, é um sinal de 

distinção. Não podemos pensar na canção sem considerar o episódio em Monsanto. 

Machado foi ao seu julgamento vestindo uma camiseta de sua organização à época, a 

Portugal Hammer Skins, em vez de trajar um conjunto mais social. Além disso, a camiseta 

permite a visualização das tatuagens, muitas das quase ofensivas, como a suástica. Ao ser 

filmado, Machado envia uma mensagem de sua coragem aos demais ativistas. Relacionar a 

coragem ao sangue é afirmar a crença no inatismo das virtudes do ativista White Power. 

 

Crítica de conduta 

 

 Ao contrário das canções que cultuam as virtudes da lealdade, tenacidade e 

coragem, este conjunto tem como função criticar condutas consideradas incompatíveis com 

a ética do ativista White Power e que, por isso, precisam ser combatidas. São elas: 

 

Título Temática 

Corvos de Odin (Revolurock 88, 2006) Covardia 

Minha raça é o meu orgulho ( Imperium South America, 

1999)  
Traição 
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Duas caras (Das cinzas à vitória, 2006) 

Traição (Das cinzas à vitória, 2006) 

Supremacia Das cinzas a vitória (2008) 

White Power Skinheads (Das cinzas a vitória, 2008) 

Lixo PC (Revolurock 88, 2006) 

Justiça justa? (Das cinzas à vitória, 2008) 

Agrida e vandalize (Das cinzas à vitória, 2008) 

Politicamente correto 

 

Covardia  

 

 A canção Corvos de Odin (Revolurock 88, 2006) aborda a temática da covardia,  

valendo-se das figuras da mitologia nórdica Hugin e Munin, dois corvos auxiliares do deus 

Odin, cuja função era comunicar a ele os acontecimentos que ocorriam no mudo dos 

homens26. Dessa forma, a canção alerta ao ouvinte a respeito de suas atitudes, pois ele é 

vigiado constantemente pelas forças divinas e, portanto, o reconhecimento de suas atitudes 

ou o menosprezo dependem das suas escolhas. A canção também apresenta o local mítico 

do descanso do guerreiro nórdico, o Valhalla, como a recompensa àqueles que se 

mantiveram leais à causa da "revolução branca". 

 

Se você se acovardar eles verão você 

Se você se desonrar eles verão você 

 

Corvos de Odin observando a tudo 

Huggin e Munin  atentos a cada segundo 

 

Se o seu sangue escorrer eles verão você 

Se você se esconder eles verão você 

 

Somente quem é leal e se sacrifica em batalhas 

Se torna merecedor de um lugar no Valhalla 

Então cabe a você escrever  sua própria história 

                                                 

26
 LANGER, Johnni (org.). Dicionário de mitologia nórdica: símbolos, mitos e ritos. Ed. Hedra. São Paulo, 2015. 
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Pode morrer na vergonha ou viver eternamente em glória 

 

Traição 

 

 A canção Minha raça é o meu orgulho ( Imperium South America, 1999) apresenta 

uma critica aos ativistas que abandonaram o White Power descrevendo o destino dos 

"traidores": a perda de sua identidade cultural e a desonra.  

 

Quantas batalhas muito sangue derramado 

Teu povo lutou para que 

Para e olhe em seu passado 

Bastardos como vocês fazem questão de esquecer 

 

Olha para seus filhos de uma raça indefinida 

Você quis se misturar com minorias raciais 

Sua família é discriminada por todos ao seu redor 

Éramos todos irmãos éramos todos iguais 

 

Não queremos isso para o nosso povo 

Nas nossas veias corre o sangue europeu 

Antepassados queridos vamos te honrar 

E com o sangue dos inimigos 

Nos saciar 

 

Como vício e a promiscuidade 

Encheram a sua vida de decepção 

Acabaram os amigos verdadeiros 

E que isso lhe sirva de lição 

 

Agora eu quero ver como você vai viver 

Com a cultura de um mundo deflagrado 

Você misturado com outra raça 

Terá o seu futuro acabado 
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 A canção Duas caras (Das cinzas à vitória, 2006) acusa de traição falsos ativistas, 

dirigindo-se diretamente a eles, questionando a conduta  ambígua em relação à "causa", e 

inferindo a possibilidade de este ser um "agente infiltrado", figura recorrente no imaginário 

White Power, um dos tipos de "traidor da raça". O "agente infiltrado" pode não ser 

necessariamente um policial, mas também ativistas de grupos antagônicos, ao que parece, 

nesse caso, os "comunistas", metaforicamente aqui chamados de "vermelhos". 

 

Como eu posso ir até você e apertar a sua mão 

Se você não me inspira confiança se você não tem convicção 

Como é que eu posso acreditar e te chamar de camarada 

Se você ainda pode me enganar e me dar uma apunhalada? 

  

Duas caras farsante você pode ser um delator 

Duas caras farsante você pode ser um informante 

 

Estamos em luta por nossas vidas e por nosso futuro 

E ao nosso lado não há lugar para quem fica em cima do muro 

E quando a sua máscara vier ao chão 

Nem mesmo os vermelhos poderão te dar proteção 

 

 A canção Traição (Das cinzas à vitória, 2006) critica os ex-ativistas que renegaram 

("cuspindo no prato em que comeu" e "virando as costas") por sua ligação com a "revolução 

branca", configurando uma outro tipo de "traidor da raça". Ela não tenta persuadir o ex-

ativista para o reengajamento, mas faz a ele uma clara ameaça de morte. 

  

Uma coisa é pendurar as botas e manter a lealdade em seu coração 

Mas outra coisa bem diferente é usar de falsidade e traição 

Negar aquilo em que acreditou cuspir no prato em que comeu 

Virando as costas ao seu passado fingindo que não aconteceu. 

 

Traição é o ato mais covarde que pode haver 

Traidores nós temos seu nome e ainda vamos nos ver.  

 

O tempo passa e revela em quem podemos confiar 
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Destroem farsantes derruba mitos e isso ninguém pode evitar. 

Então é melhor desistir se quiser nos enganar 

A verdade sempre aparece e a sua hora vai chegar. 

 

 A canção Supremacia (Das cinzas a vitória, 2008) é direcionada ao ouvinte branco, 

criticado por sua hesitação em se engajar na "revolução branca" e pelo relacionamento com 

aqueles considerados "inferiores", tanto no aspecto "racial" (mestiços) quanto de conduta 

(traidor). A mensagem de teor coercitivo também serve como alerta aos ativistas sobre 

condutas não toleradas, nesse caso, a traição, cujo castigo é a sentença de morte. 

 

Está chegando o momento em que você tem que se direcionar 

Se acredita realmente naquilo que diz acreditar 

Se você se relaciona com lixo, traidores e mestiços 

A sua hora vai chegar você vai pagar por ter feito isso 

 

Supremacia 

Já porque é isso que nós queremos 

Somos a raça mestra e piedade é algo que não temos 

Atitudes moderadas ou politicamente corretas 

Não vão vencer essa batalha não vão vencer essa guerra 

 

E quando as coisas começar a ficarem feias e o sangue começar a jorrar 

Você vai agir feito um covarde ou está disposto a lutar 

Então pense duas vezes antes de flertar com o inimigo 

Pois há uma bala reservada para cada traidor maldito 

 

 A canção White Power Skinheads (Das cinzas a vitória, 2008) se dirige ao ouvinte 

ativista ou aspirante para tratar das diretrizes morais que todos devem observar e a que 

devem obedecer, no caso, o compromisso com a "revolução branca", um dos critérios para 

selecionar os melhores indivíduos para compor o grupo. O perfil desejável, de acordo com os 

compositores, é o ativista audacioso e corajoso, em vez do indivíduo derrotista, interessado 

apenas nos benefícios individuais por participar de uma organização. 
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Será que você é capaz de ver será que consegue entender 

Só serve para ser um dos nosso quem realmente luta para vencer 

Perdedores e farsantes gente sem nenhuma personalidade 

Fiquem longe do nosso caminho com suas frustrações e falsidades 

All right 

 

White power Skinheads muito mais do que se auto afirmar 

White power Skinheads audácia e coragem para lutar 

White power Skinheads uma vida para você e para mim 

White power Skinheads combate até o fim 

 

Você está nessa por sua vida ou está nisso só por hoje 

Você está nessa por nossa causa ou está nisso só por pose 

Será que realmente crê na revolução será que podemos te chamar de irmão 

As suas escolhas definem quem é você amigo ou inimigo 

Decida o que você vai ser. 

 

Politicamente correto 

 

 A canção Lixo PC (Revolurock 88, 2006), sendo PC a sigla para a expressão 

"politicamente correto", critica a conduta detratora ("língua afiada"), prepotente ("se acha 

melhor que os outros") e egocêntrica ("o ego é o seu esporte favorito") em relação ao estilo 

de vida Skinhead, que por sua vez é identificado orgulhosamente como uma conduta 

autêntica pelo estilo bruto e direto ("beber cerveja", "falar palavrão", brigar e cuspir) e 

distinta de modismos por não se considerarem "mais um na multidão" 

 

Tem a língua afiada e se acha melhor que os outros 

Sua atitude me causa desgosto 

E seu ego é seu esporte favorito 

Vê se me deixa em paz já estou cansado disto 

 

Eu bebo cerveja eu falo palavrão 

Eu brigo na rua eu cuspo no chão 

E se meu comportamento não agrada você 
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Eu tenho apenas uma coisa prá te dizer 

Vai se foder 

 

Skinhad é a minha vida minha tradição 

E me orgulha muito não ser mais um na multidão 

Não é do meu interesse em ser poiticamente correto 

Gente como vocês não faço questão de estar perto  

 

 A canção Justiça justa? (Das cinzas à vitória, 2008) faz uma crítica à conduta do 

sistema judiciário, controlado pelos judeus, ressalta, por perseguirem os ativistas White 

Power segundo seus autores, pelo crime de "ser branco", por meio da manipulação da 

legislação. A imprensa também é criticada por produzir boatos, utilizando-os como "bodes 

expiatórios" em um contexto de impunidade que encoberta outros crimes. 

 

Leis e mais leis fitas para nos intimidar 

Para acabar com o nosso orgulho leis escritas para nos calar 

Leis manipuladas sempre pela mesma razão 

Para tentar nos controlar e acabar com a nossa opinião 

 

A balança da justiça precisa de um conserto 

Tem dois pesos e medidas e isto não está nada certo 

Aquela senhora que era cega deve estar também já caduca 

Perdeu a noção do correto e favorece os filhos da puta 

 

Porque será que somos vistos como os piores criminosos 

Perseguidos pela mídia e seus boatos mentirosos 

Bodes expiatórios em um esquema de impunidade 

Nosso crime é sermos brancos e essa é a única verdade 

Judeus do caralho 

 

 A canção Agrida e vandalize (Das cinzas à vitória, 2008) expõe os pares de oposição 

diálogo/ação, ao conclamar os ouvinte que extravesse o seu ódio pelo sionismo e pelo 

"politicamente correto" por meio de ações agressivas, repudiando o diálogo, adjetivado 

como "baboseira", "falso moralismo", "falsidade" e "fajuto", entre outros termos 
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pejorativos. Nesse sentido, os defensores do diálogo são identificados como "teóricos 

otários" e "marxistas universitários", enquanto os defensores da ação, os ativistas White 

Power, propõem ignorar aqueles que não compartilham da "mesma realidade". 

 

Já chega de escutar tanta baboseira  

Falso moralismo e toda essa besteira 

Chega de aturar toda falsidade  

De quem não compartilha da nossa realidade 

Chega de aguentar teóricos otários  

Parecem mais uns marxistas universitários 

Discurso fajutos e politicamente correto 

Não tem nada de real nada de concreto 

 

Agrida e vandalize a merda do sistema  

Dê ao sionismo um verdadeiro problema 

Seja muito mais do que simplesmente skin  

Seja um white power até o fim 

 

Chega de escutar essa gente fingida  

Que decora e repete as frases favoritas 

Intelectualismo e falsa rebeldia 

Não tem lugar na violência do dia a dia 

Esmague destrua bote prá foder  

Deixe o seu ódio fluir  sinta esse prazer 

Nenhum de nossos inimigos poderá  

Deter quem realmente acredita e faz acontecer 

 

Crítica Social 

 

 A função destas canções é realizar uma crítica social a partir do viés racial, 

justificando a existência de problemas sociais em função do multiculturalismo. Em última 

análise, trata-se da biologização dos problemas sociais. São elas: 
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Titulo Temática 

São Paulo pátria (São Paulo Pátria, 1991) 

Freddy Kruger (Paulistarvm Terra Mater - volume 1, 1996) 

Migração (O retorno da velha ordem, 1997) 

Invasores (Sob a cruz de ferro, 2005) 

Voz de Sâo Paulo (Revolurock, 2006) 

Migrantes 

Peste Negra (O retorno da velha ordem, 1997) Afrodescendentes 

Turcos serão turcos (Das cinzas à vitória , 2008) 

Monhamerda (Revolurock 88, 2006) 
Imigrantes 

 

Migrantes 

 

 A canção  São Paulo pátria (São Paulo Pátria, 1991) é uma crítica contrária a 

migração nordestina para São Paula e uma apologia a secessão paulista, segundo os 

compositores da canção, duas condições necessárias para garantir o desenvolvimento e a 

prosperidade dos paulistas. A letra da canção vê São Paulo (e os Estados da região Sul do 

Brasil) como um país de "primeiro mundo atrelado ao Brasil", o "peso morto" por ela 

sustentado. Nesse contexto, paulistas e brasileiros formam um par de oposição, 

caracterizados por diferenças culturais, sociais e étnicas, e este último aspecto enfatiza São 

Paulo como um local de pertencimento dos eurodecendentes, replicando mais uma vez o 

bordão racista "São Paulo para os Paulistas". 

 

Livre de um peso morto o Brasil uma nação irá nascer 

Os estados sulistas  ligados a esta pátria floresceu 

Sustentamos todo o Brasil e não queremos prosseguir 

Nosso Estado e o povo paulista não precisa do país 

 

São Paulo dos paulistas  

São Paulo poderosa 

São Paulo independente  

Primeiro mundo agora 

 

Diferentes culturalmente  O paulista e o brasileiro 
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Diferentes socialmente  O sulista e o brasileiro 

Diferenças de etnias São visíveis e marcantes 

Independência e liberdade  À nossa terra da garoa 

 

São Paulo pátria nossa  

 São Paulo nossas terras 

São Paulo dos paulistas  

 Separatismo já! 

 

 Embora a versão veiculada não possua letra, Freddy Kruger (Paulistarvm Terra 

Mater - volume 1, 1996) foi orginalmente composta com uma letra que se opunha à 

migração nordestina para o Sudeste. Inspirado pelo o nome do personagem do thriller 

conhecido no Brasil pelo nome "A hora do pesadelo" e por uma canção homônima da banda 

alemã Storkraft27, a ideia era afirmar os Skinheads White Power como o "pior pesadelo" dos 

migrantes. 

 A canção Migração (O retorno da velha ordem, 1997) trata dos mitos da explosão 

demográfica e da degeneração racial causada pela miscigenação, representada, nesse caso, 

pela ameaça da migração nordestina à raça branca e à cultura europeia, representada 

localmente pela figura do paulista. A migração de nordestinos para São Paulo é entendida 

como um dos principais causadores da explosão demográfica, especialmente na capital do 

Estado. A canção apela aos ouvintes para a necessidade da reação, visando a reverter o 

processo migratório e, assim, tornar São Paulo novamente um local seguro e exclusivo para 

a Raça Branca.  

Dia após dia, migram o nordeste 

Centenas de imundos que são uma grande peste 

 

Nossa histórica cultura está sendo esquecida 

Nosso povo se mistura com essa espécie apodrecida. 

 

Não migração 

São Paulo está ficando pequeno demais 

Amo São Paulo, quero viver em paz.  

                                                 

27
 Veiculada em Störkraft – Dreckig, Kahl & Hundsgemein. Rock o Rama. Alemanha, 1989. 
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Migração diária polui o nosso Estado 

Tenho de lutar não vou ficar parado  

Não 

 

 A canção Invasores (Sob a cruz de ferro, 2005) é uma crítica negativa ao fluxo 

migratório de nordestinos para São Paulo, entendidos pelos ativistas White Power como os 

responsáveis por problemas sociais relacionados à criminalidade e ao desemprego. Os 

autores da canção qualificam os nordestinos com uma série de expressões agressivas 

("cabeça chata" e "lixo") e biologizantes ("ratos" e "sub-raça"), comuns em outras canções 

que tratam do tema migração, e apelam aos ouvintes a se posicionarem contrariamente a 

migração, sugerindo uma solução "lugar comum" na retórica dessas bandas: o fechamento 

da divisa de São Paulo e dos Estados da região Sul. 

 

Não adianta tapa o sol com a peneira 

Se hoje a migração é nosso maior problema 

Chega de aceitá-los de braços abertos 

Essa terra é nossa e eles que vão para o inferno 

 

SP, PR,SC, RS 

SP, PR, SC,RS 

 

Os estados sulistas tem que se erguer novamente 

E fechar suas fronteiras para este tipo de gente 

Escória de cabeça chata, sub-raça maldita 

Para de nos perturbar, vão cuidar de suas vidas 

 

Criminalidade alta cadeias superlotadas 

Desemprego e miséria desgraças anunciadas 

Já não suportamos mais conviver com esse lixo 

Ponham-se no seu lugar seus ratos nordestinos 
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Afrodescendentes 

 

 A canção Peste Negra (O retorno da velha ordem, 1997) aborda três estigmas 

impostos aos afrodescendentes: o criminoso, o improdutivo e o selvagem. Estes estigmas 

são o resultado do processo de biologização dos problemas sociais, atribuindo aos negros a 

responsabilidade por todas as mazelas existentes. A canção estabelece uma conexão entre o 

processo de degradação social e cultural e a presença de afrodescendentes na sociedade 

paulista. As  canções defendem, com veemência, o retorno de todos os negros para a África 

e a utilização da violência física para atingir tal objetivo, qual seja, manter o seu país 

“Branco”. 

A canção evoca este argumento para justificar o alto índice de criminalidade em São 

Paulo e argumenta que os altos índices de natalidade das famílias negras forçam o 

responsável a praticar o crime como meio de subsistência. Para ela, os brancos vivem um 

“pesadelo multirracial, em uma sociedade doentia infestada pelo crime negro”. A canção 

compara o nível de criminalidade em São Paulo ao de cidades norte-americanas onde há 

predomínio de indivíduos afrodescendentes e ao da África do Sul, pós-Apartheid, para 

justificar a dimensão do problema. 

No segundo estigma, o improdutivo, o negro é apresentado como um sujeito 

improdutivo para o modelo de produção contemporâneo. Sua capacidade produtiva teria 

sido necessária apenas enquanto vigorou o modelo escravocrata, por conta de sua força 

física. Na atualidade, o negro é considerado apenas um “parasita”, pois após a abolição da 

escravidão a imensa população de origem africana presente no país não teve condições de 

prosperar por conta de sua condição intelectual “inferior”.  

 Por fim, o terceiro estigma, o selvagem, apresenta o negro como um ser em “estado 

selvagem”, ainda nos estágios iniciais de evolução, daí o uso dos termos “primitivo” e 

“macaco” e a menção ao “fedor”, para classificá-lo como um indivíduo "sujo e impuro". 

 

Negro Negro  

Vê se te manca 

Cai fora dos meus pais 

Levando junto o teu samba  
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Negro Negro 

 Sai da minha nação 

Para abaixar  

O índice de ladrão 

 

Já estou cansado de te aturar 

E o teu fedor ter que respirar 

Ainda és escravo e não pode reclamar 

Abaixe a cabeça se não vai apanhar 

 

Negro Negro  

Sai do meu país 

Para me deixar 

Mais feliz 

 

Negro Negro 

Cai na real 

Ainda és primitivo é só um animal 

 

Na minha nação tu não tens mais lugar 

De tanto procriar agora tens que roubar 

Volte para África macaco desgraçado 

Não temos mais senzalas prá você vegetar  

 

Negro  Negro 

 

Imigrantes 

 

 A canção Turcos serão turcos (Das cinzas à vitória, 2008) é uma crítica à presença de 

imigrantes oriundos do Oriente Médio em São Paulo, traçando um paralelo com a Europa, 

onde os ativistas Whire Power alegam que o multiculturalismo é a causa de uma série de 

problemas sociais e uma ameaça à cultura europeia,. A retórica da biologização do "outro", 

descrito aqui como "rato" e "peste", tem a finalidade de fortalecer no ouvinte a crença na 
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impossibilidade qualquer tipo de convívio, pois isso seria um fator preponderante no 

alegado processo de deterioração das condições de vida dos eurodescendentes.  

 O enfoque no fenótipo, definindo quem pode ou não ser considerado branco 

("Turcos de pele clara não são brancos"), tem destaque na letra da canção, enfatizando a 

relação entre o cultural e o biológico. 

 

Não queremos ver esses ratos, com seu comércio barato 

Não queremos ver mulheres feias, enroladas em trapos. 

Não queremos ver essa gente, que empesteia nosso ambiente. 

O Oriente fica bem longe então caiam fora daqui 

 

Turcos de pele clara, não são brancos 

Libaneses de pele clara, não são brancos 

Sírios de pele clara, não são brancos 

Mestiços de pele clara, não são brancos 

 

Descendentes de europeus, perdendo a sua cultura  

Por causa de uma mistura que não deve acontecer 

Turcos se fazem de vitimas, e ganham a sua simpatia 

Para destruir a sua vida e tomar o seu lugar  

 

A canção Mohamerde (Revolurock 88, 2006) - termo originado da junção do nome do 

fundador do Islamismo Maomé (ou Mohamed) e a palavra "merda" -   apresenta o 

muçulmano como o inimigo da "Raça branca". Embora exista o reconhecimento por parte 

dos ativistas  em relação a eles, devido ao imaginário White Power de que todo muçulmano 

odeia judeus. De qualquer forma, a letra o trata como invasores  e uma ameaça ao modo de 

vida dos europeus, enfatizando especialmente o estereótipo do fanatismo religioso. 

 

Não é porque eles são inimigos de nossos inimigos 

Que eles se tornam nossos aliados ou amigos 

Despejando sua cultura, sua raça e religião  

Não queremos saber de Islã, de Mesquista ou de Alcorão 
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Mohamed  Mohamerda  

 

Europa e América  

Estão sendo invadidas 

Por fanáticos que tentam impor  

O seu estilo de vida 

Não importam se eles são Muçulmanos ou Judeus 

Não tem que se misturar com os povos europeus  

 

Parem, antes que seja tarde demais 

Parem a invasão muçulmana 

Parem, o genocídio cultural 

Parem, a invasão da escória 

 

Denúncia 

 

 A função destas canções é publicizar práticas ou condutas consideradas 

inadmissíveis pela organização denunciante, apresentando o que julgam ser as reais 

intenções do indivíduo ou da organização denunciada. O objetivo da denúncia é formar uma 

massa crítica de pessoas esclarecidas, provocando tensionamento social e, por fim, 

desencadear atos de retaliação. São elas: 

  

Título Tema 

Imprensa (O retorno da velha ordem, 1997) 

Judeucracia (O retorno da velha ordem, 1997) 

Sábios do Sião(O retorno da velha ordem, 1997) 

Entre a cruz, a espada e serpente (Imperium South America, 

1999) 

Não acredite no ZOG (Sob cruz de fero, 2005) 

Kipás irão para o ar (Revolurock 88, 2006) 

Sionismo nunca mais (Triunfo da vontade, 2013) 

Conspiração judaica 

Dresden 1945 (Revolurock 88, 2006) Crimes de guerra 
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Rock contra o comunismo (São Paulo Pátria, 1992) 

Resistência (Resistência, 2001) 

Dias vermelhos (Triunfo da vontade, 2013) 

Comunismo 

 

Conspiração judaica 

 

A canção Imprensa (O retorno da velha ordem, 1997) faz a denúncia do controle da 

imprensa e a manipulação da opinião pública por agentes Sionistas. Recorrente na literatura 

conspiracionista, é um dos principais temas da agenda política das organizações 

grupusculares White Power. A crença na deturpação de informações e na veiculação de 

notícias pró- Sionismo, referentes a episódios cotidianos e históricos, estimulou a 

composição da canção, com o intuito de problematizar, a partir do ponto de vista dos 

ativistas White Power, o papel da imprensa e as consequências da veiculação de 

determinadas notícias, questionando, nesse caso, a política de indenização do Governo 

alemão às vítimas do Holocausto28 e a relação com o conflito entre Israel e Palestina. 

Sua letra denuncia a política de reparação alemã como uma artimanha dos Sionistas 

para angariar recursos e promover a política expansionista israelense. Um dos livros 

utilizados foi o “O Holocausto Judeu ou Alemão: nos bastidores da mentira do século”. Em 

linhas gerais, o autor considera a política reparatória um equívoco, pois ele nega a existência 

de um plano de execução em massa de judeus pelo Estado Alemão durante a Segunda 

Guerra Mundial. Ele também questiona a inexistência de sobreviventes que comprovem com 

“evidências históricas” incontestáveis de tal prática. Essas premissas são claramente 

expostas nas páginas introdutórias de seu livro. 

 

Demonstrar que existe um plano em prática, pelo qual inúmeros indivíduos, 

embora intimamente convictos de sua superioridade racial e espiritual.... 

                                                 

28
 Os critérios para a elaboração de uma política de reparação às vítimas do Holocausto foram estabelecidos 

em 1952, com a criação de dois Protocolos, após seis meses de negociações entre a organização judaica Claims 
Conference e o Governo da então República Federal da Alemanha (RFA), a “Alemanha Ocidental”. No primeiro, 
o Governo da RFA deveria promulgar leis que indenizassem financeiramente as vítimas e providenciar a 
devolução de bens usurpados pela perseguição nazista. O segundo protocolo determinava que a RFA proveria a 
Claims Conferece com um valor de DM 450 milhões para reabilitar e reassentar indivíduos vítimas da 
perseguição nazista de acordo com a necessidade e a urgência estabelecidas pela entidade. À época, também 
foram assinados acordos com o Governo de Israel sobre o tema. 
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seguem obtendo vantagens materiais extraídas de outro povo... aquele que 

ainda paga indenizações e reparações de guerra, numa fraude que 

dificilmente encontra paralelo na História dos povos civilizados (Castan, 

1987, p.12). 

 

 Neste contexto, a imprensa teria um papel fundamental para reescrever a história 

dos judeus como vítima de perseguições e os alemães, as verdadeiras vítimas, como seus 

algozes.  

Considerando que antes da guerra o sionismo já dominava na imprensa 

mundial, imaginem só como esse domínio foi ampliado após o fim da 

segunda guerra mundial, até os nossos dias. Se alguém esperasse que essa 

imprensa fosse publicar algo favorável à Alemanha nacional-socialista, 

morreria de cansaço. Não, essa imprensa que já fez a nossa cabeça antes da 

guerra, após a mesma somente poderia piorar as difamações (Castan, 1987, 

p. 122). 

 

Com base neste tipo de literatura, a imprensa passou a ser identificada como um  

instrumento de manipulação de indivíduos incautos, incapazes de perceber a ação de 

controle Sionista sobre suas vidas e que, por isso, necessitam de esclarecimento. Em seu 

refrão, a canção conclama os ouvintes para se posicionarem sem temor contra o que a 

organização entende como um poder do tipo global, tentacular e hegemônico chamado 

“Ordem Sionista”. 

 As “mentiras” apontadas na canção podem ser identificadas como uma alusão ao 

Holocausto, reforçando o apoio da opinião pública às políticas reparatórias alemãs a Israel e 

o combate ao antissemitismo, ao mesmo tempo em que desvia o foco do conflito entre 

Israel e Palestina.  

 

Através da mídia sua vida é preparada 

Pode acreditar as notícias são falsificadas 

Desde os canais de televisão 

Até os jornais tentam formar a sua opinião 

 

Esmagando as mentiras pregadas diariamente  
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Que insistem, sem cansar em sujar a sua mente  

Esmagando as mentiras pregadas diariamente 

Contra ordem Sionista revestiremos bravamente 

 

Não assista quieto a essas mentiras  

Que com a alegação da vitimização sionista 

Sugam o sangue da Alemanha até hoje em dia 

Para Israel se armar mais contra a Palestina 

 

 A canção Judeucracia (O retorno da velha ordem, 1997), cujo título é um trocadilho 

é um trocadilho com a palavra “democracia” e "judeu", é apresentada como mais um 

instrumento do complô judaico, que se materializa na forma de promulgação de leis “anti- 

branco”, censura de opiniões, perseguição política e intervencionismo. 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) é denunciada como uma das organizações 

da rede tentacular de controle sionista. Apesar de não terem sido encontradas mais 

informações sobre um episódio que seja o tema gerador da canção, ela relaciona a atuação 

da ONU com o interesse econômico dos sionistas em determinados países. 

 

Tentando acabar com algum tipo de idealismo 

Que liberte os povos do sionismo 

A democracia age sempre assim que precisa 

Até a merda da ONU lhe garante esse fim. 

 

Todo dia toda noite eu tenho de suportar 

A tão dita Democracia 

Democraticamente, tentando nos calar!  

 

Aonde hajam vítimas os Heróis vão lhe Salvar  

Desde que tenham muitas riquezas para explorar 

Mesmo que não seja requisitada a sua ajuda 

A dita Democracia irá atacar 
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 A canção Sábio do Sião (O retorno da velha ordem, 1997), baseada no livro "Os 

protocolos dos sábios do Sião", idealiza os Judeus/ Sionistas como um povo "parasita", 

"lobos em pele de cordeiro", as "serpentes" e o "mal", cujo modo de vida está baseado na 

exploração de outros povos. De acordo com a letra da canção, o judeu contemporâneo é 

descrito como aquele que controla a economia mundial, penalizando os mais pobres, 

representado pelo pleonasmo "abismo profundo". Outras características apresentadas na 

letra da canção em consonância com os “Protocolos" são a manipulação da imprensa, a 

distorção da história e o controle dos povos por meio do terror. 

 

Lobos em pele de cordeiros 

Dominam a economia mundial  

Causam miséria e fome 

E combatem todo o orgulho racial. 

Corrompem toda a mocidade 

Pelo ensino subversivo 

Destroem a vida em família 

E dominam as pessoas pelos seus vícios 

 

Acordem homem branco 

E lute contra o Sionismo 

A cura para essa praga 

E  o Nacional Socialismo 

 

Destroçam os povos com sofrimento 

Preparam a agonia dos Estados  

Criam angustias e privações 

Por que a fome gera escravos 

 

 A canção Entre a cruz, a espada e serpente (Imperium South America, 1999) aborda 

a temática da conspiração judaica, se valendo também dos argumentos descritos em obras 

como "Os protocolos dos sábios do Sião", tais como "destruir a família", "corromper a 

juventude" e o controle dos bancos e meios de comunicação. Diante desse quadro, a canção 

sugere a luta armada como solução. 
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O Sionismo é um mal persistente 

E existente antes da  civilização 

Política semita  para acabar  

E a humanidade escravizar 

Consegue destruir  a família  

E corromper a juventude 

Se estivermos errados 

Que joguem a primeira pedra 

 

Será que poucos conseguem enxergar 

Será que nem todos conseguem lutar 

Será que o medo e a covardia fazem parte de muitos 

Será que é mais fácil viver assim 

 

Ó Sionismo maldito 

Será que um dia vai acabar 

Porque será que todos os povos são contra você  

Um dia quando todos acordarem 

Pegarem em armas e lutar 

Expulsando o mal que impera 

Na terra contra todos nós 

A ganância tomou conta desse povo 

 

Maldito bezerro de ouro 

Estão os lugares 

TV, jornais e rádios 

Dominam bancos, vícios e jogos 

Criando a serpente 

Criam modas desenfreadas 

E consumistas dependentes 

 

A canção Não acredite no ZOG (Sob cruz de ferro, 2005) trata do mito do "Governo 

do Ocupação Sionista" (em inglês Zionist Occupation Government - ZOG). Esta é mais uma 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwppvN0LHOAhWBIJAKHU_YCMEQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FZionist_Occupation_Government_conspiracy_theory&usg=AFQjCNEfUmVfD4iq7uaoiGGqGwi474HeEQ&bvm=bv.129391328,d.Y2I
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letra de canção baseada no livro "Os protocolos dos sábios do Sião", enfatizando o controle 

judaico da mídia e a consequente manipulação, com o objetivo de controlar a vontade das 

pessoas e se apropriar de suas riquezas. Ela ainda enfatiza o objetivo do ZOG de eliminar a 

"raça branca", por meio do incentivo à miscigenação racial e do processo paulatino de 

extinguir os laços de consanguinidade e culturais entre os "brancos". Contra esta situação, os 

compositores conclamam os ativistas a se oporem à ZOG, utilizando como recurso de 

sensibilização a memória da conduta de Adolf Hitler e o compromisso de todo ativista em 

manter-se fiel ao maior de todos os heróis White Power. 

 

Não acredite no ZOG 

Eles estão na TV te dizendo o que fazer 

Manipulando a sua vida sem você perceber 

Querem só dominar  controlar todo o dinheiro 

E vão te ameaçar se você tentar pensar por si mesmo 

 

Eles querem incentivar a miscigenação racial 

Para tentar destruir a nossa herança cultural 

Por isso devemos lembrar dos nossos heróis do passado 

Adolf Hitler grande líder nós iremos honrá-lo 

 

 A canção Kipás irão para o ar (Revolurock 88, 2006) apresenta argumentos 

utilizados pelos negacionistas do Holocausto, representados no Brasil por Siegfried 

Ellwanger Castan, uma referência para todas as bandas White Power locais. Ela questiona a 

veracidade do Soah ("seis milhões de mentira" é uma referência aos seis milhões de judeus 

mortos nos campos de extermínio), baseada na alegação dos negacionistas de que não há 

documentação que comprove o genocídio. Castan(1989), em seu livro "Holocausto Judeu ou 

Alemão: nos bastidores da mentira do século", apresenta uma série de montagens 

fotográficas como "prova" de que os sionistas manipularam documentos, de modo a criar 

uma imagem negativa para os alemães com o objetivo de obter fartas compensações 

financeiras e fortalecer a necessidade do Estado de Israel, em detrimento da ocupação 

Palestina. Com esta "denúncia", os compositores justificam a legitimidade da realização de 

ações de perseguição e eliminação de judeus ("sinagogas irão explodir e Kipás irão pro ar"), 

idealizados como parasitas, utilizando o recurso da biologização da política. 
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Seis milhões de mentiras, não podemos mais suportar 

Até quando irão usar argumentos falsos 

Fatos não comprovados, fotos adulteradas 

Câmaras de gás e crematórios 

 

Já chega de tolerar essa raça nojenta 

Esse povo parasita que ninguém aguenta 

A hora é essa e não dá mais pra esperar 

Sinagogas vão explodir e kipás irão pro ar 

 

Israel e Jew S.A. seu domínio há de acabar 

Quando a verdade falar mais alto 

E todos irão entender que os judeus merecem morrer 

Merecem ser punidos por seus atos 

 

 A canção Sionismo nunca mais (Triunfo da vontade, 2013) apresenta os judeus 

Sionistas como um inimigo histórico. Vale ressaltar a falta de distinção entre uma cultura 

judaica e o movimento político Sionismo, demonstrando que, na concepção dos 

compositores, todo judeu é sionista e idealizado como "parasita", "lobo em pele de 

cordeiro", "serpente" e o "mal", cujo modo de vida está baseado na exploração de outros 

povos. De acordo com a letra da canção, o judeu contemporâneo é descrito como aquele 

que controla a economia mundial, penalizando os mais pobres. O combate aos judeus (em 

outras palavras, a sua eliminação) é apresentado como um dever do ativista, representado 

pela metáfora de sujar a espada em "sangue azul e branco", as cores oficiais do Estado 

Israelense. 

 

Como fala a historia, era um povo parasita  

Saqueavam, estupravam com a desculpa em Deus 

Mascarados por de trás da pele de cordeiro  

Rebanhavam as ovelhas dos povos estrangeiros 

Hoje em dia o domínio é ainda maior 

Suas mentiras são verdades aos ouvidos de todos 
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Em seus cofres o dinheiro, a economia do mundo 

Levando pobres povos ao abismo profundo 

 

Judeu, judeu , peste sionista 

Conduza a sua estrela para fora daqui 

Brasil não é colônia do povo de Israel 

Suas sementes geram o fogo queimam os anjos do céu 

 

Em seus planos vangloriam como donos da terra 

Contra os filhos de Jacob nossa bandeira de guerra 

Nosso ódio é o temor da serpente sionista 

Facínoras, cretinos sua hora chegou 

Saudaremos a vitoria dessa grande conquista   

Com a espada suja em sangue azul e branco do mal 

 

Sionismo nunca mais!  Sionismo nunca mais! 

Manipulando a imprensa  Distorcendo a historia 

Promovendo a miséria  E propagando o terror 

 

Crimes de guerra 

 

 A canção Dresden 1945 (Revolurock 88, 2006) denuncia o bombardeio aliado a esta 

cidade alemã, entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 1945, considerado pelos ativistas White 

Power, e pelos os negacionistas do Holocausto, um crime de guerra. O escritor brasileiro S. E 

Castan, um dos mais conhecidos negacionistas do Holocausto, escreveu em seu livro 

"Holocausto Judeu ou alemão: nos bastidores da mentira do século" que o bombardeio a 

Dresden foi:  

 

(...) mais um planejado ataque de EXTERMÍNIO CONTRA O POVO 

ALEMÃO,PORÉM DESTA VEZ UMA CIDADE ENTUPIDA DE REFUGIADOS!!! 

Trata-se, sem sombra de dúvida, DO MAIORASSASSINATO DE CIVIS A QUE A 

HUMANIDADE JÁ ASSISTIU, EM TODOS OS TEMPOS  e isso aconteceu num 

período inferior a 48  horas (Castan, 1987, p. 89 - grifo do original). 
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 A letra da canção segue o mesmo mote de seu mentor intelectual, ao afirmar que a 

cidade era um campo de refugiados atacado covardemente, como parte de um plano de 

extermínio dos alemães. Nas palavras dos compositores da letra da canção, foi o "verdadeiro 

Holocausto", em contraponto à Soah e como forma de negá-la.. 

 

Vítimas inocentes  procurando abrigo 

Mortos covardemente pelo ataque do inimigo 

Civis desarmando cadáveres pelo chão 

Assassinados por causa do seu sangue alemão 

  

Aliados covardes 

Desonrados dementes 

Dizimaram a cidade e seu povo inocente 

Lembre-se do massacre e do sangue derramando 

Lembre-se de Dresden o verdadeiro holocausto 

 

Os gritos de dor e meio aos escombros 

Vítimas do horror de um plano monstruoso 

A cidade arrasada o último suspiro 

Em meio aos cacos de vidro e metal retorcido 

 

Dresden 45 

Esquecer jamais 

Dresden 45  

Perdoar jamais  

Jamais 

 

Comunismo 

 

 A canção Rock contra o comunismo (São Paulo Pátria, 1992) denuncia grupos ou 

partidos alinhados com ideias de esquerda, genericamente identificados como comunistas, 

que, no entender dos compositores, são responsáveis pelo processo de degeneração da 

cidade de São Paulo. A Praça da Sé e o Largo Treze de Maio, conhecidos por abrigarem 



 

83 

moradores em situação de rua, são citados como resultado do plano conspiratório das 

esquerdas, ou seja, a favelização da cidade. No caso brasileiro, os comunistas são 

identificados como militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), do Partido Comunista Brasileiro (PCB), e todas as demais “tendências 

de esquerda” são acusadas de serem “farsantes” e difundirem “falsas ideologias”. Os 

compositores da canção denunciam o que julgam ser um plano conspiratório: fomentar a 

migração nordestina para São Paulo. 

 Denunciado o suposto plano, a canção indica como solução a via da violência, 

evocando a memória do “Comando da Caça ao Comunismo”, organização clandestina 

atuante no período do regime autoritário e acusada de ter praticado diversos atos violentos, 

uma fonte de inspiração para os ativistas White Power locais. 

 

Rock contra o comunismo Somos a voz da razão, da razão 

Repudiamos  Todas as tendências de esquerda 

Vermelhos farsantes  Deixam São Paulo ferida 

Vejam a Praça da Sé  E o Largo 13 de Maio 

 

Rock contra o comunismo  Queremos organização 

Rock contra o comunismo  CCC, cadê você? 

Cadê você? 

 

Migração interna  Deveria ser controlada,  

Mas ao invés  As esquerdas lhes dão o apoio 

PT, CUT, PCB  Ao inferno com suas besteiras 

Não acreditamos  Em falsas ideologias 

 

 A canção Resistência (Resistência, 2001) conclama os ativistas para o 

enfrentamento, ou melhor, para a resistência, por conta da desproporcionalidade de forças 

a favor do “império vermelho”, dos “filhos de Stalin” do “império”, apresentada na canção, 

ampliando ainda mais o sentido simbólico de heroísmo da luta. A caracterização do inimigo, 

com o emprego das expressões “praga”, “câncer que se espalha, consumindo a nação” e 

“lobo em pele de cordeiro”, é utilizada para intensificar a sua potencial ameaça, ao mesmo 

tempo em que a caracterização da resistência, na figura da pátria “jovem, forte e viril”, 
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motivada por “o sangue e a honra”, tem o mesmo sentido em relação ao potencial de reação 

dos ativistas.  

Vale ressalta que a letra da canção não tem um viés separatista, tal qual as bandas 

White Power Paulistas, pois como afirma o manifesto da White Sul Skins, “onde viva um 

ariano, a Europa vive!”. 

 

Com toda força estamos contra o domínio vermelho 

Contra a praga comunista e seus malditos herdeiros 

E como lobo nos enganam em pele de cordeiro  

Devotos filhos de Stalin abaixo seu império 

Este câncer que se espalha consumindo a nação 

Manipula mentes fracas sem motivo ou razão 

Sem foice sem martelo sempre verde e amarelo 

Brasil és tu guerreiro, jovem forte e viril 

 

Nossa garra causa inveja a máquina comunista 

Resistência, sangue e honra pela nossa conquista 

Nossa garra causa inveja a máquina comunista 

Resistência  

 

 A canção Dias vermelhos (Triunfo da Vontade, 2013) denuncia a “tirania” (“gritos de 

lamento e dor” e “rios de sangue”) do “domínio comunista” em países onde foi Governo, 

como a União Soviética e China, ou inspiração para a atuação de movimentos populares, 

como a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, em El Salvador. Este caráter 

denuncista é enfatizado ao afirmar que a ignorância da humanidade sobre o tema se dá em 

função da cumplicidade midiática, que “insiste em não contar” e “mascara o terror”. 

  Os compositores da canção esboçam uma reação ao afirmarem o “fim da 

inocência” em relação ao comunismo e ao acobertamento midiático e se opondo à 

subserviência, recusando-se a serem “marionetes” ou vassalos. No entanto, a canção apenas 

profetiza a derrocada do comunismo e o devir da liberdade. 

 

Antiga União Soviética, China, El Salvador  
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Exemplos de uma triste história   

Assombradas pelos gritos de lamento e dor  

Fatos que a humanidade não enxerga   

A mídia insiste em não contar  

Rupturas que nos dão rancor   

Pois a lembrança de tais atos calou-se na terra 

 

Rios de sangue transbordaram  a inocência acabou 

Não somos marionetes  nem tão pouco vassalos 

Contra a tirania que corrompe a verdade   

A coragem triunfou 

 

Nesse ventre fecundo   

Onde o crime não encontra fronteiras 

Assim segue o domínio vermelho   

Mascarando o terror a sua maneira 

Seus castelos e sonhos   

Certamente um dia irão desabar 

Então veremos a aurora dos tempos   

Lançando ao vento uma esperança no ar 

 

Homenagem 

 

 A função destas canções é prestar homenagem aos seguintes segmentos: 

personalidades, organização grupusculares, localidades e personagens coletivos. A escolha 

de quem ou o que seja digno de homenagem é fundamental para a afirmação da vertente 

Skinhead à qual a banda se vincula, bem como uma forma de inserir-se nas "batalhas de 

memória" contra grupos antagônicos. São elas: 

 

Título Temática 

Um dia (Revolurock 88, 2008) 

Rudolf Hess (Revolurock 88, 2006) 

Rudolf Hess, (The Same blood the same Race, 2012) 

Personalidade 
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Sr. Ellwanger é inocente (Sob a cruz de Ferro, 2005) 

Longa Vida Klan (Locomotiva 1991)  

Hammer Skin Nation (Resistência, 2001) 

A última chama (I stand with Golden Dawn, 2014) 

Organizações 

grupusculares 

Rainha  (She is my Skinhead gir - 2012) 

Stuka (Sob a cruz de ferro, 2005) 

Vikings (The same blood, the same race, 2012) 

Personagens 

coletivos 

 

Terra Mater (Revolurock 88, 2006) 

América Sul (The same blood, the same race, 2012) 

Localidades 

 

Futebol 90 (Locomotiva, 1991) 

Tatuagem Skin  (Revolurock 88, 2006) 

A way of life (Paulistavrum Terra Mater Volume 1, 1995) 

Ruído Branco (Das cinzas à vitória, 2008) 

Biriknghts (Das cinzas à vitória, 2008) 

Estilo de vida 

 

Personalidades 

 

 O segmento "personalidades" é composto por homenagens àqueles considerados 

pelos ativistas como mártires, a saber: as lideranças do NSDAP, Adolf Hitler, Rudolf Hess e o 

escritor brasileiro negacionista do holocausto Siegfried Ellwanger Castan. No imaginário 

White Power, a celebração dos mártires atende a três necessidades básicas do ativismo: a 

denúncia de uma força conspiratória representada pelos judeus e perseguição àqueles 

considerados, pelos ativistas, defensores da liberdade de expressão, da justiça e da "raça"; a 

reabilitação social do homenageado, refutando argumentos considerados caluniosos ou 

difamatórios, cuja autoria é atribuída aos judeus; a publicização de exemplos de conduta, 

enfatizando a importância do auto-sacrifício para a efetividade da vitória da "revolução 

branca". 

 A banda Zurzir foi responsável pela composição da primeira canção com a função de 

prestar homenagem explícita a Adolf Hitler, em mais um esforço de reabilitar a imagem do 

líder alemão, tal qual realizado nas obras de autores negacionistas do Holocausto. Seu título 

é "88" (Resistência, 2001), um acrônimo muito utilizado pelos ativistas White Power, pois 

simboliza a saudação “Heil Hitler”. 
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Soberano guerreiro com seus punhos de aço 

Tentou livrar o mundo da sinistra irmandade 

Triunfo da vontade guiou seu império 

E a serpente destilou com seu veneno mistérios 

 

88 Heil Hitler 

 

A ferro e fogo suportou as mentiras sionistas 

Condenado pelo mundo a pagar sem razão 

Nobre Fuher foi calado, seu império vencido 

Perdeu-se um grande herói, jamais será esquecido 

 

 A letra apresenta Adolf Hitler sob a perspectiva da narrativa do mártir. Nela, Adolf 

Hitler é um guerreiro imbatível e soberano, representado pelas metáforas dos "punhos de 

aço", e o edificador de um império em função da sua força de vontade, ou seja, ele se torna 

um exemplo a ser reverenciado e replicado pelos os ativistas no tempo presente, pois a 

força e a vontade são destacadas no discurso White Power como dois elementos 

motivadores centrais. Do outro lado estão os judeus, representados pela expressão “sinistra 

irmandade”, o inimigo da raça branca a ser combatido em prol da sobrevivência da "raça 

branca".  

 Por conta dessa condição antagônica, a letra afirma que  Hitler foi alvo de uma 

perseguição injusta perpetrada pelos judeus, mas foi capaz de suportar “a ferro e fogo as 

mentira sionistas”, em uma outra menção à força de vontade mesmo. Ele é saudado pelos 

ativistas como um herói, e os mesmos se comprometem a manter sua memória e seu legado 

de luta contra os judeus em evidência, entusiasticamente anunciando pelo refrão da letra 

sua admiração por pelo seu líder.  

 

Ele foi muito mais que um líder  

 Ele foi muito mais que um herói 

O seu exemplo segue bem firme   

Seu legado vive entre nós 

E não há nada que o ZOG possa fazer   
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Para impedir a revolução de acontecer  

 

Um dia o mundo saberá  Que ele estava certo, certo 

E a solução final  Estará cada vez mais perto, perto 

 

E quando a raça branca entender   

Que só mentiras teve que aprender 

A verdade os libertará  

 E nos dar forças para lutar 

Mein Kampf é a sua luta  

 É a nossa luta também 

E o triunfo da vontade   

É a verdade que irá prevalecer 

 

A banda Stuka também lançou sua canção em homenagem a Adolf Hitler, intitulada 

“Um dia” (Revolurock 88, 2008), também com o objetivo de reabilitar sua imagem perante a 

opinião pública recorrendo a temática do mártir.  

A letra da canção apresenta Adolf Hitler como uma referência atemporal, ou seja, ele 

não é descrito somente como um “líder” e “herói” de sua época, na Alemanha da década de 

1930 e 1940, mas é também considerado relevante no tempo presente, pois seu “legado” e 

“exemplo” se materializam na figura dos ativistas White Power, compondo assim um 

movimento no tempo presente incapaz de ser detido pelas forças antagônicas, os judeus 

identificados pela sigla ZOG, bem como a consequente inevitabilidade da “revolução 

branca”, ou seja, a letra da canção afirma ser uma questão de tempo até os “brancos 

despertarem” e desencadearem uma convulsão social.  

Para tanto, é necessário superar um ponto nevrálgico nesse processo, afirma a letra: 

o estado de passividade atribuído ao “branco”. Ela afirma ser imprescindível convencê-lo da 

necessidade do questionamento dos motivos pelos quais a imagem negativa atribuída a 

Adolf Hitler é difundida, indicando que tratam-se de “mentiras” contadas pelos judeus, 

sendo este recurso retórico mais utilizado para reabilitá-lo perante a opinião pública. Ainda 

asim, este neófito precisa ser motivado, e para garantir seu engajamento é preciso que ele 

seja convencido de que "Hitler estava certo", sendo encorajado pelas duas últimas estrofes 

em duas cincunstâncias, ao ser acolhido como parte da "luta que é de todos” e na 
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importância da prevalência da verdade, em detrimento das mentiras. O desfecho desse 

processo é o genocídio dos judeus, representado pela expressão "a solução final", uma 

referência ao plano de execução em massa de judeus nos campos de extermínio, durante a 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Rudolf Hess 

 

 Em 2006, a banda Stuka lançou a canção intitulada Rudolf Hess (Revolurock 88, 

2006). Tal qual outras bandas White Power, ela reelabora a história de Hess com elementos 

da narrativa do mártir. 

 

Quarenta e seis anos passados na prisão   

Não quebraram sua convicção 

Sua lealdade ao Führer sempre inabalável  

Sua fé na raça inesgotável 

 

Rudolf Hess  Nossa inspiração   

Rudolf Hess  Nos deixou sua lição  

Que não deve existir  Guerra entre Irmãos 

E que a raça está acima  De qualquer ambição ou nação 

 

O ZOG matou um Homem, mas criou um mártir   

Um herói para as futuras gerações 

Sendo assim viverá para sempre   

Em nossas mentes, em nossos corações 

 

 Hess é retratado como um leal e convicto ativista, pois, mesmo após permanecer 46 

anos recluso, manteve-se fiel ao “Fuher” e a “raça”. Para os compositores, seu propósito era 

promover a paz, colocando fim a uma guerra fratricida, reiterando assim a noção de 

fraternidade racial. Nesse sentido, a canção indica este como o motivo pelo qual ele foi 

assassinado por seus inimigos, no caso os agentes a serviço do “Governo de Ocupação 
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Sionista”.29 O final da narrativa o eleva à categoria de mártir da “raça”, configurando assim 

um revés para os sionistas. 

Em 2012, a banda Zurzir lançou a canção intitulada Rudolf Hess (The same blood the 

same race, 2012). No caso da Zurzir, vale ressaltar que Hess é admirado desde a formação da 

banda, pois, apesar da canção ser lançada quase dez anos após a sua fundação, o manifesto 

da organização grupuscular White Sul Skinheads, da qual ela fez parte, menciona-o como um 

exemplo a ser seguido por seus ativistas30. 

A narrativa da martirização de Hess, apresentada na canção da banda Stuka, é 

reiterada na canção da Zurzir. Ele é descrito metaforicamente como “gigante soldado” e 

“águia”, expressões associadas pelos ativistas à altivez e à liberdade, em oposição aos 

judeus, comparados à “serpente”, uma das figuras utilizadas para associá-los a condutas 

conspiratórias e traiçoeiras. Sua postura moral também é exaltada pela lealdade ao Nacional 

Socialismo e por dedicar a própria vida para combater seus inimigos. Ele é submetido pelos 

judeus, também representados na canção pela imagem do “dominador do mundo”, a um 

tratamento desumano por causa de suas convicções, mas ainda assim se mantém leal até a 

morte, conduta considerada digna de um ativista exemplar. 

 

Gigante soldado de nobres ideais   

Sinônimo de lealdade 

O Nacional Socialismo foi a sua espada   

E assim ele lutou por um novo amanhã 

Na tentativa audaz de revelar a verdade  

 Foi traído e mantido em cárcere 

Formou - se assim mundo doente   

Pois prenderam a águia e libertaram a serpente 

 

Rudolf Hess , Rudolf Hess  

 Sinônimo de lealdade 

A morte lhe trouxe eterna liberdade 

Livre, livre, Hess 

 

                                                 

29
 Tradução em português para Zionist Occupation Government (ZOG). 

30
 Ver verbete da WSS 
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Maltratado e assassinado  

 Com muita perversidade 

Vítima do ódio e do domínio mundial 

Hess, sua força emana outra vez  

 

 De acordo com Fabian Virchow (2006), Rudolf Hess foi um dos primeiros seguidores 

de Adolf Hitler, ainda nos anos 1930, tornando-se seu secretário pessoal e, posteriormente, 

deputado do NSDAP e chefe de gabinete quando o partido chegou ao poder, em 1933 (apud 

BLAMIRES, 2006, p. 307). O autor relata que em 1942 Hess realizou um voo solitário para 

Escócia, com a finalidade de negociar a paz com o Reino Unido, mas acabou preso. Julgado 

pelo tribunal de Nuremberg, foi sentenciado à prisão perpétua, acusado de planejar a guerra 

de agressão e conspirar contra a paz mundial. Hess morreu em 17 de agosto de 1987, aos 93 

anos de idade, segundo seus admiradores, assassinado por agentes sionistas. Desde a sua 

morte, grupos neonazistas alemães realizam atividades em sua homenagem. 

 Ele se tornou uma celebridade, idealizado pelo imaginário White Power como um 

mártir, um exemplo de lealdade a ser seguido, e o argumento do envolvimento de agentes 

sionistas em sua morte é amplamente utilizado para fortalecer mitos conspiratórios. A data 

de sua morte foi incorporada ao calendário de efemérides e, sendo assim, eventos musicais 

e marchas públicas são realizadas nesse dia, e diversas bandas compõem canções em sua 

homenagem ou dedicam seus lançamentos à sua memória31. O culto à sua personalidade 

chegou a tal ponto que, em 2011, a Prefeitura da cidade de Wunsiedel destruiu seu túmulo e 

exumou seu cadáver com o objetivo de conter a crescente peregrinação de admiradores 

(PORTAL TERRA. REUTERS, 2011). O caso brasileiro não foi diferente. Tanto as organizações 

grupusculares quanto as bandas realizam homenagens àquele que é considerado um dos 

mártires da causa White Power, com o mesmo objetivo do culto a Adolf Hitler: reabilitar sua 

memória e ampliar o rol de exemplos necessários para a condução das “batalhas de 

memória”. 

 

 

                                                 

31
 Segundo Forbes e Stampton (2015), bandas da primeira geração White Power inglesa já compunham canções 

em homenagem a Hess. É o caso das canções Prisioner of Peace, da banda Skrewdriver, veiculada no LP Blood 
and Honour (1985), e We salute you, da banda No remorse, veiculada no LP This Time this World (1988), 
dedicado a sua memória. 
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Siegfried Ellwanger Castan 

 

 Algumas ações em apoio ao escritor negacionista do holocausto S. E. Castan e à 

Editora Revisão, de sua propriedade, como colagem de Stickers, foram protagonizadas pela 

Divisão 18. Em sintonia com este movimento de defesa e reabilitação da figura de Castan, 

não como um autor negacionista, mas um pesquisador que combate o sionismo com 

pesquisa histórica, a banda Stuka lançou a canção Sr. Ellwanger é inocente (Sob a cruz de 

ferro, 2005). Os argumentos utilizados pelos Carecas Dos Subúrbio, apresentados por Costa 

(1993), durante seu trabalho de campo nos anos 1980, reaparecem na letra dessa canção, 

quase 15 anos depois, comprovando a afirmação de sua influência sobre diversas gerações 

de ativistas White Power. Ou seja, Casta pode ser considerado uma das bases intelectuais do 

discurso e das práticas, como a composição dessa canção, dessas organizações. 

 Castan é apresentado como um “defensor da liberdade”, pois ao longo de sua 

trajetória se dedicou a combater os judeus, representados pela expressão “servos da estrela 

de seis pontas”, responsáveis, no imaginário dos ativistas, por um plano conspiratório de 

dominação mundial, representado pela expressão “império” e “perpetuação do mal”, 

valendo-se da manipulação de informações como forma de encobrir informações que 

possam frustrar sua execução e mesmo gerar uma reação coletiva contra ele. Castan é tido 

como aquele, portanto, que corajosamente irá denunciar tal iniciativa e, em nome da 

pluralidade de ideias, arriscará sua própria vida e, mesmo sendo perseguido, manterá seu 

foco no combate aos inimigos. 

Ele devotou o seu trabalho e a sua vida 

Para desmascarar velhas mentiras 

Farsa de uma estória unilateral 

Que tem como meta perpetuar o mal 

 

Siegfried, Siegfried, você teve coragem 

Você não teve medo de contar a verdade  

Sempre sofrendo perseguições e afrontas 

Dos servos das estrelas de seis pontas 

 

Os que não querem que a verdade seja dita 

Pois seu império se sustenta nas mentiras 
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Siegfried, Siegfried, Você fez sua parte 

Pesquisando a História e denunciando as fraudes 

 

Siegfried Ellwanger Castan (1928 - 2010) foi um notório escritor gaúcho ligado à corrente 

literária conhecida por "Revisionismo Histórico" e proprietário da Revisão Editora (1985 - 

1998), ambas dedicadas a publicação e comercialização de obras de caráter antissemita e 

negacionista do Holocausto, sendo o livro "Holocausto Judeu ou alemão: nos bastidores da 

mentira do século" (Castan, 1987) sua obra mais relevante. Nele, o autor, nega a existência 

do "Shoá", acusando os judeus de conspirarem por meio da invenção de uma mentira, no 

caso o Holocausto, para exigir o pagamento de indenizações a Israel, de "demonizarem" o 

regime Nacional Socialista e de realizarem uma manobra política para controlar "os povos" 

em todo o mundo. Além dele, Castan também escreveu também "SOS para a Alemanha" 

(1990) e a "Implosão da Mentira do Século" (1992), ambos seguindo a mesma linha de sua 

primeira obra. Como editor, Castan se dedicou ao lançamento livros de autores 

contemporâneos ligados ao "Revisionismo Histórico", como Sérgio de Oliveira, Aldo Monaco, 

Marco Pollo Giordani e David Irving, bem como as obras completas de Gustavo Barroso, 

lançadas originalmente nos anos 1930 e 1940, tendo sempre como parâmetro editorial o 

mito da conspiração judaica. Em relação às obras internacionais, destacam-se a publicação 

de "Minha Luta" (Adolf Hitler) e "Os Protocolos dos Sábios do Sião", para citar aqueles que 

embasaram o discurso do ativistas White Power brasileiros. 

 Embora a editora tenha falido nos anos 2000 e seu proprietário já esteja falecido, o 

material lançado pela editora exerce grande influência, até os dias de hoje, entre os ativistas 

White Power. No livro "Os Carecas do Subúrbio: caminhos de um nomadismo moderno", 

Costa (1993) afirma que a circulação dos livros da Editora Revisão entre os Skinheads era 

frequente já no final dos anos 1980, pois o discurso de Castan de "desmascarar a farsa" 

estabelecida por um "poder imperialista" atraía a simpatia desses jovens e se amplificou ao 

longo das décadas seguintes,  pois todas as organizações grupusculares presentes nesse 

estudo se valem das obras da Revisão Editora para estruturar seus discursos, em especial 

aquele que considera os judeus Sionistas o grande mal a ser combatido. 

 Para muitos analistas, o nome mais adequado para esta corrente literária seria 

"Negacionismo", pois, de acordo com Borin (2000), citando Maio de 1992, as finalidades 

desse movimento seriam, além de negar o genocidio sistemático de judeus durante a 
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segunda guerra mundial, reabilitar o Nacional Socialismo no tempo presente. Em Jesus 

(2006), a opção pelo termo é priorizado por demonstrar a recusa de seus autores de realizar 

uma leitura crítica do passado, já que o objetivo é criar uma matriz discursiva que confira 

credibilidade as iniciativas políticas antissemitas. As atividades de Castan e da Revisão 

Editora foram encerradas por causa de um processo jurídico que se iniciou em 1991 com 

desdobramentos até 2003. Este caso se tornou um dos referenciais para o debate acerca dos 

limites da liberdade de expressão.32 

 O tema se tornou a dissertação de mestrado defendida por Violante (2010), na qual 

apresenta uma detalhada descrição do processo de julgamento de Castan, iniciado em 1991 

por meio de denúncia do Ministério Público Federal do Estado do Rio Grande do Sul. De 

acordo com o autor, o ponto-chave da acusação foi a reiterada e sistemática publicação e 

comercialização de obras de "conteúdo discriminatório contra o povo judeu" (Violante, 

2010, p. 36), por serem entendidas como de caráter racista. Sua defesa apresentou um 

pedido de absolvição com o argumento de que o acusado estava no "exercício regular de 

revisionismo histórico", sendo ele assegurado constitucionalmente pelo direito à liberdade 

de expressão, e que a ação de Castan não se trata de racismo, pois o judeu, afirmou a 

defesa, não configura uma raça. Após a condenação, prossegue o autor, o caso se estendeu 

por alguns anos até ser analisado pela corte Supremo Tribunal Federal (STF), em 2003, 

quando lhe foi negado o pedido de Habeas Corpus. 

 

Organizações Grupuscuclares 

 

 O segmento "organizações grupusculares" é composto por homenagens tomadas 

como exemplos a serem seguidos pelos grupos locais de resistência organizada às ameaças 

representadas por aqueles identificados como inimigos da "raça branca".   

 A banda Locomotiva foi a primeira a compor uma canção em homenagem a uma 

organização grupuscular, intitulada Longa Vida Klan (Locomotiva 1991), dedicada a uma das 

mais antigas organizações supremacistas e fundamentalistas cristãs estadunidenses, a Ku 

Klux Klan, considerada uma referência entre os ativistas White Power, incluindo os paulistas. 

Como exemplo, na edição número 1 do fanzine “Raça e Pátria” (1989), editado pelo baterista 

                                                 

32
 Para maiores imformações ver o programa "Grandes Julgamentos do STF" (RACISMO CONTRA JUDEUS - 

PARTE 1. 2001). 
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da banda Poder BrancoLocomotiva, há uma longa matéria elogiosa sobre a organização, 

apresentando um pouco de sua história e objetivos e a análise de sua simbologia. Por estes 

motivos, “Longa vida Klan” pode ser considerada uma canção composta em homenagem à 

organização. Tal homenagem enfoca dois aspectos: a construção da imagem do integrante 

de KKK e a apresentação de suas ideias-força. 

 No que diz respeito ao primeiro aspecto, o integrante da KKK é apresentado como 

um exemplo de ativista a ser seguido, por causa de sua imagem imponente, imortalizado 

pela figura fantasmagórica do cavaleiro trajando o tradicional manto branco e portando uma 

tocha. Sobre as ideias-força da KKK apresentadas na canção, estão presentes a luta contra os 

grupos étnicos considerados seus inimigos, os “negros, mestiços e judeus”, a defesa da 

“pureza racial” e de seu país, referenciais adotados pelos ativistas paulistas. 

 

Lá vem ele, trajando um manto branco 

Ao cair da noite, empunhado uma tocha ardente 

A todos causando, um enorme espanto 

Cavalgando, em seu cavalo potente 

Cristão devotos, para o judaísmo combater 

Irmandade branca, todos juntos para vencer 

O Ocidente e o clarão, da cruz lhe fez brilhar 

Pela pureza racial e por sua América lutar 

 

Ku Klux Klan, essa é a nossa homenagem 

Vida longa à Klan 

Dedicamos a nossa mensagem 

 

Ku Klux Klan isto significa, simplesmente respeito 

Onde o homem branco, impõe o seu direito 

Negros, mestiços e judeus, seu futuro está o laço  

O cavaleiro branco, fará o seu corpo em pedaços 

A gota de sangue, é o símbolo da Klan 

O sangue de Cristo e da civilização cristã 

A cruz em fogo é o ganhamento da cruz 

Sua sagrada doutrina, cheia de luz 
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 A banda Zurzir compôs a canção Hammer Skin Nation (Resistência, 2001) em 

homenagem à organização grupuscuclar estadunidense homônima, na qual a Zurzir 

ingressou como membro na década de 2010, pois na época de sua gravação ela ainda estava 

vinculada à White Sul Skins. A letra da canção enfatiza a superioridade dos membros da HSN, 

idealizados como a elite do movimento White Power mundial e, consequentemente, uma 

fonte de inspiração para a White Sul Skins. Imponência, coragem, inteligência e 

racionalidade são exaltadas, ao mesmo tempo em que são destacadas características de 

combatividade, raiva, ferocidade e força, traçando semelhanças entre eles, elementos da 

mitologia nórdica (o “deus do trovão” é uma referência ao deus Thor), os guerreiros 

bárbaros e o mito do “super- homem”, apresentado no livro “O anticristo”, escrito pelo 

filósofo Friedrich Nietzsche, em 1888.  

 O historiador Nicholas Goodrick Clarke (2004) afirma que este livro se tornou um 

“manifesto anticristão entre os ativistas White Power na América e na Europa”. Segundo o 

autor, o mito do “super-homem” baseia-se na oposição entre a sensação de poder e a moral, 

a primeira entendida como o resultado do “impulso natural pela asserção e vitória”, 

enquanto a segunda seria um sinal de fraqueza, pois, além de oferecer somente consolos 

espirituais, cria uma simpatia pelos “mal constituídos e fracos”, característica atribuída ao 

Cristianismo (Clarke, 2004, p 274). 

 Tudo isto ajuda a entender que esta homenagem a HSN não é apenas uma questão 

de gentileza, mas simpatia com um projeto de poder e um modus operandi, materializado 

pela conduta violenta dos ativistas da WSS nas ruas de Porto Alegre, no início da década de 

2000. 

 

Ouviram os rumores do norte da américa  Onde a terra começa a tremer 

É a marcha dos homens de aço  Predestinados a lutar e vencer 

Braço forte martelo  O grande Deus do trovão 

É a lei e a justiça do civilizado  Trazendo a raiva e a razão 

 

Hammer Skins Nation  Hammer Skins Nation 

Hammer Skins Nation  Hammer Skins Nation 

88 forever 
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Sangue jovem, lobo branco  Sempre corajoso e feroz 

É o super homem de Niestche O bárbaro do século XX 

Cabeça erguida, punhos cerrados Supremacista orgulhoso 

Imponente, inteligente Forte contra todos 

 

 A banda Zurzir também compôs a A última chama (I stand with Golden Dawn, 

2014), em homenagem ao partido da direita radical grega Golden Dawn, como parte de um 

esforço internacional da rede de ativismo White Power para se contrapor àquilo que 

entende como uma campanha de perseguição e calúnia contra o partido. Na letra, Golden 

Dawn é legitimada pela banda como uma organização revolucionária e a última esperança 

para o povo grego, a partir da criação de pares de oposição luz x trevas, guerreiro x carrasco 

e glórias do passado x miséria no presente. 

 

As chamas retornam às terra de Zeus 

Um grito em fúria conduzindo à vitória 

À frente de novo encarando o carrasco 

De pé contra o muro com seu peito de aço 

 

Salvem a Aurora Dourada 

Golden Dawn Golden Dawn 

Longa vida aos guerreiros de fogo 

Golden Dawn Golden Dawn 

Hail Golden Dawn 

 

O espírito de luta num raio de luz 

A aurora Dourada retomando o passado 

Rompendo a escuridão que corrompe no abismo 

Trazendo a esperança para o seu bravo patriotismo 

 

 Em seus estudos sobre a ascensão do Golden Dawn, Vassiliki Georgiadou (2013) 

apresenta a trajetória do partido, observando seu surgimento como uma organização não 

partidária com a finalidade de desenvolver estudos culturais sobre a “civilização europeia”, 
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nos anos 1980, e sua atuação eleitoral, a partir de 1994, quando obteve seu registro como 

partido político. De acordo com a autora, os objetivos centrais do Golden Dawn são a luta 

contra o “marxismo, liberalismo, igualitarismo e cristianismo” e a defesa explícita do 

Nacional Socialismo. 

Koronaiou, Lagos e Sakellariou (2015) demonstram a relação entre o partido com a 

cena musical White Power grega, adotando a mesma estratégia de cooptação de jovens 

militantes praticada pelos partidos da direita radical britânica, nos anos 1970 e 1980, com a 

criação de seu segmento juvenil, o Youth Front, em parceria com a seção grega da 

organização grupuscular Skinhead White Power britânica Blood and Honour Hellas. Nesse 

sentido, as bandas se tornam o principal meio de comunicação entre o partido e a 

juventude. Além da ampliação de seu eleitorado, a estratégia de cooptação de segmentos 

insatisfeitos da juventude grega possibilitou o fortalecimento de milícias que praticam atos 

de ação direta contra seus inimigos, em um contexto de crise econômica e social que atinge 

diretamente este segmento. Como exemplo, os autores citam a convergências de visão do 

partido e das bandas em relação à imigração, percebida por ambos com o objetivo de 

“corromper a raça e a cultura ariana e exterminar as pessoas brancas por meio da sociedade 

multicultural que o capitalismo e o Sionismo impõe” (Koronaiou, Lagos e Sakellariou, 2015). 

Em 2012, o Golden Dawn obteve a sua primeira cadeira no parlamento grego, via 

voto direto, chocando a comunidade internacional. A despeito da vitória eleitoral, as ações 

violentas da militância do Golden Dawn resultaram na detenção, em 2013, do líder do 

partido, Nikolaos Michaloliakos, e outros membros do alto escalão, como parte do esforço 

da Justiça em banir o partido, em função do assassinato de um artista opositor por um 

militante do partido. Em contrapartida, foi criado um movimento intitulado I stand with 

Golden Dawn – International Front, com o objetivo de “informar a comunidade internacional 

sobre as perseguições que tomaram lugar contra o movimento grego nacionalista”, além de 

“unir todos os europeus nacionalistas contra a ocupação sionista da Europa e a destruição 

de nossas nações brancas”. No sítio, um banner apresenta diversas bandeiras de países onde 

se encontram apoiadores, entres elas, a brasileira.33 

 

 

                                                 

33
 Mais informações ver: http://i-stand-with-golden-dawn.webnode.gr/. Acesso em 10 Abr. 2016. 
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Personagens coletivos 

 

 A opção pela expressão "personagem coletivo" dada a este segmento se deve à 

dificuldade encontrada de compreender se há algum indivíduo especifico para quem elas 

foram compostas, portanto, elas foram aglutinadas pelo seu caráter mais genérico no que 

diz respeito aos homenageados. 

 A primeira delas foi composta em homenagem às mulheres pela banda Zurzir, 

intitulada "Rainha" (She is my Skinhead girl - 2012), enfatizando o tema do protagonismo 

feminino. Na letra da canção destacam-se virtudes a elas atribuídas, idênticas aos dos 

ativistas do gênero masculino: a bravura da "guerreira constante", a retidão de um "espírito 

forte" e a honestidade representada pelo "coração verdadeiro". Ou seja, a mulher, nesse 

caso, não ocupa um papel ou função subalterna à do homem, tampouco possui algum tipo 

de vício, em oposição às virtudes; pelo contrário, ela é reconhecida também como uma 

ativista. Outros aspectos relevantes no processo de idealização das mulheres White Power é 

o companheirismo, a cumplicidade e a complementaridade, evidenciados, respectivamente, 

nas expressões "em luta lado a lado por mim", "somos um em conquista na vida" e "me 

preenche um vazio". 

 

Guerreira constante   

Em luta lado a lado por mim 

Sua força não conhece fronteiras   

Conduzindo sua glória do início ao fim 

Tendo um espírito forte   

Um coração verdadeiro 

Em sua luz contra a sombra impera   

Um orgulho de brado altaneiro 

 

Por ela sou vitorioso   

Sem temer mal algum 

Tenho nela um valor grandioso   

Um sentimento incomum 

 

Desafiando as armadilhas da morte   
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Jogando com a sorte em território hostil 

Ela é grandiosa   

Ela preenche um vazio 

Somos um em conquista na vida   

Alçando largos rumos ao ar 

Uma chama que a vitória conduz   

Seu brilho seduz minha coragem com o olhar 

 

 A banda Stuka compôs uma canção homônima em homenagem aos pilotos do caça 

bombardeiro Junker 87, também conhecido pelo nome de Stuka (Sob a cruz de ferro, 2005). 

A canção inicia com o típico som da sirene instalada no trem de pouso do avião, chamada de 

“Trombeta de Jericó”, acionada quando o avião afetuava a manobra de mergulho para 

lançar as bombas, provocando grande impacto moral no inimigo (Ward, 2004). A canção 

narra o ataque de uma esquadrilha de Stukas lutando contra a “ameaça comunista”, 

enfatizando justamente a caraterística da aeronave acima descrita, provocar terror no 

inimigo. Na letra da canção, ela ganha um novo status e é consideradaa “máquina 

libertadora” do “povo branco”; o som de sua sirene e metralhadoras são tratados 

metaforicamente como “hinos”, um tipo de canção de glorificação. Seus pilotos são 

idealizados como a elite do povo alemão e do militante nacional socialista por serem “leais a 

raça e ao Fuher”, reforçando o modelo de conduta que se espera de um ativista White 

Power contemporâneo. 

 

Pode-se ouvir o hino que se aproxima e aumenta 

Os inimigos tremem tentam se refugiar 

Não adianta correr, os Stukas vieram matar 

 

Aviões de combate, da esquadra Nacional Socialista 

Vieram salvar o povo branco da ameaça comunista 

Nossos pilotos tão leais à raça a ao Fuher 

Eles não se rendem jamais 

E isso os torna invencíveis 

 

O som dos motores o hino das metralhadoras 
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Muito mais do que armas são maquinas libertadoras 

Vem cortando os céus e vem trazendo justiça 

Defendendo a causa nobre que jamais será destruída 

 

 Por fim, a banda Zurzir compôs uma canção intitulada Vikings (The same blood, the 

same race, 2012) em homenagem a um dos mais presentes personagens coletivos no 

imaginário White Power. O processo de construção deste estereótipo demonstra virilidade e 

tem como uma das principais fontes de abastecimento de informações a indústria cultural. A 

introdução de canção foi retirada do filme “O 13º guerreiro”, uma cena na qual os guerreiros 

Vikings, mesmo em desvantagem numérica, entoam coletivamente uma oração antes do 

início da batalha final, demonstrando valores de coragem e lealdade, e morte em batalha 

como o ápice de sua glória. A canção destaca a invencibilidade, o temor provocado em seus 

inimigos e o desejo irrefreável pela conquista como características positivas atribuídas a 

eles. 

 

Eis que vejo meu pai 

Eis que vejo minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos 

Eis que vejo a linhagem da minha família desde o início 

Eis que eles me chamam 

E me convidam para tomar meu lugar entre eles nos salões do 

Valhalla 

Onde os bravos vivem para sempre 

 

Vislumbre toda uma existência  Até onde o olho ei de alcançar 

Não exista resistência  A qual não podiam afrontar 

Nações de ferro e fogo erguidas  Lendas de sangue rompem o ar 

Em honra batalhas foram vencidas  Conquistadas além-mar  

 

Grandiosos tempos distantes  Eras de guerreiros e gigantes Mil e uma mãos 

sem perdão  

 

Um Drakkar rumando em chamas  A morte que leva ao rei  Glória aos 

lordes do império pagão 

Seus deuses nunca foram esquecidos  Senhores na história assim dirão 
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Mitos imunes pela guerra  De aço em punho o trovão 

 

Desbravadores rumo ao desconhecido  

 Conquistadores além do seu tempo 

Olhos fechados que seguiam ao vento   

Vivendo em meio a escuridão 

Grandiosos tempos distantes   

de guerreiros e gigantes Mil e uma mãos sem perdão  

 

 Vikings são considerados pelos ativistas White Power uns dos mais antigos antepassados do 

europeu contemporâneo, de acordo com a imaginário White Power. Sua figura é recorrente no 

imaginário e nos repertórios da maioria das bandas pertencentes a este movimento, e o Viking é 

retratado como o “primeiro herói” da raça branca. A banda Zurzir recorre constantemente à imagem 

do Viking em seu material gráfico e em suas canções, vinculando-se ao segmento Skinhead de 

cultuadores da mitologia nórdica. 

 

Localidades 

 

 O segmento "Localidade" atende à necessidade de fortalecer o discurso do local de 

pertencimento e em conjunto com canções de crítica social que tratam da temática 

migração e irão compor um par de oposição entre o espaço a ser defendido e o inimigo. 

Trata-se de mobilizar os ativistas em torno da ideia de uma ancestralidade guerreira, de que 

eles são parte dessa narrativa e têm como dever se engajar na "revolução branca". As ideias 

de ancestralidade e do espírito guerreiro são expressadas com clareza nas canções Terra 

Mater (Revolurock 88, 2006), de autoria da banda Stuka, e América Sul (The same blood, the 

same race, 2012), de autoria da banda Zurzir: 

 Em Terra Matter, o continente europeu é glorificado como o "berço da civilização", 

e os europeus e eurodescendentes são descritos como "conquistadores" e "raça dos 

senhores", deixando evidente a retórica do determinismo geográfico.  

 

Muito mais que um mero lugar  

É como um poder maior a nos acompanhar 

Simples palavras não podem explicar  
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Nem descrever ou simplificar  

Berço da civilização 

 

Terra de conquistadores 

Nossa eterna terra mater 

Mãe da raça dos senhores  

 

Muito além das lendas e da mitologia 

Ela está em nosso sangue, está em nossas vidas 

Na pureza racial que inspira nosso ser  

E em cada criança ariana ela sempre irá viver. 

 

Berço da civilização 

Terra de conquistadores 

Nossa eterna terra mater  

Mãe da raça dos se nhores 

 

Salve a mãe Europa 

 

 A canção América Sul (The same blood, the same race, 2012) complementa esta 

narrativa, transpondo-a para o continente sul-americano, homenageando os imigrantes 

europeus como conquistadores da América, por meio da força bruta e por sua conduta de 

coragem em atravessar o oceano. 

 

Ouviram estampidos e brados de guerra 

Rompendo fronteiras da América sul 

Cruzando aos milhares com garra e coragem 

Herança dos mares que a terra alcançou 

Hinos de glória um rompante na história 

Espanha, Portugal, Alemanha e Itália 

Assim fez-se a espada em campos de batalha 

 

Salve os bravos de extrema coragem 

Orgulho dos mares e de sangue azul 
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Respeito aos deuses das nações altaneiras 

Salvem a América Sul 

 

 Estilo de Vida 

 

 Ao longo do processo da classificação das canções, buscando enquadrá-las em 

funções que dão sentido aos objetivos dos ativistas, um conjunto delas chamou a atenção 

devido aos assuntos ligados aos elementos constitutivo do estilo de vida White Power, como 

o gosto pela música, pelas tatuagens e pelo futebol, todos eles abordados de forma elogiosa. 

É o caso das canções Futebol 90 (Locomotiva, 1991; São Paulo Pátria, 1992), de autoria da 

banda Locomotiva, e Tatuagem Skin (Revolurock 88, 2006) de autoria da banda Stuka. Assim, 

optou-se por criar um segmento "Estilo de vida" dentro da função "Homenagem", na 

tentativa de aglutinar estas canções, pois elas não explicitam funções diretas de ativismo, 

como denúnca, apoio ou motivação, por exemplo, mas sim temas próprios da cultura 

Skinhead, vel vale ressaltar, comuns a todas as vertentes. 

 A letra da canção Futebol 90 aborda o tema futebol a partir de aspectos 

comportamentais característicos do Hooliganismo: o consumo de álcool, a camaradagem, as 

brigas com membros da torcida adversárias e a paixão irredutível pelo time de futebol de 

sua preferência. Também apresenta aspectos estéticos de um Hooligan, como a camiseta do 

time de futebol e as tatuagens. Não há informações para identificar o motivo do numeral 90 

no nome da canção, apenas uma suposição em relação aos anúncios televisivos de 

campeonatos de futebol que utilizam a expressão "Futebol" e o ano do campeonato. 

 

O relógio já aponta dez horas        

 O sol forte invade o meu quarto 

Pelas frestas da janela de alumínio        

É domingo, dia de folga e alegria 

 

Almoço, tomo um banho e me preparo          

Os camaradas já estão em casa 

Pegamos algum álcool para levar         

Hoje é dia de ação, é dia de futebol 
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Camiseta do clube, tatuagens à mostra        

O soco inglês também está comigo  

Cantarolando vamos chegando ao estádio           

Deixando alguns feridos pelo caminho 

 

O jogo já está para começar          

E a emoção aumenta a cada minuto 

Pela vitória do nosso time         

Salve o nosso grande futebol 

 

Futebol 90, 90, 90 

 

 Já a letra da canção Tatuagem Skin (Revolurock 88, 2006) apresenta a tatuagem a 

partir de dois apectos: como um elemento identitário da cultura Skinhead e White 

Power e como um elemento indentitário ancestral ariano, no primeiro caso ao se 

referir aos desenhos de suásticas, cruzes celtas e o crucified skin como uma 

específidade dessa vertente e, no segundo caso, como uma prática que remonta a 

comunidades celtas, outro grupo recorrentemente utilizado como parte da 

"genealogia White Power", e os soldados romanos, citados comumente como uma 

expressão de virilidade. Por fim, é enfatizada a importância da tatuagem para os 

ativistas, relevando qualquer tipo de crítica detratora em relação à incompreensão a 

respeito do signficado desta prática. 

 

Este é seu corpo e sua história sua tradição 

Os seus símbolos de gloria de convicção 

Suásticas, cruzes celtas, cruficied skin 

Estarão conosco até a morte até o fim 

 

Tatuagem Skin Tatuagem Skin 

 

Aqueles que te criticam não consegue entender 

É muito mais do que uma arte é parte de você 

É uma parte de você 
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Parte da cultura ariana há milhares de anos 

Vejam só os celtas, os soldados romanos 

E eu acho muito bom que ela não saia nunca mais 

Quem tem personalidade sabe muito bem o que faz 

  

 A canção A way of life (Paulistavrum Terra Mater Volume 1, 1995) celebra o “estilo 

de vida” do Skinhead paulista, enfocando algumas situações do cotidiano. Este tipo de 

abordagem acaba por conferir à canção uma função motivacional tanto para o público 

interno, reforçando o sentimento de camaradagem e virilidade, quanto o público externo, 

por ser uma forma de os compositores apresentarem aos leigos o seu ponto de vista sobre o 

que é ser um Skinhead e, eventualmente, cooptar neófitos.   

 O Skinhead é retratado na canção como um indivíduo do sexo masculino, pró- 

secessão paulista, integrante de uma irmandade que não se desfaz em momentos de perigo, 

como as “tretas”, e adeptos de outras práticas por eles consideradas “viris”: o consumo 

excessivo de álcool, o gosto pelo sexo feminino e o futebol. 

 A expressão “Sexo, cerveja e Rock n Roll” é um trocadilho com a famosa expressão 

“Sexo, drogas e Rock n Roll”, amplamente utilizada nos anos 1960. A palavra “droga” é 

substituída pela “cerveja”, devido ao discurso de aversão às drogas ilícitas, e o Rock n Roll é 

enaltecido na canção como o principal estilo de sua cultura musical. Já a palavra “sexo” 

reforça o caráter viril dos Skinheads. 

 

Sexo, cerveja e rock n roll  

Será para sempre o nosso lema 

Camaradas unidos em todas as tretas  

Seremos mais fortes do que nunca 

 

Fim de semana procuramos um bar  

Para realmente nos embebedar 

Álcool para nós é o que não pode faltar 

E todas as garotas nós iremos ganhar 

 

São Paulo é para nós é uma grande nação  

Amamos nossa terra, nossa grande paixão 
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Garotas paulistas, a nossa grande atração  

E o nosso futebol exige grande atenção 

 

Rock n roll é um ritmo imortal  

Desde o início sempre foi genial 

Sem esse som não consigo viver 

Está dentro de nós e nunca pode morrer 

 

Esse é nosso estilo de vida  

 

 A canção Ruído Branco (Das cinzas à vitória, 2008) enaltece a White Power Music , o 

"ruído branco" ou "música racialista", como uma forma de resistência ao alegado processo 

de "extinção da raça branca" e uma alternativa ao mainstream musical, representado pelo 

gigante complexo midiático Musical Television (MTV), aqui identificado como uma 

ferramenta do plano conspiratório sionista de dominação mundial. Esta canção é um claro 

exemplo da utilização da música como recurso nas "batalha culturais", empreendidas pelas 

diversas organizações grupusculares White Power, independentemente do estilo musical, 

pois o que deve ser enfatizado nas canções são letras que "falam de amor" à "raça branca" e 

ódio contra os "mestiços" e sionistas. 

 

Escuta com atenção aos sons da revolução  

Ouça o clamor de uma raça em extinção 

Músicas que falam de ódio e falam de amor também  

Amor por uma raça que precisa sobreviver 

 

Ruído branco pode até te chocar  

Trazendo uma mensagem que muitos tentam calar 

Ruído branco, sons de resistência  

Pela estirpe ariana e por nossa sobrevivência 

 

Tantos estilos diferentes trazendo uma mesma mensagem  

Pela salvação da nossa gente e contra a mestiçagem 

Não precisamos da MTV nem do seu lixo sionista  

Temos nossa alternativa música racialista 
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 A canção Biriknghts (Das cinzas à vitória, 2008) -palavra originada da fusão do termo 

"birita", bebida alcoólica,  e Knights , "cavaleiro, em inglês - , exalta o consumo excessivo de 

álcool como uma característica do estilo de vida Skinhead e, segundo sua letra, é a 

substância estimuladora da violência, entendida por eles como "diversão". 

 

Não precisa ser sexta feira não é preciso ter muito dinheiro 

Não precisa ir muito longe para encontrar seu veneno 

Botas nos pés e copos não mãos garrafas para esvaziar 

Movidos a álcool e ódio nada poderá nos parar 

 

É hoje que eu quero encher a cara de cerveja 

Sair pelas ruas e quem sabe chutar umas bundas pretas 

A vida pode ser muita amarga para quem não sabe se divertir 

Por isso vou gritar  Sieg Heil e beber até cair 

 

Se acordo de ressaca ninguém  tem  nada a ver com isso 

Temos responsabilidade e jamais abriremos mão disso 

Lutando pela raça e bebendo até o fim 

E mesmo depois de mortos beberemos (?) Odin 

 

Motivação - Tenacidade, lealdade e coragem 

 

 No conjunto de canções analisadas, foram  identificadas nove canções cuja 

finalidade é motivar os ativistas enfatizando as virtudes da tenacidade, lealdade e coragem. 

São elas: 

 

Título Temática 

Sangue e Raça (Locomotiva demo tape, 1990) 

Também eu (Ns Poem) (Imperium South America, 1999) 

Guerreiro imortal (Resistência, 2001) 

Sob a cruz de ferro (Sob a cruz de Ferro - 2005) 

Lealdade 

Botas e suspensórios (São Paulo Pátria, 1991) Tenacidade 
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Caos (Paulistarvm Terra Mater. Volume 1, 1996) 

Tempos gloriosos (Paulistarvm Terra Mater. Volume , 1996) 

Lobo Branco (Resistência, 2001) 

Canção da águia (Resistência, 2001) 

Soldados de Odin (Sangue, Glória e Raça , 2002) 

Grandeza Racial (Sangue , glória e raça, 2003) 

Honra dos lobos (Sob a cruz de ferro, 2005) 

Novos celtiberos (Sob a cruz de ferro, 2005) 

Fanáticos (Revolurock 88, 2006) 

4º Reich fighting man (Revolurock 88, 2006) 

Uma raça, um Reich, um Fuher (Revolurock 88, 2006) 

Das cinzas à vitória (Das cinzas à vitória- 2008) 

Rumo ao Valhalla (The same blood, the same race - 2012) 

Perseverança (Triunfo da Vontade, 2013) 

Sempre em frente (Triunfo da Vontade, 2013) 

A maré do leste (Bialy Front, 2014) 

Guerra total (Guerra total, 2015) 

Reconquista (Sangue, glória e raça, 2002) 

Rejeite, despreze, destrua (Revolurock 88, 2006) 

Orgulho Ancestral (The same blood the same race, 2012) 

A voz da razão (Triunfo da Vontade, 2013) 

Triunfo da vontade (Triunfo da Vontade, 2013) 

Juízo final (Triunfo da vontade, 2013) 

Desbravadores (Triunfo da vontade, 2013) 

Asa da conquista (Guerra Total , 2015) 

Coragem 

 

Lealdade 

 

A primeira versão da canção “Sangue e Raça” (Locomotiva demo tape, 1990), de 

autoria da banda paulista Locomotiva, pode ser considerada a primeira canção motivacional 

lançada por uma banda White Power brasileira, pois ela expõe didaticamente os elementos 

identitários fundamentais dessa nova vertente Skinhead, distinguindo-se de outras vertentes 
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locais contemporâneas, e a necessidade de uma conduta pautada pela lealdade à “raça 

branca”, abordando, portanto o tema das virtudes exemplares.  Sendo a primeira canção 

com tal função, ela é utilizada como instrumento de informação e mobilização de todos os 

indivíduos interessados em se engajar na recém-criada organização grupuscular “White 

Power São Paulo”, independentemente de se vincular a outras organizações ou mesmo 

gangues. Trata-se aqui do início do processo da conquista de “corações e mentes” daqueles 

que circulam  no cenário underground da época. Sua letra também cumpre a tarefa de 

estabelecer algumas relações básicas entre a noção de “raça” e “território”, para atrair 

neófitos e afastar aqueles considerados “fora do padrão” e explicitar a linha doutrinária, o 

“Nacional Socialismo”, do qual se autoproclamava adepta. Como desdobramento, as bandas 

que a sucederam abordaram os mesmos critério para compor as canções do seu repertório. 

 

Sangue e raça querida São Paulo  

Honro a minha estirpe, a estirpe branca 

Do sangue nobre, justo e glorioso  

Glorioso, valioso como a Hakenkreuz 

Poder, autoridade e determinação  

Pilares de uma forte, uma grande nação 

Submetidos aos desejos de uma nobre bandeira  

A bandeira nacional, nacional socialista 

 

Sangue e raça, São Paulo pátriaE a raça branca senhora da terra 

Sou um aristocrata, um superior E a raça branca Senhora da terra 

 

Branco, branco alegre eu sou por ser  

Cultura e antepassados sois meu ideal 

Supremacia corre em minhas veias   

White pride, white passion, white revolution 

Erga a sua cabeça e mostre o seu orgulho  

Você também é branco, você é paulista 

A nossa pátria é apenas São Paulo  

São Paulo branca, limpa e Nacional Socialista 
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 O primeiro aspecto a ser destacado é o determinismo geográfico expresso ao traçar 

uma relação entre o eurodescendente e o paulista, ou seja, qualquer fenótipo diferente 

desse padrão era considerado pelo ativistas White Power “estrangeiro”, conforme o verso 

“você também é branco, você é paulista”. A exaltação à “raça branca” é enfatizada ao longo 

de toda a letra, motivando o ouvinte a ter orgulho, honrar e sentir-se alegre por ser 

“branco” e por sua ancestralidade. Em outras passagens, é estimulado a sentir-se superior 

por meio da utilização de metáforas como “supremacia corre em minhas veias” e a 

associação entre a supervalorização individual, o “aristocrata”, e o coletivo “raça branca 

senhora da terra”. 

 Outro aspecto relevante é a definição dos objetivos da criação dessa nova vertente 

Skinhead, ou seja, a secessão paulista e a difusão do Nacional Socialismo. No primeiro caso, 

a letra se refere ao Estado de São Paulo como pátria e, por isso, em uma perspectiva 

higienista, deve ser “limpo” daqueles considerados indesejáveis. No segundo, esta pátria 

deve ser organizada a partir dos preceitos de “poder, autoridade e determinação”, 

atribuídos pelos ativistas a um modelo idealizado do Nacional Socialismo. 

 Por fim, a metáfora do sangue é utilizada para incentivar o ouvinte, seja ele ativista 

ou não, à necessidade de se manter leal à sua “raça e sua pátria”, e um recurso retórico para 

biologizar as virtudes da nobreza e justiça, criando assim uma vinculação imaginária 

indissociável entre o indivíduo e a causa da revolução branca, descrita na letra com a “única 

solução”. 

 Em 1991, a banda Locomotiva lançou uma segunda versão para a canção, 

mantendo o arranjo musical original, mas alterando passagens da letra de forma. O quadro 

abaixo apresenta as alterações realizadas: 

 

Primeira versão da letra Segunda versão da letra 

“E a raça branca senhora da terra” “A raça branca orgulho da terra” 

“Sou um aristocrata, um superior” “Sou um operário ou sou um doutor” 

“Supremacia corre em minhas veias” “Identidade é muito importante” 
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“São Paulo branca, limpa e Nacional Socialista” 
“São Paulo da garoa e os três estados 

sulistas” 

 

Cabem aqui algumas considerações sobre o abrandamento da agressividade do 

discurso. Primeiro, a mudança da palavra “Senhora” por “Orgulho”, implica deixar de lado 

um discurso ofensivo de supremacia racial em favor de um discurso passivo do orgulho 

racial, tática utilizada para evitar processos judiciais por crime de racismo. O mesmo vale 

para a substituição da palavra “supremacia” por “identidade”. Segundo, a substituição das 

palavras “aristocrata e superior” por “operário e doutor”, conforme citado em estudo 

anterior (Almeida, 2004) objetiva sutilmente negar os problemas advindos de uma sociedade 

dividida em classes sociais, focando na questão da “desunião racial” como o verdadeiro 

motivo de questões adversas descritas nas letras das canções presentes no mesmo álbum. E 

terceiro, a inclusão dos Estados da região Sul do Brasil na “pátria” idealizada pelos ativistas 

White Power.  

 A canção Também eu (Ns Poem) (Imperium South America, 1999), embora 

apresente duas estrofes  inaudíveis, sugere abordar a temática lealdade, pois apresenta os 

novos ativistas como a geração contemporânea como os herdeiros do Nacional Socialismo.  

 

Eu um dos da  nova geração  

Hoje e sempre compenetrado em teu espirito  

Alinho-me entre aqueles velhos fiéis  

Quem mantém sempre o ideal diante dos olhos 

 

[Inaudível] 

Heil Fuher! Sieg Heil! (3x) 

Heil Fuher! Sieg Heil! (4x) 

 

[Inaudível] 

 A canção Guerreiro Imortal (Resistência, 2001) é uma declaração de lealdade, 

"juramento de sangue", ao estilo de vida Skinhead  que deve  ser tomado como exemplo por 

todos os ativistas.  
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Fiz um juramento de sangue Jurei eternamente lealdade  

Glórias e glórias Skin até a morte este é meu destino 

Em busca da vitória em nobres ideais  

Honrarei para sempre o nome de meus pais  

Glórias e glórias Skin até a morte este é meu destino 

 

Skinhead Skinhead 

Sangue glória e honra nobre guerreiro imortal 

 

 A canção "Sob a cruz de ferro" (Sob a cruz de ferro - 2005) aborda a temática da 

lealdade. A letra da canção procura persuadir o ouvinte sobre a valorização dos vínculos com 

seus antepassados ("origens", "tradição", "cultura" e "legado") para se  engajar na 

"revolução branca". A metáfora do juramento sob a Cruz de Ferro remete à famosa 

condecoração entre os soldados alemães da Segunda Guerra Mundial, aqui descrita com o 

símbolo dos heróis. De acordo com o sítio da Anti Difamation League: 

  

A Cruz de Ferro é uma famosa medalha datada do século XIX. Durante os 

anos 1930, o regime Nazista sobrepôs a suástica na tradicional medalha, 

tornando-a um símbolo nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, a medalha 

foi descontinuada, mas Neo Nazis e outros supremacistas adotaram-na 

como um símbolo de ódio e tem sido comumente usada como uma símbolo 

de ódio desde então.34 

 

Pense nas suas origens   na herança de seus antepassados 

Pense em toda a sua cultura  sua história e seus legados 

Pense bem e preste atenção  que você verá que vale a pena 

Preservar nossa tradição   preservar nossa cena 

Na honra do juramento sob a cruz de ferro 

Que todos os inimigos queimem no inferno 

Lealdade ao sentimento de racialismo 

Com fidelidade aos nossos princípios 

                                                 

34
 Para mais informações ver ANTI DIFAMATION LEAGUE. General Hate Symbols, sem data. Disponível em: < 

http://www.adl.org/combating-hate/hate-on-display/c/iron-cross.html#.V7toXHn6t9A >. Acesso em: 22 ago. 
2016. 
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Com sua meta traçada  ninguém lhe fará recuar  

Ninguém poderá lhe deter  se você perseverar 

A glória é o destino  daqueles que lutam com fé  

E o símbolo dos heróis   brilhará sobre você 

 

Tenacidade 

 

 A canção Botas e Suspensórios (São Paulo Pátria, 1991) apresenta ao ounvinte um 

histórico da cultura Skinhead, desde o seu surgimento na década de 1960 até a aproximação 

como o ideário da direita radical, nos anos 1980, enfatizando o ativismo político como 

característica fundamental do White Power. 

 

68 na Inglaterra Skinheads dominavam 

Pelas ruas da cidade futebol só massacravam 

Suspensórios e coturnos braços fortes tatuados 

Violentos e raspados orgulhos e folgados 

 

Skinheads Skinheads em um trata de rua 

Skinheads Skinheads dentro dos bares 

Skinheads Skinheads fazendo tatuagem 

Skinheads Skinheads 

- 

A politica chegou e entre os Skinheads ficou 

Pela pátria pela raça todos juntos em uma marcha 

Pela França pela Itália nos States e na Austrália 

Em São Paulo na Alemanha na Suéci e Grã Bretanha 

 

Skinheads Skinheads em um protesto de rua 

Skinheads Skinheads é um ativista político 

Skinheads Skinheads é um estilo de vida 

Skinheads Skinheads 
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 A canção Tempos gloriosos (Paulistarvm Terra Mater. Volume 1, 1996) apresenta 

uma postura de tenacidade diante, de acordo com a compreensão dos compositores, dos 

principais oponentes dos Skinheads: a polícia, a imprensa e os “inimigos”, uma expressão 

genérica não relacionada a nenhum grupo social ou étnico específico. Todos eles estariam 

engajados em uma ação coletiva de depreciação dos Skinheads, e estes, por sua vez, reagem 

se autodescrevendo como uma força indômita (vide a frase “é sempre o terror”), além de 

apresentar descrições de seu cotidiano, demostrando aspectos de seu estilo de vida (o gosto 

pela cerveja, o bar, o rock n roll e as academias) e procurando se afastar do estigma da 

violência e do sensacionalismo midiático. 

 A canção também apresenta dois temas ligados à sua agenda política, a secessão 

paulista e a questão racial, esta última representada pela expressão Blood and Honour 

(Sangue e Honra), uma menção ao nome da organização grupusuclar supremacista branca 

britânica, demostrando que a banda, ainda que não apresente de forma explícita as suas 

vinculações doutrinárias, alinha-se ao ideário White Power. 

 

Skinhead, Skinhead, andando pelas ruas 

Skinhead, Skinhead, é puro rock n roll 

Skinhead, Skinhead, é sempre o terror 

Skinhead, Skinhead, é Blood and Honour 

Maldita polícia não, pode nos parar 

Maldita imprensa, nunca vai nos difamar 

Malditos inimigos, nunca vamos cair 

Malditos são vocês que querem sempre, nos destruir 

 

Skinhead, Skinhead, bebendo muita cerveja 

Skinhead, Skinhead, nas tretas, nos bares 

Skinhead, Skinhead, treinando na academia 

Skinhead, Skinhead, nosso Estado vai separar 

 

Lutamos porque um dia venceremos 

Lutamos por uma causa mais correta 

Lutamos sempre fortes e unidos 

Lutamos para sempre com o nosso ideal 
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 A canção Caos (Paulistarvm Terra Mater. Volume 1 , 1995) aborda o tema da 

tenacidade demonstrando a longevidade da cultura Skinhead . 

 

Acaso não se lembra em 77 

Todos os Skinheads em seu máximo esplendor 

Uma porrada em sua cara 

Buscando sempre luta buscando sempre ação  

 

De volta os Skinheads outra vez as bandas  

E todos que cruzamos nós vamos destroçar 

Nós somos a mesma estirpe nós vamos te foder 

Nós somos a mesma estirpe nós vamos te matar 

 

Desde Londres a potência ressurgiu 

Em todo mundo o Skinhead floresceu 

Orgulhosos e honrados de sua condição 

Violentos e agressivos lutando pelo Oi! 

 

De voltas todas as bandas caos na cidade 

Skinheads por todas as partes Skinheads (inaudível) 

Skinheads sempre unidos nas gangues prá lutar 

Skinheads  relembrando o caos pela cidade  

 

Caos caos caos 

Motivados 

 

 A canção Lobo branco (Resistência, 2001; Sons da Revolta, 2014) aborda a temática 

da tenacidade utilizando a metáfora do "lobo" para se referir ao ativistas. A expressão 

também costuma ser uma referência a Adolf Hitler, embora não haja indícios claros na letra 

que permitam tal associação. Ela se vale da idealização do passado glorioso como forma de 

sensibilizar os ativistas a se engajarem na "revolução branca", enfatizando a retomada do 

"espírito guerreiro ancestral", representado nas expressões "homem de ferro", "nobre 

guerreiro" e o "lobo na caça", e o destemor diante de condições de adversidade da luta. 
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As memórias do passado jamais serão esquecidas 

Por mais negro que seja em nosso longo futuro 

Aos séculos semeiou,se uma história grandiosa  

Regada muitas vezes por sangue e suor 

Império construído nos ossos do inimigo  

Herança dos gloriosos confrontos e vitórias 

Retome o espírito do lobo na caça  

Retorne novamente o temor a nossa  raça 

 

E volte combatente  

O espírito do lobo 

O respeito, o temor e a lealdade 

Toda eternidade seria pouco tempo  

Para glorificação  

Da raça 

 

Homem de ferro nobre guerreiro branco 

Sua mórbida face em profunda cicatriz  

Enfrentou tempestades gladiou com o destino  

Um exemplo de força, liberdade e coragem  

Império construído nos ossos do inimigo  

Herança dos gloriosos confrontos e vitórias 

Retome o espírito do lobo na caça  

Retorne novamente o temor a nossa raça 

 

 A canção Canção da águia (Resistência, 2001) é inspirada em uma poesia homônima 

de autoria de Plínio Salgado35 que se utiliza da metáfora da águia, animal recorrente na 

iconografia White Power, para estimular a tenacidade entre os ativistas, por meio da 

apresentação de características como altivez, além de não fugir ao combate, mesmo que isto 

lhe custe a própria vida. 

 

                                                 

35
 Poemário da Vida Heróica. Livraria Clássica Brasileira. Rio de Janeiro, 1955 
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Eleva-te no azul sempre forte e serena rasgando a amplidão nobre vôo 

triunfal 

Embriaga-te no arrojo que estruja o norte que o mar rebente fúria as 

ciladas da morte 

E se um dia tu vieres sangrando os céus com o que há em suas asas 

banhadas de sangue 

O olhar bravejante e a alma descrente não te sorva o cansaço, não te sorva 

a torrente 

 

Morre a lutar e não foge a luta morre na luta mas tenta ainda voar 

Morre a lutar e não foge a luta morre na luta mas tenta ainda voar 

 

 A canção Soldados de Odin (Sangue, Glória e Raça, 2002) contribui para a 

idealização do guerreiro como um exemplo de tenacidade a ser emulado pelos ativistas 

White Power  contemporâneos. 

 

Guerreiros de Wotan, cavaleiros errantes  

Cobriam com sangue o aço da espada 

Guiados pelo vento como nuvem no céu  

A espera do aviso para a batalho final 

Domínio do orgulho e da razão de existir 

O sangue, glória e raça os mitos vão amparar 

Devotos do trovão sua história impera  

Sua herança é uma esperança de uma glória sem par 

 

Soldados de Odin  

Eterna aliança 

Soldados de Odin   

Na fé na esperança 

Soldados de Odin   

Na paz na guerra estarão com você 

 

 A canção Grandeza Racial (Sangue , glória e raça, 2003) aborda a temática da 

tenacidade, pois inclui o ativista contemporâneo na genealogia White Power, demonstrando 
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a herança cultural que ele é responsável por proteger, enfocando os Vikings e Gauleses 

como exemplos de referenciais aos quais os ativistas do tempo presente devem tributo. 

 

Me vejo conduzindo o mundo me vejo numa luz de aço  

Me vejo na lida do dia me vejo desbravando o espaço orgulho no sangue 

E força no viver me vejo no passado matar ou morrer  

Me vejo desvendando os mistérios da terra  

Me vejo concluindo vitórias na guerra 

 

Me vejo assim então  

Uma raça, uma crença, imensidão  

 

Me vejo em mares me vejo na luta  

Alcançando o horizonte defendendo fronteiras 

 me vejo na vida sacrifícios e glórias  

Mitos geram mitos na cadência da história  

Me vejo guardião da grandeza racial  

Me vejo triunfante devastando o mal  

Me vejo em olhos azuis de criança  

Nos rumos da conquista pelo escudo e lança 

Me vejo assim assim então  

Uma raça, uma crença, imensidão  

 

Me vejo cortejando impérios desfrutando suas vastidões 

 me vejo em parapeitos, tronos e salas saudando multidões  

Me vejo ao lado dos gauleses na saga de suas conquistas  

Me vejo em conversas com druidas magos e alquimistas 

Audaz como o voo do falcão decolo rumo ao inesperado  

Junto aos vikings em suas jornadas  em busca de ascensão 

Me vejo assim assim então  

Uma raça, uma crença, imensidão  

 

Nosso deuses nunca foram vencidos 

Nossa honra está em cima de tudo 



 

120 

Nossa raça continua em bruto sempre  

Ao longo dessa nossa jornada 

 

 A canção Honra dos Lobos (Sob a cruz de ferro, 2005) se vale da metáfora do lobo 

para afirmar a lealdade do ativista, representada pela impossibilidade de demovê-lo de seus 

ideais ou de desistir de seus objetivos, além de apresentar uma postura agressiva diante do 

inimigo, esteja ele em um coletivo, "matilha", ou mesmo só, "lobo solitário". A "ovelha" e a 

"hiena" são respectivamente a conduta passiva e o oportunismo. 

 

Sem nenhuma piedade sem nenhuma compaixão 

Dilacerando a presa sem nenhuma hesitação 

Seja uma matilha raivosa ou um lobo solitário 

Lobos traçam o seu caminho 

Não podem ser domesticados 

 

Essa é a  diferença entre nós e os demais 

Não importa  o que aconteça não desistimos jamais 

É assim que as coisas são e é assim que tem que ser 

Lobos serão sempre lobos predadores até morrer 

 

Acima de qualquer coisa o nosso instinto prevalece 

Vamos nos manter firmes no lugar onde tudo acontece 

Entre cordeiros e hienas fazemos o nosso caminho 

Nada desvia o lobo branco de perseguir seu destino 

 A canção Novos celtiberos (Sob a cruz de ferro, 2005) aborda  temática da 

tenacidade como forma de motivar o ouvinte a se engajar no ativismo White Power com a 

justificativa da ancestralidade que deve ser honrada. A letra apresgata o mito do Celtibero, o 

resultado da miscigenação entre Celtas os Iberos, representados contemporaneamente, de 

acordo com os autores da canção, pelos descendentes de Espanhóis e Portugueses. 

 

Das terras na Europa pelos mares até a América  

Os nossos antepassados vieram aqui para viver 

Chegaram e prosperaram e construíram esse lugar 
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E nós seus descendentes devemos nos lembrar 

 

Que somos os herdeiros da América Celtibera 

Orgulho de uma raça que não sucumbirá 

Se formos verdadeiros aos nossos sentimentos  

Orgulho de uma raça jamais não sucumbirá 

 

Lutando a todo custo para manter acessa a chama  

Que inflama as nossas almas e nos faz continuar  

Nos faz ter fé e esperanças prá seguir em frente 

Fortes e inteligentes pra sempre afirmar 

 

 A canção Uma raça, um Reich, um Fuher (Revolurock 88, 2006) aborda o tema da 

tenacidade, pois orienta a conduta de resistência do ouvinte, destacando os elementos 

essenciais para o enfrentamento, a força de vontade e a unidade, e escopo da luta, 

representados pela adaptação a tríade do NSDAP "Ein volk, Ein reich, Ein fuher", substituindo 

a palavra Volk (povo), por "raça".O principal argumento para legitimar a "guerra racial", 

presente na letra da canção, retoma a ideia da recondução do "ariano" contemporâneo ao 

topo do estamento em uma suposta hierarquia racial, reificando a concepção de um passado 

glorioso e apelando aos ouvintes sobre o que está em jogo nesta ideia romantizada de 

batalha final": o "sangue ariano". 

 

É preciso ter forças, pra poder suportar  

E seguir adiante sem nos deixar abalar 

E a cada dia que se passa nossa força aumentará   

Junto com a certeza que a vitória chegará 

 

Uma Raça, um Reich, um Fuhrer 

Uma Raça, um Reich, um Fuhrer 

Sieg, Sieg Heil 

 

É preciso retomar o que um dia foi nosso   

Recuperar as memórias de um passado glorioso 

Por tudo o que há de sagrado e em nome do sangue ariano   
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Direcionemos nossos esforços naquilo que acreditamos 

 

 A canção Fanáticos (Revolurock 88, 2006) aborda o tema da tenacidade, pois motiva 

os ativistas a resistirem àqueles que se opõem à "causa" White Power, narrando as diversas 

formas como estes tentam desmoralizar os ativistas, como narrado na primeira estrofe. Em 

resposta, a letra da canção reafirma a devoção a "causa", invertendo positivamente o 

sentido dos termos "fanáticos", "utópicos" e "lunáticos", rebatendo com convicção o 

ceticismo daqueles indivíduos acusados de omissão diante de um cenário de aniquilamento 

como "ovelhas prontas para o abate". 

 

Tentam a todo custo abalar a nossa confiança 

Plantam  semente da discórdia e da desesperança 

Tentam nos convencer de que a nossa causa está perdida 

E que deveríamos dar um outro ruma à nossas vidas 

 

Podem nos chamar de fanáticos, de utópicos ou lunáticos 

Podem nos boicotar e tentar nos impedir 

E no fim, vamos ver quem ri por último 

 

E se acreditamos que tudo pode mudar 

É porque ainda temos razões para acreditar 

Vocês preferem se omitir tentando ignorar a realidade 

E agem como ovelhas prontas para o abate 

 

 A canção "Das cinzas à vitória" (Das cinzas à vitória - 2008) aborda a temática da 

tenacidade, representada pela mítica figura da Fênix, para se referir ao inexorável 

ressurgimento de uma poderosa força de ativistas com a finalidade de eliminar os "inimigos 

da raça branca". Esta é a canção-título do álbum, apresentando como ilustração de capa a 

imagem da águia Nacional Socialista, a fênix White Power. 

 

Por mais que tentem nos destruir  A nossa força aumentará  

Com toda convicção  De que a vitória chegará 

O orgulho da nobre estirpe  Irá se reerguer 
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Junto a um novo futuro  Um novo amanhecer 

 

Inevitavelmente das cinzas surgirá  

A força indestrutível que irá nos libertar 

Nos fazendo acreditar, nos fazendo ver  

Que o nosso destino é vencer, vencer 

 

Quando a poderosa fênix  Se ergue pelo ar 

Não há ninguém ou nada  Capaz de controlar 

O seu poder é imenso  E aumenta cada vez mais 

Ciente de que não pode ser  Destruída jamais  

 

 A canção Rumo ao Valhalla (The same blood, the same race - 2012) aborda o tema 

da tenacidade, narrando o que seriam os momentos que antecedem a entrada de um 

guerreiro no Valhalla, como forma reconhecimento por uma vida dedicada à "revolução 

branca" no tempo presente. 

 

Devotas servas de Wotan  

Aos seus pés estou então 

À espera do final  

 

Com aço forjei a guerra  

De meu sangue herdei a terra  

Estou pronto a transição 

 

Cantando lindas canções 

Em meu sonho sempre estão  

Me conduzem aos portões  

Para a glória em Valhalla   

 

Vejo ao longe o lar dos deuses  

Em meus olhos o desejo  

De agora descansar 

A minha vida prodigiosa  
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Desperta o fogo e o vento 

Seguirei sem contestar 

 

 A canção Sempre em frente (Triunfo da Vontade, 2013) aborda o tema da 

tenacidade, motivando ativistas a se engajarem no enfrentamento contra os “comunistas”, 

atribuindo a eles as características guerreiras do “soldado” White Power, idealizado pela 

figura do “homem de ferro” (forte, “dono de si” e corajoso) e lembrando-os do “dever” de 

proteger a coletividade, representada nas expressões “raça mãe”, “herança”, “origem” e Ein 

volk, ein reich ein fuher (Um povo, um império, um líder), esta amplamente utilizada pelos 

propagandistas do NSDAP. A expressão motivacional Hail Victory (Viva a vitória) é o título de 

uma canção da banda White Power inglesa Skrewdriver, banda cultuada nessa cena, e uma 

variação da utilizada pelo NSDAP, “Sieg Heil”. Este enfrentamento contra os “comunistas”, 

de acordo com a canção, não tem o único objetivo de eliminar o inimigo, mas instaurar um 

“império nacional socialista”. 

 

Avante soldado soberano e forte  

Sua nobre coragem não tema a morte 

Nem foice ou martelo poderão te derrubar  

Hail Victory   

Contra tudo e contra todos nós iremos agora  

Comunistas do Brasil mandaremos embora  

 Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuher  

 

Sempre em frente 

Homens de ferro marcham pela vitória  

Sempre em frente 

Conquista erguidas de sangue e glória  

 

As asas da coragem erguerão o nosso império   

E do seu forte vento do horizonte ei de brilhar  

As cores glamorosas da bandeira Nacional Socialista  

Em prol da raça mãe e a herança aqui deixou   

Tenha orgulho da sua origem e respeite o seu valor  
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Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuher 

 

  A canção A maré do leste (Bialy Front, 2014) motiva o ouvinte a se engajar na luta 

pelo "resgate da Europa", embora não especifique quais ou quem a esteja ameaçando.   

 

Porque chegou  

No nosso país 

A maré do leste 

Que está aqui 

 

Quantos anos mais 

Vamos suportar 

Quantas mentiras mais 

Já não posso aguentar 

 

Vamos a libertar-nos 

Europa vamos resgatar 

Livre vamos deixar la 

Nos vamos a liberar 

 

Resgatar Europa 

É nosso desafio 

Ainda estamos a tempo 

Para atuar 

 

 A canção Guerra total (Guerra total, 2015) aborda o mito da guerra total como uma 

forma "higiene social", embora não explicite quem são os inimigos, é possível inferir que a 

oposição se dê entre cristãos e pagãos, pois, como se poderá verificar no verbete destinado à 

banda, temas ligados ao neo paganismo nórdico são recorrentes tanto nas letras, quanto na 

iconografia. 

 

Nas sendas da luz sagrada 

Que Lúcifer sinalizou 

Ofuscou a dita lei divina 
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O farol da sabedoria resplandece na cruz gamada 

A eterna marca de Caim dos que não se curvam nessa terra 

 

Guerra guerra guerra  

Guerra total 

 

Aos filhos do demiurgo uma ação radical 

Como lobos em meio aos cordeiros 

Contra o rebanho avança a matilha 

Pondo um fim ao carcereiro que impõem toda mentira à terra 

Hordas que não buscam nada 

São assim débeis criaturas 

Desprovidas de força e espírito 

Nunca estarão à nossa altura 

 

Coragem 

 

 A canção Reconquista (Sangue, glória e raça, 2002) narra uma cena da batalha 

enfatizando a coragem, o "medo escorrendo no rosto em vão" e a palavra que dá o título à 

canção, que, associada a expressão à "raça superior" apresenta um contexto característico 

da "revolução branca". 

 

Vejo ao longe no horizonte além das colinas 

Vejo os campos de batalha combates, confrontos 

Vejo o medo escorrendo no rosto em vão 

Sinto a fera que entrega o seu espírito a luta 

 

Reconquista  

Olhos fechados não protegem da luz 

Reconquista 

Lágrimas de sangue, raça superior 

 

Em terras altas  densos mares ruínas ao vento 
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Sobre forte sofrimento  a vitória enxerga 

A vitória enxerga sob os olhos da terra  

Assim, enfim, então 

 

 A canção Rejeite, despreze, destrua (Revolurock 88, 2006) evoca o mito da 

“revolução branca” estimulando o combate aos os “inimigos da raça”, eufemisticamente 

chamada de “estirpe”. A lógica da canção trabalha com a ideia de ódio progressivo, 

estimulando o ouvinte ativista inicialmente a “rejeitar” os “inimigos”, e posteriormente, a 

desprezá-los, pelo suposto efeito nocivo para a “raça”. Por fim, a canção revela o verdadeiro 

objetivo destinado a eles, a destruição. O multiculturalismo, a homossexualidade, o 

comunismo e o sionismo, para os compositores da canção, são os responsáveis pelo 

estabelecimento de uma agenda política “antibrancos”, materializada na forma de leis, por 

eles consideradas injustas. Diante deste cenário, os compositores advertem o ouvinte 

ativista sobre a urgência em se engajar na missão de “eliminar” o “inimigo”. 

 

Rejeite o lixo multicultural 

Rejeite a escória homossexual 

Despreze tudo aquilo que degrada nossa estirpe 

Destrua tudo aquilo que nos faz mal 

 

O momento pede ação, pede atitude e determinação 

Pede que você também faça sua parte 

Que se engaje nessa missão 

O momento pede ação pede atitude e determinação 

Pede que você também tenha coragem  

De se envolver nessa revolução 

 

Rejeite as mentiras dos porcos comunistas 

Rejeite a propaganda dos merdas sionistas 

Despreze essas leis que não defendem você 

Destrua esse sistema que só te faz sofrer 
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 A canção Orgulho Ancestral (The same blood the same race, 2012) estimula a 

tenacidade ao afirmar o pertencimento dos ativistas do tempo presente a uma elite, "elite 

orgulho branco sulista", protegidas por forças divinas, "Odin", tais quais seus antepassados, 

e esta ancestralidade serve como norteadora das ações contemporâneas, tendo como foco a 

difusa ideia da "vitória final". 

 

Saudamos os deuses senhores da guerra  

Que nos guiam ao luar 

Sobre  campos  cidades  tempestades e mares  

Nosso grito entoa uma fúria sem par 

Visionários são os feitos que nos dão esperança 

Herdeiros da história de uma vida ancestral 

Acordem agora com o uivo do vento 

Revivam o passado e retomem a sua moral 

 

Os olhos de Wotan nos guiam nos guiam pelos vales da morte 

Somos o que fomos e assim morreremos crédulos do alcance da vitória fina 

Os olhos de Wotan nos guiam nos guiam pelos vales da morte 

Somos a elite orgulho branco sulista em nosso peito pulsa a chama Nacional 

Socialista 

 

Descendentes de bravos sedentos de gloria 

Trazem na memória um orgulho voraz 

Das terras altas aos salões do Valhalla imperam 

Guerreiros grandiosos nobres eras no açoite 

Fortes como o aço como a chama da noite 

Herdeiros da história de uma vida ancestral 

Acordem com o uivo do vento 

Revivam o passado e retomem a sua moral 

 

 A canção "Desbravadores" (Triunfo da vontade - 2013) aborda a temática da 

coragem. A letra da canção enfoca a coragem dos ancestrais, como um valor positivo e um 

exemplo a ser seguido pelos ativistas contemporâneos e de fundamental importância para a 
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elaboração da genealogia White Power; em outras palavras, a coragem é entendida como 

uma característica de sua herança cultural. 

 O ativista White Power é motivado a ser aquele que não teme a batalha, 

materializada na forma das brigas de rua, e tampouco demonstra sentimentos de piedade, 

considerados uma conduta de "inferioridade". De acordo com este raciocínio, a intrepidez 

garantiu à "raça branca" um lugar de superioridade no passado, nos campos de batalhas, e 

no presente, ao citar a "conquista do espaço" como um suposto feito da "raça branca".  

 

Desbravadores, conquistadores 

Nos trazem à memória uma força incomum 

Desbravadores, conquistadores 

Temor não demonstravam a inimigo algum 

  

A chama da batalha acendeu-se em seus olhos 

Levantou-se sobre a luta uma cortina de luz 

Mostrando a liberdade em seu lado nativo 

Sem passos de recuo nem tampouco, perdão 

 

Desbravadores, conquistadores 

Nos trazem à memória uma força incomum 

Desbravadores, conquistadores 

Temor não demonstravam a inimigo algum 

 

Agora que seus povos estampavam estandartes 

Presságios eram guias de uma causa sofrida 

A ordem do aço, a conquista de espaço 

Mãos pesadas empunhando a lança da razão 

 

 A canção Juízo final (Triunfo da vontade, 2013) aborda a temática da coragem por 

apresentar um cenário escatológico para a "raça branca" (simbolizado pelo "sangue") que 

deve ser enfrentado pelos ativistas dicotomizada na forma da "luta entre o bem e o mal" 

materializada em uma grave crise moral e social  naturalizada pela sociedade, no entender 

dos ativistas White Power. 
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 Assim, a letra da canção pontua as causas de tal crise ("falência, miséria, 

desrespeito, fome e ganância”) como parte intrínseca e inexorável de um modelo 

estabelecido conscientemente e motiva para a resistência, pois, embora os ativistas se 

entendam como uma força minoritária, consideram-se portadores dos valores e condutas 

(lealdade, bravura e verdade) que os tornam capazes de enfrentar um ambiente de extrema 

adversidade.     

 

A face do mal, um grito de dor   

Aos olhos do mundo isso é uma boa conduta   

Estamos além desse sistema imoral  

Falência, miséria, desrespeito e a fome  

Valores se perdem com a ganância do homem   

Assim somos anjos do juízo final 

Unidos por sangue, lealdade e bravura  

Buscando espaço nesse mundo hostil 

Seguimos em luta empunhando a verdade  

 

 A canção Triunfo da vontade (Triunfo da Vontade, 2013) se vale da metáfora do 

"lobo" para exaltar a coragem dos ativistas  White Power, e da "ovelha" para identificar o 

inimigo, deixando clara a oposição entre a determinação e a "vontade" do primeiro e a 

subserviência do segundo. Ela destaca também o caráter "pan-ariano" da "luta", reforçando 

que a secessão regional não é uma das bandeiras de luta da Zurzir, ao contrário das bandas 

White Power paulistas. 

 A dicomotia é reforçada pela afirmação da "guerra racial", se configurar como o 

enfrentamento entre o "bem" e o "mal", sem nenhum tipo de compadecimento, ou seja, a 

sua eliminação é a única alternativa aceitável. Este sionismo não é identificado na letra da 

canção como o inimigo, embora, já tenha sido citado em outras nessa condição. 

 

A centelha do fogo nos queima a pele   

Lembrando que ainda estamos na luta 

A nova era em chama ilumina a terra   

Estamos em guerra combatendo o mal 

Sem respeito ao inimigo unido fronteiras   
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Contra um alvo certeiro nosso espírito avança 

Avança constante, sem remorso ou temor   

Na glória na dor nosso futuro virá 

 

Lobos  não temem ovelhas   

Nem perde uma chance ao lutar 

Assim nossa vontade impera  

E certamente irá triunfar 

 

 A canção A voz da razão (Triunfo da Vontade, 2013) aborda a  temática da coragem.  

enfocando o autossacrifico como uma conduta do guerreiro. A expressão "Vitória ou 

Valhalla" é recorrente em diversas canções White Power, e em outras palavras significa 

"Vitória ou morte", pois o Valhalla é o mítico local de destino dos guerreiros Vikings mortos 

em combate. As situações de adversidade seriam, na compreensão dos compositores, 

provações divinas, com a finalidade de selecionar os indivíduos mais aptos e eliminar os 

covardes. A utilização das hipérboles "nadando em glória em uma gota de esperança", 

"homens de pedra com sonhos de aço" e "somos a ponta da lança" reforçam a idealização 

do ativista White Power como parte de uma elite de guerreiros em luta pela liberdade, 

motivados pelo orgulho de sua ancestralidade. A canção ainda reforça a necessidade do 

engajamento, dirigindo-se aos indecisos ("que estão entre a cruz e a espada") apresentando 

a razão, em detrimento do sentimento, como a solução, como solução para o pretenso 

dilema. 

 

Vitória ou Valhalla 

Os deuses nos põem à prova e por isso nos enobrecem 

Somos mais que uma nova estirpe somos a ponta da lança 

Gerações nadando em glória em uma gota de esperança 

Um grito de fúria ronda o bem e o mal 

Assim é a nossa aliança 

 

Vitória ou Valhalla 

Entre a cruz e a espada em uma disputa acirrada 

Ecoa a voz da razão 
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Liberdade se move montanhas 

Também erguemos em nossas fronteiras 

Homens de pedra, com sonhos de aço 

E o nosso ??? é o carrasco 

 

O estalo do açoite não nos dobra mais 

Pois a coragem lateja imersa em sangue 

Sangue de herança guerreira de antepassados dos nossos pais 

 

 A canção Asa da conquista (Guerra Total, 2015) aborda a temática da coragem, e foi 

originalmente gravada pela banda White Power polonesa Honor. A letra da canção narra as 

dificuldades enfrentadas pelos ativistas, representadas por expressões como "a pena é 

dura", mas superadas em função dos dois valores já citados, "custe o que custar", tendo 

como recompensa por seu engajamento o reconhecimento, metaforicamente representado 

pelo Valhalla. A oposição entre glória e medo (a primeira é desejada, enquanto o segundo é 

repudiado) reforça a mensagem de auto-sacrifício. 

 

A glória é um sonho que se almeja com valor 

O medo é um luxo que não queremos conquistar 

Em nossa estrada está a força de Odin anunciar 

E essa força é o que nos leva mais a frente 

Uivando a lua como um lobo a espera de um sinal 

Buscando sonhos que nos escapam pelas mãos 

Em nossos rostos a morte ?? a espreitar 

E no Valhalla nosso destino ao final, ao final 

 

Eu sei, muitos ainda tombarão, nesta viagem 

Nossa coragem não tem fim 

Mitos venham enfrentar por entre as trevas  

Muitas batalhas já travadas e vencidas 

 

Longos caminhos já trilhou-se desde então 

A pena é dura, mas não iremos recuar 
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Por fim vençamos, nos custe o que custar 

 

Eu sei, muitos ainda tombarão, nesta viagem 

Nossa coragem não tem fim 

Mitos venham enfrentar por entre as trevas  

Muitas batalhas já travadas e vencidas 
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Organização do Guia da Referência 

 

 Este guia de referência foi organizado em verbetes nos quais são apresentadas 

informações sobre as organizações grupusculares, as bandas a elas associadas, a produção 

fonográfica de cada banda e seus repertórios. Para auxiliar a consulta, cada verbete será 

identificado por um numeral, de acordo com a ordem cronológica, e suas seções por uma 

sequência numérica multnível. Tomando como exemplo a organização grupuscular  White 

Power São Paulo/Poder Branco Paulista, a apresentação dos verbetes obedecerá a seguinte 

ordem: 

 

 A primeira seção do verbete, intitulada "Caracterização da organização grupuscular" 

", identificada pelo nome da organização grupusucular e o numeral "1",  serão 

apresentadas informações sobre:  

 

 O recorte temporal e espacial de atuação da organização, com a finalidade de definir 

o início e término de suas atividades e em quais cidades os ativistas estavam 

distribuídos.  

 O significado do nome e do símbolo da organização. 

 Informações centrais sobre o contexto da cena Skinhead brasileira que influenciaram 

a formação de cada organização. 

 As ideias força de cada organização e os argumentos em sua defesa. 

 Sua produção documental, além da música. Panfletos, stickers e Skinzines são 

materiais de ativismo que foram identificados no processo de levantamento das 

fontes e serão apresentados em seus respectivos contextos de ativismo. Ainda em 

relação ao Skizines serão apresentados quadros com a descrição de seus respectivos 

conteúdos. 

 Ações de ativismo além da música. 
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 Na segunda seção do verbete, intitulada "Trajetória das bandas", identificada pelo 

nome da(s) banda(s) vinculada(s) a organização grupuscular e a sequência multinível com 

dois numerais, exemplo: "1.1". Se houver mais de uma banda vinculada a organização 

grupuscular, será obedecida a ordem crescente do último numeral, exemplo: "1.1", "1.2" e 

assim por diante, indicando que , nesse exemplo, a organização grupuscular tem duas 

bandas a ela vinculada. Nesta seção serão apresentadas informações sobre:  

 

 Local e período de atuação. 

 O significado do nome da banda. 

 O objetivo da banda, para seus membros. 

 

 Na terceira seção dos verbetes, intitulada "Produção fonográfica", ", é identificada 

pelo título do álbum e a sequência multinível com três numerais, exemplo:"1.1.1". Caso a 

banda possua mais de um álbum, será obedecida a ordem crescente do último numeral, 

exemplo: "1.1.2", "1.1.3", etc..., indicando que a banda, nesse exemplo, possue três 

álbuns. Se houver mais de uma banda, o segundo numeral obedecerá a ordem crescente, 

exemplo "1.2.1", "1.2.2", e assim por diante, indicando que, nesse exemplo, a segunda 

banda possue dois álbuns..  

 Nesta seção serão apresentados os álbuns lançado pelas bandas. Este segmento 

será iniciado com uma ficha descritiva contendo informações básicas sobre cada álbum. 

Também será apresentado alguns itens do material gráfico que identificam o álbum, 

informações sobre a rede de relacionamentos da banda, descritos na seção 

"agradecimentos" ou na seção dedicada à divulgação de organizações grupusculares. Em 

alguns casos, o álbum é dedicado a uma ativista que faleceu, a um personagem ou a uma 

organização, que também identificá-los. Por fim, serão apresentadas informações sobre o 

selo fonográfico responsável pelo álbum. 

 A ficha descritiva contém os seguintes campos com suas respectivas orientações de 

preenchimento:  

 

Título do álbum - Por extenso, no idioma original e sem abreviações. 
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Documento - O termo documento será utilizado para designar o que poderia ser entendido 

como espécie documental, ou seja, as "características que assumem um documento de 

acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas" (Camargo e Belotto, 

1996, pp.34). A utilização desse recurso foi baseado na experiência de Camargo & Goulart 

(2007,pp. 98) para o tratamento da documentação sonora do Acervo Presidente Fernando 

Henrique Cardoso. No caso em questão, o documento é o "Álbum" acrescido do termo que 

identifique a sua especificidade. 

Solo: Reunião canções autorais (demonstração ou versão final), regravações 

 ou versões de uma única banda, geralmente inéditas. 

 

Antologia: Reunião de canções autorais (demonstração ou versão final), 

regravações ou versões de uma única banda, selecionadas pela própria banda ou 

pelo produtor, utilizando como critério as canções consideradas mais 

representativas do seu repertório.  

 

Coletânea: Reunião de canções autorais (demonstração ou versão final), 

regravações ou versões de diversas bandas utilizando como critério uma função 

(homenagem ou apoio, por exemplo), localidade (bandas de um mesmo país ou 

continente, por exemplo), de uma mesma linha de ativismo (White Power, por 

exemplo) ou ainda de um mesmo selo fonográfico. 

 

Split: Reunião de canções autorais (demonstração ou versão final), regravações 

ou versões de duas bandas, com o objetivo de estreitar laços de afinidade e 

demonstração de unidade. 

 

Formato - Identificação de sua "configuração física" (Camargo e Goulart, 2007, p.99) do 

documento. 

Fita Cassete - trata-se de uma "fita magnética de tamanho reduzido, é embutida 

em uma caixa plástica e surgiu comercialmente em meados dos anos 1960" 

(Dourado, 2008, pp 71). "Cassete" é a abreviatura para "pequena caixa" e os 

modelos mais populares podem comportar 45, 60 e 90 minutos de documentos 
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sonoros. De acordo com o Audio Guidance: Identifying Audio Format36s, a fita é 

produzida em poliester, com 1/8 de espessura. 

 

Compact Disc Audio (CDA) - trata-se de "um disco gravado digitalmente que 

pode ser reproduzido por aparelho de leitura de ótica". (Dourado 2008, pp. 

88)Segundo o autor, o formato foi criado pela Philips, no final dos anos 1970, e 

aprimorado pela Sony, permitindo a gravação de áudio em alta qualidade e a 

"remasterização" de gravações em formatos, analógicos (LP ou cassete) 

possibilitando a "eliminação de chiados e ruídos , arranhões e filtragem  de sons 

de fitas de áudio e LPs para execução nos sistemas digitais modernos" (Dourado, 

2008, p.73). 

 

Compact Disc Recordable (CDR) -  variação de disco ótico que permite gravar 

informação utilizando o PC (Prytherch, 2004, s/pp.) possibilitando a produção caseira de 

álbuns musicais. 

 

Compacto simples - disco que comporta uma canção em cada um de seus lados, 

reproduzido a uma velocidade de 45 rotações por minuto (Dourado, 2008, p. 88). 

O compacto possui um diâmetro de 7 polegadas e, no contexto do conjunto de 

canções analisadas, é produzido em suporte vinil. 

 

Long Play - também conhecido por sua forma abreviada "LP", trata-se de um 

"disco fonográfico de longa duração, gravado e reproduzido na  velocidade de 33 

rotações por minuto" (Dourado, 2008, p. 188). O LP possui um diâmetro de 12 

polegadas e, no contexto do conjunto de canções analisadas, é produzido em 

suporte vinil. 

 

Selo fonográfico - Indicar da empresa responsável pela produção do álbum. 

 

                                                 

36
 Para mais informacões ver The National Archives and Records Administration (NARA). In 

https://www.archives.gov/preservation/formats/audio-identify-formats.html. Acesso em 20 nov. 2017. 
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Local do selo fonográfico - Indicar a cidade, estado ou país onde se localiza a sede  do 

selo fonográfico. 

 

Código do álbum - Indicar o código atribuído pelo selo fonográfico ao álbum,  geralmente 

formado pelas letras inicias do nome do selo e número do lançamento. 

 

Ano - Indicar a data de lançamento, conforme consta no álbum. 

 

Canções - Indicar o repertório, listadas na ordem em que constam no álbum. 

 

Tabela 1 exemplo de campos descritivos da seção 3 do verbete. 

1.1.1 Locomotiva demo tape 

Documento: Álbum solo 

Forma Demonstração 

Selo fonográfico: Autoproduzido 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo 

Código do Selo Fonográfico: Sem código 

Ano: 1991 

Canções: 1.1.1.1 Sangue e raça 

1.1.1.2 Futebol 90 

1.1.1.3  Vida longa Klan 

 

 A quarta e última seção do verbete, intitulada "Repertório", é identificada pelo 

título do canção e a sequência multinível com quatro numerais, exemplo:  "1.1.1.1" . Como 

há mais de uma canção por álbum, o útlimo número obedecerá a ordem crescente, 

exemplo: "1.1.1.2", "1.1.1.3", e assim por diante, indicando que o álbum, nesse exemplo, 

possue três canções. Esta seção , focará a análise individualizada de cada canção. Elas foram 

organizadas em fichas descritivas, como a que segue abaixo:  

 Título da canção – Indicar por extenso, no idioma original e sem abreviações, 

precedido por seu código de localização no guia de referência. 
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Forma arquivística - De acordo com Camargo e Belloto (1996, p.39), a  forma arquivística é o 

"estágio de preparação e transmissão de documentos",  exemplificada como  "rascunho", 

"minuta", "original" e "cópia", quando se referem aos documentos do gênero textual. Mas, 

em relação às canções? É possível estabelecer critérios identifiquem possíveis formas 

arquivísticas ? No conjunto das canções analisadas, duas formas arquivísticas podem ser 

consideradas: 

 

Demonstração (nome geralmente abreviado para "demo"): É a versão preliminar de 

uma canção, tendo o rascunho como seu equivalente no gênero textual. 

Geralmente associada ao formato ("fita" demo, CD demo, etc...), é um recurso 

utilizado para apresentar um "trabalho de um grupo ou cantor para produtores, 

gravadoras, empresários ou divulgadores" (Dourado, 2008, p 105). Martins entende 

a "demo" como um recurso que tem por objetivo dar "maior visibilidade local" e 

possibilitar a "análise externa" das canções (2004, p 50). No primeiro caso, o autor 

destaca a limitação do alcance desse recurso e a baixa tiragem, e em relação ao 

segundo, a "permissão" para os erros, pois se trata de um "laboratório" para as 

bandas. As canções "demo" são identificadas nos álbuns analisados e possuem sua 

versão final nos álbuns posteriores. 

 

Versão final: É versão de uma canção considerada pela banda como aquela que terá 

ampla distribuição, pois já passou pelo processo de aprimoramento, com ou sem o  

auxílio de um produtor musical, tanto no arranjo musical, quanto na letra, podendo 

o resultado final ser muito diferente da versão demonstração. 37 

                                                 

37
 De acordo com os produtores musicais Heraldo Parmaan (Kromaton Estúdio) e Anis Costa (Porto Produções 

Musicais), entrevistados sobre as etapas de produção de uma canção para esta investigação (em outubro de 
2017), além das duas formas arquivísticas descritas, vale registrar a existência de outras cinco possibilidades 
(embora não estejam presentes no conjunto analisado): versão ensaio, takes de instrumentos e voz, versão 
editada, versão mixada e versão masterizada.  
 A versão ensaio é uma canção gravada durante as primeiras etapas de composição, o som dos 
instrumentos e a voz são captados simultaneamente, pois sua função é auxiliar o processo de composição, no 
sentido da tomada de decisões sobre alterações e/ou aprimoramentos devem ser efetuados nas canções. A 
circulação da versão ensaio é restrita aos membros da banda e alguns colaboradores externos, embora em 
alguns casos, elas possam circular em álbuns após o lançamento da versão final, como curiosidade ou para 
atender a demanda dos fãs.  
 Os takes de instrumento e voz se referem ao processo de captação individual dos instrumentos e 
voz, em meio magnético ou digital, para posterior edição. A versão editada de uma canção compreende o 
processo de correção de eventuais erros de execução, como o andamento de instrumentos ou da voz, uma 
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Função - Indicar a função de acordo com os seguintes critérios pré-definidos: 

  Apelo 

  Apoio 

  Crítica de conduta 

  Crítica Social 

  Denúncia 

  Motivação 

 

Temática - Indicar as temáticas de acordo com os seguintes critérios pré-definidos: 

  Migração 

  Extinção da raça branca 

  Perseguidos políticos 

  Covardia 

  Traição 

  Politicamente correto 

  Migrantes 

  Negros 

  Imigrantes 

  Conspiração judaica 

  Crimes de guerra 

  Comunismo 

  Personalidades 

  Organizações grupusculares 

  Personagens coletivos 

                                                                                                                                                         

nova disposição do material musical na canção ou até mesmo corrigir ou alterar a afinação de um instrumento 
e voz. 
 A versão mixada é o resultado do processo de unificação de todos os takes editados em um único 
arquivo - analógico ou digital - e tem como principal objetivo garantir que os sons dos instrumentos e da voz 
estejam audíveis e soem na canção conforme previsto pela banda/produtor musical.  
 Por fim versão masterizada, de acordo com os entrevistados, é o resultado do processo de 
regulagem do volume, equalização de sons agudos graves e médios e dos efeitos de compressão de todas as 
canções formando assim um álbum com canções que mantenham uma coesão sonora. Essa versão é conhecida 
como "master" (em referência a expressão "mestre"), ou seja, um arquivo analógico ou digital a partir do qual 
serão produzidas as cópias da canção, seja a versão de demonstração ou a versão final. 
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  Localidades 

  Estilo de vida 

  Lealdade 

  Coragem 

  Tenacidade 

 

Idioma - Língua em que é cantada. 

 

Letra -  Indicar o(s) responsável(s) pela autoria da letra da canção. 

 

Arranjo musical - Indicar o(s) responsável(s) pela autoria do arranjo musical. 

 De acordo com Lana (2013) o arranjo musical, em uma concepção simplificada, 

pode ser entendido como o acompanhamento instrumental das entoações melódica e 

verbal. Para o autor, o arranjo não está absolutamente submetido à canção, pois permite 

ao(s) arranjador(res), 

 

escolher os timbres dos instrumentos, alterar acordes, mudar compassos, inserir 

motivos rítmico-melódicos instrumentais, realizar contrapontos com o tema 

musical da canção e trabalhar com certa liberdade seções instrumentais que 

antecedem, sucedem ou intercalam as partes cantadas (Lana, 2013, p.102). 

  

Melodia: Indicar o(s) responsável(s) pela autoria composição da melodia. 

 A melodia pode ser entendida como a "identidade sonora" de uma canção. De 

acordo com Medaglia, trata-se de "uma sucessão de sons musicais, com alturas e ritmos 

diferentes, que formam um fraseado. 

 

Instrumentação - Indicar os instrumentos utilizados na canção. 

 Guitarra elétrica, com efeito distorção 

 Contrabaixo elétrico 

 Bateria americana acústica 

 Bateria programável 

 Violão 
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 Teclado  

 

Duração - Indicar em minutos e segundos de duração da canção. 

 

Tonalidade - Indicar a tonalidade da canção por extenso. 

 

Fórmula de compasso - Indicar a fórmula de compasso da canção. 

Padrão ritmico - De acordo com Dourado (2008, p.282), o ritmo é a "divisão do tempo em 

partes perceptíveis e mensuráveis" de uma música e a criação de campo descritivo 

específico para este ele tem por finalidade identificar os padrões presentes nas canções 

analisadas.  

 No entanto, é preciso cautela para não nomear esses padrões  influenciado pela 

subjetividade do pesquisador, geralmente fundamentada em terminologias midiáticas. Por 

esse motivo, se faz necessário o desenvolvimento de termos capazes de expor com clareza 

as já citadas partes "perceptíveis e mensuráveis" da canção, restrigindo-se, no caso dessa 

invenstigação, aos padrões básicos, ou seja, aqueles que tem maior presença ao longo da 

canção. Para tanto, será utilizado como apoio teórico a metodologia aplicada ao estudo de 

bateria desenvolvida por Carmine Appice (1972) e Rick Kettner (2005), bem como os 

resultados obtidos durantes as aulas com Heraldo Parmaan, pois elas apresentam uma série 

de padrões rítmicos baseados no Rock n Roll, a principal referência das bandas que fazem 

parte desta investigação. O primeiro ponto que deve ser abordado, diz respeito à forma 

como o autor apresenta as diversas peças que integram o kit da bateria, representada pelas 

três notações abaixo: 

 

 
Figura 6 Notação para indicar chimbau (Appice, p. 1972). 
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Figura 7. Notação para indicar bumbo (Idem.). 

 

 
Figura 8. Notação para indicar caixa (Idem.). 

 

 Organizadas a partir de diversas combinações, tem-se como resultado uma 

infinidade de padrões rítmicos básicos. Para evitar a atribuição de nomes que possam 

confundir a percepção a respeito das especificidades de cada padrão, optou-se em atribuir 

numerais para distinguir cada um deles: 

 

 
Figura 9 Padrão rítmico 1 (Idem.). 

 

 
Figura 10 Padrão rítmico 2 (Idem.). 

 

 
Figura 11 Padrão rítmico 3 (Kettner, 2005). 

 

 
Figura 12 Padrão rítmico 4 (Appice, 1972). 
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Figura 13 Padrão rítmico 5 (Idem.). 

 

 
Figura 14 Padrão rítmico 6 (Idem.). 

(3x) 

 

 
Figura 15 Padrão rítmico 7 (Idem.). 

(2x) 

 
Figura 16 Padrão rítmico 7 (Idem.). 

(3x) 

 

 
Figura 17 Padrão rítmico 8 (Parmaan, 2017).

38 

 

 
Figura 18 Padrão rítmico 9(Parmaan, 2017).

39 

 

                                                 

38
 Imformação ofertada por Parmaan (2017), método didático. 

39
 Idem. 
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Figura 19 Padrão rítmico 10 (Parmaan, 2017).

40 

 

 
Figura 20 Padrão rítmico 11 (Appice, 1972). 

 

 
Figura 21 Padrão rítmico 12 (Appice, 1972).

 
 

 

 
Figura 22 Padrão rítmico 13 (Parmaan, 2017)

 41
 

 

 
Figura 23 Padrão 14 (Parmaan, 2017).

42
 

 

 
Figura 24 Padrão 15 (Parmaan, 2017).

 43
 

 

                                                 

40
 Idem. 

41
 Idem. 

42
 Idem. 

43
 Idem. 
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Figura 25 Padrão 16 (Parmaan, 2017).

 44
 

 

Letra da canção - Transcrever a letra da canção. 

 

Observações - Indicar informações relevantes, embora não apliacada à todas as canções. 

 

Descrição - Indicar a função de cada seção da canção de acordo com os seguintes critérios 

pré-definidos: 

Entrada da banda - seção em que todos os instrumentos são tocados 

simultanenamente 

Estrofe -  

Final 

Ponte 

Refrão 

Riffs 

Solo de guitarra 

Sons incidentais 

Fala de terceiros 

 

Tabela 2 Exemplo de campos descritivos da seção 4 do verbete. 

1.1.1.1 Sangue e Raça 

Forma arquivística: Demonstração Função: Motivação 

Temática: Lealdade Idioma: Português 

Letra: Poder Branco Arranjo musical: Poder Branco 

Melodia: Poder Branco Ano de gravação: Década de 1980 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 05 s Tonalidade: Sol maior 

                                                 

44
 Idem. 
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Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 10 

 

   

Letra  Descrição 

- Entrada da banda 

Sangue e raça querida São Paulo 

Honro a minha estirpe a estirpe branca 

Do sangue nobre justo e glorioso 

Glorioso valioso como a Hakenkreuz 

Poder autoridade e determinação 

Pilares de uma forte uma grande nação 

Submetidos aos desejos de uma nobre bandeira 

A bandeira nacional nacional socialista 

Estrofe 1A 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca senhora da terra 

Sou um aristocrata um superior  

E a raça branca senhora da terra 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Branco branco alegre eu sou por ser 

Cultura e antepassados sois meu ideal 

Supremacia corre em minhas veias 

White Pride White Passion White Revolution 

Erga a sua cabeça e mostre o seu orgulho 

Você também é branco você é paulista 

A nossa pátria é apenas São Paulo 

São Paulo branca limpa e Nacional Socialista 

Estrofe 1B 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca senhora da terra 

Sou um aristocrata um superior  

E a raça branca senhora da terra 

Refrão 1A 
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- Solo de guitarra 

Sangue e raça querida São Paulo 

Honro a minha estirpe a estirpe branca 

Do sangue nobre justo e glorioso 

Glorioso valioso como a Hakenkreuz 

Poder autoridade e determinação 

Pilares de uma forte uma grande nação 

Submetidos aos desejos de uma nobre bandeira 

A bandeira nacional nacional socialista 

Estrofe 1A 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca senhora da terra 

Sou um aristocrata um superior  

E a raça branca senhora da terra 

Refrão 1A 

- 
Solo de guitarra / 

Final 

 

 Visando auxiliar o acesso aos verbetes ou a algum de seus segmentos, foi criado um 

sistema de índice numérico multinível alfabético e por segmentos. Neles, estão disponíveis 

códigos de acesso para: 

  

Organizações grupusculares - nome da organização, sua categoria entre colchetes e código 

com um número. 

 

 Divisão 18 [organização grupuscular] – 2 

 

Bandas - nome da banda, sua categoria entre colchetes e a sequência multinível com dois 

numerais. 

 Brigada NS [banda] – 2.1 
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Álbuns - título do álbum, sua categoria entre colchetes e a sequência multinível com três 

numerais. Caso a banda tenha lançado mais de um álbum, o último número deverá seguir a 

ordem crescente. 

 

 Retorno da velha ordem [álbum] – 2.2.2  

 Blood and honour (volume 5) [álbum] – 2.2.3 

 

Canção - título do álbum, sua categoria entre colchetes e a sequência multinível com quatro 

numerais.Caso o álbum contenha mais de uma canção, o último número deverá seguir a 

ordem crescente. Exemplo: 

 

 Fé hitlerista [canção] – 2.2.1.1 

 Peste negra [canção] – 2.2.1.2 
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White Power São Paulo / Poder Branco Paulista 

 

Caracterização da organização 

 

 O White Power São Paulo/Poder Branco Paulista foi a primeira inciativa local de 

aglutinar simpatizantes da supremacia branca em torno de uma organização e desenvolver 

ações de ativismo no meio Skinhead. Os primeiros registros documentais de sua existência 

remontam ao final da década de 1980, com o lançamento da pioneira publicação "Raça e 

Pátria" (1989) que, junto a publicações posteriores e à banda Poder Branco/Locomotiva, 

estabeleceu o perfil do ativismo e do ativista locais. As atividades se estenderam até o início 

de 1993 e foram encerradas por causa da intervenção da Polícia Federal, após a comoção 

causada pela entrevista concedida ao programa jornalístico"Documento Especial" no 

episódio "A Cultura do ódio"45, veiculado em setembro de 1992, e as várias notícias 

envolvendo violência praticada contra grupos rivais, bem como a indivíduos e instituições 

vistas como "inimigas", a exemplo de Aécio Cândido dos Santos46, um morador de rua negro 

espancado na Avenida Paulista, em novembro de 1992, e o episódio da pichação de frases 

ofensivas aos nordestinos nos muros da Rádio Atual47, no mesmo ano. Cabe ressaltar logo no 

início deste verbete que sua principal referência é a dissertação de mestrado intitulada 

"Skinheads: os mitos ordenadores do Poder Branco Paulista" (Almeida, 2004), de mesma 

autoria dessa investigação, e que, a seguir, será resumida em seus aspectos centrais.  

 No final da década de 1980, o White Power se consolidava como uma vertente 

Skinhead em diversos países europeus, inclusive em sua pátria de origem, a Inglaterra. Lá, 

bandas como as pioneiras Skrewdriver, Skullhead e No Remorse, atuantes desde o início dos 

anos 1980, já haviam lançado vários álbuns solo ou participado de álbuns de coletâneas, 

lançadas pelo selo fonográfico White Noise Records, fortalecendo assim o movimento 

musical Rock Aganist Communism, criado pelo partido da direita radical National Front, no 

final dos anos 1970, para arregimentar jovens ativistas Skinheads. Na mesma década, 

                                                 

45
 A íntegra do documentário está disponível no Compact Disc anexo. 

46
 Em reportagem polícia acusa os carrecas / "Skinheads" de terem agredido o morador de rua negro, que 

costuma cometer deitos no centro da cidade de em SP. (REPORTAGEM LOCAL b, 1992). 
47

 Sobre atentado ver artigo Carecas fazem atentado antinordestino (DA REPORTAGEM LOCAL a, 1992). 
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organizações grupusculares formadas exclusivamente por Skinheads White Power, como a 

Blood and Honour, já haviam se tornado independentes do National Front, onde foram 

gestadas, e se expandiram por meio da criação de novos "capítulos" em outros países, 

organizando seus próprios eventos musicais48. Sua principal publicação, a Blood and Honour 

Magazine, circulava por toda a Europa, apresentando entrevistas com as bandas seminais e 

neófitas, notícias publicadas na imprensa comentadas pelo viés White Power, lista de itens 

de merchandising e textos contra os imigrantes e judeus. Em outros países europeus, 

diversas bandas foram fundadas para difundir as ideias da supremacia branca, cujas canções 

eram gravadas e distribuídas por novos selos fonográficos, como Rebelles Europeans 

(França) e Rock O Rama (Alemanha)49. (Almeida, 2004) 

 No final da década de 1980, em São Paulo, dissidentes dos "Carecas do Subúrbio"50, 

um grupo Skinhead local, criaram uma organização com o objetivo de defender o ideário da 

supremacia branca, similar aos congêneres europeus. Para tanto, era necessária a adaptação 

dos três axiomas White Power à realidade local: a “raça", o "espaço vital" e o "inimigo 

judeu". O manifesto da organização, veiculado no fanzine “Raça e Pátria”, apresenta esses 

elementos e sua adaptação, como se pode ler a seguir: 

Skinheads para uma São Paulo Pátria Branca  

 Somos Skinheads, o dever de todo o Skinhead é lutar por sua terra natal, 

e por sua raça, ou seja... pela supremacia branca. As duas coisas que fazem 

parte da vida de um Skin são: o amor fanático a sua estirpe racial e à sua 

terra natal, e o Nacional Socialismo para muitos. Portanto nós não fugimos 

as tradições, se isto não se identificar com você tú jámas51 será um 

Skinhead, não existe jeitinho nenhum para nada, apenas Skinhead brancos, 

porque o Skin foi feito para à raça branca de sangue puramente branco e 

sem mistura no passado, "sangue misturado, sangue inferiorizado". Nós 

acreditamos apenas no nosso Estado, São Paulo, por uma São Paulo Pátria 

livre do sangue suga chamado Brasil... e acreditamos também no sul do 

                                                 

48
 O primeiro concerto promovido pela Blood and Honour ocorreu na cidade de Londres, em 1987.  

49
 De acordo com o site discogs.com, até 1989, a Rebelles Europeans realizou 17 lançamentos de bandas 

identificadas com a White Power Music e a Rock O Rama, 39 lançamentos. DISCOGSŽ . Pesquisa por Rebelles 
Européens. Disponível em: <https://www.discogs.com/label/103366-Rebelles-Européens>. Acesso em: 02 fev. 
2017. 
50

 Sobre a formação dos Carecas do Subúrbio, ver COSTA, M. R. Os Carecas do Subúrbio: caminhos de um 
nomadismo moderno. São Paulo: Cortez, 1994. 
51

 Todas as citações de documentos deste guia foram mantidas em sua grafia original. 
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país: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, devemos estar juntos 

apenas com estes três estados brancos, pois o digno povo do sul com sua 

decendências Alemã, Italiana, Holandesa, etc. merecem a nossa 

consideração. 

 Os problemas de nossa querida São Paulo, como todos sabem e 

somente não vê quem não quer, são os migrantes do nordeste, eles são 

como um câncer maligno que se apodera de um corpo sadio que outrora 

era SP e vai matando pouco a pouco... mas nos sabemos a cura p/ este 

câncer. Nós não lutamos contra os imigrantes Europeus, porque eles ñ são 

problema, eles são brancos e são nossa raça, e a raça branca deve ser unida 

através do mundo, o homem branco não deve lutar contra o homem 

branco, e sim contra raças inferiores impuras. Apenas acreditamos e 

consideramos o povo de SP e do Sul brancos, sem mistura nenhuma com 

negros, nordestinos, semitas, etc...Nossos pais tiveram a dignidade de não 

misturar o sangue e nos devemos manter a dignidade e, mais alem, lutar 

por nossa raça. Jamas perderemos nosso tempo c/ tretas contra outras 

gangs, tais como os Heavy Metal, pois isso é muito infantil. Pelo contrario, 

aos Heavys brancos interessados no assunto, manteremos contato.   

 Alem dos problemas desta fudida sociedade misturada e inferiorizada 

brasileira, que nos queremos distacia, outras escórias também destroem 

SP, pouco a pouco, tais como os comunistas de merda e a imprensa 

internacional judia que entorpecem a mente da população c/ besteiras e 

mentiras e age para desunir a raça branca, merece destaque também o 

abuso do povo Judeu que se instalou em SP, e la (sic) vive, com seu bairro 

Judeu dentro de SP (Bom Retiro) e com suas sinagogas de merda e 

comércio... aqui não é Israel... Viva SP, e nossa raça branca, lute homem 

branco, pois este é seu ideal, o futuro é nosso e da futura geração... e de 

nosso filhos "Deus nos deu privilégio de ser brancos, e o orgulho e lealdade 

conosco sempre estará "homem branco derrame seu sangue por sua raça" 

SP Pátria, branca, limpa, e Nacional Socialista, o único sistema. (Raça e 

Pátria, nº 1 1989)".52 

 O documento é um dos mais antigos encontrados na documentação analisada, 

podendo ser considerado o ponto de partida para o processo de adaptação dos axiomas 

                                                 

52Apud Almeida,(2004). 
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"globais" ao contexto local. De acordo com ele, o ativista local deveria ter como 

norteador de suas ações a crença nas seguintes ideias:  

 O paulista e os habitantes da região sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina 

e o Rio Grande do Sul) são considerados "brancos puros", pois descendem 

de imigrantes europeus. O fanatismo em relação à "estirpe racial" 

imaculada, apresenta aos neófitos um critério de seleção a ser respeitado, 

uma causa a ser defendida pelos ativistas, e os distingue dos diversos 

grupos jovens que circulam pela cidade, pois autodenominar-se Skinhead 

no período da publicação desse manifesto significava assumir-se um ativista  

White Power. Importante destacar o impacto dessa nova configuração 

identitária em relação ao convívio com os tradicionais rivais, como punks, 

headbangers (fãs do estilo musical Heavy Metals) etc. na medida em que o 

manifesto deixa clara a possibilidade de diálogo, por considerar a "raça" 

mais relevante que a estética, em nome da "unidade branca". 

 O Estado de São Paulo e a região Sul do Brasil são entendidos como o 

"espaço vital" para a acomodação e desenvolvimento dos "brancos" e um 

outro elemento ao qual "amor fanático" do ativista White Power  está 

direcionado.  A crença no processo de degeneração desses "espaços 

brancos exclusivos" é exemplificada pela metáfora biologizante do "corpo 

sadio", atacado pelo "câncer", representado pelos migrantes nordestinos e 

negros, tendo como principal apoiadores a imprensa e os judeus. 

 Os judeus são considerados os principais "inimigos", pois atuam para 

desorganizar e sabotar a população branca 53 

 

 Estes axiomas são a base da criação de três mitos políticos entendidos como a força 

motriz das ações das organizações White Power locais. Na dissertação de mestrado 

(Almeida, 2004), mito político foi definido a partir da acepção de Georges Sorel, como uma 

força motriz das massas para ação (Sorel, 1910) e de Raoul Girardet, ao analisar os mitos 

políticos no caso francês (Girardet, 1987) pelo viés do postulado Soreliano. Os dois autores 

inspiraram a elaboração de três mitos políticos analisados na dissertação pelos quais se pode 

compreender a cosmovisão do White Power São Paulo/ Poder Branco paulista: 

                                                 

53
 Idem. 
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 A supremacia branca. As bases desse mito político foram problematizadas na 

investigação anterior, considerando o conceito de "racialismo" apresentado por Tvetzan 

Tordorov. O autor afirma que o "racialismo" nada mais é do que um exemplo de 

cientificismo, pois se vale de um discurso que segue a formalidade científica, mas tem a 

finalidade de justificar uma doutrina, no caso, a noção de superioridade do branco. No 

entanto, o autor não minimiza seus efeitos nocivos para a coletividade e, ao ser dividido em 

nove proposições, tornou-se possível compreender os fundamentos racialistas do discurso 

White Power: 

 

1 - A crença na existência e na diferença de raças definidas por diferenças 

físicas. 

2 - A influência da raça na produção cultural de seu grupo. 

3- A influência da raça no comportamento do indivíduo. 

4 - A hierarquização das raças de forma a privilegiar a raça à qual o racialista 

pertence e o estabelecimento de política com a finalidade de controlar, e até 

mesmo exterminar. 

5 - O crescimento de grupos de indivíduos que pertencem a uma raça tida, 

pelo racialista, como inferior. 

7 - A fobia do cruzamento das raças. 

8 – A  transmissão hereditária do patrimônio cultural. 

9 - A guerra entre as raças. 

 

 Em conjunto com as análises de Tordorov (1993), a investigação anterior também 

considerou a pesquisa de Jessita Moutinho (1991) e seu conceito de "paulistanidade" para 

verificar como as proposições sobre o "racialismo" poderiam se cruzar com o discurso local. 

Nesse sentido, a "paulistanidade" é um conceito que pode ser utilizado para compreender a 

afirmação da "superioridade étnica, econômica e política dos naturais do Estado de São 

Paulo", geralmente, segundo a autora, verbalizado em épocas de crise.  

 A convergência entre esses dois conceitos colaborou para o esforço de apreender 

os elementos centrais do mito da supremacia racial dos paulistas, em outras palavras, os 

argumentos utilizados pelos ativistas no processo de construção de sua imagem coletiva e o 

mesmo em relação aos outros grupos, resultando na criação de três tipos idealizados: o 
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"branco civilizador", o "negro primitivo" e o "nordestino degenerado". O "paulista ideal" 

também era representado com um indivíduo empreendedor e desbravador, retratado na 

narrativa White Power como ancestral dos bandeirantes, tendo como referência iconográfica 

local as ilustrações produzidas pelo cartunista Belmonte, publicadas em seu livro "Nos 

tempos dos Bandeirantes".54 

 A secessão paulista/Sul do Brasil. O mito secessão visa a atender à necessidade do 

estabelecimento de uma área de ocupação exclusivamente branca sem a presença das 

“raças inferiores” e a ameaça da degeneração do "sangue branco", bem como evitar o 

pagamento de impostos para a União, considerado o Brasil um “peso morto” para São Paulo. 

 A conspiração judaica. Este mito fundamenta-se em três premissas: os judeus 

querem dominar o mundo, controlam a imprensa e pretendem destruir a raça branca. Tais 

premissas foram baseadas em livros como "Os protocolos dos sábios do Sião" e em literatura 

negacionista do holocausto, como os livros editados pela Revisão Editora. 

 Como estratégia de difusão destes ideais, os ativistas se valeram de duas expertises 

há muito tempo já utilizadas por grupos Punks e Carecas: os fanzines e a música. O primeiro, 

também chamado pelo nome de skinzine, será apresentado a seguir e, posteriormente, será 

dado destaque à música, focando a trajetória da banda Poder Branco/Locomotiva. 

 

Os skinzines 

 

 Um dos meios de comunicação mais comuns utilizados pelos ativistas para difusão 

de seus ideais no período pré internet eram os skinzines, um canal de comunicação e difusão 

eficientes, embora atingissem um público alvo limitado. O quadro abaixo55 apresenta, de 

forma sucinta, o perfil dos kinzines produzidos pelos ativistas locais, nos quais podem-se 

perceber duas finalidades: a construção de um arcabouço de argumentos para legitimar a 

existência da organização local e seus mitos ordenadores e a divulgação de bandas White 

Power. 

 

Título Edição Data Local Conteúdo 

                                                 

54
 BELMONTE. No tempo dos Bandeirantes. Editora Melhoramentos. 4ª Edição. São Paulo, 1948. 

55
 Adaptado da dissertação de mestrado. ALMEIDA, Alexandre de. Skinheads: os mitos ordenadores do poder 

branco paulista. 2004. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Curso de Antropologia, PUCSP, São Paulo, 2004. 
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Raça e 
Pátria 

1 Maio de 
1989 

Mauá 
(SP) 

 Entrevista: 

 Locomotiva (São Paulo) 

 No Remorse (Inglaterra) 

 Legion 88 (França) 

 Skrewdriver (Inglaterra) 
 

 Homenagem a Rudolf Hess 
 

 Secessão Paulista 
 

 Anticomunismo 
 

 Conjuntura:  

 Gestão Luiza Erundina 

 Livro “Holocausto Judeu ou 
Alemão? Nos bastidores da mentira do 
século”. 

 

 Tradução de letras de canções 
 

 Texto de Adolf Hitler  
 

 Miscigenação 
 

 Merchadising de bandas 
 

 Fotografias de Skinheads 

Raça e 
Pátria 

2 Outubro 
de 1989 

Mauá 
(SP) 

 Entrevistas 

 Guarda de Ferro (Portugal) 

 Agent Bulldog (Suécia) 

 Poder Branco (São Paulo) 

 Ativista alemão 
 

 Panfleto da Ku Klux Klan 
 

 Biografia de Ian Stuart 
 

 Conjuntura 

 Crescimento do número de 
Skinheads White Power na Europa 

 Agressão praticada em São 
Paulo e São Carlos 

 Apartheid Sul-africano 
 

 Merchadising  
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 Imagens de Skinheads  
 

 Suplemento em inglês 

Raça e 
Pátria 

3 Março de 
1990 

Mauá 
(SP) 

 Entrevista 

 Kontingent 88 (França) 

 British Oi! (Inglaterra) 

 Impacta (Inglaterra) 

 Ativista francesa 
 

 Resenha de concerto  

 Rock Contra o Comunismo  
 

 Letras de canções 

 Poder Branco (São Paulo) 

 Skrewdriver (Inglaterra) 

 Nomina Dresda (Itália) 
 

 Artigos  

 História da cultura Skinhead 
– Hooliganismo e Corte de cabelo 

 Prática de esportes 
 

 Texto de Adolf Hitler sobre escola e 
esporte 

 

 Imagens de Skinheads 
 

 Suplemento em inglês 

Raça e 
Pátria 

4 Setembro 
de 1990 

Mauá 
(SP) 

 Editorial sobre os Skinheds White 
Power 

 Entrevista 

 Vitt Agression (Suécia) 

 Peggior Amico (Itália) 

 Puro Impacta (Bélgica) 

 Artigo 

 Superioridade do branco 

 Inferioridade do negro 

 História da cultura Skinhead 

 Probreza no Nordeste 

 Secessão paulista 

 Merchandising 

 Glossário de mitologia nórdica 

Dor e 
Bandeira 

2 1990 Sumaré 
(SP) 

 Conjuntura:  

 Apartheid 

 União Soviética 

 Reunificação da Alemanha 
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 Sionismo 

 Entrevista  

 Membro do Poder Branco 
 

 Texto de Adolf Hitler - miscigenação 

Orgulho 
Paulista 

1 1992 Santo 
André 
(SP) 

 Secessão paulista 
 

 Sionismo – Protocolos 
 

 Entrevistas - 

 Grunald (Polônia) 

 Guarda de Ferro (Portugal) 

 Peggior Amico (Itália) 

 Locomotiva (São Paulo) 
 

 Tradução de letras de canções 
 

 Imagens de Skinheads 
 

 Mitologia nórdica 
 

 Conjuntura 

 Intolerância contra 
imigrantes na Itália e Alemanha 

Defesa 
Paulista 

1 1992 Limeira 
(SP) 

 Secessão paulista 

 Mitologia nórdica 

 Biografia de Napoleão Bonaparte 

 Resenha - Portugal Skins 

 Conjuntura  

 Gestão Luiza Erundina 

 Merchandising  

 Thuono Service (Inglaterra) 

 

 A publicação de artigos de autoria própria, traduções ou reproduções de artigos de 

outros skinzines e notícias viculadas pela imprensa, comentadas pelo viés White Power, 

complementava as mensagens transmitidas pelas canções de forma a ampliar o repertório 

de informações necessárias para a formação de ativistas e o esforço para legitimar seus 

mitos ordenadores. Para tanto, o quadro abaixo aglutina os assuntos apresentados nos 

skinzines utilizando com eixo de referência os mitos ordenadores: 

 

Mitos ordenadores Assuntos 
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Supremacia racial Miscigenação 

Mitologia nórdica 

Secessão paulista Secessão paulista 

Gestão da Prefeita Luiza Erundina56 

Apartheid Sul-africano 

Intolerância contra os imigrantes na Itália e 

Alemanha 

Conspiração judaica Sionismo 

Protocolos dos Sábios do Sião 

Negacionismo do Holocausto 

 

 A veiculação de entrevistas com membros de bandas e a divulgação de material de 

merchandising também eram de grande relevância, pois com isso se pretendia apresentar ao 

leitor um panorama da música White Power produzida em outros países e divulgar a cena 

paulista em âmbito internacional. 

 O artigo "Portugal Skins"57 apresenta ao leitor um histórico da cena White Power 

lusitana, enfocando características semelhantes ao caso brasileiro, ou seja, no ínicio dos 

anos 1980, tal qual no Brasil, os primeiros Skins eram "mais nacionalistas e não políticos", o 

que veio a se transformar na década de 1990, com o surgimento da banda Guarda de Ferro – 

entendo "político" como uma alusão ao White Power. Esta banda também é citada, bem 

como a banda Divisão 0, em uma entrevista concedida por um membro da organização 

grupuscular White Power portuguesa "Frente de defesa Nacional", publicada no Raça e 

Pátria58. Por fim, o skinzine Orgulho Paulista59 publicou uma entrevista da Guarda de Ferro, 

originalmente veiculada no skinzine belga Pure Impact, em que é possível verificar a 

adaptação dos axiomas White Power à realidade dos ativistas daquele país: 

  

[pergunta] Sobre o que falam as sua canções? 

                                                 

56
 Luiza Erundina foi prefeita do município de São Paulo entre 1989 e 1993, 

57
 Publicado em Defesa Paulista, que é um fanzine em circulou em São Paulo no ano de 1992 

58
 Raça e Pátria é um fanzine em circulou em São Paulo no ano de 1990 

59
 ORGULHO PAULISTA: é um fanzine em circulou em São Paulo no ano de 1992. 
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 GdF: Nossa canções falam sobre a Europa, nossa raça e origens, da 

luta do homem  branco e do modo de vida Skinhead (...)" 

 "[pergunta] Sua música ‘Portugal para os Portugueses’ no LP 

Debout 4 trata-se de imigração. Você tem problemas com 

imigrantes? 

GdF: Nós temos uma grande porcentagem de imigrantes, de todos os 

países que faziam parte de nosso império. (...) eles são um cancêr 

para o nosso país agora. Todos os países que tiveram um grande 

império colonial tem que enfrentar esses problemas agora. Para ter 

uma ideia, Portugal no século 16 havia um império maior do que o de 

Roma (Defesa Paulista, 1992). 

 

 Sobre a importância da música para os ativistas, membros da banda francesa 

Kontingent 88, em entrevista ao Raça e Pátria60, quando questionados sobre a opinião em 

relação as bandas políticas afirmam que "(...) tocar músicas com mensagens políticas tem 

um impacto muito melhor para o jovem do que uma reunião política (...)". Opinião 

semelhante é apresentada pelos membros da banda italiana Peggior Amico e da organização 

grupuscular Veneto Skinhead Front, em entrevista para a mesma edição de Raça e Pátria, ao 

afirmar que "(...) o movimento Skin com bases Nacional Socialistas representa a mais forte 

tendência juvenil, e as bandas Skins são a voz do movimento" (Raça e Pátria, 1990). 

 Anúncios de produtos de merchandising de bandas e selos fonográficos, além de 

álbuns e publicações, também eram veiculados nos skinzines paulistas. Raça e Pátria n. 

5apresenta um anúncio do selo fonográfico francês Rebelles Europeens, vendendo camisetas 

de bandas e livros. Já Orgulho Paulista, apresenta uma lista sugestões de canções White 

Power, na seção "Orgulho Paulista classifica", e resenhas de álbuns lançados. 

 Membros de bandas e editores de skinzines estrangeiros também são questionados 

nas entrevistas sobre a opinião deles em relação à cena White Power paulista, como parte 

do esforço local de obter reconhecimento e legitimidades em âmbito internacional, nesse 

processo incial de estruturação. Peter Swillen, editor do skinzine belga Pure Impact, que 

                                                 

60
 Raça e Pátria n° 03 é um fanzine em circulou em São Paulo no ano de 1990 
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afirma manter contato com o editor de Raça e Pátria, envia a seguinte mensagem para os 

Skinhedas paulistas:  

Tentem manter São Paulo branca e totalmente diferente da parte 

nordeste e norte do Brasil, São Paulo é o estado mais civilizado e 

ocidental de toda a América do Sul, e de uma economia muito forte, 

e isto não deve mudar nunca (Raça e Pátria, 1990). 

 É nesse contexto que a banda local Poder Branco/Locomotiva inicia suas atividades 

como a primeira banda Skinhead de música White Power local, como será apresentado na 

próxima seção. 

 

Trajetória da banda 

 

1.1 Locomotiva 

 

Formada no final de 1988, na região do ABC paulista, originalmente com o nome Poder 

Branco, a banda Locomotiva se considerava a primeira banda “política e racial de São Paulo” 

e White Power do Brasil. Em entrevista concedida ao skinzine inglês Impact, reproduzida no 

skinzine “Raça e Pátria”, ainda com o nome Poder Branco, seus membros explicam a escolha 

do nome por acreditarem ser o “melhor nome para expressarem o que eles eram e o que 

sentiam, orgulho de serem brancos” (Raça e Pátria n. 03, 1990). Na mesma entrevista, eles 

abordam o perfil das letras de suas canções: 

Nós cantamos sobre a supremacia branca e o NS em nossa terra, São 

Paulo, somos regionalistas. Algumas de nossas canções são: SANGUE 

E RAÇA, SANGUE EUROPEU, SÃO PAULO NAÇÃO BRANCA, RUDOLF 

HESS, VÃO EMBORA NORDESTINOS, WHITE POWER SKINHEADS, 

ROCK CONTRA O COMUNISMO e GAROTA BRANCA. Nós cantamos 

contra os nossos inimigos, como as pessoas que vem para São Paulo 

procurando por emprego, por exemplo, pessoas como os nordestinos 

(Bahia, Ceará, Pernambuco, Pará, Alagoas, Sergipe, etc...), eles são 

negros, índios e escória mestiça. A única coisa que eles fazem aqui 

são favelas, miséria, criminalidade, ignorância, inferioridade, etc... 
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Morte as raças inferiores e longa vida para a supremacia branca. Este 

cãnerr social é a causa de todos os nossos problemas, nós temos 

diferenças culturais, nós não podemos viver em uma mesma 

sociedade, pois nós queremos o nosso estado independente, uma 

nação. Outro grande inimigo é o judeu internacional, eles tem poder, 

eles são o inimigo número um da raça branca. Eles promovem a 

democracia, integração racial, direitos humanos, inflação, 

capitalismo, comunismo, e outras merdas. Eles querem nos destruir, 

dominar o mundo e foder nosso sangue branco puro com mistura 

racial (mas eles não podem misturar o fudido sangue semita), longa 

vida ao anti semitismo e gás para todos o judeus parasitas (Raça e 

Pátria, 1990).61 

 

Em meados de 1991, alegando problemas com a polícia, a banda anuncia em “Raça e 

Pátria” n° 4 a mudança de nome de para Locomotiva. A justificativa para a escolha do novo 

nome foi “inspirado na locomotiva do Brasil, apelido que São Paulo sustenta por ser o estado 

mais avançado do país e carregar o Brasil nas costas” (Almeida, 2004). Apesar do nome 

menos agressivo, as diretrizes da banda foram mantidas, conforme apresentado em uma 

entrevista concedida ao Orgulho Paulista, em 1992: 

 

[pergunta] 8- Quais as visões da banda em relação à Raça Branca 

em SP, no mundo? 

L: A Raça Branca está em vias de extinção no mundo, para a 

sobrevivência da cultura, das tradições e da espécie, os 

cruzamentos interraciais devem parar, vemos muitos antropólogos 

preocupados com a sobrevivência dos indígenas, tudo bem... mas e 

quanto a Raça Branca? 

[pergunta] 9 - Que você tem a dizer sobre gangues paralelas, 

comunistas, judeus, homossexuais, noerdestinos etc... todas as 

escórias que atrapalham o grande desenvolvimento de São Paulo? 

                                                 

61
 Apud Almeida, 2004 
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L: Gangues paralelas: Skinhead é o único verdadeiro, é o Poder! 

Comunistas: atraso de vida. Já era!! 

Judeus: nada contra o povo judeu, mas o sionismo62 é realmente 

muito maléfico, são racistas contra aqueles que não são judeus, 

realmente querem conquistar o mundo. 

Homossexuais: Seres desprezíveis, sem moral. 

Nordestinos: acho que devem permanecer no nordeste e não vir 

para SP, pois aqui só vão achar infelicidade e os nordestinos que 

estão aqui deveriam serem todos devolvidos à suas terras. Para o 

bem geral (Raça e Pátria n° 4, 1990). 

 

A banda participou de duas Gigs, de acordo com entrevista ao skinzine Orgulho Paulista. 

A primeira em Santo André, em dezembro de 1989, e a outra em Jundiaí, em 1991. O 

skinzine “Raça e Pátria” n° 3 apresenta uma resenha do primeiro evento, batizado com o 

nome de Rock Contra o Comunismo, que, segundo a resenha, reuniu Skinheads de várias 

cidades do Estado de São Paulo para assistir à primeira apresentação pública da banda 

(Almeida, 2004). A limitada quantidade de Gigs estava associada ao perfil racista abordado 

nas letras da banda e na violência pública, implicando também a dificuldade de realizar a 

distribuição de seus álbuns e itens de meschandising em lojas de música convencionais. A 

alternativa para este último problema era criar sua própria rede de distribuição, intitulada 

Raça e Pátria Produções, pois, já no final da década de 80, havia se consolidada uma rede de 

informação White Power alternativa na Europa, no qual eram comercializados discos, 

roupas, skinzines, livros e material autoral da banda.  

De acordo com a biografia da banda publicada no album coletâne We will never die - 

volume 2 (Nordisk, 1999), a banda encerrou suas atividades em 1993 por causa da "opressão 

policial", mas suas canções continuaram a ser veiculadas em álbuns posteriores, 

demonstrando sua importância para a cena nacional. 

 

 

 

                                                 

62
 Grifo da publicação original. 



 

165 

Produção Fonográfica 

 

1.1.1 Locomotiva demo tape 

Documento: Álbum solo 

Forma Demonstração 

Selo fonográfico: Autoproduzido 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo 

Código do Selo Fonográfico: Sem código 

Ano: 1991 

Canções: 1.1.1.1 Sangue e raça 

1.1.1.2 Futebol 90 

1.1.1.3  Vida longa Klan 

 

O Album Locomotiva demo tape foi o primeiro registro de uma banda White Power 

brasileira. Trata-se de um álbum muito raro e não foi possível obter uma cópia para 

aprofundar a análise sobre a autoria do design gráfico e mais informações sobre o selo 

fonográfico. Estas canções foram obtidas durante o trabalho de campo, na década de 1990, 

por meio um antigo ativista do Poder Branco Paulista que providenciou uma cópia em fita 

cassete.  

 

1.1.2 São Paulo Pátria 

Documento: Álbum solo 

Formato: Meio magnético (Fita Cassete) 

Selo fonográfico: Raça e Pátria produções 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo 

Código do Selo Fonográfico: Sem código 

Ano: 1992 

Canções: 1.1.2.1 Sangue e raça 

1.1.2.2 São Paulo Pátria 

1.1.2.3 Skinheads 

1.1.2.4 Rock contra o comunismo 
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1.1.2.5 Futebol 90 

1.1.2.6 Botas e suspensórios 

 

 O álbum São Paulo Pátria foi o segundo registro da banda, com um novo membro 

nos vocais e alterações na letra da canção Sangue e Raça. Trata-se de outro álbum muito 

raro e não foi possível obter uma cópia para aprofundar a análise sobre a autoria do design 

gráfico e mais informações sobre o selo fonográfico. Estas canções também foram obtidas 

durante o trabalho de campo, na década de 1990, por meio um antigo ativista do Poder 

Branco Paulista, que providenciou uma cópia em fita cassete. 

 

1.1.3 Blood and Honour 

Documento: Álbum split 

Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - CDR) 

Forma Oficial 

Selo fonográfico: Imperium Records 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo 

Código do Selo Fonográfico: Sem código 

Ano: 1997 

Canções: 1.1.3.1 Marchando sobre o Holocausto (Evil) 

1.1.3.2 A southern war fromm the winter´s 

march(Evil) 

1.1.3.4 Sangue e raça (Locomotiva) 

1.1.3.5 Futebol 90 (Locomotiva) 

1.1.3.6 Botas e suspensórios (Locomotiva) 

 

 O album Blood and Honour Terceiro registro da banda, limitado a cem cópias, Blood 

and Honour foi compartilhado com a banda Evil, uma banda que se autodefine com Black 

Metal Nacional Socialista, ou seja, ela não é Skinhead, apesar de se identificar com a causa 

da supremacia branca. Porém, por não serem o foco dessa investigação, bandas que não se 

autodenominam Skinhead não serão abordadas. O título do álbum é uma referência às duas 
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palavras recorrentes do vocabulário White Power, o sangue e a honra, além de ser o nome 

da primeira organização grupuscular Skinhead, a inglesa Blood and Honour. 

 

 

Figura 26 Capa do álbum Blood and Honour  

 

Figura 27 Contra capa do álbum Blood and Honour 

 

 

Figura 28 Rótulo do Compact Disc do álbum Blood and Honour 
 

 Não há informações sobre a autoria do design gráfico. A ilustração da capa, 

produzida por meio da técnica de serigrafia, apresenta um cavaleiro, mas não é possível 

identificar mais informações, bem como não há informações a respeito do selo fonográfico. 

As canções da banda que constam nesse álbum foram extraídas do primeiro registro 

fonográfico da banda. 
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1.1.4 We will never die  - volume 2 

Documento:  Álbum coletânea 

Formato: Meio ótico (compact disc) 

Selo fonográfico: Nordisc Records 

Local do Selo Fonográfico: Holanda 

Código do Selo Fonográfico: Nordica 004 

Ano: 1999 

Canções: 1.1.4.1 Nationaler Widerstand (Sturmtrupp) 

1.1.4.2 Razor 

1.1.4.3 Politike (Razor) 

1.1.4.4 Nackte Gewalt (Kampfzone) 

1.1.4.5 Fraction (Kampfzone) 

1.1.4.6 Ticket (Fraction) 

1.1.4.7 Working Class Awake (Cause Of Honour) 

1.1.4.8 Defender (Cause Of Honour) 

1.1.4.9 Proud As A Lion (Marching On Public) 

1.1.4.10 Skinhead Style (The Gits) 

1.1.4.11 Espoir (Last Hope) (The Gits) 

1.1.4.12 Tempo Neo-liberais (D.A.) 

1.1.4.13 Expansão Comunista (D.A.) 

1.1.4.14 - ErőszakCsak Álom (Romantikus) 

1.1.4.15 Rock Hudson's Dead (The Disturbed ) 

1.1.4.16 Shaggy Shagged Thelma (The Disturbed ) 

1.1.4.17 Pour L'attaque (CrucifiésPrét) 

1.1.4.18 Et Félicité (CrucifiésPrét) 

1.1.4.19 Walhalla (Chaoskrieger) 

1.1.4.20 Futebol 90 (Locomotiva) 

1.1.4.21 Rock Contra O Comunismo (Locomotiva) 

1.1.4.22 Życie (Nowy ŁadNasze) 

1.1.4.23 Pederast, Stop (Nowy ŁadNasze) 

 

https://www.discogs.com/artist/1567014-Sturmtrupp
https://www.discogs.com/artist/2358188-Razor-88
https://www.discogs.com/artist/368194-Kampfzone
https://www.discogs.com/artist/368194-Kampfzone
https://www.discogs.com/artist/2358193-Cause-Of-Honour
https://www.discogs.com/artist/2124876-Romantikus-Er%C5%91szak
https://www.discogs.com/artist/2358196-Nowy-%C5%81ad
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 O album We will never die  - volume 2 é o quarto registro fonográfico da banda, 

desta vez em um álbum coletânea internacional, compartilhado com bandas francesas, 

polonesas, alemãs, sévias e francesas. O título do álbum é uma expressão utilizada em tom 

de desafio àqueles que são considerados inimigos, novamente fortalecendo a ideia de 

unidade da rede internacional de ativismo White Power. 

 
Figura 29 Capa do álbum  We will never die (volume2)  

Figura 30 Contra capa do álbum We will never die 
(volume2) 

 

 
Figura 31 Anverso do fundo de  caixa do álbum We will 
never die (volume2) 

 
Figura 32 Verso do fundo de caixa do álbum We will never 
die (volume2) 
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Figura 33 Rótulo do Compact Disc do álbum We will never die (volume2) 

 

 

 A autoria do design gráfico da capa é uma parceria entre Ronald S. e Silvio, embora 

não sejam mencionadas outras informações a seu respeito. A capa e contracapa apresentam 

a fotografias de Skinheads, sem identificar suas identidades ou o contexto de produção, e o 

interior do booklet apresenta, em inglês, pequenas biografias das bandas, algumas com as 

respectivas imagens dos músicos e explicação sobre o significado das canções que fazem 

parte do álbum. No caso da Locomotiva, são apresentadas informações biográficas que não 

destoam daquelas publicadas nos skinzines enquanto estava na ativa, e uma breve 

explicação sobre cada canção. Futebol 90, por exemplo, trata de "hooliganismo, diversão, 

tatuagem bebidas alcoólicas e muito futebol", enquanto Rock Contra o Comunismo "manda 

os comunistas ao inferno, pois eles assassinam o Estado de São Paulo com suas besteiras". A 

banda menciona nos agradecimentos o proprietário da Nordisc Records, membros veteranos 

do Poder Branco Paulista e "todas as pessoas que nos conhecem na Europa e América do 

Norte". 

 O selo fonográfico Nordisc, localizado na Holanda, de acordo com o sítio Discogs, 

atuou entre os anos de 1997 e 2006 e conta em seu portfólio com 15 lançamentos, entre 

álbuns solos e álbuns coletâneas. 

 

1.1.5 Locomotiva 1987 - 2003 

Documento:  Álbum antologia 
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Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - CDR) 

Selo fonográfico: Totenkopf Records 

Local do Selo Fonográfico: [São Paulo] 

Código do Selo Fonográfico: Sem código 

Ano: 2003 

Canções: 1.1.5.1 Sangue e raça 

1.1.5.2 São Paulo Pátria 

1.1.5.3  Skinheads 

1.1.5.4  Futebol 90 

1.1.5.5  Rock contra o comunismo 

1.1.5.6  Botas e suspensórios 

1.1.5.7  Sangue e raça 

1.1.5.8  Futebol 90 

1.1.5.9 Longa vida Klan 

 

 O álbum Locomotiva 1987 – 2003 é o quinto registro fonográfico da banda, 

contendo todas as canções de seus dois primeiros álbuns. Não há informações sobre a 

autoria do desgin gráfico. A ilustração da capa apresenta uma Fascio Littoro, símbolo do 

fascismo italiano, ladeado por louros da vitória, e a contracapa apresenta uma reprodução 

de um cartaz de convocação do período da Revolução Constitucionalista de 1932, indicando, 

em primeiro lugar, a cautela na utilização de simbologia proibida pela legislação, e em 

segundo lugar, a construção por parte da banda de uma memória dos supostos objetivos 

separatistas do movimento de 1932. Também não há informações a respeito do selo 

fonográfico Totenkopf Records. 
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Figura 34 Capa do álbum Locomotiva 1987 -2003 

 
Figura 35 Contra capa do álbum Locomotiva 1987 -2003 

 

 
Figura 36 Anverso do fundo de  caixa do álbum 
Locomotiva 1987 -2003 

 
Figura 37 Rótulo do Compact Disc do álbum Locomotiva 1987 -
2003 

 

Repertório 

 

1.1.1.1 Sangue e Raça 

Forma arquivística: Demonstração Função: Motivação 

Temática: Lealdade Idioma: Português 

Letra: Poder Branco Arranjo musical: Poder Branco 

Melodia: Poder Branco Ano de gravação: Década de 1980 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 05 s Tonalidade: Sol maior 
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Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 10 

 

   

Letra  Descrição 

- Entrada da banda 

Sangue e raça querida São Paulo 

Honro a minha estirpe a estirpe branca 

Do sangue nobre justo e glorioso 

Glorioso valioso como a Hakenkreuz 

Poder autoridade e determinação 

Pilares de uma forte uma grande nação 

Submetidos aos desejos de uma nobre bandeira 

A bandeira nacional nacional socialista 

Estrofe 1A 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca senhora da terra 

Sou um aristocrata um superior  

E a raça branca senhora da terra 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Branco branco alegre eu sou por ser 

Cultura e antepassados sois meu ideal 

Supremacia corre em minhas veias 

White Pride White Passion White Revolution 

Erga a sua cabeça e mostre o seu orgulho 

Você também é branco você é paulista 

A nossa pátria é apenas São Paulo 

São Paulo branca limpa e Nacional Socialista 

Estrofe 1B 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca senhora da terra 

Sou um aristocrata um superior  

E a raça branca senhora da terra 

Refrão 1A 
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- Solo de guitarra 

Sangue e raça querida São Paulo 

Honro a minha estirpe a estirpe branca 

Do sangue nobre justo e glorioso 

Glorioso valioso como a Hakenkreuz 

Poder autoridade e determinação 

Pilares de uma forte uma grande nação 

Submetidos aos desejos de uma nobre bandeira 

A bandeira nacional nacional socialista 

Estrofe 1A 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca senhora da terra 

Sou um aristocrata um superior  

E a raça branca senhora da terra 

Refrão 1A 

- 
Solo de guitarra / 

Final 

 

1.1.1.2 Futebol 90 

Forma arquivística: Demonstração Função: Homenagem 

Temática: Estilo de vida Idioma: Português 

Letra: Poder Branco Arranjo musical: Poder Branco 

Melodia: Poder Branco Ano de gravação: Década de 1980 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 5 min 10s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

   

Letra  Descrição 

- Locução de jogo de futebol 
- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

O relógio já aponta dez horas        Estrofe 1A 
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O sol forte invade o meu quarto 

Pelas frestas da janela de alumínio        

É domingo dia de folga e alegria 

- Ponte 

Almoço tomo um banho e me preparo          

Os camaradas já estão em casa 

Pegamos algum álcool para levar         

Hoje é dia de ação é dia de futebol 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Camiseta do clube tatuagens à mostra        

O soco inglês também está comigo  

Cantarolando vamos chegando ao estádio          

Deixando alguns feridos pelo caminho 

Estrofe 1C 

- Ponte 

- Solo de guitarra 

- Ponte 

O jogo já está para começar          

E a emoção aumenta a cada minuto 

Pela vitória do nosso time         

Salve o nosso grande futebol 

Estrofe 1D 

- Ponte 

Futebol 90 90 90 Final 

 

1.1.1.3 Vida Longa Klan 

Forma arquivística: Demonstração Função: Homenagem 

Temática: 
Organização 

grupuscular 
Idioma: Português 

Letra: Poder Branco Arranjo musical: Poder Branco 

Melodia: Poder Branco Ano de gravação: Década de 1980 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 5 min 10s Tonalidade: Dó maior 
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Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 10 

 

   

Letra  Descrição 

- 
Entrada de contrabaixo e 

bateria 

- Entrada da banda 

Lá vem ele trajando um manto branco 

Ao cair da noite empunhado uma tocha ardente 

A todos causando um enorme espanto 

Cavalgando em seu cavalo potente 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Cristão devotos para o judaísmo combater 

Irmandade branca todos juntos para vencer 

O Ocidente e o clarão da cruz lhe fez brilhar 

Pela pureza racial e por sua América lutar 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Ku Klux Klan essa é a nossa homenagem 

Vida longa à Klan 

Dedicamos a nossa mensagem 

Refrão 1A 

- Ponte 

Ku Klux Klan isto significa simplesmente respeito 

Onde o homem branco impõe o seu direito 

Negros mestiços e judeus seu futuro está o laço  

O cavaleiro branco fará o seu corpo em pedaços 

Estrofe 1C 

- Ponte 

A gota de sangue é o símbolo da Klan 

O sangue de Cristo e da civilização cristã 

A cruz em fogo é o ganhamento da cruz 

Sua sagrada doutrina cheia de luz 

Estrofe !D 

- Ponte 

Ku Klux Klan essa é a nossa homenagem 

Vida longa à Klan 
Refrão 1 A 



 

177 

Dedicamos a nossa mensagem 

- Solo de guitarra 

 

1.1.2.1 Sangue e raça 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Lealdade Idioma: Português 

Letra: Locomotiva Arranjo musical: Poder Branco 

Melodia: Poder Branco Ano de gravação: Década de 1980 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 05 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 10 

 

   

Letra  Descrição 

- Entrada da banda 

Sangue e raça querida São Paulo 

Honro a minha estirpe a estirpe branca 

Do sangue nobre justo e glorioso 

Glorioso valioso como a Hakenkreuz 

Poder autoridade e determinação 

Pilares de uma forte uma grande nação 

Submetidos aos desejos de uma nobre bandeira 

A bandeira nacional nacional socialista 

Estrofe 1A 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca orgulho da terra 

Sou um operário ou sou um doutor  

E a raça branca orgulho da terra 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Branco branco alegre estou sou por sê-lo 

Cultura e antepassados devo resguardar 

Identiddade é muito importante 

Estrofe 1B 
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White Pride White Passion White Revolution 

Erga a sua cabeça e mostre o seu orgulho 

Você também é branco você é paulista 

A nossa pátria é apenas São Paulo 

São Paulo da garoa e os três Estados sulistas 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca orgulhoda terra 

Sou um operário ou sou um doutor  

E a raça branca orgulho da terra 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça querida São Paulo 

Honro a minha estirpe a estirpe branca 

Do sangue nobre justo e glorioso 

Glorioso valioso como a Hakenkreuz 

Poder autoridade e determinação 

Pilares de uma forte uma grande nação 

Submetidos aos desejos de uma nobre bandeira 

A bandeira nacional nacional socialista 

Estrofe 1A 

- Solo de guitarra 

Sangue e raça São Paulo pátria 

E a raça branca orgulho da terra 

Sou um operário ou sou um doutor  

E a raça branca orgulho da terra 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra / 
Final 

 

1.1.2.2 São Paulo Pátria 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica social 

Temática: Migração Idioma: Português 

Letra: Locomotiva Arranjo musical: Locomotiva 
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Melodia: Locomotiva Ano de gravação: Década de 1980 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: Ré maior Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de 

compasso: 
4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

 

   

Letra  Descrição 

- Entrada da banda 

Livre de um peso morto  o Brasil  uma nação irá nascer 

Os estados sulistas  ligados a esta pátria floresceu 

Sustentamos todo o Brasil e não queremos prosseguir 

Nosso Estado e o povo paulista  não precisam do país 

Estrofe 1A 

São Paulo dos paulistas  

São Paulo poderosa  

São Paulo independente  

Primeiro mundo agora 

Refrão 1A 

- Ponte 

Diferentes culturalmente  o paulista e o brasileiro 

Diferentes socialmente  o sulista e o brasileiro 
Estrofe 1B 

- Ponte 

Diferenças de etnias são visíveis e marcantes 

Independência e liberdade  à nossa terra da garoa 
1B 

São Paulo pátria nossa   

São Paulo nossas terras 

São Paulo dos paulistas  

Separatismo já 

Refrão 1B 

- Solo de guitarra 

São Paulo dos paulistas  

São Paulo poderosa  

São Paulo independente  

Primeiro mundo agora 

Refrão 1B / Final 
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1.1.2.3 Skinheads 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Locomotiva Arranjo musical: Locomotiva 

Melodia: Locomotiva Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 46 s Tonalidade: Mi  menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 10 

 

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Nossa honra, lealdade, violência e agressão 

Jovens agora saudando a nova ordem  Sieg Heil 

Sobre Mein Kampf juramos lealdade. 

Adolf Hitler somos  seu es tandarte 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Skinheads White Power Refrão 1A 

- Ponte 

Vivos na Europa e, também, na nossa América 

Andem pelas ruas por amor a sua pátria 

Com a cabeça bem erguida empunhando uma bandeira. 

(...) e ativistas relembrando as SA. 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Juventude inconformada com os problemas de sua pátria 

Esmagando as oposições sem piedade 

Com a cabeça bem raspada e a pele branca tatuada 

Estrofe 1C 

Skinheads, Skinheads way of life. Refrão 1A 

- Ponte 

Skinheads White Power Refrão 1A 

- Ponte / Final 
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1.1.2.4 Rock contra o comunismo 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Comunismo Idioma: Português 

Letra: Locomotiva Arranjo musical: Locomotiva 

Melodia: Locomotiva Ano de gravação: Década de 1980 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 05 s Tonalidade: Sol maior / Mi maior 

Fórmula de 

compasso: 
4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 10 

 

   

Letra  Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Rock contra o comunismo somos a voz da razão da razão 

Repudiamos todas as tendências de esquerda 

Vermelhos farsantes deixam São Paulo ferida 

A Vejam a Praça da Sé  e o Largo 13 de Maio 

Estrofe 1A 

Rock contra o comunismo  queremos organização 

contra o comunismo  CCC cadê você 

Cadê você 

Refrão 1A 

- Ponte 

Migração interna  deveria ser controlada  

Mas ao invés as esquerdas lhes dão o apoio 

PT CUT PCB  ao inferno com suas besteiras 

Não acreditamos  em falsas ideologias 

Estrofe 1B 

Rock contra o comunismo  queremos organização 

Rock contra o comunismo  CCC cadê você 

Cadê você 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

- Ponte 

Rock contra o comunismo  queremos organização Refrão 1A / Final 
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Rock contra o comunismo  CCC cadê você 

Cadê você 

 

1.1.2.5 Futebol 90 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Estilo de vida Idioma: Português 

Letra: Poder Branco Arranjo musical: Poder Branco 

Melodia: Poder Branco Ano de gravação: Década de 1980 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 5 min 10s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de 

compasso: 
4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Não há alterações na letra ou arranjo musical, apenas troca de 

vocalista. 

 
 

Letra  Descrição 

- Locução de jogo de futebol 
- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

O relógio já aponta dez horas        

O sol forte invade o meu quarto 

Pelas frestas da janela de alumínio        

É domingo dia de folga e alegria 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Almoço tomo um banho e me preparo          

Os camaradas já estão em casa 

Pegamos algum álcool para levar         

Hoje é dia de ação é dia de futebol 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Camiseta do clube tatuagens à mostra        

O soco inglês também está comigo  
Estrofe 1C 
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Cantarolando vamos chegando ao estádio          

Deixando alguns feridos pelo caminho 

- Ponte 

- Solo de guitarra 

- Ponte 

O jogo já está para começar          

E a emoção aumenta a cada minuto 

Pela vitória do nosso time         

Salve o nosso grande futebol 

Estrofe 1D 

- Ponte 

Futebol 90 90 90 Final 

 

1.1.2.6 - Botas e suspensórios 

Forma arquivística: Demonstração Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Locomotiva Arranjo musical: Locomotiva 

Melodia: Locomotiva Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Violão; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 46 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 10 

 

Letra Descrição 

- Entrada do violão 

- Entrada da banda 

68 na Inglaterra Skinheads dominavam 

Pelas ruas da cidade futebol só massacravam 

Suspensórios e coturnos braços fortes tatuados 

Violentos e raspados orgulhos e folgados 

Estrofe 1A 

Skinheads Skinheads em um trata de rua 

Skinheads Skinheads dentro dos bares 

Skinheads Skinheads fazendo tatuagem 

Refrão 1A 
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Skinheads Skinheads 

- Ponte 

A politica chegou e entre os Skinheads ficou 

Pela pátria pela raça todos juntos em uma marcha 

Pela França pela Itália nos States e na Austrália 

Em São Paulo na Alemanha na Suéci e Grã Bretanha 

Estrofe 1B 

Skinheads Skinheads em um protesto de rua 

Skinheads Skinheads é um ativista político 

Skinheads Skinheads é um estilo de vida 

Skinheads Skinheads 

Refrão 1A 

- Solo de violão 

Skinheads Skinheads  Ponte (4x) 

- Solo de violão / 
Final 
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2.0 - Divisão (D18) 

 

Caracterização da organização 

 

A Divisão, ou D18, foi uma organização grupuscular criada no Estado de São Paulo em 

meados da década de 1990 (e atuante até o início dos anos 2000), por ativistas dissidentes 

do Poder Branco Paulista (1988-1993). O significado de seu nome denota a postura belicista 

da organização63 e a lealdade a Adolf Hitler64, personalidade cultuada como líder político e 

espiritual. Um de seus slogans define com precisão o ethos da organização: “Nossa raça é a 

nossa religião!”65. 

Em seu manifesto político, publicado na revista norte-americana Route 88, seus 

fundadores apresentam a D18 como o resultado do processo de seleção entre quadros do 

Poder Branco, aglutinando os ativistas realmente comprometidos com a proposta de 

constituir uma organização “pró-branco” em âmbito local: 

 

Em meio às constantes dificuldades, o PODER BRANCO vai adquirindo 

solidez e estruturação organizacional. Gradativamente, os elementos 

fracos de espírito, covardes, oportunistas, rebeldes de final de 

semana e outras nulidades, vão sendo expelidos. Com diretrizes 

objetivas e o propósito claro da incondicional luta pela Sobrevivência 

Branca, aprimoramento e expansão racial, surge a Divisão 18 66 

 

A organização pretendia entrar em sintonia com o novo tipo de proposta de 

organização racialista grupuscular que ganhava força nos anos 1990 e se articulava em rede 

por todo o mundo. Esta focava na formação teórica da militância, na disciplina 

                                                 

63
 Divisão é o nome dado a um dos estamentos de um exército. 

64
 O número 1 é uma referência à letra A e o número 8, à letra H, iniciais do nome de Adolf Hitler. 

65
 Para maiores informações ver ALMEIDA, Alexandre de. Mapeamento de organizações grupusculares 

Skinheads brasileira a partir da análise tipológica de seus documentos sonoros: o caso da “Divisão 18”. VII 
Congresso Internacional de História, Universidade Estadual de Maringá. Maringá/ Paraná. de 6 a 9 de out . 
2015. Acesso em 20/11/2015. 
66

 Informação retirada do documento DIVISÃO 18. Manifesto da Divisão 18. Disponível em: 
<http://www.paganfront.com/combat/ideology.html.>. Acesso em: 08 abr. 2001. 
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organizacional, no rigor em relação a “pureza racial” de seus ativistas e na prática de 

ativismo do tipo “Ação Direta”, em prol da “Revolução Branca”.  

Por este motivo, a D18 postulava ser uma organização Skinhead paramilitar, 

composta por uma elite de ativistas Nacional Socialistas, intelectual e fisicamente 

disciplinados, aptos para o confronto no campo das ideias e nas ruas, como afirma um de 

seus membros ao sítio Front 14: 

 

Tenho 25 anos e sou um ativista WP/NS desde 1992. Eu não 

considero o Nacional Socialismo uma simples doutrina política, mas a 

VERDADEIRA ideia revolucionária da Filosofia de Vida Ariana. Por esta 

razão, sou Nacional Socialista full time! Com relação aos esportes, 

considero que o desenvolvimento físico é o melhor caminho para 

manter o corpo e a mente saudáveis, isto é, além da leitura, 

geralmente pratico musculação e kickboxing (me preparando e 

aguardando, ansiosamente, pelo DIA DO JULGAMENTO)”67  

 

Alguns autores que compunham a base da formação intelectual e doutrinária dos 

ativistas foram identificados no corpus documental analisado. São eles: David Myatt e David 

Lane (sobre o tema conscientização racial), Edward Fields (sobre o tema anti-

homossexualidade), Gustavo Barroso (sobre tema do complô judaico/maçônico) e S.E. 

Castan e Sérgio de Oliveira (sobre o tema da negação do Holocausto, a “Nova Ordem 

Mundial” sionista e a reabilitação do Nacional Socialismo). 

Os objetivos da D18 são duas ideias comuns a este tipo de organização: a 

“conscientização racial” e a “revolução branca mundial”, adaptados a realidade local: 

 

 Libertação do homem branco e a consolidação de um território ocupado 

exclusivamente por euro-descendentes, formada por São Paulo e a região Sul do 

Brasil, a “Nova Europa”, onde acreditavam ser possível a preservação “da cultura 

e das tradições ancestrais”68.  

                                                 

67
 Informação retirada do documento DIVISÃO 18. Depoimento de membro. Disponível em: 

<www.front14.org/vnat/brigadans.htm>. Acesso em: 12 out. 2000. 
68

 idem Divisão 18. 
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 Luta contra a integração racial e a sociedade multicultural, promovida pelo 

Sionismo internacional, o principal inimigo da organização.69  

 

Para se tornar um ativista da D18 era preciso um convite de um membro efetivo, a 

partir do que o neófito passaria a ser considerado “recruta”. A ele era exigida a 

“comprovação” da ascendência europeia, por meio da apresentação de cópias de seus 

documentos de identidade e de seus pais, além de ser necessário passar por um longo 

estágio probatório, no qual se observaria algumas características de conduta primordiais 

para a sua aceitação como membro efetivo: a abstinência de consumo de entorpecentes e 

bebidas alcoólicas, o interesse e empenho em conhecer a doutrina Nacional Socialista 

adotada pela organização, a prática de artes marciais, a submissão à hierarquia interna e, 

especialmente, a disposição para o ativismo de rua 
70. 

A exigência da participação do neófito no ativismo de rua se configurou como o 

critério mais efetivo para observar o nível do seu comprometimento com a organização e 

uma forma de distingui-lo dos indivíduos classificados como oportunistas, aventureiros e 

“agentes infiltrados” pertencentes a outras organizações ou ao Estado71.  

O ativismo, nesse sentido, criava laços de lealdade e também de cumplicidade, 

fortalecendo o “espírito de corpo” da organização. Vale ressaltar que no período de atuação 

da D18, mais especificamente em 1997, foi sancionada a Lei 9459, criminalizando a 

divulgação do Nazismo e o uso de simbologias referentes a ele em território nacional, 

tornando o processo seletivo mais rigoroso e demorado. 

Os tipos de ativismo praticados pela D18 identificados, que serão descritos com mais 

detalhes posteriormente, foram: 

- Venda de material destinado a formação doutrinária e indumentária pela 

microdistribuidora Werewolf Services. Sua lista de produtos incluía livros publicados pela 

Editora Revisão, diversos produtos produzidos pelo NSDAP/AO (roupas, bandeiras, livros, 

bottons e chaveiros), fanzines e revistas e CDs musicais produzidos por selos fonográficos 

internacionais e pelo seu selo fonográfico, a “Divisão 18 Productions”. 

                                                 

69
 Idem Divisão 18. 

70
 (informação verbal) De acordo com os relatos obtidos durante o trabalho de campo. 1999 . 

71
 (informação verbal) De acordo com os relatos obtidos durante o trabalho de campo. 1999. 
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- Campanhas do tipo “Ação Direta”, como colagem de cartazes e distribuição de 

panfletos com o objetivo de divulgar a sua agenda política, quais sejam:  

 

- Campanha “Orgulho Branco”, promovida em parceria com a organização 

homônima portuguesa.  

- “Ação de Protesto contra o Homossexualismo”, utilizando o pseudônimo de 

“Frente Anti-Caos” (FAC).  

- Apoio aos seus aliados considerados “Presos Políticos” ou “perseguidos 

Políticos”: Marcus Bichoff (Alemanha) e Hans Jorg Schimanek (Áustria), no 

primeiro caso, e S. E. Castan (Brasil), no segundo. 

- Promoção de GIGs. Eventos musicais com o objetivo de promover 

concomitantemente socialização e formação doutrinária: “Adolf Hiltler Gig 109 

yF”72 e “Adolf Hitler Gig 110 yF”.- Disseminação da doutrina e agenda política por 

intermédio de sua banda oficial, a Brigada NS. 

 

Esta última forma de ativismo obteve maior amplitude, ajudando a projetar a 

organização internacionalmente e a garantir reconhecimento e legitimidade por parte de 

outras organizações ao redor do mundo.  

A D18 encerrou suas atividades no início dos anos 2000, após um lento processo de 

decréscimo de ativistas, em função de diversos motivos. Uma parcela dos membros da 

organização se integrou a uma nova, embora natimorta, organização grupuscular 

brasileira73, encabeçada pelos “Carecas do ABC” e “Carecas de Niterói”, que, por sua vez, 

integrariam a rede internacional de organizações grupusculares da direita radical chamada 

International Third Position Outros membros, por questões profissionais, decidiram emigrar 

                                                 

72
 yF é a abreviação para a expressão “Years of Fuher”. 

73
 (informação verbal) De acordo com os relatos obtidos durante o trabalho de campo. Em 1999, dissidentes da 

D18 participaram do evento de confraternização dos “Carecas do ABC”, o “Dezembro RAC” (sigla para o a 
expressão inglesa Rock Against Communism), dispostos a integrar a nova organização. No mesmo evento, 
estavam presentes três italianos (ligados ao partido italiano Forza Nuova) e um alemão, todos membros da 
International Third Position, que proferiram uma palestra aos presentes, incluindo Skinheads de Niterói (RJ) e 
Brasília (DF), sobre o histórico da rede e suas diretrizes doutrinárias. Os três italianos, também, eram membros 
da banda de “rock identitário” Londinium SPQR e, junto com a banda brasileira Bandeira de Combate, iriam 
realizar um show musical no dia evento. 
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para os Estados Unidos e a Europa. Também ocorreram divergências internas, de cunho 

pessoal, motivando a saída de membros.74 

O derradeiro motivo para forçar os membros restantes à decisão de extinguir a 

organização foi a intensa repressão policial a todos os grupos Skinheads, no início da década 

de 2000, devido à comoção e à pressão social em repúdio ao assassinato de Edson Néris por 

membros da organização grupusuclar “Carecas do ABC”, na Praça da República (São 

Paulo/SP), por este ser identificado como homossexual75. 

 

As campanhas de Ação Direta da D18 

 

 Orientações para a prática de Ação Direta 

 

Uma das referências para a compreensão do modus operandi de Ação Direta da 

Divisão 18 foram as prescrições elaboradas pela organização grupuscular (embora se auto-

intitulasse um partido político) White Power norte-americana NSDAP/AO. Tais prescrições 

são apresentadas no documento intitulado “Como distribuir propaganda... 

EFICIENTEMENTE” (Divisão 18, 1999), adaptado à realidade brasileira. 

Tais prescrições tinham a finalidade de orientar os ativistas sobre a forma mais 

eficiente de distribuir material “pró-branco” clandestinamente. De acordo com o 

documento, qualquer tipo de ação dessa natureza poderia ser realizado individualmente, 

fosse por um “lobo solitário” ou coletivamente, na forma de “células” de ativistas. As formas 

mais eficientes alcançar o público-alvo eram: 

A Direta, distribuindo propaganda em locais estratégicos, possivelmente frequentado 

por potenciais ativistas. 

A Indireta, atraindo a cobertura midiática a partir da realização de uma ação, visando 

a atingir um número maior de possíveis simpatizantes. Nesse caso, toda e qualquer menção 

à causa White Power era vista como “propaganda gratuita”, pois mesmo sendo uma 

cobertura midiática negativa não deixava de ser uma oportunidade para obter visibilidade.  

Essas modalidades de ativismo deveriam obedecer a duas regras: a persuasão e a 

discrição. 

                                                 

74
 (informação verbal) De acordo com os relatos obtidos durante o trabalho de campo. 2000. 

75
 (informação verbal) De acordo com os relatos obtidos durante o trabalho de campo. 1999. 
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A primeira regra determina que o real foco da distribuição de propaganda é 

publicizar a existência do “Poder Branco” e de pessoas dispostas a trabalhar por ele – para, 

segundo o documento, persuadir “nossos (as) irmãos (ãs) Brancos (as)” a apoiá-lo – e, se 

possível, recrutá-las, ampliando os quadros e a rede de ativistas. Nesse sentido, o ativista 

deveria se esforçar para causar uma boa impressão aos possíveis simpatizantes, em vez de 

promover ações de provocação contra os “não-brancos” e “desperdiçar preciosos materiais 

contra inimigos sub-humanos”  

A segunda regra reforça a necessidade da discrição na realização de atividades de 

distribuição de propaganda. O argumento principal para tal regra é a crença de que a 

liberdade de expressão no Brasil é relativa, isto é, ela está garantida na Constituição Federal, 

mas não garante, de fato, a liberdade de atuação dos grupos “pró-brancos”; pelo contrário, 

perseguem os ativistas por meio da aprovação de “leis anti-brancas (convenientemente 

chamadas de leis antirracistas ou antidiscriminação) de modo a reprimir toda e qualquer 

forma de exaltação do Orgulho Racial Branco”  

As ações clandestinas seriam então o modo mais eficiente de manter a “dedicação, a 

persistência e astúcia dos camaradas locais”, de não despertar suspeitas e comprometer os 

autores e, principalmente, de evitar que os “inimigos” compreendessem as regras e 

objetivos das ações, sem deixar de sentir os efeitos do ativismo. O mote para esse tipo de 

ação era “andar ao sol, sem projetar sombras...”  

O documento inicia indicando alguns locais onde se podem obter bons resultados 

com a distribuição de propaganda, como livrarias e bibliotecas. O ativista é orientado a 

deixar alguns exemplares de informativos marcados em tinta vermelha “exemplar gratuito” 

na seção de periódicos. Além disso, o documento sugere ao ativista colocar adesivos em 

livros de História, cujo conteúdo pode atrair simpatizantes da causa Nacional Socialista, 

“livros sobre a 2ª Guerra Mundial, assuntos militares, biografias, entre outros livros 

‘apreciados’” por pessoas com “mentalidade pró-NS76”, repetindo a prática mensalmente.  

Outros locais considerados “férteis” são “feiras municipais/estaduais, shows aéreos, 

exposição de armas/casas/ barcos, salão do automóvel, etc...” frequentados, acreditavam 

eles, apenas por “Arianos que não são amantes da cultura negroide”. Além desses locais, 

estações ferroviárias, rodoviárias, aeroportos e parques de cidades interioranas ou áreas 

                                                 

76
 NS - Nacional Socialista. 
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étnicas de uma cidade, como um “bairro italiano”, “em razão de um maior conservadorismo 

da população”, também eram considerados como “alvos” prioritários  

Por fim, a “invasão de campus” universitário é o último local a ser sugerido pelo 

documento, devido a possibilidade de se obter grande repercussão entre um grande número 

de pessoas e o seu efeito multiplicador, pois mesmo sendo considerado um ambiente 

resistente ao White Power, por conta da “lavagem cerebral judaizante”, o documento 

afirmava que em tais locais poderiam existir “centenas de brancos idealistas esperando para 

serem descobertos!”. 

O primeiro passo da “ofensiva” nas Universidades era o planejamento. O ativista 

deveria investigar a estrutura física do campus para identificar locais estratégicos para 

distribuir material de propaganda. Uma vez concluída esta etapa, iniciaria-se a “ofensiva” 

propriamente dita. O documento sugeria ao ativista colocar adesivos dentro dos livros das 

bibliotecas e informativos nos pontos de distribuição do jornal do campus e em salas de aula 

vazias de cursos como História e Letras, e colar adesivos e cartazes nos banheiros do 

campus. 

 A “ofensiva” ao campus termina com o envio de material de propaganda, como 

“cortesia”, ironiza o documento, para professores, com o objetivo estimular “propaganda 

involuntária”, pois ao denunciar publicamente a existência de propaganda no campus e os 

“males do Nacional Socialismo”, o professor publicizaria a iniciativa para “centenas, senão 

milhares de estudantes!”  

 Além da “ofensiva”, as prescrições incentivavam a abordagem de pessoas 

pertencentes a grupos suscetíveis à propaganda “pró-branco”, os autores de cartas ou 

comentários “anti-imigração, anti-crime, anti-controle de armas” ou outras opiniões 

próximas ao ponto de vista “NS”, publicadas nas seções de “cartas ao editor” de periódicos e 

vítimas “brancas” de crimes praticados por “não-brancos” que, na compreensão da 

organização, eram “vítimas diárias da guerra civil desencadeada contra o povo branco”. 

Mesmo no caso de o agressor ser identificado como “branco”, destaca o documento, o 

ativista devia enviar propaganda à vítima, como forma de informá-la sobre o repúdio da 

organização aos crimes praticados e de que esses indivíduos “não serão tolerados em uma 

sociedade Nacional Socialista. Todas as ruas eram seguras – para homens e mulheres – no III 

Reich de Hitler!”. 
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 Em sintonia com as prescrições do NSDAP/AO, a Divisão 18, ao longo de sua 

existência, realizou campanhas dedicadas a alguns temas presentes em sua agenda política, 

como a exaltação do “Orgulho Branco”, solidariedade a ativistas encarcerados, divulgação de 

editoras revisionistas e contra a homossexualidade, produzindo e compartilhando material 

autoral ou de terceiros. 

 

Campanha “Orgulho Branco” 

Em 1999, a Werwolf Services passou a enviar, gratuitamente, junto aos pedidos de 

compra, um conjunto de stickers com mensagens alusivas ao orgulho racial e contrárias à 

miscigenação, produzidos pela organização grupuscular portuguesa denominada “Orgulho 

Branco”, criada no ano de 1997 em cidades portuguesas como Lisboa, Matosinhos, Porto e 

Braga (CORREIA e PRAÇA, 1999)77. 

O verbete sobre o “Orgulho Branco”, disponível na enciclopédia digital Metapedia, 

atribui sua criação a ex-membros da “Frente de Defesa Nacional”78 e se define 

eufemisticamente como Racialista, ou seja, suas atividades visavam a divulgar mensagens 

“apenas de amor à própria raça” direcionadas ao público considerado “branco”, em vez de 

mensagens de apologia à violência contra os considerados “não- brancos”. Na prática, suas 

ações se limitavam a produção e colagem de stickers e pichações contendo slogans “pró 

branco” em pontos de grande visibilidade, incluindo bairros com forte ocupação africana 

(Marques, 1999). 

O discurso racialista foi uma tática metapolítica empregada com maior intensidade a 

partir dos anos 1990. Em vários países do mundo, organizações buscavam adotar um 

discurso aparentemente tolerante em relação aos outros grupos étnicos, ao mesmo tempo 

em que reivindicavam o direito de auto-afirmar seu orgulho étnico sem sofrer represálias. 

Tal adequação retórica ocorreu devido a episódios de repressão policial e a necessidade de 

aumentar o número de simpatizantes da causa “pró branco”, que não se identificavam com 

a estética Skinhead e a violência, mas, ainda assim, estavam dispostos a colaborar. Na 

                                                 

77
 Reportagem de AMÍLCAR CORREIA E ALEXANDRE PRAÇA (1999). 

78
 A ligação entre os Skinheads paulistas e portugueses é anterior à parceria entre a Divisão 18 e o Orgulho 

Branco. De acordo com reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, em 14/06/1995, a Polícia Federal 
apreendeu um exemplar do skinzine paulista “Determinação e Coragem” no qual era possível obter 
informações sobre como entrar em contato com a Frente de Defesa Nacional (Tognolli, 1995). 
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prática, foi a forma encontrada para difundir o ideário sectário das organizações sem 

cometer algum tipo de crime de discriminação. 

Os stickers, obtidos no trabalho de campo, sete exemplares ao todo, possuíam 

dimensões não maiores a 11,5 cm x 5,0 cm, e foram produzidos de forma caseira, utilizando 

folhas de etiquetas adesivas adquiridas em papelarias e impressas em máquinas comuns, 

dificultando assim a identificação de autoria e possibilitando autonomia e versatilidade 

criativa para a elaboração de diversos tipos de mensagens a baixo custo. As mensagens 

contidas nos stickers podem ser divididas em dois segmentos. 

O primeiro apresentava slogans com a intenção de provocar no público-alvo um 

ardoroso entusiasmo pela sua condição racial, por meio de mensagens como “Como seria o 

mundo sem a nossa raça?”, “Honra, Raça, Fidelidade!”, “A consciência da raça reforça a 

consciência nacional” e “A nossa religião é a nossa raça”.  

 

 

Figura 38 Stickerr da campanha "Orgulho 
Branco" 

 

Figura 39 Stickerr da campanha "Orgulho 
Branco"

 

Astutamente, tais mensagens pretendiam convencer o leitor sobre a necessidade da 

descoberta de sua “consciência racial” e o estreito vínculo dela com sua nacionalidade. Em 

outras palavras, para se considerar português o indivíduo deveria, necessariamente, 

identificar-se como branco. 

O segundo conjunto de mensagens chama a atenção dos leitores para a relação 

perniciosa entre os brancos portugueses e as demais etnias que viviam no país. Slogans 

como “Mistura racial? Não, obrigado!”, “Mistura racial é destruição social” e “Se um 

estranho invadir a sua casa e destruir a sua família... você importa-se? NÓS TAMBÉM! A 

nossa casa é Portugal! A família, a nossa raça!”, instigavam o leitor a se posicionar contra a 

presença de imigrantes em Portugal, pois a miscigenação provocaria a degeneração da “raça 

branca” e, consequentemente, da nacionalidade portuguesa. 
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Figura 40 Stickerr da campanha "Orgulho 

Branco" 

 
 

Figura 41 Stickerr da campanha "Orgulho 
Branco"

A adesão da Divisão 18 à campanha teve um duplo significado. Ela reforçou os laços 

de pertencimento à rede internacional de organizações grupusculares White Power e 

estimulou a troca de experiências de formas alternativas para definir o teor e a difusão de 

ideias.  

 

Campanha de solidariedade aos “Political Prisioners” 

O primeiro Political Prisioner (PP) era Hans Jorg Schimanek Jun, líder distrital da 

organização grupusculuar White Power Volkstreue Ausserparlamentarische Opposition 

(VAPO)79, da Baixa Áustria. A organização foi fundada por Gottfried Kussel, no ano de 1985, 

em um momento de reorganização da Direita radical daquele país. O VAPO tinha como foco 

o recrutamento de jovens entre 14 a 20 anos de idade, aliciados entre os grupos de 

torcedores Hooligans eindivíduos da jovem cena Skinhead que se desenvolvia no país 

(Bailer-Galanda/Neugebauer, 1996). 

Schimanek foi sentenciado, em 1995, a 15 anos de reclusão por violar os termos do 

Ato Proibitivo de atividades “inspiradas pelo Nacional Socialismo” em território austríaco, 

promulgado em maio de 1945, e atualizado em 1992, com a criminalização do negacionismo 

do Holocausto (Primeira Seção do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 2000). Sua lista 

de delitos é extensa: recrutamento de novos membros para a VAPO, promoção de eventos 

com objetivo de “glorificar” membros e organizações Nacional Socialistas, negação de 

assassinatos utilizando gás tóxico em Campos de Extermínio alemães durante a Segunda 

                                                 

79
 "Grupo de Oposição Extraparlamentar Leais ao Povo" em português. 
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Guerra Mundial, organização de Ações Diretas de distribuição de propaganda Nacional 

Socialista e atividades de treinamento paramilitar.80 

Em sua defesa, a Revista “Justiça e Liberdade” produziu um panfleto no qual 

reproduzia uma declaração sua à revista, apresentando os 12 pontos utilizados pela 

acusação, questionando o exagero da pena a ser cumprida (15 anos), e alegando 

perseguição política por parte do Estado austríaco. 

 

Figura 42 Panfletos da campanha em apoio a 
Hans Jorg Schimanek 

 

Figura 43 Panfletos da campanha em apoio a 
Hans Jorg Schimanek 

 

No panfleto, Schimanek minimiza as acusações, colocando-se como uma pessoa sob 

as ordens de Kussel, portanto em uma posição hierárquica subalterna na VAPO, no que diz 

respeito à obrigatoriedade de organizar e participar de eventos, entre eles, uma 

comemoração do aniversário natalício de Adolf Hitler, em abril de 1991. 

Schimanek continua a sua defesa afirmando que suas declarações negando a 

gaseificação de judeus durante a segunda guerra mundial, a posse de material de 

propaganda e os treinamentos81 “militares” (aspas do autor) foram superestimadas, 

                                                 

80
 Idem. 

81
 No sítio do Youtube, há alguns vídeos de atividades de treinamento de defesa pessoal praticadas pelos 

membros da VAPO (In SEBASTIAN, 2013). 
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evidenciando perseguição política e a descrença na justiça austríaca, segundo ele, típica de 

uma “república stalinista de bananas”. 

O editor do panfleto informa ironicamente que o Tribunal de Recursos da Áustria 

havia reduzido a pena de Schimanek para 8 anos, pois era “ilógica” a detenção de um líder 

distrital por mais tempo que o chefe nacional da VAPO, que tinha sido condenado “apenas” 

(aspas do autor) a 11 anos. 

 

Marcus Bischoff 

 

Outro caso de “preso político” motivador de campanha de solidariedade 

internacional foi Marcus Bischoff, um ativista alemão preso em agosto de 1994, condenado a 

3 anos e 9 meses de detenção, acusado de distribuição e posse de material de propaganda 

de cunho Nacional Socialista, atividade proibida pelo Código Penal daquele país82. 

Não há muitas informações sobre Bischoff, à época de sua prisão, identificando em 

qual organização militava. Alguns sítios antifascistas alemães afirmavam que ele era o 

elemento de ligação entre a militância alemã e a organização norte-americana White Aryan 

Resistance.83 

O verbete (Metapédia, 2014) sobre o notório ativista Nacional Socialista alemão 

Arnulf Priem apresenta mais informações sobre as relações de Bischoff com a cena Nacional 

Socialista local. Segundo o verbete, ilustrado com noticiários da TV alemã, em agosto de 

1994, Priem promoveu um encontro de ativistas em seu apartamento, em Berlim, para 

celebrar o aniversário de falecimento de Rudolf Hess, enquanto em frente ao seu prédio 

grupos antifascistas realizavam uma manifestação em repúdio ao evento, denominada 

Aktion 94. A polícia invadiu o local após um jornalista ser atacado com um estilingue, 

detendo os presentes e apreendendo coquetéis molotov. 

                                                 

82
 O terceiro título da Parte Especial do Código Penal Alemão versa sobre a defesa do Estado Democrático, 

tratando de temas diretamente relacionados ao Nacional Socialismo, como proibição da criação de um partido 
que dê continuidade de um partido inconstitucional (Art. 84), proibição de associação a partidos que 
substituam partidos inconstitucionais (Art. 85), proibição de divulgação de propaganda de organizações 
inconstitucionais (Art. 86) e proibição do uso de emblemas de organizações inconstitucionais (Art. 86 a). 
(Alemão. Código Penal, 1998). 
83

 A Resistência Branca Ariana foi criada na década de 1980 por Tom Metzger, um antigo membro da Ku Klux 
Klan. 
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O verbete informa que Priem fez um acordo com a polícia para reduzir a sua pena, 

enquanto os demais ativistas foram condenados a penas substancialmente maiores. Vale 

destacar que o material de apoio a Bischoff produzido pela revista “Justiça e Liberdade” não 

traz informações sobre a relação de consequência entre o episódio citado e a sentença, 

apenas apresenta Bischoff como um “legítimo” perseguido político idealizado pelo 

imaginário dos ativistas White Power. 

O conjunto de documentos é composto por uma carta aberta em espanhol e um 

panfleto em inglês, produzidos no primeiro período de sua detenção (agosto de 1994 a 

dezembro de 1997), e um panfleto em português, produzido no período de sua segunda 

detenção (a partir de agosto de 1998).84 

O conjunto de documentos referentes ao primeiro período de detenção critica a 

desproporcionalidade da punição e o tratamento “desumano” dado ao detento na prisão, 

pelo motivo de ser um ativista Nacional Socialista, reforçando a tese da perseguição política.  

Para tanto, a carta aberta, afirma, em seu primeiro parágrafo, que Bischoff “NÃO 

MATOU NINGUÉM, NÃO VIOLOU NINGUÉM, NÃO ROUBOU NINGUÉM E NÃO ATACOU 

NINGUÉM”85. Sua prisão se deu apenas por expressar a sua convicção pacificamente e 

possuir material proibido. 

Apresentado nesses documentos como uma ativista de inabalável convicção, incapaz 

de renegar sua fidelidade à causa, a permanência de Bischoff na prisão assume o simbolismo 

de um martírio, provocado intencionalmente pelas arbitrariedades da Justiça alemã. 

Para justificar tal afirmação, os documentos relatam tratamentos “cruéis e 

desumanos”, como mantê-lo incomunicável, por 23 semanas, no setor de isolamento, e a 

proibição de trocar correspondências por 17 meses, com o objetivo de evitar o contato com 

ativistas engajados na campanha por sua libertação. Tal situação motivou Bischoff a fazer 

uma “greve de fome” como forma de protesto, entre agosto e outubro de 1995. 

                                                 

84
 Na incipiente rede mundial de computadores, à época, ações de apoio a Bischoff podiam ser encontradas em 

sítios de várias organizações, incluindo uma organização japonesa: o Partido Nacional Socialista dos 
Trabalhadores Japoneses (NSJAP) se engajou na campanha publicando em seu sítio um panfleto produzido pela 
revista Justiça e Liberdade. In: PARTIDO NACIONAL SOCIALISTA DOS TRABALHADORES JAPONESES 
(NSJAP).Campanha da Revista Justiça e Liberdade. Disponível em: 
<http://web.archive.org/web/20041021205347/http://www.nsjap.com/axis/bischoff.html>. Acesso em: 19 
abr. 2015. 
85

 Caixa alta do panfleto, conforme documeto no original. 
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Outras acusações referentes a uma “campanha de difamação” por parte do Estado 

alemão estão presentes no documento. Bischoff foi punido por tentativa de intimidação e 

insulto à Justiça alemã, ao questionar o ambiente “desumano” do setor de isolamento. O 

documento questiona a arbitrariedade da punição, pois, segundo um entendimento do 

Tribunal Supremo Alemão, não era crime insultar pessoas e instituições em cartas destinadas 

a familiares de amigos, configurando assim, uma punição diferenciada aos ativistas Nacional 

Socialistas, apesar de o mesmo não se aplicar a ativistas “esquerdistas”. 

Bischoff foi acusado de chamar um funcionário da prisão de Moabit, onde estava 

preso, de “cão de caça dos judeus”, e o “líder dos judeus da Alemanha”86 de “demônio 

judeu”.  

A última “arbitrariedade” citada no documento ocorreu em agosto de 1995, quando 

a cela de Bischoff foi revistada por um funcionário turco em busca de explosivos. Na ocasião, 

ele teve seus pertences confiscados, repostos após impetração de recurso. 

 

 

Figura 44 Panfleto referente ao segundo período de 
detenção de Marcus Bischoff 

 

Figura 45 Panfleto referente ao segundo período de 
detenção de Marcus Bischoff 

 

                                                 

86
 O documento não apresenta o nome do “líder”. 
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Bischoff foi libertado em dezembro de 1997, mas a alegada perseguição política não 

havia terminado, incluindo agora um novo elemento: a questão humanitária. O documento 

referente ao segundo período de detenção mostra que, em janeiro de 1998, o ativista foi 

novamente condenado à prisão, por causa de acusação pendente desde 198687, na 

penitenciária de Tegel, e desta vez com a saúde debilitada, por conta de uma doença grave 

no fígado, não identificada no documento.  

Apesar da urgência, o documento denuncia a atitude negligente da Justiça alemã por 

não autorizar a saída do ativista para realizar o tratamento médico, com a clara intenção de 

debilitar ainda mais sua condição de saúde, provocando a sua morte.  

Somam-se a isto a denúncia do intencional desvio ou demora na entrega de 

correspondência ao ativista e a negativa de pedidos de saída temporário da prisão, benefício 

permitido, dramatiza o documento, aos piores presos. 

 A finalidade dessa estratégia é expor o Estado alemão à execração pública, 

denunciando uma aparente contradição entre a forma como ele pune os ativistas acusados 

de cometer crimes de natureza política e o discurso em defesa dos direitos civis. Os ativistas 

apostam na comoção popular, tentando convencer a opinião pública de que não se trata 

apenas à defesa dos direitos de um “neonazista”, mas que os direitos de todos os cidadãos 

estão sob risco, pois a política ambivalente do Estado está a serviço de um interesse 

antirrepublicano. Na verdade, trata-se de uma artimanha retórica, na medida em que estas 

organizações defendem o fim do Estado Democrático de Direito. 

 

Campanha em solidariedade à Editora Revisão 

 

 Em 1999, a “D18” promoveu uma campanha de solidariedade à editora gaúcha 

Revisão Editora, de cujas publicações a Werwolf Services era revendedora. A campanha da 

“D18” intitulada “SOS Liberdade de Expressão” resumiu-se à produção e colagem de stickers, 

contendo slogans que já eram publicizados pela editora em suas obras, utilizando os 

mesmos argumentos de outras campanhas: denunciar ações de perseguição política e 

                                                 

87
 Em entrevista ao sítio português “Causa Nacional”, Bischoff argumenta que a pendência se refere a uma 

acusação, por ele negada, de ameaça de morte. In CAUSA NACIONAL. Entrevista a Marcus Bischoff: Entrevista 
realizada pela redacção do Causa Nacional ao activista nacional-socialista alemão Marcus Bischoff. Disponível 
em: <http://www.causanacional.net/index.php?itemid=29,>. Acesso em: 19 abr. 2015 
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censura contra a editora por parte de organizações que controlam o Estado e a imprensa: os 

Sionistas.  

Um conjunto de stickers contendo os slogans “Perseguida e difamada por fazer 

apenas pesquisas históricas” e “Os maiores racistas do mundo promovem leis ‘anti-

racistas’!” referem-se, veladamente, aos Sionistas como os principais interessados na 

proscrição da editora e na prisão de seu proprietário, dando a entender que eles, os 

Sionistas, sentem-se ameaçados com as “verdades” que a editora possa revelar ao grande 

público e, por isso, empenham-se em proibir determinadas linhas de pesquisa e  manipular 

outras, criando assim um relato conveniente do passado, uma “história oficial” na qual os 

judeus figuram como o “povo eleito” perseguido pela intolerância ao longo da História.  

 

 
Figura 46 Stickers   da campanha em apoio à 

Editora Revisão 

 
Figura 47 Stickers   da campanha em apoio à 

Editora Revisão

 

Outro conjunto de stickers contendo os slogans “Quem conhece apenas uma versão 

da história tem todas as possibilidades de ser um mal informado”, “Quem não conhece a 

história não pode discuti-la”e “Quem não lê sabe tanto quanto aquele que não sabe ler” 

atende à função de demonstrar a relevância da editora, por realizar pesquisas a partir de 

uma perspectiva “alternativa” à da “História Oficial” e isenta de manipulação. 

 

Ação de protesto contra Homossexualidade 

 

 O dia 28 de junho foi eleito como a data de comemoração da luta pelos direitos civis 

e a dignidade da comunidade LGBT, popularmente chamado de Dia Internacional do Orgulho 

Gay.  
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Nos meses de junho de 1998 e 1999, uma série de cartazes e stickers com mensagens 

homofóbicas foram afixados em pontos de grande visibilidade88 nas cidades de São Paulo e 

Santo André (ABC paulista). O jornal Folha de São Paulo (Fischer, 1999) noticiou a existência 

de cartazes idênticos nas cidades paulistas de Mogi das Cruzes, Guarulhos e Bauru e 

publicou uma matéria afirmando ter entrevistado um dos líderes do grupo que justificava, 

por meio de uma série de argumentos pejorativos, a suposta “anormalidade” dos 

homossexuais89.  

À época, o coletivo Anarco Punk, organização de cunho anarquista, denunciou 

publicamente este ativismo90. O antropólogo Luiz Mott, à época uma das mais influentes 

lideranças da comunidade e ativista da causa LGBT, afirmou à imprensa ter recebido uma 

mensagem na qual se afirmava que “o estilo de vida homossexual é execrável” (Reportagem 

Local. 1999). O assunto chegou a ser debatido em Sessões da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, dada a comoção gerada pelas mensagens ofensivas à comunidade 

LGBT. 

Anos depois, em 2005, um grupo de 11 Skinheads curitibanos foi detido pela polícia, 

acusado de formação de quadrilha e agressão. A investigação teve início a partir da denúncia 

de que cartazes com mensagens de apologia ao “Orgulho Branco” e homofóbicas estavam 

sendo disseminados pela cidade. De acordo com o delegado responsável pela investigação, 

esse material foi “importado de São Paulo” (CAVALLARI. 2005, p. 01). 

 Este material de propaganda foi produzido para uma campanha intitulada “Ação de 

protesto contra o Homossexualismo”, promovida pela “Frente Anti-Caos” (FAC), apoiada 

pela D18. No entanto, de acordo com um comentário publicado em um fórum de debates 

Stormfront a tônica das mensagens, os autores utilizados e o modus operandi, a 

possibilidade de a FAC ser uma organização “fantasma” visando a preservar a “D18” não 

deve ser descartada. 

O conjunto de documentos produzidos para a campanha era composto pelas 

seguintes tipologias: 

 

                                                 

88
 Anotações do caderno de campo do autor. 1999. 

89
 Sob o pseudônimo de Thomaz Malthus (economista e demógrafo britânico do século XVIII), o suposto líder 

da FAC [Frente Anti-Caos] afirmou que o grupo possuía cerca de 500 integrantes e que os homossexuais não 
eram “pessoas normais”, por serem “depravados e promíscuos” (REPORTAGEM LOCAL, 1999). 
90

 ver ANARCOPUNK.ORG. in  http://anarcopunk.org/antifa/denuncias/, acesso em 20/04/2015. 
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- Duas cartas aberta à população, referentes à I e à II Campanha, justificando a 

finalidade da ação;  

- Dez stickers e cartazes contendo mensagens homofóbicas, para ações de colagem 

em espaços públicos;  

 - Dois panfletos: 

O primeiro, voltado ao ativista, contendo orientações sobre o modus operandi 

de distribuição de propaganda. 

O segundo, voltado ao grande público, intitulado “O Homossexualismo é uma 

atividade normal?”, de autoria do advogado norte americano, ligado a grupos 

de exaltação da Supremacia Banca, E.R. Fields91, contendo argumentação mais 

detalhada a respeito da oposição à homossexualidade e adaptado à realidade 

brasileira. 

 A carta aberta à população falava aos leitores sobre a necessidade de atitudes de 

manifestação de desagrado à cobertura da mídia e ao apoio de políticos e instituições ao 

crescente movimento em prol dos direitos civis e dignidade da comunidade LGBT, cuja 

principal manifestação pública era a “Parada Gay”, realizada no mês de junho.  

Para os autores da carta, tal manifestação era um ato “repugnante”, realizado em 

diversos países, “sobretudo naqueles assim chamados ‘liberais’ ou ‘democráticos’, como o 

Brasil”. O que estava em jogo era o combate a “inversão e subversão de valores!”.  

 A habitual tática retórica de reivindicar isonomia de liberdade de opinião com o 

objetivo intrínseco de atacar o Estado Democrático de Direito é, mais uma vez, utilizada ao 

enfatizar o direito de manifestação sem qualquer tipo de represália, ao mesmo tempo em 

que classifica a homossexualidade como “prática execrável”, recusa o diálogo e critica o 

Estado Democrático por permitir tal tipo de manifestação. Além disso, o documento afirma 

o perfil não-violento da campanha, embora deixe claro que qualquer tipo de apoio à causa 

LGBT não deve passar incólume.  

Uma das formas de represália proposta era o boicote econômico. O documento 

sugeria aos leitores o envio de cartas (bem como mensagens por fax e e-mail) aos meios de 

                                                 

91
 Nascido na Georgia, em 1932, Fields tem um longo histórico de ativismo em diversas organizações da Direita 

Radical (The Columbians - membro, década de 1940; The Anti-Jewish Party - 1952, membro; National States 
Rights Party - fundador, 1958; New Order - fundador, 1970; Knights of the Ku Klux Klan - membro, 1980; 
America First Party - fundador, 1993) de seu país, algumas com claro posicionamento White Power, como a 
National Aliance, onde milita desde 2003. (ANTI DIFAMATION LEAGUE, 2012). 
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comunicação que “direta ou indiretamente incentivam a homossexualidade” afirmando o 

boicote aos seus produtos enquanto não se posicionarem contrários à causa LGBT. O mesmo 

devia ser feito em relação às embaixadas de países onde ocorrem manifestações públicas de 

orgulho LGBT, afirmando-se nas mensagens o despontamento com o Governo e o 

desinteresse em fazer turismo naquela país. 

Outra forma de protesto era o envio de correspondência às seções de “cartas dos 

leitores”, manifestando-se o repúdio à homossexualidade. A intervenção em debates de 

programas radiofônicos ou televisivos transmitidos ao vivo, “independentemente do tema 

em questão” também era incentivada, supondo a dificuldade em censurar uma opinião 

emitida em tempo real. Mesmo incipiente, a participação em grupos de discussão na 

Internet também era uma forma de ativismo sugerida pelo documento. 

Por fim, recomendava-se a prática de Ação Direta, fosse pelo ativismo do tipo “lobo 

solitário” ou pelo coletivo, como a colagem de cartazes e stickers e distribuição de panfletos. 

Nesse caso, o panfleto, produzido por ocasião da segunda edição da campanha, prescrevia 

orientações a respeito da prática da Ação Direta, enfatizando a importância da discrição 

durante a colagem, os locais ideais para distribuição de propaganda e as orientações sobre a 

melhor forma de otimizar a “vida útil” do material. 

As mensagens contidas neste material reproduziam com agressividade estigmas 

impostos aos homossexuais, vocalizados ainda hoje por diversos grupos contrários à  luta 

pelos direitos civis e a dignidade da comunidade LGBT. O conjunto de documentos também 

apresentava propostas para coibir seu desenvolvimento no Brasil. 

O conteúdo do segundo panfleto, “O homossexualismo é uma atividade normal?”, de 

E.R. Fields, será apresentado paulatinamente, em conjunto com a apresentação e 

explanação sobre os stickers e cartazes, visando a oferecer mais detalhes a respeito de cada 

um dos conjuntos de slogans que remetem aos três estigmas impostos aos homossexuais 

pela FAC. 

O estigma do homossexual como criminoso, personificado pelo imaginário do 

“maníaco sexual”, é tratado no cartaz e no sticker com o slogan “Homossexuais molestam 

crianças”. Descritos textualmente como “grupelhos de animais”, “predadores” e promotores 

de “crimes hediondos”, em uma referência direta à pedofilia, o cartaz sugere aos pais o 

“aconselhamento” aos filhos, naturalizando assim a relação estereotipada entre o 

homossexual e os crimes sexuais. 
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O panfleto de E.R. Fields denuncia a existência de grupos organizados de pedófilos 

nos Estados Unidos, citando a “Associação de Amor ao Menino Norte-Americano” (Nambla) 

e os “Pedófilos Anônimos”, compostos por “milhares de membros” que reivindicam 

publicamente a descriminalização da pedofilia por omissão da “mídia liberal”. 

Ele também “alerta” para a possibilidade de adultos que trabalham diretamente com 

jovens (professores, sacerdotes e chefes de escoteiros) serem membros de tais 

organizações, pois esta é a principal forma de aliciamento de menores. 

Em um parágrafo do panfleto, redigido pela FAC, com o objetivo de adaptar a 

discussão à realidade brasileira, alguns dos mais importantes grupos de defesa dos direitos 

civis e dignidade da comunidade LGBT são citados como grupos “similares” à Nambla. São 

eles: “Grupo de Emancipação Homossexual ATOBÁ” (RJ), “Grupo Gay da Bahia” (BA), 

“EstruturAção” (DF) e “Dignidade” (PR). De acordo com o documento, tais grupos contam 

com a cumplicidade de partidos da esquerda brasileira, como o PT (“especialmente”, reforça 

o documento), o PSTU e o PCdoB, devido à sua “forte orientação marxista” e por serem 

“contrários à família, à moral e aos bons costumes”. 

 

 

Figura 48 Cartaz da campanha contra a Homossexualidade 

 

Além da prática do crime de pedofilia, Fields acredita na existência de uma inerente 

tendência à violência dos homossexuais derivada de “problemas emocionais”, citando como 

exemplo altas taxas de suicídio, homicídio com autoria atribuída ao parceiro e até mortes no 

trânsito! O documento critica a Associação Americana da Psiquiatria por revogar a 

homossexualidade como doença psiquiátrica, motivada pela pressão do “politicamente 

correto”. 
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Novamente o documento se refere ao contexto local, para naturalizar a relação entre 

a homossexualidade e a violência, abordando os crimes de assassinato em série, citando os 

casos de grande popularidade em programa policialescos, como o “Mostro de Tatuí” e os 

“Vampiros da Morte”, e sugerindo, nas entrelinhas, a adoção da pena da morte, ao afirmar a 

existência de “matadores em série gays apodrecendo nas cadeias com pena de reclusão 

superior a 100 anos, cuja ‘estadia’ é custeada com o dinheiro público”. 

O estigma do homossexual como doente é tratado pelo cartaz e sticker com o slogan 

“Homossexual hoje, aidético amanhã”. Ele descreve as relações homo eróticas como 

“promíscuas e anti-higiênicas”, “facilitando” o contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis, “inclusive através de contato não sexual!” 92, e, indiretamente, reforça a 

visão preconceituosa do chamado “grupo de risco”, terminologia generalista adotada no 

início da pandemia de AIDS para identificar os “potenciais” transmissores do vírus, que, na 

prática, reitera a senso comum de a AIDS ser uma “doença Gay” ou a “peste Gay”. 

Tal crença remete ao “pânico moral” gerado no início da década de 1980, quando se 

adotou no Brasil a explicação cultural norte-americana para o surgimento e o alastramento 

da doença: os “culpados” eram os homossexuais e usuários de drogas injetáveis e as 

“vítimas” eram as crianças, os que precisam de transfusão de sangue e mulheres (Galvão, 

2000). 

 

 

Figura 49 Sticker da campanha contra a Homossexualidade 

 

No panfleto de Fields, a responsabilidade pela introdução da AIDS nos Estados Unidos 

é atribuída aos homossexuais, bem como a disseminação da hepatite entre os 

heterossexuais por meio de “práticas abomináveis”, como o sexo oral, o sexo anal, o 

“fisting”, o sexo fecal, o sexo com urina, o sadomasoquismo e os encontros anônimos, pela 

não utilização de preservativo, motivada pela “sua natureza promíscua”. 

                                                 

92
 Negrito do cartaz. 



 

207 

Sem referenciar as fontes, o documento apresenta dados estatísticos para corroborar 

a relação direta entre as práticas descritas e as DSTs, entre eles a “constatação” de que 78% 

dos homossexuais contraem DST mantendo tais práticas e homossexuais/bissexuais 

compõem 83% dos casos de contaminação pelo HIV nos Estados Unidos. 

Em tom alarmista, o documento sugere atenção ao emprego de homossexuais nas 

áreas de alimentação e saúde, dada a possibilidade da contaminação, intencional ou não, de 

alimentos e pacientes, aumentando os riscos aos quais os heterossexuais estariam expostos. 

A adaptação do documento ao contexto brasileiro repudia as ações da gestão de 

Fernando Henrique Cardoso, considerado pelos ativistas com "pró-homossexual", de 

combate à discriminação, promulgando leis, sem citar quais, “abertamente protecionistas”. 

O estigma do homossexual como ameaça à civilização e à “ordem natural” da sociedade está 

presente nos cartazes contendo os slogans “Homossexualismo afronta as leis da natureza”, 

“Homossexualismo: anomalia hedionda”, “Se seus pais fossem gays você não teria nascido”, 

“Homossexualismo: prática sexual anti-natural” e “Homossexualismo: ameaça à civilização”, 

reproduzindo a crença da extinção da humanidade, uma vez que, segundo a “justificativa” 

presente no cartaz do último slogan citado, “tal prática execrável93 já é, por si só, uma 

afronta ao princípio mais básico da perpetuação da espécie: a procriação!”.94 

Ainda que do ponto de vista da medicina psiquiátrica a homossexualidade não seja 

mais considerada uma anomalia psicológica ou perversão, desde os anos 1970 do século 

passado, e, do ponto de vista da segurança pública, um delito ou crime (Bozon, 2004), a 

permanência no imaginário social de que a homossexualidade é uma afronta moralidade, 

em especial a religiosa, ainda é forte. Pecaminosa, como se crê ser, a relação homoerótica é 

repudiada por não cumprir a sua função definida pela vontade divina: a procriação. 

A tática retórica deste discurso constrói sua própria versão escatológica, na qual não 

será a vontade divina responsável pelo “final dos tempos”, mas a negligência dos indivíduos, 

por não perceberem o processo de “degeneração” da espécie humana. Alarmista, outra 

caraterística típica deste tipo de discurso, a FAC conclama as pessoas a tomar providências 

contra a “ameaça homossexual”. 

Fields reitera essa concepção ao justificar que a degeneração das civilizações grega e 

romana se deu por causa do aumento do número de homossexuais em cada uma delas, 

                                                 

93
 Negrito do documento. 

94
 Idem 
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debilitando o espírito viril e as estruturas básicas de uma “sociedade sadia”: a família e a 

nação. 

Na atualidade, descreve o panfleto, os “grupos homossexuais” são apoiados por uma 

coalizão “minoritária”, composta pela mídia e o Governo, em oposição às pessoas de “boa 

índole”. Novamente a gestão FHC é citada como corresponsável pelo “encorajamento” da 

homossexualidade no Brasil, ao lhe conceder “direitos especiais”, em detrimento da “família 

conservadora”. 

 

 

Figura 50 Sticker da campanha contra a Homossexualidade 

 

Em reação aos argumentos apresentados até agora, a FAC criou dois cartazes 

sugerindo meios para coibir a luta pelos direitos civis e pela dignidade LGBT, alegando  

dramaticamente que “AMANHÃ PODERÁ SER MUITO TARDE!”95. 

O primeiro deles remete ao mito da “cura Gay”, novamente se referindo ao estigma 

da homossexualidade como doença. Contendo o slogan “Homossexual: a tua doença tem 

cura...ANIMA-TE!96”, a ideia é persuadir o homossexual a admitir ser portador de uma 

“doença” e estimular sua ressocialização, como afirma o cartaz, em tratamentos oferecidos 

em clínicas de “internamento e reabilitação para homossexuais”. 

 

                                                 

95
 Caixa alta do Autor. 

96
 Negrito do cartaz. 
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Figura 51 Cartaz da campanha contra a Homossexualidade 

 

O segundo meio propunha a alternativa do boicote e cita, novamente, a cumplicidade 

do Partido dos Trabalhadores (PT) com a comunidade LGBT. O slogan “BOICOTE produtos e 

serviços que promovam o homossexualismo, DEFENDA sua família e seus direitos civis 

(enquanto você ainda os possuir)” e um desenho no qual um punho cerrado desfere um 

soco no símbolo do PT conclamam a população para, de forma direta, revidar, via voto, ao 

“ataque” promovido contra o modelo monogâmico e heterossexual de família.  

Superficial, o documento não deixa claro quais são os produtos e serviços que, 

supostamente, “promovem o homossexualismo”, nem quais “direitos civis” dos 

heterossexuais seriam alijados com o reconhecimento social da relação homoafetiva. 

 

 

Figura 52 Cartaz da campanha contra a Homossexualidade 

 

2.1 - Brigada NS (Brigada Nacional Socialista) 

 

Trajetória da banda 
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Formada em 1996, na cidade de São Vicente (SP). O seu principal membro Victor 

(pseudônimo do vocalista, guitarrista e compositor das canções) tocou anteriormente na 

banda “Grupo Separatista Branco”. Em entrevista concedida ao sítio do selo fonográfico 

norte-americano Resistance Records, o contrabaixista da banda, identificado pelo 

pseudônimo Wolf, classifica as canções da banda como White Power Music97.  

O nome da banda foi proposto por um antigo integrante da banda “expulso por sua 

covardia e atitudes capitalistas estúpidas”, mas "aceito por todos"98, pois explicita a crença 

sobre o real modo de vida dos Skinheads e de todos os ativistas brancos: ser uma “nova 

tropa de Assalto” composta de soldados políticos, lutando pela defesa do “legado sagrado 

do Fuher” 99, uma referência a Adolf Hitler.  

O objetivo principal da Brigada NS era “elevar a consciência racial da juventude 

branca”, seu principal público-alvo100. Por acreditarem na música como o melhor recurso 

para atingir este segmento, a banda é descrita no manifesto da organização como a “voz da 

D18”.101 A opção pelas canções da banda como principal meio de disseminação do ideário da 

D18 pode ser confirmada pela ponderação de Wolf a respeito do desinteresse da juventude 

pela leitura, preferindo a música como meio de obter informação e, ao mesmo tempo, 

entretenimento. Para ele, tal constatação eleva a banda à categoria de principal 

“instrumento da causa racialista local”, e suas canções seriam a melhor forma de promover a 

“Revolução Branca”, despertando a juventude em todo o “Mundo Branco”102.  

 Wolf afirma que as principais inspirações da Brigada NS eram as bandas “pró 

Brancas”, como as espanholas Klan, División 250 e Estirpe Imperial; as francesas Bunker 84, 

Kontigent 88, Evil Skins e Brutal Combat; e as de outras localidades, como Skrewdriver 

                                                 

97
 Nessa entrevista, Wolf conta que a banda é classificada por seus fãs como “RAC Tradicional” ou “Brutal 

White Power Rock n Roll”, embora, segundo ele, sejam definições com o mesmo significado. In RESISTANCE 
RECORDS. Entrevista com Wolf, contrabaixista da banda Brigada NS. Site Resistance Records. Califórnia, sem 
data Disponível em: 
<http://www.resistance.com/zine/Interviews/InterviewithBrasilianWhitePowerBandBrigadaNS.htm.>. Acesso 
em: 01 jun. 2001. 
98

 Idem. 
99

 Idem. 
100

 Idem. 
101

 Manifesto da Divisão 18, in DIVISÃO 18. Manifesto da Divisão 18. Disponível em: 
<http://www.paganfront.com/combat/ideology.html.>. Acesso em: 08 abr. 2001 
102

 Disponível em www.front14.org/vnat/brigadans.html. Acesso em 10/12/2000.  

http://www.front14.org/vnat/brigadans.html.%20Acesso%20em%2010/12/2000
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(Inglaterra), Ultima Thule (Suécia), Freikorps (Alemanha) e Bound for Glory (Estados 

Unidos).103 

O teor das letras das canções é agressivo e pejorativo. Elas exaltavam a figura de 

Adolf Hitler, “o maior homem da História e nosso líder Espiritual”104, sistematizavam ideias 

de Gustavo Barroso, “um escritor brasileiro do problema judaico, sionista, maçônico, 

comunista” e analisavam cotidiano, descrito como com “deploráveis condições da doentia 

sociedade multirracial brasileira”.105 As letras das canções retratavam a forma como os 

ativistas da organização pensavam e agiam, uma característica distintiva dos ativistas da D18 

em relação aos ativistas de outras organizações contemporâneas (informação verbal). 106 

Por conta do conteúdo definido pela banda como “politicamente incorreto”, Wolf se 

queixa da falta de locais para ensaio e apresentações de forma taxativa: “Pode imaginar ser 

um Racialista Branco em uma repulsiva sociedade multirracial, infestada de negros, mestiços 

e traidores da raça?”.107 Ainda assim, de forma clandestina, a banda conseguiu se apresentar 

ao vivo localmente, gravar algumas canções e se mudar para a Espanha, onde continuou a 

exercer suas atividades até, pelo menos, o ano de 2014, embora de forma intermitente. 

 

Produção fonográfica 

 

2.1.1 - Brigada NS Demo Tape 

Documento Álbum solo 

Formato: Meio magnético (Fita Cassete) 

Forma Demonstração (1 a 4 ); Oficial (5 a 7) 

Selo fonográfico: Autoproduzido 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo 

Código do Selo Fonográfico: Sem código 

Ano: 1996 

Canções: 2.1.1.1 Fé hitlerista 

                                                 

103
 Disponível em www.stormwebzine.com. Acesso em 12/2000. Fora do ar. 

104
 Disponível em www.front14.org/vnat/brigadans.html. Acesso em 10/12/2000.  

105
 Idem. 

106
 (informação verbal), De acordo com os relatos obtidos durante o trabalho de campo. 1999.  

107
 Disponível em www.libreopinion.com/members/ch1492/brigadans.html. Acesso em 10/10/2001.  

http://www.stormwebzine.com/
http://www.front14.org/vnat/brigadans.html.%20Acesso%20em%2010/12/2000
http://www.libreopinion.com/members/ch1492/brigadans.html
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2.1.1.2 Peste negra 

2.1.1.3 Julgamento final 

2.1.1.4 Sobre sinagogas 

2.1.1.5 Migração 

2.1.1.6 Julgamento final 

2.1.1.7 Judeucracia 

 

 

Em 1996, a Brigada NS lançou seu primeiro registro fonográfico, um álbum em 

formato fita cassete com o título "Brigada NS Demo tape", produzido pela própria banda. Ele 

contém sete canções, sendo quatro na forma demonstração e três oficiais, estas 

posteriormente veiculadas no álbum em formato Compact Disc, lançado no mesmo ano. 

 

Figura 53 Capa do álbum Brigada NS Demo Tape 

Não há informações quanto à autoria do design gráfico ou explicações sobre as 

imagens no item textual do álbum, mas o conjunto de informações iconográficas explicita a 

vinculação de seus membros à doutrina White Power, representada pela utilização das 

imagens da suástica encimada pela águia do Reich e a cruz celta, abaixo do nome da banda. 

Esta foi a primeira utilização desses símbolos em uma capa, conforme análise do acervo 

colecionado para esta investigação. 

2.1.2  O retorno da velha ordem 

Documento: Álbum solo 

Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - CDR) 

Selo fonográfico: D 18 Productions 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo 
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Código do Selo Fonográfico: D 18 CD001 

Ano: 1996 

Canções: 2.1.2.1 - Fé Hitlerista 

2.1.2.2 - Judeucracia 

2.1.2.3 - Imprensa 

2.1.2.4 - Peste Negra 

 2.1.2.5 - Sábios de Sião 

 2.1.2.6 - Revolução Branca 

 2.1.2.7 - Julgamento final 

 2.1.2.8 - Passado de Glória 

2.1.2.9 -  Sobre Sinagogas 

 2.1.2.10 - Migração 

 2.1.2.11 - Instrumental 

 

O Retorno da velha ordem é o segundo registro fonográfico da banda e o primeiro 

lançado em formato Compact Disc por um banda brasileira. Ele foi lançado pelo selo 

fonográfico da “Divisão 18”, a “D. 18 Productions”, e distribuído a partir de um endereço 

localizado no Estado do Colorado (Estados Unidos) e por algumas distribuidoras da época, 

como a Tighrope, a Resistance Records e a Pure Impact Records. 

 
Figura 54 Capa do álbum O retorno da Velha Ordem 

 
Figura 55 Contra capa do álbum O retorno da Velha Ordem 
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Figura 56 Verso do fundo de caixa do álbum O retorno da 
Velha Ordem 

 
Figura 57 Rótulo do Compact Disc do álbum O retorno da 
Velha Ordem 

 

A caixa postal (P.O.Box) para encomendas pertence à distribuidora MSR Productions, 

especializada na distribuição de produtos ligados a supremacia branca. A venda de o “O 

Retorno da Velha Ordem” pela MSR Productions possibilitou a divulgação da banda em 

âmbito global, além de evitar problemas com a polícia brasileira, que haveria caso a 

distribuição fosse realizada pelos membros da Divisão 18. 

 

 
Figura 58 Panfleto do lançamento do álbum O retorno da velha ordem 

 

Não há informações sobre a autoria do design gráfico. A capa apresenta alguns 

elementos gráficos que explicitam a proposta da banda: a “revolução armada” em prol da 

“causa racial”. O homem branco, um “soldado político”, reproduz uma versão mais extrema 

do tradicional gestual de protesto, na forma de um “punho cerrado” erguido: ele ergue um 

fuzil, instrumento da “revolução” Nacional Socialista, representada pela suástica ao fundo. O 
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objetivo da revolução é explicitado pela expressão “Velha Ordem”, ou seja, a crença na 

existência de e a oposição a uma “Nova Ordem Mundial” a ser combatida, pois ela, como 

afirmam algumas letras, é obra do complô judaico. 

A contracapa, além de apresentar o título das canções e informações técnicas, como 

o código do CD, apresenta ao fundo uma fotografia do portão principal do campo de 

extermínio Auschwitz I, explicitando a posição da banda em relação ao extermínio dos 

judeus, o maior objetivo da “Revolução Branca”.  

 

2.1.3  Lealtad 

Documento Álbum solo 

Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - 

CDR) 

Selo fonográfico: SSR Records 

Local do Selo Fonográfico: Espanha 

Código do Selo Fonográfico: SSR CD 1 

Ano: 2003 

Canções: 2.1.3.1 - Invicta 

2.1.3.2 - Drogas no 

2.1.3.3- El aguila imperial 

2.1.3.4 - Barbacoa em Tarrasa 

2.1.3.5 - Libertad 

2.1.3.6 - Division Azul 

2.1.3.7 - Terroristes 

2.1.3.8 - Muerte de um Skinhead 

2.1.3.9 - Lealtad 

2.1.3.10 - Fe hitlerista (ao vivo) 

 

Por volta do início do ano 2000, Victor emigra para a Espanha para trabalhar como 

tatuador, mas não abandona o ativismo político. Ele se estabelece na cidade de Barcelona e 

passa a integrar a seção espanhola da organização grupuscular White Power britânica Blood 
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and Honour (B&H) e a tocar na banda Estandarte 88 (informação verbal), 108. No exterior, a 

banda se apresentou junto com as bandas Endovélico (Portugal), em um evento organizado 

pela seção espanhola em memória aos 17 anos da morte de Rudolf Hess, em 2003. Em outro 

evento, realizado em Lisboa, organizado pela organização grupuscular White Power "Ordem 

Lusa", a banda dividiu o palco com as bandas Endovélico (Portugal) Lusitan Oi! (Portugal) e a 

Injustice System (Itália). Além da agenda de shows, a banda lançou em 2003, seu primeiro 

álbum, em formato compact disc, intitulado Lealtad. 

 Lançado pelo selo fonográfico SSR Records (Espanha), "Lealtad" apresenta uma 

versão para a canção "Fé Hitlerista"109 em espanhol, de autoria da Brigada NS. Não há 

informações quanto à autoria do design gráfico referente elaboração da arte presente no 

item textual do álbum. A capa apresenta uma pintura da época da Segunda Guerra Mundial, 

embora não seja possível identicar a autoria, na qual destacam-se a figura de um soldado 

alemão preparando-se para lançar uma granada de mão em direção ao inimigo; sentado 

próximo a ele, vê-se um soldado de sua unidade ferido. A imagem, compondo com o título 

do álbum "lealdade", cria uma mensagem de valorização dessa que é considerada uma das 

virtudes mais admiradas entre os ativistas White Power, pois o soldado são está em combate 

para proteger seu companheiro, como é idealizada a atitude de um ativista White Power em 

relação aos seus companheiros no tempo presente. 

 
Figura 59 Capa do álbum  Lealdad 

 
Figura 60 Contra capa do álbum Lealdad 

 

                                                 

108
 (informação verbal), De acordo com os relatos obtidos durante o trabalho de campo. 1999. 

109
 A análise das demais canções da banda não será feita por causa da opção por abordar apenas a produção da 

Brigada NS. Também não serão foco de análise as versões compostas por outras bandas para suas canções. 
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Figura 61 Verso do fundo de caixa do álbum Lealdad 

 
Figura 62 Anverso do fundo de  caixa do álbum Lealdad 

 

 Algumas imagens são claras referências à Divisão 250, unidade de voluntários 

espanhóis vinculada à Wermatch e atuante no teatro de operações oriental, a partir de 

1941. A glorificação e a publicização pelas bandas espanholas dessa unidade são umas das 

formas de os ativistas espanhóis se inserirem na rede mundial de ativistas, construindo uma 

memória a respeito da disposição de seus compatriotas do passado (e deles no tempo 

presente) em combater os judeus e comunistas, tidos como "inimigos", como se pode 

perceber na reprodução de fotografias com a legenda "El ejército alemán saluda a los 

voluntários espanholes" e na insígnia das Falanges Espanholas costurada no gorro de um 

voluntário espanhol. 

 
Figura 63 Rótulo do Compact Disc do álbum Lealdad 

 

 O miolo do encarte foi destacado para documentar a vinculação da banda à 

organização grupuscular inglesa Blood & Honour, por conta a utilização do nome da seção 

espanhola em seu idioma. Cabe também ressaltar os agradecimentos à banda Brigada NS e à 
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Divisão 18 – que, como já foi dito, era a organização brasileira de origem do guitarrista 

Victor. Nesse caso há o reconhecimento dos ativistas espanhóis a ambas.  

 

 
Figura 64 Miolo do encarte do álbum Lealdad 

 

2.1.4  Blood and Honour - volume 5 

Documento Álbum coletânea 

Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - CDR) 

Forma Oficial; Releitura 

Selo fonográfico: Sem informação 

Local do Selo Fonográfico: Espanha 

Código do Selo Fonográfico: Sem informação 

Ano: 2005 

Canções: 2.1.4.1- Intro (Unknown Artist) 

2.1.4.2- At The Eleventh Hour (Razors Edge) 

2.1.4.3- Say Sieg Heil For Your Race  (Jewthanasia) 

2.1.4.4- Auf Zum Kampf (Neubeginn) 

2.1.4.5- Hoy Te Toca A Ti (Estandarte 88) 

2.1.4.6-  Flower Of Serbia (Real Aggression) 

2.1.4.7- Julgamento Final (Brigada NS) 

2.1.4.8- Hail Blood And Honour (Race War) 

2.1.4.9- Volk Steh Auf (Rassen Hass) 

2.1.4.10- C18 Warmachine (Landstorm) 

2.1.4.11- Sal A Luchar (Nuremberg) 

https://www.discogs.com/artist/Unknown+Artist
https://www.discogs.com/artist/151330-Razors-Edge
https://www.discogs.com/artist/2966451-Jewthanasia
https://www.discogs.com/artist/3092736-Neubeginn
https://www.discogs.com/artist/2370725-Estandarte-88
https://www.discogs.com/artist/3629185-Real-Aggression
https://www.discogs.com/artist/3010648-Brigada-NS
https://www.discogs.com/artist/1036479-Race-War
https://www.discogs.com/artist/887133-Rassenhass
https://www.discogs.com/artist/2543614-Landstorm
https://www.discogs.com/artist/3451194-Nuremberg
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2.1.4.12- Destroy ARA (Forward Area) 

2.1.4.13- White Pride (Jewthanasia) 

2.1.4.14- Eigen Volk Eerts (Brigade M) 

2.1.4.15- Cleansing (Ancestors)  

2.1.4.16- Europe Awake (Brigada NS)  

2.1.4.17- The Colours Of Our Battle 9 (Block 11) 

2.1.4.18- Identitad Blanca (Brigada Totenkopf) 

2.1.4.19- ZOG (Odal Sieg) 

2.1.4.20- Pain Of The Patriots (Kolovrat) 

2.1.4.21- Schlag Ins Gesich (Neubeginn) 
2.1.4.22- Free My Land (Razors Edge) 

 

Por fazer parte da B&H e já contar com reconhecimento na cena White Power 

mundial, a Brigada NS foi convidada para participar da quinta coletânea de bandas 

produzidas pela organização, em 2005, e o terceiro registro fonográfico da banda. Lançada 

pelo selo fonográfico "ISD Records", em referência a Ian Stuart Donaldson, o álbum 

coletânea, em formato compact disc, reuniu canções de 18 bandas europeias, sul-

americanas e norte-americanas, todas vinculadas à B&H, como demonstração de unidade 

organizacional e pan-arianismo. 

https://www.discogs.com/artist/3593119-Forward-Area
https://www.discogs.com/artist/2966451-Jewthanasia
https://www.discogs.com/artist/163722-Brigade-M
https://www.discogs.com/artist/2354027-Ancestors-6
https://www.discogs.com/artist/3010648-Brigada-NS
https://www.discogs.com/artist/365365-Block-11
https://www.discogs.com/artist/2348696-Brigada-Totenkopf
https://www.discogs.com/artist/2945552-Odal-Sieg
https://www.discogs.com/artist/2006300-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
https://www.discogs.com/artist/3092736-Neubeginn
https://www.discogs.com/artist/151330-Razors-Edge
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Figura 65 Capa do álbum Blood and Honour (volume 5) 

 
Figura 66 Contra capa do álbum Blood and Honour (volume 

5) 

 

 
Figura 67 Anverso do fundo de  caixa do álbum Blood and 

Honour (volume 5) 

 
Figura 68 Verso do fundo de caixa do álbum Blood and 

Honour (volume 5) 

 

 
Figura 69 Rótulo do Compact Disc do álbum Blood and Honour (volume 5) 

 

 Não há informações quanto à autoria do design gráfico referente à elaboração da 

arte presente no item textual do álbum. A capa do álbum apresenta uma Skinhead 
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apontando uma arma de fogo em direção à pessoa que manuseia o álbum, com uma 

suástica ao fundo e o logotipo da organização no topo. O item textual resenta uma série de 

imagens e ilustrações referentes às diversas seções da B&H, ilustrações e mensagens 

antissemitas, textos motivacionais, endereços eletrônicos da B&H, fotografias de Adof Hitler 

e Ian Stuart Donaldson e de estátuas de soldados alemães e, vale destaque, a fotografia de 

uma estátua de "El Cid Campeador" localizada na cidade de Burgos, na Espanha110, pois ele é 

um das referências para a conduta e o discurso anti-imigrantes Skinheads espanhóis, como 

aquele que defendeu o país da invasão muçulmana.  

  

2.1.5 - Honor - Bialy Front  White De Luxe 

 Álbum coletânea 

Formato: Compact Disc Audio (CDA) 

Forma Oficial; Releitura 

Selo fonográfico: Homo Superior 

Local do Selo Fonográfico: Polônia 

Código do Selo Fonográfico: HS 46 

Ano: 2014 

Canções: 2.1.5.1 -  Biały Front (Honor) 

2.1.5.2 - Krew I Honor (Honor) 

2.1.5.3 - Patrz Na Wschód (Honor) 

2.1.5.4 - .Polska (Honor) 

2.1.5.5 - Won! (Honor) 

2.1.5.6 -Bez Litości (Honor) 

2.1.5.7 -Chaos (Honor) (Honor) 

2.1.5.8 - Zawsze Tuta (Honor) (Honor) 

2.1.5.9 - Wschodni Wiatr (Honor) 

2.1.5.10 -Jedna Wiara (Honor) 

2.1.5.11 -Nasz Honor (Honor) 

2.1.5.12 - Młodzi Szturmowcy (Honor) 

2.1.5.13 - Siła I Walka (Honor) 

2.1.5.14 -Krew (Honor) 

2.1.5.15 - Sang Et Honneur (Michel) 

2.1.5.16 - Niemals (Jean Peter - Lippstadt) 

                                                 

110
 ABAD, D. Pedro & PADILLA, José A. El Cid Campeador - La história de Rodrigo Días de Vivar. Indautor - 

Secretaria de Educación Pública. Espanha, 2008. 
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2.1.5.17 - Senza Pietà (Adam - Nessuna Resa) 

2.1.5.18 - Tropas de Asalto (Victor - Impertinencia) 

2.1.5.19 - A Maré do Leste(Victor - Brigada NS) 

2.1.5.20 - Pełni Nienawiści (OWK) 

2.1.5.21 - Bastions Blancs (Michel) 

2.1.5.22 - Uma Fede (Adam - Nessuna Resa) 

2.1.5.23 - Unsere Ehre (Jean Peter - Lippstadt) 

2.1.5.24 - La Fuerza Y La Lucha (Victor - Impertinencia) 

2.1.5.25 - Regarde Vers L'Est (Michel) 

2.1.5.26 -Sangue (Adam - Nessuna Resa) 

2.1.5.27 - Für Immer (Jean Peter - Lippstadt) 

2.1.5.28 -Moja Krew-Mój Honor (OWK) 

 

 O álbum Honor bialy front white de luxe é o quarto registro fonográfico da banda. É 

um álbum coletânea em homenagem à banda Honor, umas das pioneiras da cena White 

Power polonesa. Ela é composta por dois compact disc, o primeiro contendo canções do seu 

primeiro álbum, intitulado Bialy Front, e o segundo com versões em italiano, alemão, 

francês, espanhol e português, neste último idioma executadas por Victor, vocalista do 

Brigada NS e da banda espanhola Impertinencia. 

 

 Não há informações sobre a autoria do design gráfico dos itens textuais, sendo a 

capa composta pela imagem de um par de botas, ladeado por uma coroa de louros da vitória 

e encimado por um soco inglês, uma arma branca muito utilizada por ativistas White Power. 

O miolo do encarte apresenta fotos com efeito negativo de músicos, mas não é possível 

reconhecer a identidade deles. 

 A coletânea é o 46o lançamento do selo fonográfico polonês Homo Superior, em 

atividade desde 2009 e especializado em música Skinhead White Power. Seu portfólio conta 

com 51 lançamentos, entre bandas polonesas, como outros álbuns da própria Honor, e 

estrangeiras, incluindo o álbum split das bandas brasileiras Zurzir e Triskel, lançado em 2012, 

descrito em detalhes na seção dedicada à banda nessa invetigação. 
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Repertório 

 

 

Figura 70 Capa do álbum Honor - Bialy Front  White De Luxe 

 

Figura 71 Contra capa do álbum Honor - Bialy Front  White 
De Luxe 

 

 

Figura 72 Rótulo do Compact Disc do álbum Honor - Bialy 
Front  White De Luxe CD 1 

 

Figura 73 Rótulo do Compact Disc do álbum Honor - Bialy 
Front  White De Luxe CD 2 

 

 

2.1.1.1 Fé hitlerista 

Forma arquivística: Demonstração Função: Apelo 

Temática: Extinção da "Raça Branca" Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria programável 
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Duração: 2 min 25 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Escute irmão branco levante sua cabeça e grite Sieg Heil 

Escute irmão branco levante sua cabeça e grite Sieg Heil 
Estrofe 1A 

Pense bem, irmão branco essa é a nossa nação. 

Que está empesteada de Judeus  

Não queremos essa invasão 

Refrão 1A 

- Ponte 

Nosso alvo é o sionismo nossa fé no Hitlerismo  

Temos que lutar 
Estrofe 1B 

Pense bem, irmão branco essa é a nossa nação. 

Que está empesteada de Judeus  

Não queremos essa invasão 

Refrão 1A 

- Ponte 

Skinheads temos que resistir 

Skinheads para a raça prosseguir  
Final 

 

2.1.1.2 Peste negra 

Forma arquivística: Demonstração Função: Crítica social 

Temática: Afrodescendentes Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 15 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 5 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 
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Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada docontrabaixo 

- Entrada da banda 

Negro  Negro vê se “te manca” 

Cai fora dos meus pais levando junto o teu samba 

Negro  negro sai da minha nação 

Para abaixar o índice de ladrão 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Já estou cansado de te aturar 

E o teu fedor ter que respirar 

Ainda és escravo e não pode reclamar 

Abaixe a cabeça se não vai apanhar 

Estofe 1B 

Negro  negro sai do meu país 

Para me deixar mais feliz 

Negro Negro cai na real 

Ainda és primitivo é só um animal 

Estrofe 1C 

- Ponte 

Na minha nação tu não tens mais lugar 

De tanto procriar agora tens que roubar 

Volte para África macaco desgraçado 

Não temos mais senzalas prá você vegetar 

Estrofe 1D 

- Solo 

Na minha nação tu não tens mais lugar 

De tanto procriar agora tens que roubar 

Volte para África macaco desgraçado 

Não temos mais senzalas prá você vegetar 

Estrofe 1D 

Negro negro 

Negro Negro 
Final 
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2.1.1.3 Julgamento final 

Forma arquivística: Demonstração Função: Apelo 

Temática: 
Extinção da "raça 

branca" 
Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 33 Tonalidade: Lá menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 6 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra da canção Descrição 

- 
Entrada da bateria 

e guitarra 

Mais uma guerra está por vir 

Estamos prontos para as batalhas 

Não aceitaremos perder 

A vingança está em marcha 

Estrofe 1A 

O dia do julgamento 

Mostrará o superior 

Você passou do limite 

Esmagarei a sua face 

Estrofe 1B 

- 
Ponte 

O líder ariano nos deixou sua lição 

Se preciso morreremos por uma nova nação 

O líder ariano no deixou sua lição 

Se preciso morreremos por uma nova nação 

Refrão 1A 
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Vivo por um ideal 

Irmão de sangue  siga meu caminho 

Nós já somos muitos 

Lute pelo lado da razão 

Estrofe 1C 

Nunca devemos esquecer 

Que acima de tudo, somos brancos 

E que devemos aniquilar 

As manobras dos subumanos 

Estrofe 1D 

O líder ariano nos deixou sua lição 

Se preciso morreremos por uma nova nação 

O líder ariano no deixou sua lição 

Se  preciso morreremos por uma nova nação 

Refrão 1A 

- Ponte 

O dia do julgamento 

Mostrará o superior 

Você passou do limite 

Esmagarei a sua face 

Estrofe 1B 

O líder ariano nos deixou sua lição 

preciso morreremos por uma nova nação 

O líder ariano no deixou sua lição 

Se preciso morreremos por uma nova nação 

Refrão 1A / Final 

 

2.1.1.4 Sobre sinagogas 

Forma arquivística: Demonstração Função: Apelo 

Temática: 
Extinção da "raça 

branca" 
Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 33 Tonalidade: Rè menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 



 

228 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra da canção Descrição 

- Entrada da banda 

Iremos erguer a nossa bandeira sobre sinagogas  

destruídas inteiras 

Os irmãos dos estados sulistas irão se conscientizar  

Que o Nacional Socialismo é o que devem adotar 

Estrofe 1A 

Pátria  Pátria dever não é servidão  

Portamos armas a serviço da nação  

Pátria  Pátria um líder nos despertou 

Que devemos nos orgulhar do sangue que nos gerou 

Refrão 1A 

- Ponte 

Iremos marchar sobre nossos inimigos  

Sempre  de cabeças erguidas cada vez mais unidos 

E aos sionistas nós dizemos não 

O nosso Estado eles não mais dominarão. 

Estrofe 1B 

Pátria  Pátria dever não é servidão  

Portamos armas a serviço da nação  

Pátria  Pátria um líder nos despertou 

Que devemos nos orgulhar do sangue que nos gerou 

Refrão 1A 

- Ponte 

- Solo 

Pátria  Pátria dever não é servidão  

Portamos armas a serviço da nação  

Pátria  Pátria um líder nos despertou 

Que devemos nos orgulhar do sangue que nos gerou 

Refrão 1A 

- Ponte / final 

 

2.1.1.5 Migração 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica social 
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Temática: Migrantes Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 14 s Tonalidade: Dó menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra da canção Descrição 

- Intro 

Dia após dia, migram o nordeste 

Centenas de imundos, que são uma grande peste 

Nossa histórica cultura está sendo esquecida 

Nosso povo se mistura com essa espécie  

apodrecida 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Não migração  

Não migração 

São Paulo está ficando pequeno demais  

Amo São Paulo quero viver em paz 

Migração diária polui o nosso Estado 

Tenho de lutar não vou ficar parado 

Não 

Refrão 1A 

Dia após dia migram o nordeste 

Centenas de imundos que são uma grande peste 

Cm 

Nossa histórica cultura está sendo esquecida 

Nosso povo se mistura com essa espécie  

apodrecida 

Estrofe 1B 

- Solo de guitarra 
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Não migração  

Nãomigração 

São Paulo está ficando pequeno demais  

Amo São Paulo quero viver em paz 

Migração diária polui o nosso Estado 

Tenho de lutar não vou ficar parado 

Não 

Refrão 1A 

- 
Solo de guitarra / 

Final 

 

2.1.1.6 Julgamento final 

Forma arquivística: Versão final Função: Apelo 

Temática: 
Extinção da "raça 

branca" 
Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 14 s Tonalidade: Lá  menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 6 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. Não há alterações na letra ou arranjo musical, apenas 
alteração no arranjo dos vocais. 

 

2.1.1.7 Judeucracia 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Conspiração judaica Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 40s Tonalidade: 
Dó maior / Mi menor 

harmônico 
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Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 5 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. Não há alterações na letra ou arranjo musical 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Tentando acabar com algum tipo de idealismo 

Que liberte os povos do sionismo 

A democracia age sempre assim que precisa 

Até a merda da ONU lhe garante esse fim 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Todo dia toda Noite eu tenho que suportar 

A tão dita Democracia 

Democraticamente  tentando nos calar 

Refrão 1A 

- Ponte 

Aonde hajam vítimas os heróis vão lhe salvar 

Desde que tenham muitas riquezas para explorar 

Mesmo que não seja requisitada a sua ajuda 

A dita Democracia irá atacar 

Estrofe 1B 

Todo dia toda Noite eu tenho que suportar 

A tão dita Democracia 

Democraticamente  tentando nos calar 

Refrão 1A 

- Solo 

Todo dia toda Noite eu tenho que suportar 

A tão dita Democracia 

Democraticamente  tentando nos calar 

Refrão 1A / Final 

 

2.1.2.1 - Fé Hitlerista 

Forma arquivística: Demonstração Função: Apelo 

Temática: Extinção da "Raça Branca" Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 
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Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 2 min 25 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. Não há alterações na letra ou arranjo musical, apenas 
alteração no arranjo dos vocais. 

 

2.1.2.3 - Imprensa 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Conspiração judaica Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 55 s Tonalidade: Si menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 5 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Através da mídia sua vida é preparada 

Pode acreditar as notícias são falsificadas 

Desde os canais de televisão 

Até os jornais tentam formar a sua opinião 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Esmagando as mentiras pregadas diariamente 

Que insistem, sem cansar em sujar a sua mente 

Esmagando as mentiras pregadas diariamente 

Contra ordem Sionista revestiremos bravamente 

Refrão 1A 

- Ponte 

Não assista quieto a essas mentiras 

Que com a alegação da vitimização sionista 
Estrofe  1B 
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Sugam o sangue da Alemanha até hoje em dia 

Para Israel se armar mais contra a Palestina 

Esmagando as mentiras pregadas diariamente 

Que insistem, sem cansar em sujar a sua mente 

Esmagando as mentiras pregadas diariamente 

Contra ordem Sionista revestiremos bravamente 

Refrão 1A 

- Solo 

Esmagando as mentiras pregadas diariamente 

Que insistem, sem cansar em sujar a sua mente 

Esmagando as mentiras pregadas diariamente 

Contra ordem Sionista revestiremos bravamente 

Refrão 1A 

 

2.1.2.4 - Peste Negra 

Forma arquivística: Demonstração Função: Crítica social 

Temática: Afrodescendentes Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 15 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 5 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

2.1.2.5 - Sábios de Sião 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Conspiração judaica Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 35 s Tonalidade: Sol maior / Dó maior 



 

234 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- 
Entrada do 

contrabaixo 

Lobos em pele de cordeiros 

Dominam a economia mundial  

Causam miséria e fome 

E combatem todo o orgulho racial. 

Corrompem toda a mocidade 

Pelo ensino subversivo 

Destroem a vida em família 

E dominam as pessoas pelos seus vícios 

Estrofe 1A 

Acordem homem branco 

E lute contra o Sionismo 

A cura para essa praga 

E  o Nacional Socialismo 

Refrão 1A 

 

- Ponte 

Destroçam os povos com sofrimento 

Preparam a agonia dos Estados  

Criam angustias e privações 

Por que a fome gera escravos 

Estrofe 1B 

Acordem homem branco 

E lute contra o Sionismo 

A cura para essa praga 

E  o Nacional Socialismo 

Refrão 1A 

 

- Solo 

Acordem homem branco 

E lute contra o Sionismo 

A cura para essa praga 

Refrão 1A / Final 
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E  o Nacional Socialismo 

 

2.1.2.6 - Revolução Branca 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Conspiração judaica Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 20 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra  Descrição 

- 
Entrada da banda  

Riff de guitarra 

Skinheads peguemos as armas 

Que se inicia a revolução 

Estamos em guerra  

Até o fim lutaremos por nossa  

salvação 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Skinheads ataquem o ZOG  

Lutem por nossa libertação 

Sacrifiquem-se pela nossa  

revolução 

Refrão 1A 

Não há mais alternativa 

A raça branca pede socorro 

Nossa união 

É a única saída 

Estrofe 1B 

- Ponte 
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Skinheads ataquem o ZOG  

Lutem por nossa libertação 

Sacrifiquem-se pela nossa  

revolução 

Refrão 1A 

- Solo 

Skinheads ataquem o ZOG  

Lutem por nossa libertação 

Sacrifiquem-se pela nossa  

revolução 

Refrão 1A / Final 

 

2.1.2.8 - Passado de Glória 

Forma arquivística: Versão final Função: Apelo 

Temática: 
Extinção da "Raça 

Branca" 
Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 4 min 18 s Tonalidade: Fá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico:  

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra  Descrição 

- Entrada do contrabaixo 

- Entrada da guitarra  

- Entrada da banda 

Olhemos para trás  e veremos a mãe de nossa  raça em batalhas 

enfrentadas 

Brancos matando brancos por causa de Judeus 

Nosso sangue sendo derramado em nome de um único Deus 

Estrofe 1A 

- Ponte 
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Vikings Celtas Iberos Germanos 

Peguemos nossas armas 

Nossa  raça  defendamos 

Refrão 1A 

- Ponte 

Lutemos contra nossos reais inimigos 

Nossa fúria é despertada destruiremos o sionismo 
Estrofe 1B 

- Ponte 

Vikings Celtas Iberos Germanos 

Peguemos nossas armas 

Nossa  raça  defendamos 

Refrão 1A 

- Solo 

Vikings Celtas Iberos Germanos 

Peguemos nossas armas 

Nossa  raça  defendamos 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

 

2.1.1.4 Sobre sinagogas 

Forma arquivística: Versão final Função: Apelo 

Temática: 
Extinção da "raça 

branca" 
Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 33 Tonalidade: Ré menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. Não há alterações na letra ou arranjo musical, apenas 
alteração no arranjo dos vocais. 

 

2.1.3.10 - Fe hitlerista (ao vivo) 

Forma arquivística: Versão final Função: Apelo 

Temática: Extinção da "Raça Idioma: Português 
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Branca" 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Estandarte 88 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 2 min 31 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. Não há alterações na letra ou arranjo musical, apenas 
alteração no arranjo dos vocais. 

 

2.1.4.7- Julgamento Final 

Forma arquivística: Versão final Função: Apelo 

Temática: 
Extinção da "raça 

branca" 
Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Brigada NS Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 3 min 14 s Tonalidade: Lá  menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 6 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. Não há alterações na letra ou arranjo musical 

 

2.1.5.19 - A maré do leste 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Brigada NS Arranjo musical: Brigada NS 

Melodia: Honor Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria programável 

Duração: 2 min 45 s Tonalidade: Fá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. Não há alterações na letra ou arranjo musical. 
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Letra  Descrição 

- Entrada da banda 

Porque chegou  

No nosso país 

A maré do leste 

Que está aqui 

Estrofe 1A 

Quantos anos mais 

Vamos suportar 

Quantas mentiras mais 

Já não posso aguentar 

Estrofe 1B 

Vamos a libertar-nos 

Europa vamos resgatar 

Livre vamos deixar la 

Nos vamos a liberar 

Refrão 1A 

Resgatar Europa 

É nosso desafio 

Ainda estamos a tempo 

Para atuar 

Estrofe 1C 

Quantos anos mais 

Vamos suportar 

Quantas mentiras mais 

Já não posso aguentar 

Estrofe 1B 

Vamos a libertar-nos 

Europa vamos resgatar 

Livre vamos deixar la 

Nos vamos a liberar 

Refrão 1A (2x) 

Vamos a libertar-nos (Porque chegou) 

Europa vamos resgatar (No nosso país) 

Livre vamos deixar la (Quantos anos mais Vamos suportar 

Nos vamos a liberar (Quantas mentiras mais Já não posso 

aguentar) 

Refrão 1A / Final 
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4 - Imperium South America Skinheads 

 

Caracterização da organização 

 

 A Imperium foi uma rede internacional de organizações grupusculares formada em 

abril de 1999111, com representações no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no México, 

atuante até meados dos anos 2000. Ao contrário de sua contemporânea, a Divisão 18, uma 

organização com perfil centralizador, a Imperium se constituiu como cooperativa formada 

pelas seguintes organizações grupusculares: Frente de Reacção (Brasil), Grupo Herrenvolk 

(Brasil), Nacional Socialismo Revolucionário 88 - NSR 88 (Brasil), Blood & Soil (Brasil), Orgullo 

Skinhead (Uruguai), Volksturm (Argentina), Skineads Bs. As. (Argentina) e Vision Blanca 

(México). Seu slogan Por la unidade Nacional Socialista em nuestro continente demonstrava 

a intenção de a organização ser um centro unificador White Power no Cone Sul. O nome112 

escolhido se refere à unidade entre os países ibero- americanos: 

 

Toda a América do Sul foi um dia colônia da Espanha e Portugal. Portugal e 

Espanha foram uma vez um único império. Nossa trajetória se cruza 

centenas de vezes, somos verdadeiros irmãos frente  à história. E nosso 

idiomas provem originariamente do latim (com exceção do dialeto vasco na 

Espanha), daí a opção pela latinização do nome para Imperium e que 

elimina qualquer problema de grafia.113 

 

                                                 

111
 Projeto da Frente de Reacção (FdR) – Proposta inicial de discussão. (FRENTE DE REACÇÃO, 1999). Impresso. 

112
 De acordo com o mesmo documento, outras sugestões aventadas seriam: Ibero americana, por "(...) 

traduzir simplesmente a união de países americanos cuja história está relacionada aos países de Portugal e 
Espanha (...)". Reconquista, "(...) em referência a campanha militar realizada por Espanha e Portugal para a 
expulsão dos mouros que haviam invadido a península ibérica (...)", simbolizando "(...) em nossos tempos a 
valorização da nossa raça e a reconquista do solo pátrio dos estrangeiro indesejáveis (...)". Lobo Branco, em 
"(...) homenagem para nosso líder máximo, Adolf Hitler (...)". Lobo branco seria  "(...) um dos codinomes 
utilizados pro Hitler (...)" e "(...) o animal representa a força e a sabedoria, no inconsciente do povo ariano (...)" 
(Frente de Reacção, 1999), idem. 
113

 (Frente de Reacção, 1999), idem. 
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Figura 74 Símbolo da Imperium. 

 

 Em abril de 1999, um grupo de ativistas White Power pertencente às organizações 

grupusculares Frente de Reacção (Brasil), NSR88 (Brasil) e Blood and Soil (Brasil) e os 

editores das publicações Volksturm (Argentina) e Orgullo Skinhead (Uruguai) se reuniram no 

interior de São Paulo para uma confraternização em homenagem ao aniversário de 

nascimento de Adolf Hitler, a Fuheretag 99. Neste evento, foram realizadas conversações 

sobre necessidade de formação de uma entidade com o propósito de unificar as diversas 

organizações grupusculares sul-americanas. Após o evento, foi elaborado um documento 

intitulado “Projeto da Frente de Reacção – FdR: proposta inicial de discussão”, apresentando 

uma análise conjuntural do movimento na região e propostas de reorganização e ação, 

dividido em três seções: "Antecedentes", "Problema" e "Projeto".  

 Na seção "Antecedentes", é apresentado um balanço crítico da trajetória do 

ativismo White Power local nos últimos dez anos. Inicialmente, é relatado o processo de 

formação e orientação para os novos ativistas, repudiando o preconceito em relação a eles 

por parte dos ativistas mais antigos. A isso, de acordo com o documento, associa-se a 

importância de distinguir e aglutinar os ativistas comprometidos com a causa White Power 

daqueles indivíduos interessados apenas no status, jocosamente identificados pelo termo 

"nazistas de Hollywood". 

 De acordo com o documento, ao longo dos últimos dez anos (1989 até 1999) surgiu 

um grupo de ativistas "insatisfeitos" com os rumos da cena local, que passaram a buscar 

mais informações no exterior para desenvolver a cena local, embora a barreira idiomática 
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impedisse a sua compreensão, já que a maioria do material era produzido em inglês ou 

alemão, limitando a maioria dos ativistas a realizar apenas a leitura das imagens veiculadas 

nas publicações e no material gráfico dos documentos sonoros. A solução foi desenvolvida 

por "camaradas dotados de habilidades político filosóficas", envolvidos na edição de 

publicações e bandas cujas letras veiculavam mensagens doutrinárias, uma referência 

indireta a bandas da primeira cena White Power, bem como aos skinzines produzidos 

localmente, gerando "(...) uma real assimilação ideológica com atividades produtivas (...)" 

(FRENTE DE REACÇÃO, 1999). 

 O documento também aborda o ativismo no contexto sul-americano, descrito como 

"invariavelmente o mesmo", se comparado ao Brasil. Seus autores admitem a existência de 

ativistas e ações de propaganda relevantes, embora precisem se desenvolver de forma 

independente das influências de países onde os movimentos congêneres já estabelecidos 

influenciam demasiadamente os grupos locais, criando assim simulacros. 

 Este é o foco da seção "Problema" do ativismo White Power sul americano. O 

"problema" é a dependência dos ativistas locais de informações oriundas do exterior e o 

culto às organizações de grande vulto internacional, em detrimento do apoio às 

organizações presentes em seus países, pois muitos ativistas renegam a "identidade étnica" 

de cada povo e ignoram a realidade local. Em outras palavras, apesar de os membros 

proponentes da Imperium reconhecerem a "unidade branca mundial", a crítica de fundo é a 

submissão do local ao global, "(...) impedindo a construção de algo com a aparência da nossa 

realidade nacional (...)"(FRENTE DE REACÇÃO, 1999). A questão não era impedir contato, 

aquisição de material ou envio de contribuições às organizações internacionais já 

estabelecidas, como as estadunidenses Ku Klux Klan, NSDAO/AO ou Hammerskin Nation, 

mas romper as resistências de potenciais ativistas para a construção e a consolidação de 

organizações similares no Cone Sul, como um meio de fortalecer a "irmandade branca 

mundial". 

 A solução proposta foi a criação de um bloco, unindo "organizações falantes de 

idiomas ibero-americanos" (português e espanhol), para oferecer material de propaganda 

aos "consumidores" – assim referidos no texto – e romper, segundo eles, a hegemonia dos 

blocos idiomáticos anglo-saxão, alemão e escandinavo. Não se trata de rivalidade, afirmam, 

mas de uma forma encontrada pelos ativistas locais de "alcançar o nível dos outros blocos 

idiomáticos" (FRENTE DE REACÇÃO, 1999). Para tanto, era necessário vencer quatro etapas: 
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o fortalecimento das organizações em cada país, a cooperação entre os países de idiomas 

semelhantes, a cooperação com países de outros blocos idiomáticos e, por fim, a integração 

com blocos idiomáticos menores, como o latino e o grego, para assim "promover a 

revolução branca em todo o mundo". 

 Na seção "Projeto", os proponentes, visando justificar a potencialidade e 

factibilidade do projeto, enumeraram as produções autorais em andamento, embora sem 

periodicidade e tiragem definida, como os fanzines Verlauf,  Der Angriff, "20 de Abril", 

"Triunfo da Vontade", "Nossa Luta" e "Vitória". Nesse caso, a principal questão a ser 

resolvida seria a sistematização de um cronograma de lançamentos para não perder a 

"credibilidade do público", por causa da falta de periodicidade e das quantidades instáveis 

de publicações, e também a criação de uma rede de distribuição. 

 Também são mencionadas publicações cujos conteúdos tangenciam os objetivos da 

Imperium: o "Boletim EP", os livros de "Editora Revisão", o "Boletim Alerta!" e "Povo de 

Senhores", todos citados por sua orientação, que "vem a ser benéfica a nossa ideologia, 

merecendo o nosso apoio". A utilização da incipiente internet (e outros recursos digitais) e a 

música são mencionadas como formas de atingir um público ainda maior.  

 O documento enfatiza os rápidos avanços da futura cooperativa, por causa do 

aceite da participação dos skinzines Volksturm (Argentina) e Orgullo Skinhead (Uruguay) e o 

planejamento de um concerto musical "em solidariedade ao Cone Sul", com bandas 

brasileiras, argentinas e uruguaias. Ainda no campo da música, o documento propõe  o 

lançamento de um álbum coletânea contendo canções dos conjuntos musicais membros da 

Imperium e a criação de um selo musical. Fortalecendo o bloco idiomático ibero- americano, 

aventou-se a possibilidade de realizar acordos com distribuidoras espanholas, como a Ra-tá-

tá Records, com o objetivo de veicular material da organização no continente europeu. 

 O documento finaliza celebrando a iniciativa como um novo caminho para o 

ativismo White Power local. Em pouco tempo, o grupo envolvido no desenvolvimento da 

Imperium lançou o estatuto da organização e o cronograma de atividades. 

 

O perfil e os objetivos da Imperium  

 

 Em seu estatuto, a Imperium objetivava constituir-se como uma "associação civil 

com fins scioculturais, ligados a preservação étnica e difusão da cultura do povo ariano", 
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utilizando as "artes em geral" (música, literatura, pintura etc.), "propaganda política" 

(publicações, adesivos, camisetas etc.) e "atos sociais"(reuniões, shows, marchas etc.), para 

difundir a causa da "revolução branca", definindo o Sionismo como o "inimigo da raça". O 

estatuto definia a base de atuação territorial, a América do Sul, em princípio Brasil, 

Argentina e Uruguai, mas expansível a outros territórios da América hispanófona e Europa 

ibérica, com a condição de "que abriguem população étnica ariana".114 O critério de 

aprovação de um novo membro/grupo se baseava em duas premissas da "doutrina NS", ou 

seja, ser da "raça branca" e ter idoneidade moral; em outras palavras, de acordo com o 

documento, a primeira era entendida como "auto-explicativa", enquanto a segunda se 

relacionava com a conduta do indivíduo dentro do grupo. Além disso, cada grupo poderia 

determinar as responsabilidades internas dos ativistas a ele associados. 

 Quanto à sua estrutura deliberativa, o estatuto da Imperium atribuía um voto para 

cada organização, independentemente da quantidade de militantes a ela associados, sendo 

necessária maioria simples para veto ou sanção de uma proposta, ironicamente, com a 

finalidade de "manter um mínimo poder de decisão democrática na associação". Novas 

organização e "lobos solitários" poderiam a ela se filiar, conquanto pertencessem a países-

foco e com a exigência, em especial em relação aos últimos, de contribuir com os objetivos 

da organização, não se limitando apenas a consumir, pois, nesse caso, não seria concedido o 

poder de voto a "membros ociosos". 

 A opção pela organização na forma de uma cooperativa atendia a duas 

necessidades: impor dificuldades ao rastreamento e à intervenção por parte das forças 

policiais e dos "inimigos sionistas" e garantir a autonomia operacional e intelectual de cada 

grupo. No primeiro caso, a crença na existência de um "Governo de Ocupação Sionista" 

determinou a elaboração de uma estrutura descentralizada da Imperium. Sob a premissa de 

que "melhor organização é a não-organização", era garantida estatutariamente a autonomia 

de seus membros, a fim de evitar uma possível "infiltração sionista" simultânea em todos os 

grupos. Dessa forma, caso houvesse tal "infiltração", o grupo seria isolado preservando os 

demais, pois "se um ramo apodrece, pode-se cortá-lo para que não contamine os ramos da 

árvore". No segundo caso, era garantida a cada grupo autonomia para desenvolver seus 

produtos e atividades, desde que atendessem às "premissas da Doutrina NS" – "a etnia e a 
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 IMPERIUM. Estatutos da Imperium. Brasil, Argentina, Uruguai e México: Frente de Reacção: Imperium 

South America Skinheads, Sem data – impresso. 
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idoneidade moral” – e fossem aprovados pelo "conselho da cooperativa", para posterior 

inclusão na lista de distribuição.  

 Tais ações deveriam atender aos chamados "objetivos imediatos", projetos em 

andamento, e "objetivos mediatos", projetos dependentes de "discussões internas e divisão 

de responsabilidade". Em seu estatuto é apresentada a explicação dos dois tipos de 

objetivos, justificando suas vantagens,  a saber: 

 

 Objetivos imediatos: 

 

 - Criação de um sistema da distribuição de publicações impressas, com o objetivo de 

ampliar a circulação, regular a periodicidade e aumentar a tiragem, para manter os ativistas 

sempre "instruídos e atualizados". 

 - Elaboração de links entre as páginas das organizações e "lobos solitários", 

 - Produção e distribuição de "Livros'' disquetes, uma coletânea de textos traduzidos 

e/ou escaneados, e posteriormente convertidos para fomato Word, veiculados por meio de 

disquetes. A orientação era de que cada membro da cooperativa possuísse equipamente 

para tal fim, contemplando a possibilidade de arracadação de fundos para a compra destes. 

O baixo custo de envio pelos correios e a produção em massa dos disquetes eram os 

principais argumentos econômicos para justificar a inciativa, além da possibilidade do 

ativista possuir em sua casa uma quantidade signficativa de materiais de leitura. 

 - Difusão da música "vinculada a nossa cultura étnica e doutrinária", como meio de 

"atingir a juventude". Nesse período, os conjuntos musicais brasileiros Locomotiva, D.A. 

(Defesa Armada) e Frente Nacional, Resistência 1945, o chileno Odal Sieg e os argentinos 

Razon e Fuerza e Nuremberg, todos vinculados à Imperium, já haviam gravado canções. 

 

 Objetivos mediatos: 

 

  - A criação de uma publicação que reunisse a produção dos membros da 

cooperativa, a exemplo das publicações espanholas Respuesta Sonora e La voz del Pueblo, 

sem "influir na edição das demais" e com a finalidade de "reunir o melhor de vários grupos 

ativistas em um único trabalho". 
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 - Website da cooperativa, que serviria como um ponto de "referência para Nacional 

Socialistas do mundo todo", e a divulgação das atividades da Imperium explicitando "os 

objetivos, funcionamento e conquistas", permitindo o acesso a trabalhos de seus membros, 

como textos, iconografia e música. 

 - Produção de eventos sociais que "levassem o nome do grupo", "especialmente 

reuniões, palestras, shows musicais, manifestações públicas e campanhas sociais". Eventos 

em homenagem a Adolf Hitler e "outras datas especiais" poderiam ser desenvolvidos 

conjunta ou simultaneamente; as palestras e reuniões deveriam ser realizadas 

conjuntamente e em relação às manifestações públicas, como por exemplo a distribuição de 

panfletos, a orientação do documento e a realização simultênea "em várias cidades ou 

países", com o objetivo de "impressionar o público". 

 - Criação de um selo musical para lançamento de conjuntos musicais de membros 

da cooperativa e distribuição de material de parceiros, considerando a música "um ato de 

propaganda ideológica considerável". Nesse sentido, o documento sugere a criação de um 

selo fonográfico chamado Rock n Race e propõe o lançamento de uma coletânea contendo 

canções de bandas vinculadas à Imperium. 

 Para a efetivação desses objetivos, um "Boletim Interno" foi desenvolvido para 

informar e coordenar as ações dos grupos membros. As seções da edição número um, por 

exemplo, eram compostas pela escala de lançamento de publicações, o conteúdo do "livro 

disquete" endereços de homepages, materiais de bandas, fitas cassete e camisetas dos 

conjuntos musicais, um calendário de "datas importantes" para os membros da cooperativa 

e considerações finais; no caso, a proposta de lançamento de um álbum coletânea. A 

documentação selecionada permite apresentar, a seguir, mais informações sobre o 

calendário de "datas importantes, o conteúdo de algumas publicações e a produção musical. 

 

O calendário de "datas importantes" 

 

 Este documento, apresentado para avaliação115 dos membros da Imperium, 

organiza uma série de efemérides com a finalidade de manter a cooperativa sempre em 

funcionamento no que dizia respeito às atividades, além da produção de publicações e 

                                                 

115
 No final do texto há a seguinte orientação: "aguardamos sugestões e opiniões" (IMPERIUM, Estatua da 

imperium, Sem data). 
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música. A proposta de calendário contemplava a homenagem às personalidades relevantes, 

associada a algum tipo de manifestação ou reunião entre os membros, e a realização de 

eventos com a finalidade de promover a conexão com a ancestralidade europeia. São elas: 

 "Dia de Ascensão ao Poder", a ser comemorado no dia 30 de janeiro. Em referência 

ao dia da posse de Adolf Hitler como chanceler da Alemanha, o documento sugere a 

realização de atos públicos, como panfletagem, colagem de cartazes e envio de cartas. 

 "Fundação do partido", comemorado no dia 24 de fevereiro. Este é dia em que se 

comemora o dia de fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. 

Também é sugerida a realização de manifestações públicas. 

 "Dia de relembrar os heróis", comemorado no dia 16 de março. A proposta era 

relembrar os "heróis que ajudaram a construir a doutrina e o movimento", citando o ativista 

Marcelo Scalera, assassinado durante uma briga com punks na praça Rivadávia, em Buenos 

Aires, no dia 8 de maio de 1996. Scalera foi elevado à categoria de mártir e é constantemte 

homenageado em canções de vários conjuntos argentinos, incluindo Razón e Fuerza e 

Nuremberg, ambos membros da Imperium, em manifestações públicas realizadas na data de 

aniversário de sua morte e em eventos musicais. 

 



 

252 

 
Figura 75 Homenagem prestada diante do 

túmulo de Marcelo Scalera, pela organziação 
grupuscular Squadristas, em maio de 2012.

116
 

 

 
Figura 76 Convocação para ato público em 

memória de Marcelo Scalera  organziada pela 
organização grupuscualar Squadristas. Maio de 

2011. 
117

 

 
Figura 77 Cartaz de concerto musical em 

homenagem a  Marcelo Scalera. Maio de 2010.
118

 

 

 

“Aniversário de Hitler", comemorado no dia 20 de abril, considerado a "data 

máxima" do ativismo White Power, pois é o dia de nascimento de Adolf Hitler. O documento 

sugere que a efeméride também seja o mote para a realização da reunião obrigatória dos 

representantes da Imperium, conforme previsto em estatuto – embora, antes de tudo, 

devesse ser uma "data festiva". 

 "Dia do trabalho", a ser comemorado no dia 1o de maio. O documento propunha 

que a efeméride fosse utilizada para a realização de protestos anticomunistas, pois 
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 In  SQUADRISTAS. Marcelo Scalera 2012. 2012. Disponível em: 

<http://squadristassm.blogspot.com.br/2012/05/como-todos-los-anos-los-squadristas.html>. Acesso em: 07 
mar. 2017. 
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 In JUVENTUD PATRIOTA. Concierto Homenaje a Marcelo Scalera. 2010. Disponível em: 
<https://juventudpatriotasanfer.wordpress.com/2010/05/18/concierto-homenaje-a-marcelo-scalera>. Acesso 
em: 07 mar. 2017. 
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considera que tal data, antes comemorada no Reich, foi "(...) erroneamente, nos nossos dias, 

associada à esquerda". 

 "Dia das mães", comemorado no segundo domingo do mês de maio. A efeméride 

proposta tem como objetivo "homenagear as genitoras de nossa estirpe". 

 "Solstício de Verão", comemorado em 24 de junho. A efeméride tinha o objetivo de  

ser uma ritual de conexão do ativista contemporâneo à sua suposta ancestralidade europeia, 

uma "retomada das nossas raízes", argumentando-se que o solstício era comemorado por 

todos os "antigos povos indo-europeus" (IMPERIUM, Estatua da imperium, Sem data). 

 "Memorial Rudolf Hess", comemorado em 17 de agosto. Esta efeméride é parte do 

calendário de diversas organizações grupusculares White Power e, no caso da proposta, 

além de homenagear o lugar-tenente de Adof Hitler, era sugerida como o dia para a 

realização de manifestações de "reavivamento do revisionismo histórico" ou a data da 

segunda reunião geral anual (IMPERIUM, Estatua da imperium, Sem data). 

 Memorial Ian Stuart, comemorado em 24 de setembro. A efeméride marca a data 

de falecimento daquele que é considerado um dos introdutores do White Power no meio 

Skinhead, e também é amplamente comemorada por organizações grupusculares em 

diversos países, por meio de concertos musicais chamados Ian Stuart Memorial. O 

documento sugere a data como outra opção para a realização da reunião anual geral, com a 

apresentação de conjuntos musicais.  

 "Solstício de inverno", comemorado no dia 21 de dezembro. Os autores grafaram 

seu nome em em céltico, Yuletide, e afirmavam ser uma data apropriada para o  Cristianismo 

celebrar o "Natal Cristão"; poderia ser utilizada como mais um momento para a "retomada 

das raízes" ancestrais, além de  marcar o final do ano oficial. 

 

As publicações da Imperium 

 

 Como já apresentado, o desenvolvimento de um cronograma para organizar a 

periodicidade de lançamento das publicações das organizações grupusculares vinculadas à 

Imperium representava um dos objetivos imediatos, ou seja, de pronta execução, por causa 
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do volume de material produzido pelos ativistas. Os boletins internos números um119 e 

três120 apresentam a escala de publicações, sistematizada no quadro abaixo:  

  

Título Edição Organização Lançamento 

Triunfo da vontade 1 Frente de Reacção Junho 

Verlauf 3 Frente de Reacção 

Orgullo Skinhead 12 Orgulho Skinhead 

Victoria o Valhalla 1 Volksturm 

20 de Abril 2 NSR 88 Julho 

Soberania Nacional 1 Não identificado 

Lobos de Odin 3 Orgulho Skinhead 

Pagan and Proud 1 Não identificado 

Bastion NS 1 Não identificado Agosto 

Volksturm 7 Volksturm 

Povo de Senhores 2 Grupo Herrenvolk 

Horde of Wolves 1 Não identificado 

Nossa Luta 3 NSR 88 

Vitória 2 NSR 88 Setembro 

Alerta! 4 Frente de Reacção 

Odalan Skinheads 2 Skinheads Bs. As. 

Fênix 2 Skinheads Bs. As. Outubro 

Der Angriff 2 Blood & Soil 

Verlauf 4 Frente de Reacção 

Boletim EP 20 Não identificado 

 

 Este quadro confirma a proposta de que cada organização contribuiria com uma 

publicação, criando assim um rodízio de títulos e oferecendo ao ativista acesso constante a 

um variado conjunto de informações de seu interesse e a possibilidade de as publicações se 
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 In. IMPERIUM. Boletim Interno. Brasil, Argentina, Uruguai e México: Frente de Reacção: Imperium South 

America Skinheads, ano 1999, nº1 – impresso. 
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 In IMPERIUM. Boletim Interno. Brasil, Argentina, Uruguai e México: Frente de Reacção: Imperium South 
America Skinheads, ano 1999, nº3 – impresso.. 
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especializarem em seus respectivos temas. Mas qual o perfil dessas publicações? O quadro 

abaixo, tal qual como foi feito com as publicações referentes ao Poder Branco Paulista, 

apresenta, em linhas gerais, os assuntos abordados em cada um deles. 

 

Título Edição Data Local Conteúdo 

Triunfo da 

Vontade 
1 Sem data   Itu (SP) 

 Doutrina Nacional 

Socialista 

Verlauf 1 1998 Itu (SP)  História "Ariana" 

Verlauf 2 1998 Itu (SP)  Mitologia nórdica 

Povo de 

Senhores 
1 

Dezembro 

de  1998 
Itu (SP) 

 Religiosidade pagã 

(Odinismo) 

20 de Abril 1 1998 Cianorte (PR) 

 Cultura  Skinhead 

 Scene Review 

 Entrevistas 

com conjuntos musciais 

 Religiosidade pagã 

 Negacionismo do 

Holocausto 

 Conspiração judaica 

 Orientações para ações 

diretas 

Vitória 1 Sem data  

 História de 

organizações 

supremacistas brancas 

 Negacionismo do 

Holocausto 

 Cultura Skinhead 

 Scene review 

 História "Ariana" 

 Textos de Adolf Hitler 

Alerta 1 Janeiro de Jundiaí (SP)  Conspiração judaica 



 

256 

 1998 

Alerta 2 
Dezembro 

de 1998 
Jundiaí (SP)  Anticomunismo 

Nossa Luta 1 Sem data 
Ribeirão Preto 

(SP) 

 Cultura Skinhead 

 Entrevista 

com bandas 

 Biografia de 

Ian Stuart 

 Textos de Adolf Hitler 

 Doutrina Nacional 

Socialista 

 Biografia de Adolf 

Hitler 

Nossa Luta 2 1999 
Ribeirão Preto 

(SP) 
  

Der Angriff 1 
Julho de 

1998 
São Paulo (SP) 

 Doutrina Nacional 

Socialista 

 Entrevista com 

conjunto musical 

 Biogafia de Heinrich 

Himmler 

 

 Uma primeira observação a ser considerada é que, ao contrário dos skinzines 

editados pelos ativistas do Poder Branco Paulista, as publicações da Imperium South America 

abordavam de forma tímida o universo musical White Power, embora, como será 

apresentada na próxima seção desse verbete, ela ocupasse um patamar relevante. Outro 

aspecto a ser observado é a ausência do assunto secessão paulista nas publicações, 

mantendo o foco em assuntos como a "preservação racial" e a "conspiração sionista", 

apresentados de forma a evitar o uso de termos pejorativos, em um esforço retórico de 

"amenizar" a agressividade do discurso valendo-se de uma argumentação voltada "para 

dentro do grupo", ou seja, em vez de atacar os grupos considerados inimigos, como fazia sua 
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contemporânea Divisão 18, a estratégia era apresentar argumentos que não configurassem 

crime de racismo e assim pudessem ser discutidos sem a preocupação de manter o 

anonimato. A título de exemplo, a seguir, serão apresentadas discussões aboradas em 

algumas publicações sobre os temas "raça", religiosidade e conspiração sionista. 

 A publicação "Triunfo da vontade" afirma que o "Nacional Socialismo alemão" está 

"(...) fundamentado pricipamente no conceito de leis naturais e proteção à nação”. Tomando 

como exemplo a análise da seção dessa publicação intitulada "Linhas Gerais", é possível 

apreender os argumentos dos conceitos-chave  "nação", "raça", "forma de governo" e 

"moralidade".  

 A concepção de "nação" se fundamenta na tradução da palavra latina natione, "(...) 

que significa nascimento, raça ou espécie (...)"(Triunfo da Vontade, s/d), e os membros da 

"raça branca" são "descendentes dos legendários arianos", sinônimo para o "termo grego 

'aristocracia'", ou ainda uma referência ao sistema de castas indiano no qual o ariano 

ocuparia a posição central de poder. Embora tal compreensão seja elitista, afirma o texto, 

ela não assume um caráter discriminatório em relação às demais "raças"; pelo contrário, 

seus autores defendem a ideia de uma "racismo positivo", caracterizado, em primeiro lugar, 

pela afirmação do conceito de "pureza racial"121 garantido pela reprodução entre os 

considerados "iguais" e a negação de qualquer forma de sincretismo cultural. Em segundo 

lugar, pela possibilidade de uma coexistência segregada, como solução para valorizar as 

"características indiossincráticas de cada raça". Além disso, a ideia de "nação" por eles 

defendida, não está vinculada a um território específico, pois, com base no conceito alemão 

Blut und Boden, seria desnecessária a existência de fronteiras "politicamente estabelecidas". 

 Esta "nação", prossegue o texto, tem no "Socialismo", entendido como sinônimo de 

"justiça social", a sua forma de organização coletiva, advertindo o leitor para não confundir 

com o "(...) socialismo científico ou político de origem judaica, representado pelas ideologias 

provindas de Marx, Engels e outros (...)", pois renega "(...) caracteres importantissímos como 

a individualidade, a personalidade, a família etc. (...)". Nesse contexto, a defesa do "bem 

comum" e da "unidade da nação" seria garantida por este modelo de organização, por meio 

de ações focadas no coletivo, em detrimento do individual, quais sejam: 

 

                                                 

121
 O texto afirma que o perfil "ariano" não é, necessariamente, o padrão "loiro de olhos azuis", in TRIUNFO DA 

VONTADE. Itu (SP), nº 1. Sem data. 
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(...) a constituição e auxílio à família gerada dentro dos padrões nacionais; a 

conduta dentro dos padrões morais médios; a saúde pública - incluindo-se a 

preservação e aprimoramento da Raça; a laboriosidade e o direito ao 

trabalho como meio de sustento da família e comunidade; a organização 

política (hierarquia estatal); a justiça social - neste ponto importando mais a 

sociedade que o indivíduo;  a defesa dos interesses nacionais nas relações 

exteriores e a defesa militar dos territórios nacionais(...)(Triunfo da 

Vontade, s/d). 

 

 Além de propostas em prol do coletivo como abordado na citação acima, cabe 

destacar a defesa da necessidade da existência de um líder hierárquico "natural", o 

"condutor da nação", pois, assim como em outros grupos, o líder é quem irá se "(...) 

responsabilizar pelos demais de sua espécie, pela preservação, manutenção e alimentação e 

defesa do grupo (...)". Nesse sentido, Adolf Hitler é apresentado aos leitores como este líder 

hierárquico "natural", com a ponderação de que a sua aceitação pela população alemã foi 

uma forma de reação as sanções impostas pelos "(...) liberais sionistas agressores e os 

traidores (...)", após o fim da Primeira Guerra Mundial, sendo seguido, complementa a 

argumentação, por outros povos da Europa, o que enfatiza o caráter salvacionista do Fuher. 

 Por fim, em relação à "moralidade", a argumentação central do texto é a oposição 

entre um "conceito moral natural" e "um conceito moral artifical", sendo o primeiro adotado 

pelos ativistas Nacional Socialistas, por exaltar as diferenças, enquanto o segundo é adotado 

pelos "liberais modernos", afirmando a igualdade normatizada por "convenções sociais e 

reiligiosas". A homossexualidade é citada como "exemplo natural" de inviabilidade da 

"preservação da espécie" e deve ser repudiada pelos ativistas, mencionando-se alguns 

argumentos retóricos baseados no mundo animal para fortalecer a ideia de que o Nacional 

Socialismo tem sua base em "leis naturais" e, portanto, "imutáveis": 

 

(...) A planta não se reproduz com luxúria, um animal não mata o outro 

por sadismo, o urso não hiberna por preguiça. Se você impede um gato de 

comer um rato, pode estar sendo “humano” com o rato, mas está sendo 

extremamente “desu-mano” com o gato, impedindo-o de cumprir as 

funções de seu ciclo natural. A Natureza não conhece a maldade; a 

maldade e o vício são criações existentes apenas no intelecto humano. O 
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Nacional-Socialismo, fundando-se nas leis da Natureza, nunca pode ser 

mal, senão apenas JUSTO - que seja o que há de ser(...)"(Triunfo da 

Vontade, s/d). 

 

 A religiosidade era um outro elemento considerado importante no processo de 

formação do ativista e na consolidação da noção de coletividade baseada nas "leis naturais". 

Para atender tal demanda o Grupo Herrenvolk122, sediado na cidade de Itu, São Paulo, editou 

a publicação "Povo de Senhores"123, dedicada exclusivamente ao debate sobre o Odinismo e 

o Druidismo, segundo seus editores, as religiões pré-cristãs praticada pelos vikings e celtas, 

respectivamente. O editorial da primera edição entende tais expressões de religiosidade 

como um forma de resistência ao "fluxo artificial" que "conduz todos os povos ao antinatural 

multiculturalismo e consequente extinção geral". Tal qual em o "Triunfo da vontade", os 

editores alegam não pretender "ofender ninguém", mas reivindicam a liberdade para lutar 

pela "preservação do sangue, cultura e tradição", a exemplo das comunidades indígenas e 

negras, citadas no editorial. Por ser a primeira edição, a publicação apresenta alguns 

conceitos básicos da religiosidade White Power, sempre relacionados a "raça" e "religião". 

Isto pode ser verificado no texto intitulado "Mitologia", pois, além de explicar o conceito de 

mito, como pontes "entre a vontade e a consicência coletiva de um volk", também o 

considera determinante para o pertencimento a uma "raça". No texto intutilado "Odinismo", 

seus autores afirmam a incompatibilidade entre a Bíblia a "raça ariana" e a responsabiliza 

por um suposto processo de "extinção da raça ariana" ao considerar o "sexo como pecado", 

ao contrário das religiões arianas, que celebram a fertilidade. 

 As noções de "raça" e "nação" são tratados por um viés "científico" nas páginas de 

Verlauf124, editado pela "Frente de Reacção". As autorreferidas pesquisas históricas 

apresentadas na publicação não apresentam citações bibliográficas ou fontes primárias 

características de qualquer publicação científica; ao contrário, os artigos exaltam a 

                                                 

122
 De acordo com a publicação, a palavra Herrenvolk em idioma alemão pode ser traduzida como "Povo de 

Senhores". In Povo de Senhores. Itu (SP). 1998. Impresso. 
123

 Povo de Senhores. Itu (SP). 1998. Impresso. 
124

 Verlauf . nº 1. São Paulo. 1999. Impresso. 
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supremacia branca e se propõe a acusar os judeus, ainda que veladamente125, de controlar 

as informações, embora afirmem "neutralidade", como é dito em seu editorial126: 

 

(...) Verlauf é uma zine publicada em são Paulo, Brasil; resultado de 

pesquisas Históricas, que apresentam fatos, elaborados de forma a 

proporcionar aos Leitores o antigo conhecimento, a origem da nossa 

raça, que através dos tempos foi esquecida, ou mesmo distorcida, 

pelos intitulados Donos do Mundo e que é nada mais, nada menos do 

que nossa própria herança. Aqui os Leitores terão a oportunidade de 

fazer seu próprio julgamento (Verlauf , 1999). 

 

 Na primeira edição de Verlauf, a seção intitulada "Vikings" questiona a veracidade 

da expedição comandada por Cristovão Colombo, em 1492, como a primeira a chegar na 

América, ao compará-la com a expedição de Leif, "O Venturoso", que teria chegado 500 anos 

antes127, apresentando aos leitores "mais uma das verdades escondidas das expedições 

feitas por nossos ancestrais". Na segunda edição128, na mesma seção, explicam-se a 

tecnologia de navegação e o significado simbólico de sua embarcação, o  Drakkar.  

 Também há uma seção dedicada a "Línguas Arianas"129, remontando ao período 

neolítico para justificar a origem comum de todos os "grupos da raça branca" que, 

posteriormente, desmembraram-se nas atuais nacionalidades europeias. Esta unidade, para 

os autores do artigo, tem sua "base científica" em pesquisas realizadas por "filólogos"130, 

cujos estudos comprovariam a existência de um tronco linguístico ariano, composto pelos 

atuais idiomas falados na Europa, e, consequentemente, a existência de uma "raça ariana". 

Para reforçar a afirmação da diferenciação das raças, outra seção dessa publicação, 

intitulada "Os caracteres raciais"131, aborda o tema a partir da análise do fenótipo, atribuído 

a supostas pesquisas realizadas por "etnólogos"132. Tais pesquisas têm como procedimento a 

                                                 

125
 Atentar para a expressão "Donos do Mundo", apresentada na citação do editorial. 

126
 O editorial também é apresentado traduzido para o alemão. 

127
 Verlauf . nº 1. São Paulo. 1999. Impresso. 

128
 Verlauf . nº 2. São Paulo. 1999. Impresso. 

129
 Verlauf . nº 1. São Paulo. 1999. Impresso. 

130
 Nenhum autor da área é citado ao longo do texto. 

131
 Verlauf . nº 2 . São Paulo. 1999. Impresso. 

132
 Nenhum autor da área é citado ao longo do texto. 
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análise antropométrica do formato do crânio, lábios e narizes, apresentando ilustrações de 

alguns instrumentos utilizados no processo, servindo apenas como forma de distinguir os 

arianos e afirmar o seu potencial para desempenhar um "papel dirigente, enquanto que o 

papel das demais são um caráter secundário por não serem ativas, no ponto de vista de 

muitos antropólogos".133 

 Essa articulação de ideias com o objetivo de reconstrução de uma ancestralidade 

comum e aspectos de fenótipo, permitindo ao ativista a autoidentificação e o sentimento de 

pertencimento a uma "coletividade ariana pura", é articulada como uma forma para se 

distinguir de seus autodeclarados inimigos: os judeus. O artigo intitulado "Os judeus, um 

povo de origens mistas"134 afirma que, após o exílio na Babilônia, o que eles chamam de 

"nação judaica" seria uma amálgama de diversos povos de "raças diferentes", em vez de ser 

de "filhos puro sangue de Abraão", mas convencidos de que "eram um povo escolhido do 

único Deus de toda a terra". Os autores citam os antigos fenícios, moabitas e amonitas, bem 

como grupos árabes, africanos e "mogólicos e australóides", como exemplo daqueles 

convertidos ao judaísmo. Além de questões ligadas à "natural oposição" entre arianos e 

judeus, a temática da conspiração judaica também está presente nas publicações dos 

ativistas da Imperium. 

 Em "20 de abril"135, um artigo analisa livro "Os Protocolos dos Sábios do Sião"136, 

publicado pela Editora Revisão, demonstrando a sua influência nas organizações 

grupusculares White Power brasileiras. A abordagem do artigo é basicamente a tentativa de 

rebater os argumentos de "defesa judaica" sobre a falsidade do texto e o mito da 

conspiração. A posição em contraponto ao argumento da falsificação colocado em pauta 

pelo autor do texto é: a negação de que a Ochrana, a polícia política do Czar Russo Nicolau II, 

teria elaborado o livro com a finalidade de legitimar a perseguição aos judeus naquele país, e 

que ele seria plágio do livro "Napoleão III e Maquiavel no inferno"137. O artigo defende o 

mito de os "Protocolos" serem a "ata" de uma "reunião de cúpula judaica" com o objetivo 

"que seu povo persegue desde os tempo imemoriais", ou seja, o "controle total" do mundo. 

Para justificar tal afirmação, é apresentada ao leitor uma breve explicação sobre a suposta 

                                                 

133
 Nenhum autor da área é citado ao longo do texto. 

134
 Verlauf . nº 1. São Paulo. 1999. Impresso. 

135
 Nome em alusão a data de nascimento de Adolf Hitler. 

136
 "Os protocolos dos Sábios do Sião". 20 de abril. Paraná, 1999. Impresso. 

137
 Segundo o artigo, o livro teria como autor Maurice Jolly, e foi escrito na segunda metade do século XIX.  
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reunião e o extravio de um dos exemplares da "ata", possibilitando a tradução em vários 

idiomas, embora não seja apresentada nenhuma comprovação documental em relação ao 

texto original. Procurando rebater o argumento de que o objetivo da reunião seria a criação 

do "Movimento Sionista" para fortalecer a criação do Estado de Israel, o contraponto que 

finaliza o artigo questiona o motivo de o movimento ainda continuar forte nos dias atuais, 

décadas após a fundação de Israel. A resposta é enigmática e simplista: "(...) porque seus 

objetivos ainda não foram totalmente alcançados (...)"(Verlauf, 1999). 

 As publicações da Imperium serviam como a segunda etapa na estratégia para 

cooptação e formação dos ativistas. Em suas páginas, as ideias-chave da organização 

complementavam o que era dito nas canções, a primeira etapa da estratégia, como será 

apresentado na próxima seção. 

 

Música 

 

 A profusão de publicações produzidas pelos ativistas da Imperium não substituiu a 

música como principal ferramenta na estratégia de cooptação de neófitos, de formação e de 

fortalecimento dos vínculos entre os ativistas. O "Projeto da Frente de Reacção", 

apresentado em abril de 1999 durante a reunião entre as organizações grupusculares que 

iriam compor a cooperativa, dava o seguinte destaque à música: 

 

A música é, talvez, o melhor meio de propaganda entre a juventude. 

As letras com mensagens ideológicas são captadas mais facilmente 

pela mente das pessoas. Os shows são excelentes meios de 

confraternização, onde os camaradas se conhecem e casualmente 

acabam criando novos projetos etc. Os shows também podem ser 

aproveitados para o lançamento de outras atividades, como 

comércio de material NS, propaganda de zines e mesmo lançamento 

de vídeo (Frente de Reacção, 1999). 

 

 O desenvolvimento de projetos para a difusão da música White Power se efetivau 

para atender à proposta dos objetivos elencados no projeto. Na primeira edição do "Boletim 

interno" são divulgados, como forma de atender aos "objetivo imediatos", os lançamentos 
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individuais dos conjuntos musicais Skinheads ligados a Imperium, Locomotiva, Frente 

Nacional e Resistência 1945. Os três conjuntos musicais haviam gravado suas canções sem o 

auxílio da cooperativa, cabendo a ela o trabalho de ampliar a atividade de distribuição. 

Como já dito, a própria banda Locomotiva havia encerrado suas atividades em 1993. 

  

3.1 Resistência 1945 

 

Trajetória das banda 

 

 De todos os conjuntos musicais analisados, o "Resistência 1945", é o que mais 

carece de informações sobre sua localidade de origem, significado do nome e trajetória 

fonográfica. a única informação obtida foi a sua participação na coletânea Imperium South 

America volume 1. 

 

Produção fonográfica 

 

3.1.1  Imperium Sul America  - volume 1 

Documento: Álbum coletânea 

Formato: Compact disc (CDR) 

Selo fonográfico: Imperium South America 

Local do Selo Fonográfico: Brasil 

Código do Selo Fonográfico: ISA 001 

Ano: 1999 

Canções: 3.1.1.1 Também eu (NS poem) (Resistência 1945) 

3.1.1.2 Entre a cruz a espada e a serpente 

(Resistência 1945) 

3.1.1.3 Minha raça é o meu orgulho (Resistência 

1945) 

3.1.1.4 El klan  (Odal Seig) 

3.1.1.5 Minorias (Odal Seig) 
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3.1.1.6 Presente futuro e final (Odal Seig) 

3.1.1.7 Camos da morte (DA) 

3.1.1.8 Globalização econômica (DA) 

3.1.1.9 Pervertido sexual (DA) 

3.1.1.10 Fiel camarada (Ultrasur) 

3.1.1.11Battallon rapado (Ultrasur) 

3.1.1.12 Caido en combate (Ultrasur) 

3.1.1.13 Sengue e raça (Locomotiva) 

3.1.1.14 botas e suspensórios  (Locomotiva) 

3.1.1.15 Cavaleiro branco (Locomotiva) 

3.1.1.16 Nuremberg (Nuremberg) 

3.1.1.17 Manter la fé (Nuremberg) 

3.1.1.18 Vikingos (Nuremberg) 

 

 O "objetivo mediato" de criação de um selo fonográfico, considerado "um ato de 

propaganda ideológica considerável", efetivou-se em meados de 1999, com a Imperium Sul 

America responsável pelo lançamento de um álbum coletânea, em formato compact disc, 

com canções dos conjuntos musicais brasileiros, objetos dessa investigação, Locomotiva, 

Resistência 1945 e D.A. e Odal Sieg (Chile), Razon e Fuerza e Nuremberg (Argentina). 
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Figura 78 Capa do álbum Imperium South America (volume 

1) 

 
Figura 79 Contra capa do álbum Imperium South America 

(volume 1) 

 

 
Figura 80 Verso do fundo de caixa do álbum Imperium 

South America (volume 1) 

 
Figura 81 Rótulo do Compact Disc do álbum Imperium 

South America (volume 1) 

 

 Não há informações sobre a autoria do design gráfico, mas é uma produção simples, 

produzida em papel couchê, como imagens coloridas xerocopiadas. A capa é mistura de três 

símbolos utilizados pelos ativistas White Power: a Cruz Celta, ao fundo sobreposta por dois 

Fascios Littoros cruzados, formando uma suástica. Na contracapa, há a foto de uma criança e 

a tradução para o protuguês das "14 palavras" criadas por David Lane. O compact disc 

propriamente dito tem a logomarca da cooperativa estampada com a técnica de silk screen. 

 

Repertório 

 

3.1.1.1 Também eu (NS  poem) 
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Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Lealdade Idioma: Português 

Letra: Resistencia 1945 Arranjo musical: Resistencia 1945 

Melodia: Resistencia 1945 Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 45 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Eu um dos da  nova geração  

Hoje e sempre compenetrado em teu espirito  

Alinho-me entre aqueles velhos fiéis  

Quem mantém sempre o ideal diante dos olhos 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Inaudível Estrofe  1B 

Heil Fuher! Sieg Heil! (3x) 

Heil Fuher! Sieg Heil! (4x) 
Refrão 1A 

Inaudível 
Estrofe 1C 

Heil Fuher! Sieg Heil! (3x) 

Heil Fuher! Sieg Heil! (4x) 
Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Heil Fuher! Sieg Heil! (3x) 

Heil Fuher! Sieg Heil! (4x) 
Refrão 1A 

E eu também estou contigo (4x) Final 

 

3.1.1.2 Entre a cruz, a espada e a serpente 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Conspiração judaica Idioma: Português 
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Letra: Resistencia 1945 Arranjo musical: Resistencia 1945 

Melodia: Resistencia 1945 Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 6 min Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

O Sionismo é um mal persistente 

E existente antes da  civilização 

Política semita  para acabar  

E a humanidade escravizar 

Estrofe 1A 

Consegue destruir  a família  

E corromper a juventude 

Se estivermos errados 

Que joguem a primeira pedra 

Estrofe 1B 

Será que poucos conseguem enxergar 

Será que nem todos conseguem lutar 

Será que o medo e a covardia fazem parte de muitos 

Será que é mais fácil viver assim 

Refrão 1A 

Ó Sionismo maldito 

Será que um dia vai acabar 

Porque será que todos os povos são contra você  

Estrofe 1C 

Um dia quando todos acordarem 

Pegarem em armas e lutar 

Expulsando o mal que impera 

na tera contra todos nós 

Estrofe 1D 

Será que poucos conseguem enxergar 

Será que nem todos conseguem lutar 

Será que o medo e a covardia fazem parte de muitos 

Será que é mais fácil viver assim 

Refrão 1A 
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- Solo de guitarra 

A ganância tomou conta desse povo 

Maldito bezerro de ouro 

Estão os lugares 

TV, jornais e rádios 

Estrofe 1E 

Dominam bancos, vicíos e jogos 

Criando a serpente 

Criam modas desenfreadas 

E consumistas dependentes 

Estrofe 1F 

Será que poucos conseguem enxergar 

Será que nem todos conseguem lutar 

Será que o medo e a covardia fazem parte de muitos 

Será que é mais fácil viver assim 

Refrão 1A / Final 

 

3.1.1.3 Minha raça é o meu orgulho 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: Traição Idioma: Português 

Letra: Resistencia 1945 Arranjo musical: Resistencia 1945 

Melodia: Resistencia 1945 Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 5 min Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- 
Entrada da bateria e 

contrabaixo 

- Entrada da banda 

Quantas batalhas muito sangue derramado 

Teu povo lutou para que 

Para e olhe em seu passado 

Bastardos como vocês fazem questão de esquecer 

Estrofe 1A 
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- Ponte 

Olha para seus filhos de uma raça indefinida 

Você quis se misturar com minorias raciais 

Sua família é discriminada por todos ao seu redor 

Éramos todos irmãos éramos todos iguais 

Estrofe1B 

Não queremos isso para o nosso povo 

Nas nossas veias corre o sangue europeu 

Antepassados queridos vamos te honrar 

E com o sangue dos inimigos 

Nos saciar 

Refrão 1A 

- Ponte 

Como vício e a promiscuidade 

Encheram a sua vida de decepção 

Acabaram os amigos verdadeiros 

E que isso lhe sirva de lição 

Estrofe 1C 

- Ponte 

Agora eu quero ver como você vai viver 

Com a cultura de um mundo deflagrado 

Você misturado com outra raça 

Terá o seu futuro acabado 

Estrofe 1D 

- Ponte   Ponte 

Não queremos isso para o nosso povo 

Nas nossas veias corre o sangue europeu 

Antepassados queridos vamos te honrar 

E com o sangue dos inimigos 

Nos saciar 

Refrão 1A    

- Solo de guitarra    

Não queremos isso para o nosso povo 

Nas nossas veias corre o sangue europeu 

Antepassados queridos vamos te honrar 

E com o sangue dos inimigos 

Refrão1A    
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Nos saciar 

Nos saciar (4 x)  Final    

 

3.2 Locomotiva 

 Sobre a banda Locomotiva, consultar verbete 1.1  

 

3.3 Frente Nacional 

 

Trajetória da banda 

 

 Conjunto musical paulista formado em 1988, atuante até 1996. Em entrevista 

concedida ao skinzine "Linha de Frente"138, seus membros explicam que proposta inicial era 

a divulgação do Integralismo e, apesar da experiência musical ter ocorrido inicialmente em 

conjuntos musicais Punks, as novas canções "já eram uma ideia política contra os punks 

anarquistas da época". Dizem ser os precursores dos "ideias nacionalistas paulistas", 

precedendo inclusive o Locomotiva, pois afirmam ter lançado no final de 1988 cinco canções 

reunidas no álbum Soldados Nacionalistas, em formato cassete, mas esta investigação irá 

considerar apenas a participação da banda no álbum coletânea Paulistaruam Terra Matte, 

pois não é o escopo desta abordar bandas ou posturas anteriores ao período em que ela não 

se assumia White Power. 

 Em outra entrevista, concedida ao skinzine 20 de abril139, seus membros anunciam o 

retorno às atividades, sem anunciar datas de apresentações em Gigs, apenas indicando que 

estariam trabalhando na composição de novas canções. Seus membros comemoram a 

expansão da cena White Power em âmbito mundial, enfatizando a importância da 

"preservação da diferença entre as raças" e destacando a visibilidade de seus ideias por 

meio do ativismo e o incômodo gerado entre "negros, mestiços e judeus", pois "eles sabem 

que nem todo mundo está feliz por eles existirem". Ainda sobre este assunto, eles 

questionam a repressão as suas ideias, consideradas crime de ódio, por parte do que 

chamam de "lei dos justos", refutando a expressão e justificando a necessidade de proteger 

                                                 

138
 Linha de Frente. São Paulo, 2010. 

139
 20 de abril. Paraná, 1999. 
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a "raça e a família" da "libertina TV comunista", responsável pela naturalização de 

comportamentos contrários aos de um ativista White Power, como o casamento interracial e 

o "homossexualismo". 

 Em relação ao fortalecimento e à expansão da "cena RAC sulista", seus membros 

entendem que o surgimento de novos conjunto musicais, não importando a habilidade 

musical dos membros, é parte central do processo, e encorajam os leitores lembrando a 

figura de Ian Stuart Donaldson, fundador do conjunto musical pioneiro da White Power 

Music, Skrewdriver, que "assiste lá de Valhala ao fruto do que ele plantou". 

 

Produção fonográfica 

  

3.3.1  Pavlistarvm Terra Mater  volume 01 

Documento: Álbum coletânea 

Formato: Meio ótico (Compact disc Recordable - CDR) 

Selo fonográfico: ABC Records 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo - Brasil 

Código do Selo Fonográfico: ABC 002 

Ano: 1995 

Canções: 3.3.1.1 Nosso Estado (Frente Nacional) 

3.3.1. 2 Tempos gloriosos  (Frente Nacional) 

3.3.1.3 A way of life  (Frente Nacional) 

3.3.1.4 Caos  (Frente Nacional) 

3.3.1.5  Freddy Krueger  (Frente Nacional) 

3.3.1.6 Perigo de extinção 1(Defesa Armada) 

3.3.1.7 Invasão (Defesa Armada) 

3.3.1.8 Esquadrão anti gay (Defesa Armada) 

3.3.1.9 Sistema Social (Defesa Armada) 

3.3.1.10 Nacionalistas verdadeiros (Defesa Armada) 

3.3.1.11 Perigo de extinção 2 (Defesa Armada) 

3.3.1.12 Terceira posição  (Nova Nação) 

3.1.1.13 Classe média trabalhadora  (Nova Nação) 
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3.1.1.14 Consciência e luta  (Nova Nação) 

3.1.1.15 Implantem a pena de morte  (Nova Nação) 

3.1.1.16 Marajá  (Nova Nação) 

 

 Primeiro e único registro da banda, apresentando canções autorais e uma releitura 

da canção Chaos, originalmente gravada pelo conjunto musical inglês The four Skins, 

baseado na releitura produzida pelo espanhol Decibelios. O título do álbum é a tradução do 

lema escrito em latim na bandeira da cidade de Santo André, localizada no ABC paulista, 

"Terra mãe paulista". 

 Em Pavlistarvm Terra Mater, o Frente Nacional apresenta cinco canções. Em "Nosso 

Estado" Em "Tempos Gloriosos", instituições (polícia e imprensa) e indivíduos considerados 

detratores da causa separatista e do "modo de vida Skinhead" são criticados por tal conduta. 

Em A way of life ("Um estilo de vida", em livre tradução) e Chaos, celebra-se o estilo de vida 

Skinhead, destacando o espírito de camaradagem, a virilidade e a postura antissocial, 

motivando seus ouvintes a aderirem a ou a permanecerem neste estilo. Por fim, há uma 

música instrumental intitulada "Freddy Krueger". 

 

 
Figura 82 Capa do álbum Paulistavm Terra Mater  (volume 
1) 

 
Figura 83 Rótulo do Compact Disc do álbum Paulistavm 
Terra Mater  (volume 1) 
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Figura 84 Verso do fundo de caixa do álbum Paulistavm Terra Mater  (volume 1) 

 

Repertório 

 

3.3.1.1 Nosso Estado 

Forma arquivística: Versão final Função: Apelo 

Temática: Migração Idioma: Português 

Letra: Frente Nacional Arranjo musical: Frente Nacional 

Melodia: Frente Nacional Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 35 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

 

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Este país está em decadência  

Temos que lutar para isso acaba 

Esperança e glória  

É a nossa força não podemos recuar 

Estrofe 1A 

- Ponte 

A migração já passa dos limites  

Somos paulistas vítimas paulistas  
Refrão 1A 
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Não, não perca o seu orgulho  

Seu orgulho não deve acabar 

Jamais deixem que te explorem 

Estrofe 1B 

Falam mal da invasão estrangeira  

Mas não enxergam a migração interna 
Refrão 1A 

- Ponte 

Nós nascemos aqui  

Não deixem que te roubem 

Seu emprego, sua garota, seu lugar 

Temos que lutar antes que seja tarde 

São Paulo jamais será dividido 

Estrofe 1C 

- Ponte 

A migração já passa dos limites  

Somos paulistas vítimas paulistas  

 

Refrão 1A 

Não, não perca o seu orgulho  

Seu orgulho não deve acabar 

Jamais deixem que te explorem 

Estrofe 1B 

- Ponte 

A migração já passa dos limites  

Somos paulistas vítimas paulistas  
Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

3.3.1. 2 Tempos gloriosos   

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Frente Nacional Arranjo musical: Frente Nacional 

Melodia: Frente Nacional Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 50 s Tonalidade: Si menor 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 3 
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Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

Skinhead Skinhead andando pelas ruas  

Skinhead Skinhead é puro rock n roll 

Skinhead Skinhead é sempre o terror  

Skinhead Skinhead é Blood and Honour 

Refrão 1A 

Maldita polícia não pode nos parar 

Maldita imprensa nunca vai nos difamar 

Malditos inimigos nunca vamos cair 

Malditos são vocês que querem sempre nos destruir 

Estrofe 1A 

Skinhead Skinhead bebendo muita cerveja  

Skinhead Skinhead nas tretas nos bares 

Skinhead Skinhead treinando na academia  

Skinhead Skinhead nosso Estado vai separar 

Refrão 1B 

Lutamos porque um dia venceremos  

Lutamos por uma causa mais correta 

Lutamos sempre fortes e unidos 

Lutamos para sempre com o nosso ideal 

Estrofe 1B 

Skinhead Skinhead andando pelas ruas  

Skinhead Skinhead é puro rock n roll 

Skinhead Skinhead é sempre o terror  

Skinhead Skinhead é Blood and Honour 

Refrão 1A 

Maldita polícia não pode nos parar 

Maldita imprensa nunca vai nos difamar 

Malditos inimigos nunca vamos cair 

Malditos são vocês que querem sempre nos destruir 

Estrofe 1C 

Skinhead Skinhead bebendo muita cerveja  

Skinhead Skinhead nas tretas nos bares 

Skinhead Skinhead treinando na academia  

Skinhead Skinhead nosso Estado vai separar 

Refrão 1B 
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Lutamos porque um dia venceremos  

Lutamos por uma causa mais correta 

Lutamos sempre fortes e unidos 

Lutamos para sempre com o nosso ideal 

Estrofe 1B 

- Solo de guitarra / 
Final 

 

3.3.1.3 A way of life   

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Estilo de vida Idioma: Português 

Letra: Frente Nacional Arranjo musical: Frente Nacional 

Melodia: Frente Nacional Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 45 s Tonalidade: 
Dó sustenido  maior 

Fá sustenido maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

Sexo, cerveja e rock n roll  

Será para sempre o nosso lema 

Camaradas unidos em todas as tretas 

Seremos mais fortes do que nunca 

Estrofe 1 A 

- Ponte 

Fim de semana procuramos um bar  

Para realmente nos embebedar 

Álcool para nós é o que não pode faltar 

E todas as garotas nós iremos ganhar 

Estrofe 1B 

- Ponte 
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São Paulo é para nós é uma grande nação 

Amamos nossa terra, nossa grande paixão 

Garotas paulistas, a nossa grande atração  

E o nosso futebol exige grande atenção 

Estrofe 1C 

- Ponte 

Rock n roll é um ritmo imortal 

Desde o início sempre foi genial 

Sem esse som não consigo viver 

Está dentro de nós e nunca pode morrer 

Estrofe 1D 

- Ponte 

Esse é nosso estilo de vida (4x) Refrão 

- Pontes 

Sexo, cerveja e rock n roll  

Será para sempre o nosso lema 

Camaradas unidos em todas as tretas 

Seremos mais fortes do que nunca 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Fim de semana procuramos um bar  

Para realmente nos embebedar 

Álcool para nós é o que não pode faltar 

E todas as garotas nós iremos ganhar 

Estrofe 1B 

- Ponte 

São Paulo é para nós é uma grande nação 

Amamos nossa terra, nossa grande paixão 

Garotas paulistas, a nossa grande atração  

E o nosso futebol exige grande atenção 

Estrofe 1C 

- Ponte 

Rock n roll é um ritmo imortal 

Desde o início sempre foi genial 

Sem esse som não consigo viver 

Estrofe 1D 
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Está dentro de nós e nunca pode morrer 

- Ponte 

Esse é nosso estilo de vida (4x) Final 

 

3.3.1.4 Caos   

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Decibellios Arranjo musical: Frente Nacional 

Melodia: The Four Skins Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 30 s Tonalidade: Fá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Acaso não se lembra em 77 

Todos os Skinheads em seu máximo esplendor 

Uma porrada em sua cara 

Buscando sempre luta buscando sempre ação 

Estrofe 1A 

De volta os Skinheads outra vez as bandas  

E todos que cruzamos nós vamos destroçar 

Nós somos a mesma estirpe nós vamos te foder 

Nós somos a mesma estirpe nós vamos te matar 

Refrão 1A 

 Ponte 

Desde Londres a potência ressurgiu 

Em todo mundo o Skinhead floresceu 

Orgulhosos e honrados de sua condição 

Violentos e agressivos lutando pelo Oi! 

Estrofe 1B 

De volta os Skinheads outra vez as bandas  

E todos que cruzamos nós vamos destroçar 
Refrão 1A 
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Nós somos a mesma estirpe nós vamos te foder 

Nós somos a mesma estirpe nós vamos te matar 

Skinheads  lá lá lá Ponte 

De voltas todas as bandas caos na cidade 

Skinheads por todas as partes Skinheads (inaudível) 

Skinheads sempre unidos nas gangues prá lutar 

Skinheads  relembrando o caos pela cidade 

Estrofe 1C 

Caos caos caos 

Motivados 
Final 
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4. White Sul Skinheads  

 

Caracterização da organização 

 

 Durante os primeiros anos da década de 2000, São Paulo se tornou o centro das 

atenções das atividades de organizações Skinheads devido ao assassinato de Edson Néris, 

em fevereiro de 2000, por membros dos Carecas do ABC, e às agressões contra Cleiton da 

Silva Leite e Flávio Augusto do Nascimento, em dezembro de 2003, obrigados por membros 

dos Carecas do Subúrbio a saltar pela janela de uma composição em movimento da 

Companha Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), resultando na morte de Augusto e na 

mutilação do braço de Cleiton. 

 Estes episódios afetaram radicalmente as atividades de todas as organizações 

paulistas, contribuindo para o processo de desestruturação da Divisão 18 e da Imperium 14, 

bem como de suas bandas, pois, apesar de seus membros não terem participado do atos 

criminosos, a imprensa, as organizações de defesa dos Direitos Humanos, a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e as forças de segurança e justiça do Estado de São Paulo 

passaram a monitorar com mais intensidade as atividades ligadas aos Skinheads.140. 

 Ao contrário do que estava acontecendo em São Paulo, no mesmo período, em 

Porto Alegre, membros da banda Zurzir alegavam atuar sem a preocupação de intervenção 

da justiça em suas atividades, tanto na produção musical, quanto nas agressões contra 

aqueles que consideravam seus inimigos. Em entrevista realizada à época, seus membros 

confirmavam a liberdade de atuação:  

 

                                                 

140
 O assassinato de Edson Néris foi a pauta da reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, exigindo providências do Estado contra a atividades dos 
Skinheads. In Comissão de Direitos Humanos - 14ª Legislatura. ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA 
LEGISLATURA. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/alesp/comissao-
ata/?idAta=263&comissao=8508&legislatura=14,>. Acesso em: 21 jul. 2016. 
Em março do mesmo ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo criou o Grupos de 
Repressão e Análise de Delitos de Intolerância (GRADI). in, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Delegacia 
de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Disponível em: 
<http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal/faces/pages_noticias/noticiasDetalhes?rascunhoNoticia=0&collectio
nId=358412565221001826&contentId=UCM_015005&_afrLoop=8126491308009806&_afrWindowMode=0&_a
frWindowId=null#!@@?_afrWindowId=null&collectionId=358412565221001826&_afrLoop=812649130800980
6&contentId=UCM_015005&rascunhoNoticia=0&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=pb2atgtve_4>. Acesso 
em: 21 jul. 2016. 
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11) Mudando um pouco de assunto, o que vocês podem dizer a respeito 

da cena Skinhead WP em vossa região, bem como do movimento NS? 

Vocês têm sofrido perseguições ou tido problemas? 

 Por incrível que pareça, temos total liberdade de ação, grupo de pouca 

quantidade e muita qualidade, auto-suficiente e com pouquíssimas 

divergências ideológicas com outros grupos WP/NS de outras regiões do 

país.141 

 

 É nesse contexto de percepção de impunidade em relação a atividades de caráter 

racista que se insere, em 2002, a White Sul Skin (WSS), os “Skinheads brancos do Sul”, a 

primeira organização grupuscular da qual os membros da banda Zurzir participaram como 

ativistas. De acordo com os seus integrantes, não se tratava de uma “mega - organização”, 

fato comprovado pela fotografia de seis ativistas da WSS retratados na página inicial do sítio 

da organização142, mas ainda assim seu principal objetivo era ser um “forte veículo de 

propaganda Nacional Socialista”. 

 

 
Figura 85 Página incial do sítio da White Sul Skinheads 

 

                                                 

141
 . Disponível  em < http://www.winamp.tripod.com/>, acesso em 03/06/2017. 

142
 Disponível  em http//libreopimion.com/members/whitesulskin/pagina_total.html Acesso em: 24 abr. 2003. 
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 O manifesto da WSS, veiculado em seu sítio, hospedado no portal argentino Libre 

Opinion143, além de possibilitar a compreensão do perfil doutrinário da organização, oferece 

informações sobre as funções das canções da banda Zurzir como instrumento de difusão do 

ideário da WSS. 

 

Início do século XXI. Pleno domínio do Sionismo Internacional. Uma 

era onde todas as virtudes que erigiram o caráter do ser humano se 

encontram relegadas ao esquecimento, onde um homem honrado se 

torna motivo de chacota em sua comunidade, onde a arte e a beleza 

que outrora edificavam e davam alento à cultura dos povos, se 

encontram distorcidas, degeneradas e pervertidas, enfim um mundo 

onde o Sionismo, através de sua escravidão financeira, impede o 

simples fato de um trabalhador prover dignamente sua família, 

ajudando com seu trabalho e erigir raça e nação... Neste mundo, será 

que ainda alguma manifestação da grandeza do passado ariano, 

permeado por honra e lealdade, por coragem e altruísmo poderia se 

manifestar? Com este sentimento e com a missão de – pelo exemplo 

de uma juventude saudável e obstinada, comprometida com valores 

morais e o orgulho de suas origens –, educar as novas gerações, 

surgiu em meados do ano de 2002, pleno século XXI, um pequeno 

grupo formado por universitários e profissionais de diversas áreas 

que carregam, em comum entre si, o orgulho de pertencerem ao 

culto SKINHEAD e à doutrina Nacional-Socialista. Este grupo veio a se 

denominar WSS – WHITE SUL SKINHEADS –, em alusão à região de 

moradia de todos seus membros, não representando com isso 

qualquer espécie de separatismo, visto acreditarmos que onde viva 

um ariano, a Europa vive! Esperamos poder contribuir para 

edificação de uma vida saudável, moldada pelos princípios da ética 

ariana, forjada por práticas esportivas e marciais e alicerçada na 

preservação do sangue. Para isso pretendemos ser exemplos vivos de 

                                                 

143
 In. WHITE SUL SKINHEADS. Manifesto da WSS. Porto Alegre: White Sul Skinheads, 2003. Disponível em: 

<http://libreopinion.com/members/whitesulskins>. Acesso em: 24 abr. 2003. 
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tudo que defendemos, mostrando que uma juventude forte e uma 

raça orgulhosa, se constroem longe de vícios destrutivos como álcool 

e drogas e de falhas de caráter, como covardia e traição. Evocamos 

ainda o direito de errar e aprender com nossos erros, porém 

admitindo falhas e nunca se furtando em evoluir para, num futuro 

próximo, assumir o lugar que os deuses destinaram à nossa estirpe. 

Somos conscientes de que a luta é árdua, mas temos bons exemplos 

a serem seguidos, como a fidelidade de Rudolf Hess – 46 anos 

encarcerado somente por propor a paz e mantendo a fé em seus 

ideais, mesmo sob o mais desumano tratamento –, e o maior de 

todos os lideres que, dentre todos os seus milhares de ensinamentos, 

nos deixou o de que o idealista não se abstém de lutar por não 

enxergar visíveis os fins pelos quais luta, luta mesmo que não chegue 

a contemplar os resultados de sua contenda diária, pois a grandeza 

do ideal não está na possibilidade de realização de seus ideais, mas 

na verdade e nobreza dos mesmos, os quais, mesmo distantes, são 

fontes de motivação e orgulho. Futuramente, quando do triunfo da 

verdade e da justiça, os beneficiados pela existência de uma 

sociedade bela, pura e honrada, elevarão ao panteão dos heróis da 

raça, todos os guerreiros de ontem, os quais mantiveram acesa a 

chama da raça!!! 14/88144 (WHITE SUL SKINHEADS, 2003). 

 

 O manifesto está centrado no par de oposição "presente decadente" e "grandeza 

do passado ariano", uma luta entre a vida e a morte, que orienta a leitura da realidade 

dos ativistas e iria nortear as ações da WSS e da banda Zurzir. 

 Na primeira parte do documento são apresentados os argumentos sobre a 

decadência do presente. De acordo com seus autores, vivemos em uma "nova era", na qual 

as adversidades são parte de um plano da ação de dominação, em âmbito internacional, dos 

sionistas, mentores da crise dos valores morais virtuosos, da concepção do belo, da família, 

da nação e da raça.  

                                                 

144
 O 14/88 e acrônimo utulizado para se referir às "14 palavras" e à saudação Heil Hitler. 
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 Como contraponto, na segunda parte do documento, são apresentados os 

argumentos que justificam a criação da WSS, centrados na missão de "educar as novas 

gerações", visando a reconstruir a sociedade com as bases da "grandeza do passado ariano", 

mais uma vez, recorrendo ao processo de "invenção de tradições", tais quais as organizações 

e bandas antecessoras. Este processo enfoca dois aspectos: a formação do caráter e do 

corpo. 

 Um dos elementos desse processo de "invenção de tradições" está alicerçado na 

concepção de que os "arianos" eram portadores de valores morais da honra, lealdade, 

coragem e altruísmo, qualidades formadoras de uma postura combativa contra o inimigo, 

devendo ser reproduzidas pelos ativistas da WSS na forma de exemplos de conduta e ação, 

em contraposição a valores morais negativos como a covardia e a traição. Nesse sentido, são 

evocadas as figuras Rudolf Hess, pela sua lealdade, e Adolf Hitler por seu altruísmo, como 

exemplos de conduta a serem seguidos. 

 Além da formação do caráter, a preservação e o fortalecimento do corpo também 

são fundamentais para os ativistas da WSS.  A prática de esportes, incluindo os marciais, e a 

abstenção de álcool e demais entorpecentes são descritas como importantes para a 

"edificação de uma vida saudável". 

 De acordo com o documento, somente um ativista com sólida formação moral e 

saudável poderá se opor a este contexto escatológico e, por meio da luta, se tornar um 

"herói da raça", por contribuir na construção de uma sociedade "bela, pura e honrada" e, em 

última instância, ter o direito de ocupar o seu lugar predestinado pelos deuses, adicionando 

o elemento metafísico pois acreditam estar em uma batalha pela sobrevivência. 

 

5. Crew 38 / Hammer Skin Nation 

 

Caracterização da organização 

 A expressão Crew 38 é um acrônimo para Crew Crossed Hammers145, ou Equipe dos 

Martelos Cruzados, uma referência à organização grupuscular Skinhead HammerSkins Nation 

                                                 

145 STORMFRONT: Forum HammerSkins videos, info & merchandise. Florida/EUA: 09Mai 2008. Disponivem 

em: <https://www.stormfront.org/forum/t520375/> acesso em 19/01/2015. 
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(HSN), autoconsiderada a elite mundial dos Skinheads White Power, da qual os membros da 

banda Zurzir se tornaram membros em meados da década de 2010. 

 

 
Figura 86 Logomarca da organização Confedarete Hammerskins.

146
 

 Formada originalmente na cidade de Dallas, localizada no Estado do Texas (EUA), 

em 1987, teve como inspiração a ressignificação do filme ópera rock The Wall (1982), 

produzido pela banda inglesa de rock progressivo Pink Flyod, para definir o seu nome: a 

Confederate Hammerskins. O filme conta a trajetória de Pink, um rapaz dependente químico 

e vocalista de uma banda de rock que adere ao autoritarismo. Com o tempo a Crew 38 se 

expandiu dentro e fora dos Estados Unidos e, atualmente, está organizada em 17 

capítulos147, ou seções reconhecidas, e outras em processo de formação, incluindo o Brasil, 

que iniciou o processo de ingresso há cerca de seis anos. 

 

 
Figura 87 Cena do filme The Wall (1982) que inspirou o nome da organização. 

                                                 

146 HAMMERSKINS b: confederate hammerskinsfrom Texas to Florid. Florida/EUA: S/D. Disponivel in 

<http://hammerskins.net/chs/index.html>, acesso em 10/12/2014. 
147 HAMMERSKINS a : chapters - cotacts. Florida/EUA: Disponível em: 

<http://hammerskins.net/chapters.html,> acesso em 10/12/2014. 
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 Com o tempo a Crew 38 se expandiu dentro e fora dos Estados Unidos e, 

atualmente, está organizada em 17 capítulos148, ou seções reconhecidas, e outras em 

processo de formação, incluindo o Brasil que iniciou o processo de ingresso há cerca de seis 

anos. 

 

Estrutura organizacional 

A estrutura organizacional da HSN baseia-se no princípio da “qualidade ao invés de 

quantidade”, ideia central é a formação de uma elite de soldados políticos e, para tanto, 

desenvolveram um lento e rigoroso processo de seleção. 

Qualquer candidato a membro da HSN deve passar por estágios de iniciação, nos 

quais são colocados à prova valores como coragem e lealdade, bem como o seu 

conhecimento dos princípios da causa radialista. A Crew 38149 está dividida em três graus:  

  Hang Around: é o candidato iniciado. Para integrar a HSN, o candidato 

deve obrigatoriamente ser do gênero masculino, com cerca de 30 anos de idade, 

caucasiano e ter histórico no meio Skinhead. O perído de iniciação leva cerca de dois 

anos. 

  Prospect Of The Nation (POTN): é o candidato a membro ou capítulo em 

observação, deve ser tutelado por um membro ou capítulo pleno que o orientará na 

realização de atividades e avaliará seu o desempenho. Está autorizado a utilizar a 

simbologia do seu grau, menos os martelos cruzados, e deve sempre indicar seu tutor 

em seu material gráfico. O candidato é observado por cerca de um ano e meio antes de 

passar para o grau  seguinte. 

  Hammerskins: é o membro ou capítulo pleno da organização. Tem 

poder de voto e autonomia para desenvolver atividades para promoção dos ideaiss da 

organização e sua agenda política. Também tem autorização para portar a simbologia 

dos martelos cruzados e tatuá-la (STORMFRONT, 2008). 

 Há ainda um segmento conhecido como 38 Crew Supporters. São indivíduos ou 

organizações Skinheads aliados da Crew 38, mas que não necessariamente se tornarão um 

                                                 

148
 HAMMERSKINS a: chapters - cotacts. Florida/EUA: Disponível em: <http://hammerskins.net/chapters.html,> 

acesso em 10/12/2014. 
149

 STORMFRONT: Forum HammerSkins videos, info & merchandise. Florida/EUA: 09 Mai 2008. Disponivem 
em: <https://www.stormfront.org/forum/t520375/> acesso em 19/01/2015. 
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membro dela. Utiliza a música como um instrumento de recrutamento e divulgação de suas 

ideias e agenda política e todos os capítulos devem ter as suas bandas. Entre elas a banda 

brasileira Zurzir. Basicamente as letras tratam de temáticas como a supremacia racial, 

críticas sociais e políticas. A venda do material das bandas é realizada por pequenas 

distribuidoras ligadas aos capítulos, e a internet é um dos principais meios de divulgação dos 

lançamentos. 

 

Perfil doutrinário: 

 

 A Crew 38 é uma organização declaradamente racialista, ou seja, sua  missão é 

difundir o nacionalismo étnico, a supremacia racial e combater e eliminar os que consideram 

como inimigos. Um de seus motes são as “14 palavras”, expressão elaborada pelo líder 

racialista norte americano Davd Lane que significa: “ We must secure the existence for our 

people and the future for White Children” (“Devemos assegurar a existência do nosso povo e 

o futuro das crianças brancas”). 

 O culto a personalidade ao invés do estudo da doutrina é uma característica dessa 

organização. Não são intelectuais do nazismo, mas Hitleristas, ou seja, admiradores da figura 

pública de Adolf Hilter. 

Outra personalidade cultuada é Ian Stuart Donaldson, considerado o criador da 

imagem do Skinhead politizado e defensor da raça branca. Sua banda, Skrewdriver, e sua 

organização grupuscular, a Blood and Honour, serviram de inspiração para a Crew 38. 

   

Estratégias de recrutamento e divulgação de ideias: 

 

A Crew 38 utiliza a música como um instrumento de recrutamento e divulgação de 

suas ideias e agenda política e todos os capítulos devem ter as suas bandas. Entre elas a 

banda brasileira Zurzir. Basicamente as letras tratam de temáticas como a supremacia racial, 

críticas sociais e políticas. 
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 Ainda assim, a Crew 38 não se considera organização virtual. Desde a sua fundação, 

organiza festivais musicais, como a AryanFest e a HammerFest, geralmente na 

clandestinidade, com o instituo de confraternizar os membros, apresentar os candidatos que 

querem integrar a “nação” e homenagear seus ídolos. 

 O cartaz da HammerFest Brazil 2014 indica o caráter clandestino do evento, em 

conjunto com bandas argentina e uruguaia (Gladius e Escuadron 88), pois o local do show é 

divulgado via email somente para quem é considerado de confiança. No segundo plano, 

ainda que quase imperceptível, há a indicação da tutela Confederate HammerSkins, 

indicando o estágio embrionário do futuro capítulo local. 

 

 
Figura 88 Cartaz do BrazilFest evento promovido pela seção local da Crew 38 

 

4.1/5.1 Zurzir 

 

Trajetória da banda 

 

 Formada na cidade de Porto Alegre (RS), no segundo semestre de 1999, e em 

atividade até os dias atuais, a Zurzir pode ser considerada a mais antiga e ativa banda da 

cena White Power nacional, contabilizando 15 registros fonográficos, entre álbuns autorais, 

antologias e participação em coletâneas, mesmo tendo ficado inativa entre 2003 e 2012. 
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 De acordo com seus membros, o nome foi escolhido por ser um verbo que significa 

"castigar severamente" e também ser a "última palavra do dicionário em português"150, ou 

seja, a palavra final, definitiva, enfatizando o perfil agressivo e autoritário da banda. Ela foi a 

primeira banda Skinhead da região Sul do Brasil a se declarar White Power, e a sua criação 

representou um ponto de inflexão no cenário das bandas brasileiras defensoras da 

supremacia racial branca, por três aspectos: 

 Em primeiro lugar, a criação da Zurzir representa o fim da hegemonia de bandas 

paulistas e a consolidação da região Sul do Brasil como um novo foco de ativismo musical 

White Power. Em segundo lugar, os membros da banda não pertenceram apenas a uma 

organização grupuscular, mas a duas. São elas: de sua criação até 2003, a Zurzir esteve 

vinculada à White Sul Skinheads, organização baseada na cidade de Porto Alegre. A partir de 

meados da década de 2010, a banda iniciou um processo de oficialização de sua filiação e 

criação da seção brasileira da HammerSkin Nation. Por fim, dentre todas as bandas 

brasileiras, a Zurzir foi a que obteve maior sucesso no processo de internacionalização. Suas 

canções foram lançadas por selos de diversos países, garantido sua inserção e visibilidade no 

mercado da música White Power. 

 A Zurzir incorporou em seu repertório letras sobre temáticas relacionadas ao 

Wotanismo ou Odinismo, o esoterismo, neopagão inspirado pelas mitologias germânica e 

nórdica, distinguido-se das bandas Skinheads White Power que a antecederam, cujas letras 

focavam em temas mais locais, como a secessão paulista, a apologia ao Nacional Socialismo 

e a violência contra outros grupos étnicos.  

 Com o objetivo de vincular a banda a cada uma das organziações grupusuculares, o 

código "4" será utilizado para identificar a produção da banda do início de suas atividades 

até o final da década de 2000, período em esteve ligada à  White Sul Skinheads. A partir daí, 

será utilziado o código "5", identificando a produção fonográfica quando ela já estava ligada 

a Crew 38. 

 

Produção fonográfica 

 

4.1.1 Resistência 

                                                 

150
 Juventud de Acero, volume 13, ano 3. Julho/Setembro 2012. 
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Documento: Álbum solo 

Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - CDR) 

Selo fonográfico: WSS Records 

Local do Selo Fonográfico: Porto Alegre 

Código do Selo Fonográfico: WSS 001 

Ano: 2000 

Canções: 4.1.1.1 Oitena e oito 

4.1.1.2 Guerreiro imortal 

4.1.1.3 Lobo Branco 

4.1.1.4 Resistência 

4.1.1.5 Hammer  Skin Nation 

 

 O album Resistência é o primeiro registro fonográfico da banda, contendo canções 

de demonstração. O título do álbum, também o título da quarta canção, é uma expressão 

muito comum no imaginário White Power, por causa de seu efeito mobilizador entre os  

ativistas  e o ato de gravar canções como forma de desafiar uma concepção de status quo 

por eles considerado ilegítimo. 

 A autoria do design gráfico é atribuído à Southern Art Design e não há informações 

complementares como localização do estúdio ou nome do artista. A capa apresenta a 

primeira estrofe da canção “Lobo Branco”, escrito em fonte que simula o alfabeto rúnico. No 

suporte estão estampadas duas Triskel. 

 
Figura 89 Capa do álbum Resistência 

 
Figura 90 Contra capa do álbum Resistência 
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Figura 91 Verso do fundo de caixa do álbum Resistência 

 
Figura 92 Rótulo do Compact Disc do álbum Resistência 

 

 

 A autoria do design gráfico é atribuído à Southern Art Design e não há informações 

complementares como localização do estúdio ou nome do artista. A capa apresenta a 

primeira estrofe da canção “Lobo Branco”, escrito em fonte que simula o alfabeto rúnico. No 

suporte estão estampadas duas Triskel. 

As referências às culturas europeias pré-cristãs são reforçadas na dedicatória do 

álbum, ao referir-se aos “camaradas do último Ocidente” como “herdeiros da ‘América 

Celtibera’(...)”: 

 

Dedicamos este trabalho a todos os verdadeiros camarada do último 

ocidente, legítmos herdeiros da ‘América Celtibera’, que na marcha 

histórica, através das forças telúricas, renovam o senague e sopram 

orgulho e honra à nova estirpe. 

 

O álbum Resistência foi gravado e mixado entre janeiro e abril de 2001 no Estúdio 

Brothers, localizado na cidade de Porto Alegre (RS), com produção artística da própria banda 

e Wainer, e lançado pelos selos fonográficos Front 14 Productions e Oi! Brasil Records (ES) 

em 2002, este último cujo proprietário é o mentor da banda Skinhead anticomunista 

capixaba The Skulls. Contraditoriamente, a Oi Brasil Records apresenta em seu catálogo 

títulos de bandas abertamente antagônicas às ideias da Zurzir, como a cearense Voluntários. 
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Sobre o processo de fabricação, não há indícios da utilização de técnicas industriais 

na prensagem do disco ótico, supondo-se que que o processo tenha sido realizado de forma 

caseira, utilizando o gravador de Compact Disc em um computador pessoal. A mesma 

dedução acontece sobre a arte, pois não há nenhuma informação a respeito da gráfica onde 

teria sido impresso o item textual, e as informações iconográficas no disco ótico foram 

impressas utilizando a técnica de Silk Screen. 

 

4.1.2 Sangue Glória e Raça 

Documento: Álbum solo 

Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - CDR) 

Selo fonográfico: WSS Records 

Local do Selo Fonográfico: Porto Alegre 

Código do Selo Fonográfico: WSS 001 

Ano: 2002 

Canções: 4.1.2.1 Intro (battle voice) 

4.1.2.2 Soldados de Odin 

4.1.2.3 Lobo Branco 

4.1.2.4 Reconquista 

4.1.2.5 Ragnarok 

4.1.2.6 Resistência 

4.1.2.7 Valquírias 

4.1.2.8 Stonehenge (instrumental) 

4.1.2.9 Canção da Águia 

 

 

 Segundo registro fonográfico da banda, “Sangue , Glória e Raça” é composto por 

canções oficiais inéditas e regravações do álbum “Resistência”. As três palavras que 

compõem o título do álbum são ideias-força para os ativistas do White Power . 
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Figura 93 Capa do álbum Sangue, glória e raça 

 
Figura 94 Contra capa do álbum Sangue, glória e raça 

 

 
Figura 95 Verso do fundo de caixa do álbum Sangue, glória 

e raça 

 
Figura 96 Rótulo do Compact Disc do álbum Sangue, glória 

e raça 
 

 Não há indicações sobre autoria da arte, mais simples que o trabalho anterior. A 

capa apresenta o nome da banda, o título do álbum e a imagem de uma estátua 

representando um guerreriro Viking, sendo a primeira banda White Power brasileira a 

utilizar esta temática em uma capa de álbum. O restante do material gráfico e o disco ótico 

apresentam simbologias típicas deste perfil de banda, com a Runa de Odal e o acrônimo 

14/88. 

 Na seção Agradecimentos, não há informações sobre bandas ou ativistas que 

permitam reconhecer melhor a rede de relacionamentos da banda, mas apenas uma 

mensagem de agradecimento genérica deixando claro, ao utilizar as expressões “orguho 

branco” e “grandeza racial”, que o álbum é destinado aos ativistas ou aos simpatizantes dos 

ideais White Power: 
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Agradecemos a todos camaradas que apóiam direta ou indiretamente o 

verdadeiro significado do orgulho branco, a honra e a glória de nossa 

grandeza racial e a busca do superior em si mesmo. HAIL VICTORY!!! 

 

 O álbum Sangue, Glória e Raça foi lançado pelo selo fonográfico WSS Records, sigla 

para White Sul Skins, organização grupuscular White Power da região Sul do Brasil, da qual 

os membros da Zurzir participavam151. Além do endereço eletrônico de contato e do sítio da 

banda152, também são apresentadas informações de contato da WSS153. Não há indícios de 

que a gravação das canções no disco ótico e o material gráfico tenham sido produzidos 

industrialmente. Assim como o álbum “Resistência”, as informações foram impressas no 

disco ótico utilizando a técnica Silk Screen. De acordo com os membros da banda154, o álbum 

Sangue, Raça e Glória representou uma nova etapa na carreira da Zurzir, que avaliou o 

resultado final como um trabalho de boa qualidade. Isto se deu, segundo os entrevistados, 

devido ao "trabalho paciente de composição das canções e o aproveitamento de tempo e 

recursos do estúdio". 

 

4.1.3  Battle Voice 

Documento: Álbum antologia 

Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - CDR) 

Selo fonográfico: White Pride Records 

Local do Selo Fonográfico: Porto Alegre 

Código do Selo Fonográfico: CD 001 

Ano: 2005 

Canções: 4.1.3.1 .Intro 

4.1.3.2 Soldados de Odin 

4.1.3.3 Stonehenge 

                                                 

151
 A banda afirmou que o álbum seria lançado pelo selo fonográfico PIT Records in: ZURZIR c. Entrevista Banda 

Zurzir, S/D. Disponível  em < http://www.winamp.tripod.com/>, acesso em 03/06/2017.  
152 ZURZIR b. Endereço eletrônico: zurzir@hotmail.com. Disponível em Sítio: 

http://www.libreopinion.com/members/zurzir. Acesso em 03/06/2017.  
153

 ZURZIR c. Endereço eletrônico: whitesulskins88@hotmail. Disponível em Sítio: 
http://www.libreopinion.com/members/whitesulskins. Acesso em 03/06/2017.  
154

ZURZIR c. Entrevista Banda Zurzir, S/D. Disponível  em < http://www.winamp.tripod.com/>, acesso em 
03/06/2017.  
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4.1.3. 4 Valkirias 

4.1.3. 5 Canção da Águia 

4.1.3.6  Grandeza racial 

4.1.3.7  Guerreiro imortal 

4.1.3.8  Hammerskin Nation 

4.1.3.9  Lobo Branco 

4.1.3.10  Ragnarok 

4.1.3. 11 Reconquista 

4.1.3.12  Sionismo nunca mais 

4.1.3.13  Oitenta e Oito 

4.1.3.14 Soldados de Odin 

4.1.3.15  Guerreiro imortal 

 

 Battle Voice é o terceiro registro fonográfico da banda, compondo uma antologia de 

canções veiculadas nos álbuns “Resistência” e “Sangue, Glória e Raça”. Não há indicações de 

que a banda tenha participado ou mesmo autorizado a reprodução destas canções, devido à 

falta de informações no interior do encarte, que apresenta apenas os títulos das canções e 

traduções para o idioma inglês das canções “88” e “Guerreiro imortal”. 

Não há informações sobre a autoria do design gráfico.  A capa apresenta a foto de 

uma cena extraída do filme “O triunfo da vontade”, de Leni Reifenstahl, em que é possível 

ver em destaque as figuras de Adolf Hitler e Heinrich Himmler saudando as tropas alemãs 

que passam em desfile. A contracapa do encarte apresenta uma fotografia de uma 

apresentação dos membros da banda, onde se podem notar símbolos do Nacional 

Socialismo, como a bandeira de guerra do III Reich. Os rostos dos membros foram 

descaracterizados e também se percebe que um deles foi encoberto por uma tarja banca, 

sendo possível visualizar apenas os seus pés, recurso muito comum entre as bandas White 

Power, pois não permite a identificação dos membros e, consequentemente, a imputação de 

crime. No suporte e na contracapa, há uma ilustração de um ativista mascarado portando 

um fuzil AK 47, imagem idêntica à utilizada pelos ativistas da organização grupuscular inglesa 

Combat 18. 

 Também não há informações sobre o selo fonográfico, a White Pride Records, mas é 

possível que o álbum tenha sido produzido de forma caseira, tal qual os anteriores, sendo a 
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impressão do suporte feita pelo processo de Silk Screen. A mesma dedução pode-se aplicar à 

produção dos itens textuais, pois pode se tratar de uma xerocópia em papel tipo couchê.   

 
Figura 97 Capa do álbum Battle Voice 

 
Figura 98 Contra capa do álbum Battle Voice 

 

 
Figura 99 Verso do fundo de caixa do álbum Battle Voice 

 
Figura 100 Rótulo do Compact Disc do álbum Battle Voice 

 

Não há informações sobre a autoria do design gráfico. A capa apresenta a foto de 

uma cena extraída do filme “O triunfo da vontade”, de Leni Reifenstahl, em que é possível 

ver em destaque as figuras de Adolf Hitler e Heinrich Himmler, saudando as tropas alemãs 

que passam em desfile. A contracapa do encarte apresenta uma fotografia uma 

apresentação dos membros da banda, onde se pode notar símbolos do nacional socialismo, 

como a bandeira de guerra do III Reich. Os rostos dos membros foram descaracterizados e 

também se percebe que um deles  foi encoberto por uma tarja banca, sendo possível 

visualizar apenas os seus pés, recuso muito comum entre as bandas White Power, pois não 

permite a identificação dos membros e, consequentemente, a imputação de crime.  No 

suporte  e na contracapa, há uma ilustração de um ativista mascarado portando um fuzil AK 
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47, imagem idêntica a utilizada pelos ativistas da organização grupuscular inglesa Combat 

18. 

 Também não há informações sobre o selo fonográfico, a White Pride Records, mas é 

possível que ele tenha sido produzido de forma caseira, tal qual os álbuns anteriores, sendo 

a impressão do suporte feita pelo processo de Silk Screen. A mesma dedução pode-se aplicar 

a produção dos itens textuais, pois pode se tratar de uma xerocópia em papel tipo couchê.   

 

4.1.4 Soldados de Odin 

Documento: Álbum coletânea 

Formato: Meio ótico (Compact Disc Recordable - CDR) 

Forma Oficial 

Selo fonográfico: N/I 

Local do Selo Fonográfico: N/I 

Código do Selo Fonográfico: N/I 

Ano: [década de 2000] 

Canções: 4.1.4. Skinhead Acima De Tudo (Fist Of Steel)   

4.1.4.2 Ravens (Fist Of Steel)   

4.1.4.3 Warriors (Fist Of Steel)  

4.1.4.4 São Paulo Pátria (Locomotiva)   

4.1.4.5 Rock Contra O Comunismo 

(Locomotiva)   

4.1.4.6 Longa Vida Klan (Locomotiva)   

4.1.4.7 Skinhead Do Brazil (Skulls)   

4.1.4.8 Gigantes Do Brazil (Skulls)   

4.1.4.9 Fé Hitlerista (Brigada NS)   

4.1.4.10 Imprensa (Brigada NS)  

4.1.4.11 Sábios De Sião (Brigada NS)   

4.1.4.12 Oitenta E Oito (Zurzir)   

4.1.4.13 Lobo Branco (Zurzir)  

4.1.4.14 Válkirias (Zurzir)  

4.1.4.15 Free My Land (After The Fire)   

https://www.discogs.com/artist/366503-Fist-Of-Steel
https://www.discogs.com/artist/366503-Fist-Of-Steel
https://www.discogs.com/artist/366503-Fist-Of-Steel
https://www.discogs.com/artist/265714-Locomotiva
https://www.discogs.com/artist/265714-Locomotiva
https://www.discogs.com/artist/265714-Locomotiva
https://www.discogs.com/artist/919418-Skulls
https://www.discogs.com/artist/919418-Skulls
https://www.discogs.com/artist/3010648-Brigada-NS
https://www.discogs.com/artist/3010648-Brigada-NS
https://www.discogs.com/artist/3010648-Brigada-NS
https://www.discogs.com/artist/2740985-Zurzir
https://www.discogs.com/artist/2740985-Zurzir
https://www.discogs.com/artist/2740985-Zurzir
https://www.discogs.com/artist/4438526-After-The-Fire-4
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4.1.4.16 Farewell Ian Stuart (After The Fire)   

 

 O álbum Soldados de Odin é o quarto registro fonográfico da banda e se trata de 

uma antologia composta pelas canções veiculadas nos álbuns Resistência e Sangue Glória e 

Raça, em conjunto com canções de outras bandas White Power (Brigada NS e Locomotiva) e 

bandas que não pertencem a essa cena (FIst of Steel, Skulls e After Fire). Por este motivo, 

não há elementos necessários para afirmar que este lançamento tenha sido autorizado pela 

banda e, embora o título do álbum sugira a existência de uma unidade entre as bandas, pois 

todos seriam ativistas de uma mesma causa, as mensagens separatistas pró São Paulo 

veiculadas nas letras das bandas paulistas Locomotiva e Brigada NS são antagônicas à 

proposta unionista pró Brasil defendida pela banda capixaba The Skulls. 

 

 
Figura 101 Capa do álbum Soldados de Odin 

 
Figura 102 Contra capa do álbum Soldados de Odin 

 

https://www.discogs.com/artist/4438526-After-The-Fire-4
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Figura 103 Rótulo do Compact Disc do álbum Soldados de Odin 

 

 Não há informações sobre a autoria do design gráfico, resumido-se à imagem de um 

guerreiro Viking em um contexto de ataque, outro recurso iconográfico muito comum em 

álbuns e estampas de camisetas de bandas White Power. 

 

5.1.1 The same blood, the same race 

Documento: Álbum Split 

Formato: Meio ótico (Compact Disc - CD) 

Selo fonográfico: Homo Superior Records 

Local do Selo Fonográfico: Cracóvia (Polônia) 

Código do Selo Fonográfico: HS026 

Ano: 2012 

Canções: 5.1. 1.1 América do Sul 

5.1. 1.2 Rudolf Hess 

5.1. 1.3 Orgulho ancestral 

5.1. 1.4 Presente Futuro e Final 

5.1. 1.5 Vikings 

5.1. 1.6 Rumo ao Valhalla 

5.1. 1.8 Hiperbora 

5.1. 1.8 Unidos por la sangre 
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5.1. 1.9 Anti capital 

5.1. 1.10 Em pie de guerra 

5.1. 1.11 Mediocridad 

5.1. 1.12 Lobo Blanco 

 

 Quinto registro fonográfico da banda, The same blood the same race oi 

compartilhado com a banda chilena Triskel, apresentando um repertório de canções inéditas 

e uma versão para a canção “Passado, Futuro e Final”, de autoria da banda chilena Odal 

Sieg. Seu título em português, "O mesmo sangue, a mesma raça", tem como elementos 

centrais as palavras Blood e Race (sangue e raça), termos fundamentais da retórica White 

Power, utilizada para a legitimação do discurso pan-ariano, ou seja, a concepção de uma 

rede identitária e de solidariedade global que, apesar das especificidades culturais locais, 

tem como objetivo criar laços de colaboração e ativismo entre as diversas organizações 

grupusculares ou ativistas autônomos, conhecidos como “lobos solitários”. 

 
Figura 104 Capa do álbum  The same blood the same race 

 
Figura 105 Contra capa do álbum The same blood the same 

race 
 

Não há indicações sobre a autoria do design gráfico. A imagem dos lobos na capa do 

encarte reforça a metáfora recorrente no imaginário White Power. É recorrente também a 

citação deste animal em suas letras. Símbolos do esoterismo neopagão também compõem o 

projeto gráfico do álbum, como a “Cruz Celta” e o “Sol Negro”, ambos estampados no 

suporte e no miolo do encarte, além da alegoria da “Trança Celta”. 
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Figura 106 Rótulo do Compact Disc do álbum The same 
blood the same race 

 

Figura 107 Verso do fundo de caixa do álbum The same blood 
the same race 

 

Também não há identificação do local e estúdio onde as canções da Zuzir e da Triskel 

foram gravadas, tampouco informações referentes à equipe técnica.  

 A seção de agradecimentos do encarte novamente faz referência ao neopaganismo, 

ao mencionar “Os deuses (pela inspiração)”, e uma trivialidade ao mencionar “esposas e 

namoradas (pela paciência)”. A Zurzir e a Triskel revelam a sua rede de relacionamentos e 

posicionamento doutrinário ao mencionar os membros e as bandas anticomunistas Tercera 

Fuerza (Colômbia), Big Fábio e Bandeira de Combate (Brasil), Mr. Wilson e Fist of Steel 

(Brasil), bem como todas as bandas R.A.C.155 da América do Sul. Também são mencionadas a 

organização grupuscular White Power chilena Racial Skull Crew, os Skins WP (White Power) 

do Estado do Rio Grande do Sul, o selo fonográfico Homo Superior e, por fim, algumas 

pessoas sem a devida identificação de sua vinculação: Mr. Potato, Lalau, Fábio Lentino e 

Alfonsito “El Gordo”, este último de Buenos Aires, Argentina. A lista de agradecimentos 

finaliza com a expressão “14 Words”, ou as “14 palavras”, acrônimo criado pelo ativista 

White Power norte-americano David Lane. 

 O álbum é dedicado ao Skinhead White Power chileno Marco Briones, assassinado 

em 2007 aos 25 anos de idade, durante uma briga com membros da torcida organizada 

                                                 

155
 Sigla para o movimento estético/político Rock Against Communism. Para mais informações, verificar a seção 

"Apresentação" 
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Garra Blanca156, entusiastas do time de futebol Colo Colo. Assim como o ativista White 

Power argentino Marcelo Scalera, entre outros, Briones foi elevado à categoria de mártir 

local por seu companheiros e em sua memória são realizadas diversas homenagens, como o 

álbum em questão, além de eventos musicais, como se pode verificar na imagem abaixo:  

 
Figura 108 Cartaz de evento dedicado à memória de Marcos Briones 

 

 Há também menção a  Rudolf Hess. Trata-se de uma reprodução de algumas 

informações que constam na lápide do seu túmulo, localizado no cemitério da cidade de 

Wunsiedel. Além de seu nome, podem-se identificar as datas de nascimento e de morte, e a 

epígrafe Ich Han´s Gewagt, “Eu ousei”, do poeta Urich Von Hutten.  

                                                 

156 LA CUARTA. Ario-moreno se había salvado de la Pelá en otra sacada de Xuxa. Disponível em Sítio: 

http://www.lacuarta.com/noticia/ario-moreno-se-habia-salvado-de-la-pela-en-otra-sacada-de-xuxa/. acesso 
em 15/05/2016. 

http://www.lacuarta.com/noticia/ario-moreno-se-habia-salvado-de-la-pela-en-otra-sacada-de-xuxa/
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Figura 109 Imagem da lápide de Rudolf Hess

157
 

 

 The same blood, The same race foi lançado pelo selo fonográfico White Power 

polonês Homo Superior, também responsável pelo lançamento de uma coletânea em 

homenagem à banda conterrânea Honor, da qual outra banda brasileira, a Brigada NS, 

participa com duas canções. 

  

5.1.2 She is my Skinhead Girl - Tribute 

Documento: Álbum coletânea  

Formato: Compact Disc 

Forma Oficial 

Selo fonográfico: Arcabuz Records 

Local do Selo Fonográfico: Brasil 

Código do Selo Fonográfico: AR 003 

Ano: 2012 

Canções:  5.1.2.1 Bretelles Et PorteJarretelles(Evil Skins)  

5.1.2.2 Skinhead Girl Warrior(Les Vilains) 

5.1.2.3 Skinhead Girl(Battle Zone )  

5.1.2.4 Renee(Buldok) 

5.1.2.5 Rainha(Zurzir)   

5.1.2.6 Renee(Störkraft) 

                                                 

157
 Da Redação. “Alemanha tenta se livrar de romaria ao túmulo de nazista”. Disponível em Sítio: 

<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/alemanha-tenta-se-livrar-de-romaria-ao-tumulo-de-rudolf-hess-
2>, acesso em 15/052016. 

https://www.discogs.com/artist/1068096-Evil-Skins
https://www.discogs.com/artist/339958-Les-Vilains
https://www.discogs.com/artist/1425424-Battle-Zone
https://www.discogs.com/artist/1026296-Buldok
https://www.discogs.com/artist/2740985-Zurzir
https://www.discogs.com/artist/674162-St%C3%B6rkraft
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5.1.2.7 Skinhead Girl(Mistreat)  

5.1.2.8 Eine Rose Für Dich (Endstufe) 

5.1.2.9 Teddy Girl(Legittima Offesa) 

5.1.2.10 Skinheadlány(Egészséges Fejbőr)  

5.1.2.11 Skinhead Girl (Bandeira De Combate & Kill Baby 

Kill)  

5.1.2.12 One Of A Kind(Bronco Army) 

 

 
Figura 110 Capa do álbum She is my Skinhead girl 

 
Figura 111 Contra capa do álbum She is my Skinhead girl 

 

 
Figura 112 Verso do fundo de caixa do álbum She is my 

Skinhead girl 

 
Figura 113 Rótulo do Compact Disc do álbum She is my 

Skinhead girl 

 

https://www.discogs.com/artist/539795-Mistreat
https://www.discogs.com/artist/1030265-Endstufe
https://www.discogs.com/artist/365364-Legittima-Offesa
https://www.discogs.com/artist/2133791-Eg%C3%A9szs%C3%A9ges-Fejb%C5%91r
https://www.discogs.com/artist/1805605-Bandeira-De-Combate
https://www.discogs.com/artist/1701936-Kill-Baby-Kill!
https://www.discogs.com/artist/1701936-Kill-Baby-Kill!
https://www.discogs.com/artist/2339900-Bronco-Army
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 Sexto registro fonográfico da banda e o primeiro em uma coletânea com bandas 

internacionais que compuseram canções em homenagens às garotas Skinheads, as Skingirls. 

A Zurzir participa com a canção Rainha. Não há informações sobre a autoria do design 

gráfico dos itens textuais, que apresentam na capa uma paródia do conto "Chapeuzinho 

Vermelho" na qual o personagem "Lobo mau" é caracterizado como um Skinhead e a 

personagem, como uma Skingirl. Há várias fotografias de Skingirls no encarte e na 

contracapa, mas não há informação a respeito da identidade delas. Embora não haja 

símbolos White Power  característicos, chama a atenção a presença de outras bandas com 

histórico de ativismo, como a alemã Storkraft e a húngara Buldok. No entanto, as bandas 

brasileiras Bandeira de Combate e Bronco Army não podem ser classificadas como bandas 

White Power, pois a primeira se afirma anticomunista e a segunda, apolítica, demonstrando 

o caráter eclético do álbum em relação aos diversos posicionamentos políticos das bandas 

Skinheads. 

 O álbum foi lançado pelo selo fonográfico Arcabuz Records, atuante desde 2009 até 

os dias atuais, de propriedade de um dos membros da banda baiana Bandeira de Combate. 

Arcabuz Records tem em seu portfólio nove lançamentos, entre álbuns de shows ao vivo, 

álbuns split e álbuns solo da banda Bandeira de Combate; álbuns coletânea em homenagem 

a bandas consagradas pela cultura Skinhead Histeria, do Brasil, e Mistreat, da Finlândia; 

álbum coletânea em apoio a ativistas encarcerados do partido da direita radical grega 

Golden Dawn; álbum coletânea em homenagem à cultura Skinhead. 

 

5.1.3 Triunfo da Vontade 

Documento: Álbum solo 

Formato: Compact Disc 

Selo fonográfico: Welwesburg Records 

Local do Selo Fonográfico: Alemanha 

Código do Selo Fonográfico: WWBRex039 

Ano: 2013 

Canções: 5.1.3.1 Triunfo da vontade 

5.1.3.2 Desbravadores 
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5.1.3.3 Dias vermelhos 

5.1.3.4 Perseverança 

5.1.3.5 Rainha 

5.1.3.6 Juízo final 

5.1.3.7 Mário Machado 

5.1.3.8 Time bomb 

5.1.3.9 Sempre em frente 

5.1.3.10 Voz da razão 

 

 Sétimo registro fonográfico da banda, “Triunfo da Vontade” apresenta um 

repertório com dez canções, sendo umas delas uma versão para a canção Time Bomb, de 

autoria da banda norte-americana Bully Boys. Apesar de utilizar o mesmo título do filme 

Triuph des Willens158, dirigido por Leni Riefenstahl, não há informações a respeito da 

vinculação entre eles – é uma expressão recorrente no rol de frases motivacionais White 

Power.  

 
Figura 114 Capa do álbum Triunfo da vontade 

 
Figura 115 Verso do fundo de caixa do álbum Triunfo da 

vontade 

 

                                                 

158
 RIEFENSTAHL, Leni. O triunfo da vontade. Berlim, 1935. 114 minutos. 
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Figura 116 Rótulo do Compact Disc do álbum Triunfo da vontade 

 

 Não há indicações a respeito da autoria do design gráfico, embora o item textual 

tenha sido produzido em papel couchê e impresso em gráfica. A capa apresenta uma 

imagem de um Viking e, ao fundo, uma paisagem montanhosa, típica do relevo escandinavo. 

Curiosamente, esta imagem foi extraída do videogame Skyrim159, desenvolvido para 

plataformas Playstation e Xbox. 

O miolo do encarte é ilustrado com imagens que remetem à cultura Viking, de acordo 

com a compreensão dos ativistas White Power, como detalhes de armas e armaduras, 

construções, monumentos e cenas de florestas. A imagem do centro do encarte apresenta a 

figura de um lobo, recorrente em outros registros fonográficos da banda, tanto na parte 

gráfica, quanto na letra das canções 

 

 
Figura 117 Imagem do videogame Skyr 

                                                 

159
 Para mais informações, consultar site do jogo de videogame Skyrim. In BETHESDA SOFTWORKS LLC, A 

ZENIMAX. MEDIA COMPANY. Skyrim.. Disponível em Sítio: <http://www.elderscrolls.com/skyrim/>, acesso em 
16/05/2016. 
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De acordo com informações da contracapa, as canções foram gravadas, mixadas e 

masterizadas, entre julho de 2012 e março de 2013, pelo produtor musical F. Lentino, já 

citado nos agradecimentos em The same blood, the same race. As composições musicais e as 

letras são de autoria da Zurzir, à exceção da canção Time bomb, cuja letra é de autoria de 

Scott L. (membro da banda White Power norte americana Bully Boys) e “Perseverança”, cuja 

música é de autoria de um indivíduo identificado apenas pela letra “L.”. As canções “Rainha” 

e “Sempre em frente”, contam com a participação de Giovano Amaral nos teclados. 

A seção de agradecimentos é extensa, e por uma questão clareza do arrolamento dos 

mencionados e suas vinculações, eles serão divididos da seguinte maneira: 

 

Selos Fonográficos : Hendrik e Wewelsburg Records (Alemanha); Bart e Homo 

Superior (Polônia); Rob e Sniper Records (Suécia); Arcabuz Records (Brasil); A Hammer of 

Damnation Records (Brasil); 

Distribuidoras: Racial Skull Distro (Chile); Pagar War Distro (SP/Brasil); Rac n Roll 

Distro (Argentina) 

Bandas: Margean e Toast War (Brasil); Manuel, Gonçalo e Offensiva; Charles e Great 

Vast Forest (Brasil); Caio Bildner e Evil (Brasil); Escuadron 88 (Uruguay); Jovi e Patria (Brasil); 

Tercera Fuerza (Colombia); Lord David e Blasphemous (MG/Brasil); Hostile Classs (EUA); 

Terror 88 (Sérvia); Imponendo el orden (Uruguay); Chrislee e Berzabum; Sebastian Toledo, 

Patricio Menezes e Strike; Eduardo e Hamster (Brasil); Alf, Eleka e Muerte e Calaveras 

Estúdios de tatuagem: Wladimir Tattoo (Irlanda); Blood Line Tatoo (Brasil); Bomba 

Barassi Tatoo (Argentina) 

Estúdios de arte: Megano e Werwolf art (SC/Brasil); Valhalla Artwork (Semivivus) 

Revistas: Juventud de Acervo (Argentina) 

Pessoas: Fabio Lentino (Brasil);Scott Lessig (EUA); Lalau “The Gut” (Brasil); Big Bro Ed 

(EUA); Regina L. (Brasil); Leonel (SP/Brasil); Denis Kolovrat (Rússia); Fábio Maraba (SP/Brasil); 

Braian (RS/Brasil); Bambu (SP/Brasil); Rogerinho (RS/Brasil); João Julio (SP/Brasil); Jonnhy 

Eudes (SP/Brasil); Lucas (RS/Brasil); Eduardo Garcia e Leonardo (Irlanda); Fernando Grego 

(RS/Brasil); Frank R. (Alemanha); ; Gaspar (SC/Brasil); Claudio e Breno (RJ/Brasil); Adrian 

Cuco (Argentina); Luciano Leal (SP/Brasil); Daniel (RS/Brasil); Charlinho (SP/Brasil); Marcel 

(PR/Brasil); Matheus (RS/Brasil); Luciano Barão (RS/Brasil); Gabriel Arende (RS/Brasil); Fabian 
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Briones (Chile); Lupercus Wilges (RS/Brasil); Renan e Robson (double Brothers); Lucas 

(SC/Brasil); Felipe Reggio (Uruguay); Rodrigo Gardes (SP/Brasil) 

Crews: Passo Fundo Crew (RS/Brasil); Omerta Crew (Grécia)  

Organizações grupusculares: Claudio e Hammer Skin Nation (Portugal) 

“E a todos os camaradas ao redor do mundo, em especial os POW (isto é para vocês) 

força, irmãos!!! (14 words)”   

A banda dedica este lançamento à memória de José Carlos Domingues, um Skinhead 

White Power curitibano. Segundo a dedicatória, o Skinhead, conhecido pelo apelido de 

"Casé", foi "covardemente assassinado por uma gangue de Antifas em 2012". De acordo 

notícia veiculada pelo jornal "Bandnews Curitiba", "Casé", foi assassinado a golpes de faca, 

durante uma briga com grupos punks rivais na praça Eufrásio Correia, no centro de 

Curitiba160, em mais uma episódio envolvendo violentas disputas entres estes grupos e  

casos de discriminação e apologia ao Nacional Socialismo. De acordo com notícia veiculada 

pelo jornal curitibano ""Gazeta do Povo",  em novembro de 2005, "Casé" foi denunciado 

pelo Ministério Público, junto com outros dez Skinheads, por formação de quadrilha e 

tentativa de homicídio, em um episódio envolvendo agressões a dois homossexuais na praça 

Osório, centro de Curitiba, além da acusação de divulgação de material com teor racista161, 

por meio de colagem de adesivos e cartazes em locais públicos.  

A despeito das acusações, entendidas como injustas pelos defensores de  "Casé" ele 

foi elevado a categoria mártir local da causa White Power. Vale destacar que, em julho de 

2012, um blog apócrifo intitulado Vendetta CWB162 foi ao ar para divulgar o manifesto 

"Justiça Casé", enaltecendo suas características positivas e denunciado a falta de liberdade 

de expressão no Brasil, a impunidade contra os seus agressores e promessas de vingança. 

 

                                                 

160
 BANDNEWSFMCURITIBA. Preso autor da morte de Skinhead no centro de Curitiba. Curitiba- Paraná: 1º, jul, 

2012. Disponível em Sítio: < http://bandnewsfmcuritiba.com/preso-autor-da-morte-de-Skinhead-no-centro-de-
curitiba/, acesso em 30/05/2016. 
161

 GAZETADOPOVOONLINE. MP denuncia grupo por homicídio, racismo e formação de quadrilha. Curitiba- 
Paraná: 18, nov, 2005. Disponível em sitio <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/mp-denuncia-
grupo-por-homicidio-racismo-e-formacao-de-quadrilha-9s7k3o5hpgha7ekxeg4o414y6>, acesso em 
30/05/2016. 
162 Em idioma italiano, Vendetta significa "Vingança". Sobre homenagem a Casé ver, JOSÉ CARLOS. Justica casé. 
vendettacwb.blogspot. 4, Jul, 2012. Disponível em sitio < http://vendettacwb.blogspot.com.br/?view=classic>, 
acesso em 30/05/2016. 
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Meus irmão e camaradas , o fato do assasinato do casé , nesse 

momento não vem ao caso a importância de ele ser Skinhead ou 

neonazista como a midia afirma , era um pai de familia , trabalhador , 

homem de caráter e personalidade forte foi assasinado 

covardemente pelas costas , e ainda esses assasinos dizem que foi 

legitima defesa , e que eles foram atacados , eu não sei da onde 5 

rapazes numa praça sentados , esperando amigos iriam atacar um 

grupo de 20 pessoas tem que ser muito louco para isso , o certo seria 

correr , mais como não somos covardes e a gente foi atacados,  

revidamos para salvar nossas vidas , camarada casé lutou 

bravamente até sua morte , isso jamais sera esqueçido entre todos os 

camaradas de todo o brazil , ele ja não era mais Skinhead a alguns 

anos , somente simpatizava da mesma ideologia não vivemos num 

pais democrático ? aonde a liberdade de expressão deveria ser 

respeitada ? cada individuo tem a livre expressão de pensar como 

quiser , desde que não agrida a liberdade de outros individuos , mais 

não os antifacistas como se dizem os assasinos agridem e matam as 

pessoas que pensam diferente deles , não somos obrigados a usar 

drogas , ser homossexuais , tolerar falta de respeitos de outras 

pessoas , se lutamos pela nossa familia , pelo nosso estado pelo bem 

maior da sociedade em geral , queremos fazer a coisa certa , e não 

apoiar marginais assasinos , nem muito menos traficantes e 

estrupadores , camarada casé será vingado , disso tenham certeza , 

vão cair um por um dos assasinos dele o tempo é o remédio para 

todas as curas , casé podia ser " nazista " mais aonde ele ia cativava 

as pessoas ,com suas piadas e sorrisos , antifacistas ? não gente !!! 

isso se chama assasinos , alem de ser antifacistas tambem eram 

Skinheads detalhe , Skinheads comunistas e anarchistas , isso é 

solidariedade ? isso é anarchia ? isso é antifacismo ? matar pessoas 

covardemente só pela sua forma de pensar ? nós camaradas de anos 

do casé estamos arrasados mais a tristeza vai se  transformar em 

raiva , e caçaremos um por um pelas ruas da cidade , não 
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descansaremos até sucumbirem a nossos pés ,esperamos que a 

justiça seja feita caso contrario a faremos da nossa maneira , 

descanse em paz CASÉ !!!! (José Carlos, 2012). 

 

 
Figura 118 Imagens de "Casé", veiculadas no blog Vendetta 

CWB. 

 
Figura 119 Cartaz "Casé", veiculadas no blog 

Vendetta CWB 

 

 O Triunfo da Vontade” foi o 39º lançamento do selo fonográfico alemão 

Wewelsburg Records, especializado em música White Power, em cujo catálogo de 

lançamentos constam bandas europeias, estadunidenses e sul-americanas, em um país onde 

há uma rigorosa legislação focada no combate à apologia do Nacional Socialismo e o 

monitoramento de materiais considerados "nocivos à juventude". 

Sua sede se localiza na cidade de Bielefeld, no Estado da Renânia, e seu nome é uma 

referência ao Castelo de Wewelsburg, a sede das SS, tropa de elite da Alemanha no período 

em que Hitler governou aquele país. De acordo com Clarke (2004), Wewelsburg foi 

concebida inicialmente para servir como um “museu e colégio para a educação ideológica 

para os oficiais das SS” e, posteriormente, transformou-se em um “castelo da ordem SS, 

comparável com o castelo Marienburg dos Cavaleiros Teutônicos medievais na Prússia”, pois 

na concepção do líder desta organização, o Reichsfuher SS Heinrich Himmler, ela era 

concebida como uma “ordem religiosa e militar de elite encabeçando uma cruzada ariana 

para reconquistar o Oriente". 

 

5.1.4  Vozes da revolta 
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Documento: Álbum Spit 

Formato: Compact Disc 

Selo fonográfico: Força Bruta Produções 

Local do Selo Fonográfico: Portugal 

Código do Selo Fonográfico: N/I 

Ano: 2014 

Canções: 5.1.4.1 Sempre em frente 

5.1.4.2 Rumo ao Valhalla 

5.1.4.3 Lobo branco 

 

 Oitavo registro da banda, compartilhado com a banda portuguesa “Legião 

Lusitana”, apresenta canções oficialmente veiculadas nos álbuns Resistência e The same 

blood, the same race, e uma versão acústica para a canção “Sempre em frente”, cuja versão 

oficial foi veiculada em O Triunfo da vontade. 

 

 
Figura 120 Capa do álbum Sons da revolta 

 
Figura 121Contra capa do álbum Sons da revolta 
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Figura 122 Rótulo do Compact Disc do álbum Vozes da revolta 

 

 Não há informações sobre a autoria do design gráfico. A capa apresenta uma 

ilustração de um grupo de Skinheads com feição de quem está gritando, em consonância 

com o título do álbum. As cores de fundo (preto, branco e vermelho) são as cores padrão da 

comunicação visual do Terceiro Reich, e os adornos laterais são desenhos de tranças celtas. 

O encarte, uma xerocópia feita em papel formato A4, apresenta as letras das canções, 

ilustração do símbolo neopagão Mjolnir e fotografias dos membros das bandas; no caso da 

Zurzir, apenas fotografias de um integrante com o rosto encoberto por uma tarja preta, 

dificultando sua identificação. 

 Na seção de agradecimentos do encarte, são mencionados: 

 Distribuidoras: Pagan War (Brasil), Eros e Fatherland Distro (Lituânia) e Rac n Roll 

Distro (Argentina). 

 Bandas: Dr. Martins (RS/Brasil), Irmisul (Espanha), Oifensiva (Portugal), Legião 

Lusitana (Portugal), 3° Império (Brasil), Escuadron 88 (Uruguai), Fuerza de Choque (Uruguai), 

Denis e Kolovrat (Rússia). 

 Crews: Zoes e Omerta Crew (Grécia).  

Pessoas: Amigos do Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, “camaradas” de Portugal, 

Eduardo Garcia e amigos brasileiros (na Irlanda), Regina Lima (esposa), Davide “Lupo” 

(Alemanha), Scott “Bully Boys”(EUA), Brandon Dufrane (EUA), Frank Riemoneit (Alemanha) e 

Patrick B&H (Alemanha). 

Revistas: Skinhead Magazine (Espanha). 
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Sons da revolta é o primeiro lançamento do selo fonográfico português Força bruta 

produções, localizada na região do Porto, que se limitou a lançar, até o momento, de acordo 

com o a base de dados  Discogs163, esse Split e um trabalho da banda Legião Lusitana. 

 

 

 

5.1.5 Fouteen yars, fourteen words 

Documento: Álbum antologia 

Formato: Long Play 12 polegadas 

Selo fonográfico: Raven Claw Records 

Local do Selo Fonográfico: Portugal 

Código do Selo Fonográfico: Raven Seven 

Ano: 2014 

Canções: 5.1.5.1 Guerreiro Imortal 

5.1.5.2 Eighty Eight 

5.1.5.3Soldados de Odin (Demo Version 2002) 

5.1.5.4 Lobo Branco (Live 2003) 

5.1.5.5 Canção Da Águia 

5.1.5.6 Ragnarok 

5.1.5.7 Grandeza Racial 

5.1.5.8 Orgulho Ancestral 

5.1.5.9 Sempre Em Frente (Acoustic 2011) 

5.1.5.10 América Sul 

5.1.5.11 Juízo Final 

5.1.5.12 Triunfo Da Vontade 

 

 Nono registro fonográfico lançado em comemoração ao aniversário de 14 anos da 

banda, contendo gravações de canções compiladas de seus lançamentos anteriores. O título 

do álbum é um trocadilho entre a idade da banda e o acrônimo "14 palavras", como já visto, 

                                                 

163
 DISCOGS® a. Perfil: Força Brutal Produções. Disponível em < https://www.discogs.com/label/832936-Força-

Bruta-Produções>, acesso em 03/06/2017. 
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difundido pelo supremacista racial norte-americano David Lane e utilizado recorrentemente 

pela banda Zurzir. 

 
Figura 123 Capa do álbum Fouteen yars, fourteen words 

 
Figura 124 Contra capa do álbum Fouteen yars, fourteen 

words 

 

 

 
Figura 125 Rótulo do Long play do álbum Fouteen yars, fourteen words 

 

 Não há informações sobre a autoria do design gráfico. Há duas versões de capa, 

ambas apresentando o novo logotipo da banda, tendo a letra inicial simulando as iluminuras 

medievais. Uma apresenta uma moldura em formato de  runas de Odal sobre um fundo 

branco, e a outra apresenta uma Triskel vermelha sobre um fundo preto.  

 Este é o sétimo lançamento do selo fonográfico português Raven´s Claw Records – 

especializado em formatos sonoros analógicos, em especial o disco de vinil –, fundado em 

2010, na cidade de Lisboa. Em seu perfil mantido no sítio Discogs.com, seus proprietários 

afirmam não ser um selo político: "Se nós gostamos, nós lançamos", destacam no texto de 
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apresentação, embora em sua lista produtos constem relançamentos apenas de bandas 

pioneiras do White Power inglês (como Skullhead, No Remorse e Ian Stuart), além de bandas 

autodeclaradas anticomunistas, como as sul-americanas Comando Suicida, Orgullo Sur, a 

brasileira Dr. Martins e  as ibéricas Primeira Línea e Clockwork boys.164 

 

5.1.6 I stand with Golden Dawn 

Documento: Álbum coletânea 

Formato: Compact disc 

Selo fonográfico: PC Records 

Local do Selo Fonográfico: Alemanha 

Código do Selo Fonográfico: Sem código 

Ano: 2014 

Canções: 
5.1.6.1 The Hymn Of The Golden Dawn (Golden Dawn)  
5.1.6.2 Zlatna Zora Pobediti Mora (Providenje)   

5.1.6.3 Golden Dawn (Brüder Zur Freiheit & White Rebel 

Voice)  

5.1.6.4 Ellada (Kolovrat)   

5.1.6.5 Golden Dawn (Empire Falls)   

5.1.6.6 Heroes Of My Race (Sokyra Peruna)   

5.1.6.7 Kultainen Aamunkoitto (Marder)   

5.1.6.8 Zalaty Zolak (Molot)   

5.1.6.9 Giovani Cuori (Testvdo)   

5.1.6.10 Hellas Arkab (P.W.A.)   

5.1.6.11 Eleftheria (Irminsul)  

5.1.6.12 My Jsme S Reckem (Imperium)    

5.1.6.13 A Ultima Chama (Zurzir)   

5.1.6.14 Pamietamy Bohaterow (Obłęd)   

5.1.6.15 Zlatý Úsvit (Old Firm / Cirhoza 88)   

                                                 

164
 DISCOGS® a. Perfil: Raven's Call Records. Disponível em <https://www.discogs.com/label/217578-Ravens-

Call-Records>, acesso em 03/06/2017. 

https://www.discogs.com/artist/3995419-Golden-Dawn-5
https://www.discogs.com/artist/2058674-Providenje
https://www.discogs.com/artist/3090735-Br%C3%BCder-Zur-Freiheit
https://www.discogs.com/artist/3489762-White-Rebel-Voice
https://www.discogs.com/artist/3489762-White-Rebel-Voice
https://www.discogs.com/artist/2006300-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
https://www.discogs.com/artist/340485-Empire-Falls
https://www.discogs.com/artist/1079306-Sokyra-Peruna
https://www.discogs.com/artist/3863301-Marder
https://www.discogs.com/artist/317051-Molot
https://www.discogs.com/artist/3389267-Testvdo
https://www.discogs.com/artist/548011-PWA
https://www.discogs.com/artist/3504742-Irminsul-4
https://www.discogs.com/artist/3405782-Imperium-8
https://www.discogs.com/artist/2740985-Zurzir
https://www.discogs.com/artist/2230653-Ob%C5%82%C4%99d
https://www.discogs.com/artist/2833969-Old-Firm
https://www.discogs.com/artist/3995418-Cirhoza-88
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5.1.6.16 Ha Eljon Az Ido (Fehér Törvény)   

5.1.6.17 Aurora Dourada (Gatilho)   

5.1.6.18 Sloboda Za Zlatnu Zoru (Sorab 28)   

5.1.6.19 Usvit (Attack)   

5.1.6.20 Sen (Agressiva 88)   

5.1.6.21 Aranjna (Utolsó Védvonal Feat. Mordgang)   

 

 Décimo registro fonográfico da banda, I stand with golden dawn é a segunda 

participação da banda em um álbum coletânea, organizado em apoio ao partido político da 

direita radical grega Golden Dwan. Em 2012, o Golden Dawn obteve a sua primeira cadeira 

no parlamento grego, via voto direto, chocando a comunidade internacional. A despeito da 

vitória eleitoral, as ações violentas da militância do Golden Dawn resultaram  na detenção, 

em 2013, do líder do partido, Nikolaos Michaloliakos, e outros membros do alto escalão, 

como parte do esforço da Justiça em banir o partido, em função do assassinato de um artista 

opositor por um militante do partido.  

 

 
Figura 126 Capa do álbum I stand with golden Dawn 

 
Figura 127 Contra capa do álbum I stand with golden Dawn 

 

https://www.discogs.com/artist/984758-Feh%C3%A9r-T%C3%B6rv%C3%A9ny
https://www.discogs.com/artist/3995421-Gatilho
https://www.discogs.com/artist/3438547-Sorab-28
https://www.discogs.com/artist/1271347-Attack-9
https://www.discogs.com/artist/2231841-Agressiva-88
https://www.discogs.com/artist/3198686-Utols%C3%B3-V%C3%A9dvonal
https://www.discogs.com/artist/3995420-Mordgang
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Figura 128 Anverso do fundo de caixa do álbum I stand with 

golden Dawn 

 
Figura 129 Verso do fundo de caixa do álbum I stand with 

golden Dawn 

 

 
Figura 130 Rótulo do Compact Disc do álbum I stand with golden Dawn 

 

Em contrapartida, foi criado um movimento intitulado I stand with Golden Dawn – 

International Front165, com o objetivo de “informar a comunidade internacional sobre as 

perseguições que tomaram lugar contra o movimento grego nacionalista, [além de] unir 

todos os europeus nacionalistas contra a ocupação sionista da Europa e a destruição de 

nossas nações brancas”. No sítio, um banner apresenta diversas bandeiras de países onde se 

encontram apoiadores, entre elas, a brasileira. A coletânea I stand with Golden Dawn, 

portanto, pode ser entendida como uma reação internacional de solidariedade, fazendo jus 

ao mote White Solidariety tão propagado no meio White Power. 

 Não há informações sobre a autoria do design gráfico. A capa apresenta o símbolo 

do partido, um meandro, alegoria utilizada na Antiguidade Clássica e, na atualidade, um 

recurso iconográfico utilizado em substituição à suástica. 

                                                 

165
 GOLDEN DAWN. Welcome to ''I stand with Golden Dawn'' Disponível em: ,http://i-stand-with-golden-

dawn.webnode.gr/>, acesso em 03/06/2017. 
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  O selo fonográfico alemão PC Records, com sede na cidade de Chemnitz, é o 

responsável pelo lançamento. Ele anuncia o lançamento como uma forma de apoiar o 

Golden Dawn, e no anúncio do produto em seu site, foi publicada uma nota de 

agradecimento do partido, afirmando que as cópias enviadas por eles seriam distribuídas 

entre os militantes do partido, inclusive os encarcerados. Participam da coletânea 20 bandas 

White Power, a maioria europeia, sendo apenas as bandas Empire Falls e Zurzir 

representantes do continente americano. Novamente, chama a atenção a quantidade de 

material White Power lançado e distribuído pelo selo fonográfico, tal qual outros selos 

conterrâneos, em um país, vale repetir, onde há rigorosas leis que controlam a distribuição 

deste tipo de material de propaganda. 

 

5.1.7 Sangue Glória e Raça 

Documento: Álbum antologia 

Formato: Compact disc 

Forma Oficial;  Versão 

Selo fonográfico: Satanic Voorhers Propaganda; Battlefront 

distro 

Local do selo fonográfico: Brasil 

Código do Selo Fonográfico: SVO CD 002; BFD CD 002 

Ano: 2015 

Canções: 5.1.7.1 Intro 

5.1.7.2 Soldados de Odin 

5.1.7.3 Stonehenge 

5.1.7.4 Valkirias 

5.1.7.5 Canção da Águia 

5.1.7.6 Grandeza racial 

5.1.7.7 Guerreiro imortal 

5.1.7.8 Hammerskin Nation 

5.1.7.9 Lobo Branco 
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5.1.7.10  Ragnarok 

5.1.7.11 Reconquista 

5.1.7.12 Sionismo nunca mais 

5.1.7.13 Oitenta e Oito 

5.1.7.14 Soldados de Odin  

5.1.7.15 Guerreiro imortal  

5.1.7.17 América do Sul 

5.1.7.18 Rudolf Hess 

5.1.7 19 Orgulho ancestral 

5.1.7.20 Presente, Futuro e Final 

5.1.7.21 Vikings 

 

 Sangue, Glória e Raça é o décimo primeiro registro fonográfico da banda, contendo 

a íntegra das canções presentes no álbum solo homônimo, lançado em 2002, e do álbum 

split The same blood, the same race, lançado em 2012. 

 

 
Figura 131 Capa do álbum Sangue, glória e raça 

 
Figura 132 Contra capa do álbum Sangue, glória e raça 
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Figura 133 Anverso do fundo de caixa do álbum Sangue, 

glória e raça 

 
Figura 134 Verso do fundo de caixa do álbum Sangue, glória 

e raça 

 

 
Figura 135 Rótulo do Compact Disc do álbum Sangue, glória e  

raça 

 

 A diferença é a reformulação do design gráfico dos itens textuais, a encargo do 

estúdio Ordo Ab Chaos Extreme Metal Art Design. Em seu sítio, nota-se que a empresa é 

especializada em desenvolvimento de itens de comunicação visual para bandas White 

Power, sejam elas identificadas com a estética Skinhead ou com a Heavy Metal, ou ainda 

bandas que abordam a temática do paganismo. Também é perceptível a profissionalização 

da empresa nesse segmento, por conta de seu portfólio de produtos:  

 

Desenvolvimento de Capas para Discos, Cds, Dvds (Layout Completo)  

Logotipos (Bandas, Empresas, Zines, Websites)  

Web Design (Sites Completos)  

Publicidade (Anúncios, Cartazes, Flyers, Banners etc.)  

Merchandising (Arte para Camisetas, Adesivos, Cartões, Posters) (ORDO 

AB CHAOS, 2011). 
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 A capa apresenta a figura de um guerreiro viking em um cenário montanhoso 

iluminado pela logomarca da banda de onde emanam  raios, em uma alusão ao sol, além de 

outros elementos iconográficos alusivos à cultura nórdica, Odin, Drakkares, Lobos e Mjolnir, 

e nenhuma referência à simbologia tradicional White Power, como a cruz celta ou a suástica, 

indicando o reposicionamento visual e temático da banda, evidenciando a abordagem 

exclusiva à temática do paganismo nórdico e seu afastamento da cena Skinhead, embora 

seus membros continuem vinculados à organização grupuscular Skinhead White Power 

Hammer Skin Nation.  

 O compact disc foi produzido pela empresa mineira Digital Master BH166, bem como 

a impressão de imagem no suporte. Trata-se de uma empresa que possui CNPJ e produz 

compact disc por meios de técnicas de duplicação ou prensagem industrial, mas não possui 

em seu sítio nenhuma informação sobre sua política de avaliação de conteúdos. Pelo 

contrário, embora a intenção não seja inferir a cumplicidade da empresa com as bandas 

White Power, não deixa de ser incômoda a postura descrita em seu sítio: 

Para empresas que já são clientes da DigitalMaster, fazemos questão de 

manter um relacionamento não somente de empresa e fornecedor, mas 

sim de parceiros, onde a DIGITALMASTER se propõe a ajudá-lo a escolher 

os melhores produtos de acordo com sua necessidade 

(MASTERINFORMATICA, 2017). 

 

 O relançamento de Sangue, Glória e Raça é responsabilidade dos selos fonográficos 

brasileiros Satanic Voorhers Propaganda e Battlefront Distro. O primeiro se apresenta como 

especializado em "música de ódio e ideologia extrema"167 e o segundo, como "marca 

underground de música radical"168 atuante desde 2014. Embora não seja declaradamente 

adepta a ideias da direita radical, o vínculo de pelo menos a Battlefront Distro pode 

percebido na inclusão do Fascio Littotro em sua logomarca, logo acima de do nome. 

 
 

                                                 

166 MASTERINFORMATICA. Quem somos. Disponível em www.digitalmaster.com.br /m/quem-somos/, acesso 

em 03/06/2017. 
167 BLACK METAL KOMMANDO. Label. Disponível em http://www.blackmetalkommando.com/svp/label.html, 

acesso em 03/06/2017. 
168 BATTLEFRONT DISTRO. About Us. Disponível em: http://bfrontdistro.wixsite.com/battlefrontdistro/about-

us, acesso em 03/06/2017. 
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5.1.8 Guerra total 

Documento: Álbum solo 

Formato: Compacto em vinil (7 polegadas) 

Selo fonográfico: Terceira Facada Records 

Local do Selo Fonográfico: Dublin (Irlanda) 

Código do Selo Fonográfico: Stab 004 

Ano: 2015 

Canções: 5.1.8.1 Guerra Total 

5.1.8. 2 Asas da vingança 

 Guerra Total é o décimo segundo registro fonográfico da banda Zurzir, em suporte 

vinil formato 7 polegadas, pelo selo fonográfico norte-irlandês "Terceira Facada", 

apresentando uma canção inédita de autoria da banda, cujo título é homônimo ao do 

compacto, e uma versão em português para uma canção “Skrzydla Walki”, rebatizada como 

“Asas da vingança”, de autoria da banda polonesa White Power Honor169. 

                                                 

169
 A Honor é uma das principais bandas White Power daquele país. Iniciou suas atividades em 1989, ainda em 

um país controlado pela antiga União Soviética. De acordo com Pankowsky (2010), com o colapso do 
comunismo, bandas da direita radical desenvolveram uma profícua cena, como alternativa à cooptação pelos 
partidos políticos tradicionais. Honor e outras bandas abertamente Nacional Socialistas criaram uma 
organização grupuscular Skinhead denominada Aryan Survival Front (Aryjski Front Przetrwania, AFP), com a 
finalidade promoção de eventos musicais, produação e distribuição de material de propaganda e atividade de 
ação direta nas ruas. Na mesma época, o selo fonográfico Fan records lançou os primeiros registros das bandas 
White Power polonesas. Com o fechamento da AFP, em 1994, outras organizações grupusuclares surgiram com 
o intuito de difundir o ideário White Power (Pankowsky, 2010), e a Honor continuou atuante.  
Em 2002, seu vocalista Mariusz Szczerski foi preso por distribuições de material de cunho antissemita e racista. 
Em 2005, faleceu em um acidente de carro, forçando a banda a interromper temporariamente seu trabalhos. 
Mas as atividades foram retomadas pouco tempo depois e a banda produz até os dias atuais. Seu último 
lançamento foi em 2014, intitulado "Honor Bialy Front De Luxe". Nele, cabe ressaltar, algumas canções têm 
como vocalistas membros de outras bandas, entre eles o vocalista da banda brasileira Brigada NS. 
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Figura 136 Capa do álbum Guerra total 

 
Figura 137 Contra capa do álbum Guerra total 

 

 
Figura 138 Verso do encarte do álbum Guerra total 

 
Figura 139 Anverso do encarte do álbum Guerra total 

 

 
Figura 140 Rótulo do Compacto do álbum Guerra total 
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 O design gráfico é de autoria de Vlad, proprietário do selo fonográfico "Terceira 

Facada" e membro da banda gaúcha Skinhead anticomunista Dr. Martins. Dentre os 

elementos iconográficos apresentados na capa, dois chamam a atenção: em primeiro plano, 

membros da organização grupuscular Ku Klux Klan e ao fundo uma imagem extraída do Rune 

Clock, elaborado pelo líder da sociedade esotérica Edda, Werner Von Bulow. Há também 

outras referências iconográficas ao Hitlerismo Esotérico de Miguel Serrano e Wolfgang 

Schemm e da organização grupuscular supremacista Thule. 

 Em primeira análise, a aparente utilização descontextualizada destes referenciais 

pode surgerir que o objetivo de seu autor e da banda era causar apenas impacto visual. 

Ainda que seja importante considerar esta alternativa, uma outra possibilidade, embora não 

excludente, é perceber como a banda elabora e difunde o seu discurso supremacista 

utilizando a estética esotérica. 

 

 
Figura 141 Rune Clock

170
  

  
Figura 142 O Homem Runa

171
 

 

                                                 

170
 Publicada em CLARKE, Nicholas Goodrick. The occult roots of nazism. Tauris Paris Paperback. Londres, 2004. 

171
 Ilustração de Wolfgang Schemm i publicada em SERRANO, Miguel. Hitler, o último avatar. Editorial Sola. 

Colombia, 2000.  
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Figura 143 Em busca do Vril

172
 

 
Figura 144 Símbolo da Sociedade Thule

173
 

 

 As canções foram gravadas em Porto Alegre (RS) no "Estúdio 100", em 2014. Em seu 

portfólio, divulgado no sítio Discogs.com, podem-se verificar diversos trabalhos realizados 

com bandas do estilo Heavy Metal, Punks e Skinheads. Além da Zurzir, o "Estúdio 100" já 

gravou canções da banda Dr. Martins, na qual seu proprietário F. L. atua como 

contrabaixista. Em Guerra total, o mesmo F.L. é citado na seção de Agradecimentos como 

membro da banda suporte da Zurzir. 

 Guerra Total é o quarto lançamento do selo fonográfico "Terceira Facada", 

localizada na cidade de Dublin, Irlanda do Norte, com tiragem de 250 cópias, numeradas a 

mão174. Além deste produto, o selo fonográfico já lançou outros cinco trabalhos, todos de 

bandas nacionais da região Sul do Brasil, de viés separatista e anticomunista175. 

 
Repertório 

 

4.1.1.1 Oitenta e oito 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Personalidades Idioma: Português 

                                                 

172
 Idem. 

173
 FARRELL, Peter. Reich of Black Sun. Adventure unlimited Press. Estados Unidos, 2004. 

174
 A cópia objeto deste estudo é a de número 121. 

175
 Os demais produtos do selo fonográfico são: Dr. Martins - Pampa Livre (compacto 7 polegadas, 2014, STAB 

1); Império Sulista - Império sulista (cassete, 2014, STAB 2); Osso Duro - From Nova Hartz (cassete, 2014, STAB 
3); Botas de Aço - Confederados (cassete, 2015, STAB 5) e Dr. Martins - Legado Sulista (LP 12 polegadas, 2015, 
STAB 7). 
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Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 15 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra Descrição 

- Trecho de discurso de Adolf Hitler 

- Entra da banda 

Soberano guerreiro com seus punhos de aço 

Tentou livrar o mundo da sinistra irmandade 

Triunfo da vontade guiou seu império 

E a serpente destilou com seu veneno 

mistérios 

Estrofe 1A 

 88 Heil Hitler  Refrão 1A (6x)) 

A ferro e fogo suportou as mentiras sionistas 

Condenado pelo mundo a pagar sem razão 

Nobre Fuher foi calado seu império vencido 

Perdeu-se um grande herói jamais será 

esquecido 

Estrofe 1B 

 88 Heil Hitler  Refrão 1A (6 x) 

- Solo de guitarra 

 88 Heil Hitler Refrão 1A (6 x) 

- Ponte 

 

4.1.1.2 Guerreiro imortal 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Lealdade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 
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Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 15 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada de bateria e contrabaixo 

- Entrada da banda 

Fiz um juramento de sangue Jurei 

eternamente lealdade  

Glórias e glórias Skin até a morte este é meu 

destino Em busca da vitória em nobres ideais  

Honrarei para sempre o nome de meus pais  

Glórias e glórias Skin até a morte este é meu 

destino 

Estrofe 1 A 

Skinhead Skinhead 

Sangue  glória e honra nobre guerreiro imortal 
Refrão 1A 

- Riff de guitarra 

Fiz um juramento de sangue Jurei 

eternamente lealdade  

Glórias e glórias Skin até a morte este é meu 

destino Em busca da vitória em nobres ideais  

Honrarei para sempre o nome de meus pais  

Glórias e glórias Skin até a morte este é meu 

destino 

Estrofe 1A 

Skinhead Skinhead 

Sangue glória e honra nobre guerreiro imortal 
Refrão 1A 

Guerreiro imortal Final (4x) 
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4.1.1.3 Lobo branco 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Lealdade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 18 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 16 

 

Letra Descrição 

- Arpejo de guitarra 

- Entrada da banda 

As memórias do passado jamais serão esquecidas  

Por mais negro que seja em nosso longo futuro 

Aos séculos semeiou-se uma história grandiosa  

Regada muitas vezes por sangue e suor 

Império construído nos ossos do inimigo  

Herança dos gloriosos confrontos e vitórias 

Retome o espírito do lobo na caça  

Retorne novamente o temor a nossa raça 

Estrofe 1A 
 

E volte combatente O espírito do lobo 

O respeito o temor e a lealdade 

Toda eternidade seria pouco tempo  

Para glorificação da raça 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Homem de ferro Nobre guerreiro branco 

Sua mórbida face em profunda cicatriz  

Enfrentou tempestades gladiou com o destino  

Um exemplo de força liberdade e coragem  

Império construído nos ossos do inimigo  

Herança dos gloriosos confrontos e vitórias 

Estrofe 2A 
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Retome o espírito do lobo na caça  

Retorne novamente o temor a nossa raça 

E volte combatente o espírito do lobo 

O respeito o temor e a lealdade 

Toda eternidade seria pouco tempo  

Para glorificação da raça 

Refrão 1A (2x) / Final 

 

4.1.1.4 Resistência 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Comunismo Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 28 s Tonalidade: Mi menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra Descrição 

- Sons de artilharia 

- 
Caixa marcial; Guitarra e 

contrabaixo 

- 
Entrada da banda com Riff de 

guitarra 

Com toda força estamos contra o domínio vermelho 

Contra a praga comunista e seus malditos herdeiros  

E como lobo nos enganam em pele de cordeiro  

Devotos Filhos de Stalin Abaixo seu Império  

Estrofe 1A 

- Riff de guitarra 

Este câncer que se espalha consumindo a Nação  

Manipula mentes fracas sem motivo ou razão  

Sem foice sem Martelo Sempre verde e amarelo  

Estrofe 1B 
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Brasil és tu guerreiro Jovem Forte e Viril 

   de guitarra 

Nossa garra causa inveja a máquina comunista  

Resistência sangue e Honra Pela nossa conquista  

Nossa garra causa inveja a maquina comunista 
Resistência 

Estrofe 1C (2x) 

- Solo de guitarra 

Nossa garra causa inveja a máquina comunista 

 Resistência sangue e Honra pela nossa conquista  

Nossa garra causa inveja a maquina comunista 
Resistência 

Estrofe 1C (2x) 

 Riff de guitarra / Final 

 

4.1.1.5  Hammer Skin Nation 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: 
Organização 

grupusucular 
Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min 20 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra Descrição 

- 
Entrada da bateria 

contrabaixo e Riff de 
guitarra  

Ouviram os rumores do norte da América onde a terra 

começa a tremer 

É a marcha dos homens de aço predestinados a lutar e 

Estrofe 1A 
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vencer 

Braço forte martelo o grande Deus do trovão 

É a lei e a justiça do civilizado  trazendo a raiva e a razão 

Hammer Skins Nation (4X) 

88 forever 
Refrão 1A 

- Riff de guitarra 

Sangue jovem lobo branco sempre corajoso e feroz 

È o super homem de Niestche o bárbaro do século vinte 

Cabeça erguida punhos cerrados supremacista orgulhoso 

Imponente inteligente Forte contra todos 

Estrofe 1B 

Hammer Skins Nation (4x) 

88 forever 
Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Braço forte martelo  o grande Deus do trovão 

É a lei e a justiça do civilizado trazendo a raiva e a razão 

Sangue jovem lobo branco  sempre corajoso e feroz 

É o super homem de Niestche  o bárbaro do século vinte 

Estrofe 1C 

Hammer Skins Nation (4x) 

88 forever 
Refrão 1A 

 

4.1.2.2 Soldados de Odin 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min  Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 8 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 
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Letra Descrição 

- 
Sons de luta com 

espadas 

- Entrada da banda 

Guerreiros de Wotan cavaleiros errantes  

Cobriam com sangue o aço da espada 

Guiados pelo vento como nuvem no céu   

A espera do aviso para a batalha final 

Domínio do orgulho e da razão de existir   

O sangue glória e raça os mitos vão amparar 

Devotos do trovão sua história impera   

Sua herança é uma esperança de uma glória sem par 

Estrofe 1A 

Odin Ponte 

Soldados de Odin Eterna aliança 

Soldados de Odin  Na fé na esperança 

Soldados de Odin  Na paz na guerra estarão com você 

Refrão 1A 

Odin Ponte 

Guerreiros de Wotan cavaleiros errantes  

Cobriam com sangue o aço da espada 

Guiados pelo vento como nuvem no céu   

A espera do aviso para a batalha final 

Domínio do orgulho e da razão de existir   

O sangue glória e raça os mitos vão amparar 

Devotos do trovão sua história impera  Sua herança é uma 

esperança de uma glória sem par 

Estrofe 1A 

- Solo de guitarra  

Soldados de Odin Eterna aliança 

Soldados de Odin  Na fé na esperança 

Soldados de Odin  Na paz na guerra estarão com você 

Refrão 1A 

 

4.1.2.4 Reconquista 



 

335 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min 30 s Tonalidade: 
Ré maior 

Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 6 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra Descrição 

- 
Entrada da bateria e 

guitarra 

- Entrada da banda 

Vejo ao longe no horizonte  além das colinas 

Vejo os campos de batalha  combates confrontos 

Vejo o medo escorrendo no rosto em vão 

Sinto a fera que entrega o seu espírito a luta 

Estrofe 1A 

Reconquista  

Olhos fechados não protegem da luz 

Reconquista 

Lágrimas de sangue raça superior 

Refrão 1A 

- Ponte 

Em terras altas  densos mares ruínas ao vento 

Sobre forte sofrimento  A vitória enxerga 

A vitória enxerga sob os olhos da terra  

Assim enfim então 

Estrofe 1B 

Reconquista  

Olhos fechados não protegem da luz 

Reconquista 

Lágrimas de sangue raça superior 

Refrão 1A 
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- Solo de guitarra 

Em terras altas  densos mares ruínas ao vento 

Sobre forte sofrimento  A vitória enxerga 

A vitória enxerga sob os olhos da terra  

Assim enfim então 

Estrofe 1B 

Reconquista  

Olhos fechados não protegem da luz 

Reconquista 

Lágrimas de sangue raça superior 

Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

4.1.2.5 Ragnarok 

Forma arquivística: Versão final Função: - 

Temática: - Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 50 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra Descrição 

- Arpejo de guitarra 

- Entrada de banda 

O chamado do trovão está cursando a guerra  

O vento norte varre o fogo nas colinas do sul 

E essa chuva lambe o sangue derramado em 

terra O crepúsculo anuncia o conflito final 

Estrofe 1A 

Ragnarok  

A batalha milenar entre o bem e o mal 
Refrão 1A 
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Ragnarok  

O crepúsculo que anuncia o conflito final 

- Ponte 

Tempestades varrerão toda a maldade da terra  

Do céus carruagens de fogo virão 

Uma força que emana perfeição de Baldur  

A essência do poder no coração do dragão 

Estrofe 1B 

Ragnarok  

A batalha milenar entre o bem e o mal 

Ragnarok  

O crepúsculo que anuncia o conflito final 

Refrão 1A 

- Ponte 

- Solo de guitarra 

- Ponte 

Tempestades varrerão toda a maldade da terra  

Do céus carruagens de fogo virão 

Uma força que emana perfeição de Baldur  

A essência do poder no coração do dragão 

Estrofe 1B 

Ragnarok  

A batalha milenar entre o bem e o mal 

Ragnarok  

O crepúsculo que anuncia o conflito final 

Refrão 1A (2x) 

Ragnarok Ponte / Final 

 

4.1.1.4 Resistência 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Comunismo Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 
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Duração: 3 min 28 s Tonalidade: Mi menor harmônico 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. Não há alterações na letra ou arranjo musical. 

 

4.1.2.7 Valquírias 

Forma arquivística: Versão final Função: - 

Temática: - Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Teclado; Flauta 

Duração: 1 min 30 s Tonalidade: 
Dó maior 

Fá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: * 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda. sons 
de ondas do mar 

Nós tecemos tecemos a teia da lança 

Lá onde avança o estandarte dos viris combatentes  

Não deixamos sua vida nos escapar  

Não deixamos a morte o levar  

Pois o seu futuro é a glória no paraíso 

O mito e sua vastidão a pureza do sangue a busca da perfeição  

A clareza do ser a dinastia de uma geração 

O amanhecer... E o anoitecer... Em Valhalla... 

Estrofe 1A / Final 

 

4.1.2.9 Canção da águia 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 
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Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min 20 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra Descrição 

- Arpejo de guitarra 

- Entrada da banda 

Eleva-te no azul sempre forte e serena 

Rasgando a amplidão nobre vôo triunfal 

Embriaga-te no arrojo que estruja o norte 

Que o mar rebente fúria as ciladas da morte 

Estrofe 1A 

 Ponte 

E se um dia tu vieres sangrando os céus 

Com o que há em suas asas banhadas de sangue 

O olhar bravejante e a alma descrente 

Não te sorva o cansaço não te sorva a torrente 

Estrofe 1B 

Morre a lutar e não foge a luta 

Morre na luta mas tenta ainda voar 

Morre a lutar e não foge a luta 

Morre na luta mas tenta ainda voar 

Refrão 1A (2x) 

- Ponte 

- Solo de guitarra 

- Ponte 

Eleva-te no azul sempre forte e serena 

Rasgando a amplidão nobre voo triunfal 

Embriaga-te no arrojo que estruja o norte 

Que o mar rebente fúria as ciladas da morte 

Estrofe 1A 
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- Ponte 

E se um dia tu vieres sangrando os céus 

Com o que há em suas asas banhadas de sangue 

O olhar bravejante e a alma descrente 

Não te sorva o cansaço não te sorva a torrente 

Estrofe 1B 

Morre a lutar e não foge a luta 

Morre na luta mas tenta ainda voar 

Morre a lutar e não foge a luta 

Morre na luta mas tenta ainda voar 

Refrão 1A (3x); Solo de 
guitarra / Final 

 

4.1.2. 10 Grandeza racial 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Violão 

Duração: 5 min 40 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 14 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 

padrão. 

 

Letra Descrição 

- 
Entrada com violão e 

melodia assobiada 

Me vejo conduzindo o mundo me vejo numa luz de aço  

Me vejo na lida do dia me vejo desbravando o espaço orgulho 

no sangue 

 E força no viver me vejo no passado matar ou morrer  

Me vejo desvendando os mistérios da terra  

Me vejo concluindo vitórias na guerra 

Estrofe 1A 

- Ponte 
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Me vejo assim assim então  

Uma raça uma crença imensidão  
Refrão 1A 

- Ponte 

Me vejo em mares Me vejo na luta  

Alcançando o horizonte Defendendo fronteiras 

 Me vejo na vida Sacrifícios e glórias  

Mitos geram mitos na cadência da história  

Me vejo guardião da grandeza racial  

Me vejo triunfante devastando o mal  

Me vejo em olhos azuis de criança  

Nos rumos da conquista pelo escudo e lança 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Me vejo assim assim então  

Uma raça uma crença imensidão  
Refrão 1A 

- Solo de violão 

- Ponte 

Me vejo cortejando impérios desfrutando suas vastidões 

 Me vejo em parapeitos tronos e salas Saudando multidões  

Me vejo ao lado dos gauleses na saga de suas conquistas  

Me vejo em conversas com druidas Magos e alquimistas 

Audaz como o voo do falcão Decolo rumo ao inesperado  

Junto aos vikings em suas jornadas  em busca de ascensão 

Estrofe 1C 

- Ponte 

Me vejo assim assim então  

Uma raça uma crença imensidão  

Assim a 

Refrão 1A 

Nossos deuses nunca foram vencidos 

Nossa honra está em cima de tudo 

Nossa raça continua em bruto sempre  

Estrofe 1D / final 



 

342 

Ao longo dessa nossa jornada (3 x) 

 

4.1.3.12 Sionismo nunca mais 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Localidade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 5 min 40 Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 15 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra Descrição 

- Entrada do violão e 
bateria 

Saqueavam, estupravam com a desculpa em Deus 

Mascarados por de trás da pele de cordeiro  

Rebanhavam as ovelhas dos povos estrangeiros 

Hoje em dia o domínio é ainda maior 

Suas mentiras são verdades aos ouvidos de todos 

Em seus cofres o dinheiro, a economia do mundo 

Levando pobres povos ao abismo profundo 

Entrada da banda 

Judeu, judeu , peste sionista 

Conduza a sua estrela para fora daqui 

Brasil não é colônia do povo de Israel 

Suas sementes geram o fogo queimam os anjos do céu 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Em seus planos vangloriam como donos da terra 

Contra os filhos de Jacob nossa bandeira de guerra 

Nosso ódio é o temor da serpente sionista 

Facínoras, cretinos sua hora chegou 

Saudaremos a vitoria dessa grande conquista   

Refrão 1A 
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Com a espada suja em sangue azul e branco do mal 

- Solo de guitarra 

Judeu, judeu , peste sionista 

Conduza a sua estrela para fora daqui 

Brasil não é colônia do povo de Israel 

Suas sementes geram o fogo queimam os anjos do céu 

 

 Ponte 

- Nova entrada da 
banda 

Sionismo nunca mais   

Sionismo nunca mais 

Manipulando a imprensa  distorcendo a historia 

Promovendo a miséria e propagando o terror 

Final 

- Solo de guitarra / 
Final 

 

 

5.1. 1.1 América do Sul 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Localidade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min  45 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 5 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra Descrição 

 

Salve os bravos de extrema coragem 

Orgulho dos mares e de sangue azul 

Respeito aos deuses das nações altaneiras 

 
Texto declamado 

com efeito de 
ventania ao fundo 
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Salvem a América sul 

- Entrada da banda 

Ouviram estampidos e brados de guerra 

Rompendo fronteiras da América sul 

Cruzando aos milhares com garra e coragem 

Herança dos mares que a terra alcançou 

Hinos de glória um rompante na história 

Espanha, Portugal, Alemanha e Itália 

Assim fez-se a espada em campos de batalha 

Surgiram então heróis que a esperança criou 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Salve os bravos de extrema coragem 

Orgulho dos mares e de sangue azul 

Respeito aos deuses das nações altaneiras 

Salvem a América sul 

Refrão 1A 

- Ponte 

Ouviram estampidos e brados de guerra 

Rompendo fronteiras da América sul 

Cruzando aos milhares com garra e coragem 

Herança dos mares que a terra alcançou 

Hinos de glória um rompante na história 

Espanha, Portugal, Alemanha e Itália 

Assim fez-se a espada em campos de batalha 

Surgiram então heróis que a esperança criou 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Salve os bravos de extrema coragem 

Orgulho dos mares e de sangue azul 

Respeito aos deuses das nações altaneiras 

Salvem a América sul 

Refrão 1A 

- Ponte 

Salve os bravos de extrema coragem Refrão 1A / Final 
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Orgulho dos mares e de sangue azul 

Respeito aos deuses das nações altaneiras 

Salvem a América sul 

 

5.1.1.2 Rudolf Hess 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Personalidade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 45 s Tonalidade: Fá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 6 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Gigante soldado de nobres ideais  Sinônimo de lealdade 

O Nacional Socialismo foi a sua espada  E assim ele lutou por um 

novo amanhã 

Na tentativa audaz de revelar a verdade  Foi traído e mantido em 

cárcere 

Formou - se assim mundo doente  Pois prenderam a águia e 

libertaram a serpente 

Estrofe 1a 

 Ponte 

Rudolf Hess , Rudolf Hess  Sinônimo de lealdade 

A morte lhe trouxe eterna liberdade 

Livre, livre, Hess (2x) 

Refrão 1A 

- Ponte 

Maltratado e assassinado  Com muita perversidade 

Vítima do ódio e do domínio mundial 
Estrofe 1B 
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Hess, sua força emana outra vez (2x) 

- Ponte 

Rudolf Hess , Rudolf Hess  Sinônimo de lealdade 

A morte lhe trouxe eterna liberdade 

Livre, livre, Hess (2x) 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

- Ponte 

Maltratado e assassinado com muita perversidade 

Vítima do ódio e do domínio mundial 

Hess, sua força emana outra vez (2x) 

Estrofe 1B 

Rudolf Hess , Rudolf Hess sinônimo de lealdade 

A morte lhe trouxe eterna liberdade 

Livre, livre, Hess (2x) 

Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

5.1. 1.3 Orgulho ancestral 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Violão; Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min 32 s Tonalidade: Mi bemol 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 12 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra Descrição 

Saudamos os deuses senhores da guerra 

Que nos guiam ao luar 
Vento ao fundo; 

entrada do violão;  
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Sobre  campos  cidades  tempestades e mares 

Nosso grito entona uma fúria sem par 

Visionários são os feitos que nos dão esperança 

Herdeiros da história de uma vida ancestral 

Acordem agora com o uivo do vento 

Revivam o passado e retomem a sua moral 

- Entrada da banda 

Os olhos de Wotan nos guiam nos guiam pelos vales da morte 

Somos o que fomos e assim morreremos 

Crédulos do alcance da vitória fina 

Os olhos de Wotan nos guiam nos guiam pelos vales da morte 

Somos a elite orgulho branco sulista 

Em nosso peito pulsa a chama Nacional Socialista 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Descendentes de bravos sedentos de gloria 

Trazem na memória um orgulho voraz 

Das terras altas aos salões do Valhalla imperam 

Guerreiros grandiosos nobres eras no açoite 

Fortes como o aço como a chama da noite 

Herdeiros da história de uma vida ancestral 

Acordem com o uivo do vento 

Revivam o passado e retomem a sua moral 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Os olhos de Wotan nos guiam nos guiam pelos vales da morte 

Somos o que fomos e assim morreremos 

Crédulos do alcance da vitória fina 

Os olhos de Wotan nos guiam nos guiam pelos vales da morte 

Somos a elite orgulho branco sulista 

Em nosso peito pulsa a chama Nacional Socialista 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Os olhos de Wotan nos guiam nos guiam pelos vales da morte Estrofe 1 A  
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Somos o que fomos e assim morreremos 

Crédulos do alcance da vitória fina 

Os olhos de Wotan nos guiam nos guiam pelos vales da morte 

Somos a elite orgulho branco sulista 

Em nosso peito pulsa a chama Nacional Socialista 

- Ponte / final 

 

5.1. 1.4 Passado, futuro e final 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Triskel Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 45 s Tonalidade: 

Fá maior 

Si bemol 

Dó menor 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 13 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Vivemos o presente de um glorioso passado 

Somos o futuro deste solo sagrado 

Estamos preparados sedentos de vingança 

Dispostos a morrer por esta nobre causa 

Estrofe 1A 

Somos o presente o futuro e o final 

Herdeiros de uma historia um legado imortal 

Somos o presente o futuro e o final 

Basta de mentiras a vitória a chegará 

A vitória chegará 

Refrão 1A 
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- Ponte 

Sempre fiéis com honra e lealdade 

Os deuses nos ajudam ao mal avassalar 

Irmãos camaradas não vamos recuar 

A estirpe primeiro nunca deixes de lutar 

Estrofe 1B 

Somos o presente o futuro e o final 

Herdeiros de uma historia um legado imortal 

Somos o presente o futuro e o final 

Basta de mentiras a vitória a chegará 

A vitória chegará 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

- Ponte 

Relembre os ancestrais sangue bravo de uma raça 

Que hoje corre por tua veias batalhando em espera 

Preserve sua existência busque um sinal 

A cruz gamada indica uma nova ordem virá 

Estrofe 1C 

Somos o presente o futuro e o final 

Herdeiros de uma historia um legado imortal 

Somos o presente o futuro e o final 

Basta de mentiras a vitória a chegará 

A vitória chegará 

Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

5.1. 1.5 Vikings 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min Tonalidade: Si maior 
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Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 11 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra Descrição 

“Eis que vejo meu pai 

Eis que vejo minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos  

Eis que vejo a linhagem da minha família desde o início  

Eis que eles me chamam 

E me convidam para tomar meu lugar entre eles nos salões do 

Valhalla 

Onde os bravos vivem para sempre”  

Oração dos Vikings 
antes do início da 

batalha no filme "O 
13ª terceiro 
guerreiro" 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Vislumbre toda uma existência  Até onde o olho ei de alcançar 

Não exista resistência  A qual não podiam afrontar 

Nações de ferro e fogo erguidas  Lendas de sangue rompem o ar 

Em honra batalhas foram vencidas  Conquistadas além-mar  

Estrofe 1A 

Grandiosos tempos distantes  Eras de guerreiros e gigantes Mil e 

uma mãos sem perdão  

Um Drakkar rumando em chamas  A morte que leva ao rei  Glória 

aos lordes do império pagão 

Refrão 1A 

- Ponte 

Seus deuses nunca foram esquecidos  Senhores na história assim 

dirão 

Mitos imunes pela guerra  De aço em punho o trovão 

Desbravadores rumo ao desconhecido  Conquistadores além do 

seu tempo 

Olhos fechados que seguiam ao vento  Vivendo em meio a 

escuridão 

 

Estrofe 1B 

Grandiosos tempos distantes  Eras de guerreiros e gigantes Mil e Refrão 1A 
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uma mãos sem perdão  

Um Drakkar rumando em chamas  A morte que leva ao rei  Glória 

aos lordes do império pagão 

- Solo de guitarra 

Grandiosos tempos distantes  Eras de guerreiros e gigantes Mil e 

uma mãos sem perdão  

Um Drakkar rumando em chamas  A morte que leva ao rei  Glória 

aos lordes do império pagão 

Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

5.1. 1.6 Rumo ao  Valhalla 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min 35 s Tonalidade:  

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 11 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra Descrição 

- Entrada violão 

Devotas servas de Wotan 

Aos seus pés estou então 

À espera do final 

Com aço forjei a guerra 

De meu sangue herdei a terra 

Estou pronto a transição 
 

Estrofe 1A 

Cantando lindas canções 

Em meu sonho sempre estão 
Refrão 1A 
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Me conduzem aos portões (2x) 

Para a glória em Valhalla   

- Ponte 

- Entrada da banda  

Devotas servas de Wotan 

Aos seus pés estou então 

À espera do final 

Com aço forjei a guerra 

De meu sangue herdei a terra 

Estou pronto a transição 
 

Estrofe 1A 

Cantando lindas canções 

Em meu sonho sempre estão 

Me conduzem aos portões (2x) 

Para a glória em Valhalla   

Refrão  1A 

- Ponte 

Vejo ao longe o lar dos deuses 

Em meus olhos o desejo de agora descansar 

A minha vida prodigiosa 

Desperta o fogo e o vento 

Seguirei sem contestar 

Estrofe 1B 

Cantando lindas canções 

Em meu sonho sempre estão 

Me conduzem aos portões (2x) 

Para a glória em Valhalla   

Refrão 1A 

- Ponte 

Cantando lindas canções 

Em meu sonho sempre estão 

Me conduzem aos portões (2x) 

Para a glória em Valhalla   

Refrão 1A / final 
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5.1.2.5 Rainha 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: 
Personagens 

coletivos 
Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Violão; Bateria americana ; Teclado ; Contrabaixo 

Duração: 4 min 50 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- Entrada teclado 

- Entrada banda 

Guerreira constante  em luta lado a lado por mim 

Sua força não conhece fronteiras  

 Conduzindo sua glória do início ao fim 

Tendo um espírito forte  um coração verdadeiro 

Em sua luz contra a sombra impera   

Um orgulho de brado altaneiro 

Estrofe 1A 

Por ela sou vitorioso  sem temer mal algum 

Tenho nela um valor grandioso   

Um sentimento incomum 

Refrão 1A 

Desafiando as armadilhas da morte  

Jogando com a sorte em território hostil 

Ela é grandiosa 

Ela preenche um vazio 

Somos um em conquista na vida   

Alçando largos rumos ao ar 

Uma chama que a vitória conduz   

Seu brilho seduz minha coragem com o olhar 

Estrofe 1B 

Por ela sou vitorioso  sem temer mal algum Refrão 1A 
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Tenho nela um valor grandioso   

Um sentimento incomum 

Incomum Ponte / Final 

 

5.1.3.1 Triunfo da vontade 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min  Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- Uivos de lobos: arpejo de violão 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

A centelha do fogo nos queima a pele   

Lembrando que ainda estamos na luta 

A nova era em chama ilumina a terra   

Estamos em guerra combatendo o mal 

Sem respeito ao inimigo unido fronteiras   

Contra um alvo certeiro nosso espírito 

avança 

Avança constante, sem remorso ou temor   

Na glória na dor nosso futuro virá 

Estrofe 1A 

Lobo não temem ovelhas   

Nem perde uma chance ao lutar 

Assim nossa vontade impera   

E certamente irá triunfar 

Refrão 1A 

- Ponte 
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A centelha do fogo nos queima a pele   

Lembrando que ainda estamos na luta 

A nova era em chama ilumina a terra   

Estamos em guerra combatendo o mal 

Sem respeito ao inimigo unido fronteiras   

Contra um alvo certeiro nosso espírito 

avança 

Avança constante, sem remorso ou temor   

Na glória na dor nosso futuro virá 

 

Estrofe 1A 

Lobo não temem ovelhas   

Nem perde uma chance ao lutar 

Assim nossa vontade impera  

 E certamente irá triunfar 

Refrão 1A 

- Ponte 

- Solo de guitarra 

Lobo não temem ovelhas   

Nem perde uma chance ao lutar 

Assim nossa vontade impera  

 E certamente irá triunfar 

Refrão 1A / Final 

 

5.1.3.2 Desbravadores 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min  Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 
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Desbravadores, conquistadores 

Nos trazem à memória uma força incomum 

Desbravadores, conquistadores 

Temor não demonstravam a inimigo algum  

Refrão 1A / Entrada 

da bateria e 

contrabaixo 

Desbravadores, conquistadores 

Nos trazem à memória uma força incomum 

Desbravadores, conquistadores 

Temor não demonstravam a inimigo algum 

Entrada da banda 

- Riif de guitarra 

A chama da batalha acendeu-se em seus olhos 

Levantou-se sobre a luta uma cortina de luz 

Mostrando a liberdade em seu lado nativo 

Sem passos de recuo nem tampouco perdão 

Estrofe 1A 

 Ponte 

Desbravadores, conquistadores 

Nos trazem à memória uma força incomum 

Desbravadores, conquistadores 

Temor não demonstravam a inimigo algum 

Refrão 1A  

- Riif de guitarra 

Agora que seus povos estampavam estandartes 

Presságios eram guias de uma causa sofrida 

A ordem do aço, a conquista de espaço 

Mãos pesadas empunhando a lança da razão 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Desbravadores, conquistadores 

Nos trazem à memória uma força incomum 

Desbravadores, conquistadores 

Temor não demonstravam a inimigo algum 

Refrão 1A 

- Riif de guitarra 

- Solo de guitarra 

Desbravadores, conquistadores Refrão 1A 
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Nos trazem à memória uma força incomum 

Desbravadores, conquistadores 

Temor não demonstravam a inimigo algum 

- Ponte 

Sofridas histórias nos foram contadas 

Aos deuses cantadas com orgulho e paixão 

Impiedosos confrontos contra a besta e a morte 

Impiedosos confrontos quando aprovam o brasão 

Estrofe 1C 

- Ponte 

Desbravadores, conquistadores 

Nos trazem à memória uma força incomum 

Desbravadores, conquistadores 

Temor não demonstravam a inimigo algum 

Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

5.1.3.3 Dias vermelhos 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Comunismo Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Violão; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 5 min 45 s  Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 10 

 

Letra Descrição 

- 
Som de sirene de 

ataque área e arpejo 
de violão 

- Entrada da banda 

Antiga União Soviética, China, El Salvador  

Exemplos de uma triste história   

Assombradas pelos gritos de lamento e dor  

Estrofe 1A 
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Fatos que a humanidade não enxerga   

A mídia insiste em não contar  

Rupturas que nos dão rancor   

Pois a lembrança de tais atos calou-se na terra 

Rios de sangue transbordaram  a inocência acabou 

Não somos marionetes  nem tão pouco vassalos 

Contra a tirania que corrompe a verdade a coragem triunfou 

Refrão 1A (2 X) 
 

- Ponte 

Nesse ventre fecundo  onde o crime não encontra fronteiras 

Assim segue o domínio vermelho mascarando o terror a sua 

maneira 

Seus castelos e sonhos certamente um dia irão desabar 

Então veremos a aurora dos tempos lançando ao vento uma 

esperança no ar 

Estrofe 1B 

Rios de sangue transbordaram  a inocência acabou 

Não somos marionetes  nem tão pouco vassalos 

Contra a tirania que corrompe a verdade a coragem triunfou 

Refrão 1A (2 X) 
 

- Ponte; Sons de tiroteio 

Rios de sangue transbordaram  a inocência acabou 

Não somos marionetes  nem tão pouco vassalos 

Contra a tirania que corrompe a verdade a coragem triunfou  

Refrão 1A (2 X) 
 

- Ponte 

Nesse ventre fecundo  onde o crime não encontra fronteiras 

Assim segue o domínio vermelho mascarando o terror a sua 

maneira 

Seus castelos e sonhos certamente um dia irão desabar 

Então veremos a aurora dos tempos lançando ao vento uma 

esperança no ar 

Estrofe 1B 

Rios de sangue transbordaram  a inocência acabou 

Não somos marionetes  nem tão pouco vassalos 

Contra a tirania que corrompe a verdade a coragem triunfou  

Refrão 1A (2 X) / Final 
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5.1.3.4 Perseverança 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Landser Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 5 min 45 s  Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 9 

 

Letra Descrição 

- Fala em alemão 

- 
Entrada da banda e 
melodia assobiada 

Aonde está aquele mundo que existia 

Onde a justiça com brio à liberdade 

Somos escravos de nossa própria consciência 

Homens livres na fé, não na razão 

Estrofe 1A 

Por vezes forte, nosso espírito na luta 

Sentiu-se só, sem direito a expressão 

Perseguido como sendo um criminoso 

Seu delito nunca teve explicação 

Estrofe 1B 

Perseverança, magnitude é o que nos faz 

Resistentes, pela guerra ou pela paz 

Estamos no front, sempre em nome da verdade 

Crentes que um dia a vitória há de chegar 

Estrofe 1C 

Estamos no front 

Sempre em nome da verdade 

Crentes que um dia a vitória há de chegar 

Estrofe 1D / final 

 

5.1.3.6 Juízo final 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 
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Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 1 min 10 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- Entrada banda;  

A face do mal, um grito de dor  

Aos olhos do mundo isso é uma boa conduta  Estamos além desse 

sistema imoral  

Falência, miséria, desrespeito e a fome  

Valores se perdem com a ganância do homem 

Assim somos anjos do juízo final 

Estrofe 1A 

Unidos por sangue, lealdade e bravura  

Buscando espaço nesse mundo hostil 

Seguimos em luta empunhando a verdade (2x) 

Estrofe 1B 

- Ponte / Final 

 

5.1.3.7 Mário Machado 

Forma arquivística: Versão final Função: Apoio 

Temática: 
Perseguidos 

políticos 
Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min 40 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 
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- 
Arpejo de guitarra; 

Fala de Mário 
Machado 

- Entrada banda  

Nacionalista consciente da força que tem nas mãos 

Odiado e orgulhoso soldado em ação 

No peito está o orgulho no sangue a coragem 

A chama encontra tudo que denigre sua nação 

Sua conduta é dura e bruta em nome da verdade 

Sua arma é a liberdade que devota o coração 

Sentimento sempre em busca da justiça e liberdade 

Com o braço ao alto e os pés no chão 

Estrofe 1A 

Glórias, Lusitânia! 

Avante, pelo seu passado. 

Liberdade ao eterno guerreiro 

Refrão 1A (2x) 

- Ponte 

Glória, Lusitânia 

Avante  pelo seu passado 

Liberdade ao eterno guerreiro 

Refrão 1A (2x) 

- Ponte 

Nacionalista consciente da força que tem nas mãos 

Odiado e orgulhoso soldado em ação 

No peito está o orgulho no sangue a coragem 

A chama encontra tudo que denigre sua nação 

Sua conduta é dura e bruta em nome da verdade 

Sua arma é a liberdade que devota o coração 

Sentimento sempre em busca da justiça e liberdade 

Com o braço ao alto e os pés no chão 

Estrofe 1A 

Glórias Lusitânia 

Avante pelo seu passado 

Liberdade ao eterno guerreiro 

Refrão 1A (4 x) 
 

Hail Mario Machado Ponte / Final 
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5.1.3.8 Time bomb 

Forma arquivística: Versão final Função: Apoio 

Temática: 
Perseguidos 

políticos 
Idioma: Inglês 

Letra: Scott L. Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir / Bully Boys Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração:  Tonalidade:  

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

5.1.3.9 Sempre em frente 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Scott L. Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 4 min 45 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- 
Arpejo de violão e 

contrabaixo 

- Entrada da banda 

- Ponte  

Avante soldado soberano e forte 

Sua nobre coragem não tema a morte 

Nem foice ou martelo poderão te derrubar  

Hail Victory   

Contra tudo e contra todos nós iremos agora  Comunistas do 

Brasil mandaremos  

embora  

Estrofe 1a 
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 Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuher  

Sempre em frente 

Homens de ferro marcham pela vitória  

Sempre em frente 

Conquista erguidas de sangue e glória  

Refrão 1A (2x) 

- Ponte  

As asas da coragem erguerão o nosso império  

E do seu forte vento do horizonte ei de brilhar  

As cores glamorosas da bandeira Nacional Socialista 

Em prol da raça mãe e a herança aqui deixou   

Tenha orgulho da sua origem e respeite o seu valor   Ein Volk, 

Ein Reich, Ein Fuher 

Estrofe 1B 

Sempre em frente 

Homens de ferro marcham pela vitória  

Sempre em frente 

Conquista erguidas de sangue e glória  

Refrão 1A (2x) 

- Ponte  

- Solo de piano 

- Ponte  

Avante soldado soberano e forte 

Sua nobre coragem não tema a morte 

Nem foice ou martelo poderão te derrubar  

Hail Victory   

Contra tudo e contra todos nós iremos agora  Comunistas do 

Brasil mandaremos embora  

 Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuher  

Estrofe 1a 

Sempre em frente 

Homens de ferro marcham pela vitória  

Sempre em frente 

Conquista erguidas de sangue e glória  

Refrão 1A (2x) / Final 
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5.1.3.10 Voz da razão 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 5 min 5 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

 

Letra Descrição 

- 
Sons de trovão e lutas de 

espadas; Entrada da 
banda 

Vitória ou Valhalla Refrão 1A (2x) 

Os deuses nos põem à prova e por isso nos enobrecem 

Somos mais que uma nova estirpe somos a ponta da lança 

Gerações nadando em glória em uma gota de esperança 

Um grito de fúria ronda o bem e o mal 

Assim é a nossa aliança 

Estrofe 1a 

Vitória ou Valhalla 

Entre a cruz e a espada em uma disputa acirrada 

Ecoa a voz da razão 

Refrão 1A (2x) 

Liberdade se move montanhas 

Também erguemos em nossas fronteiras 

Homens de pedra, com sonhos de aço 

E o nosso punho é o carrasco  

O estalo do açoite não nos dobra mais 

Pois a coragem lateja imersa em sangue 

Sangue de herança guerreira de antepassados dos nossos pais 

Estrofe 1B 

Hei Hei Hei (3x) Vitória ou Valhalla Ponte 

- 
Ponte; Sons de lutas de 

espadas 
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Vitória ou Valhalla 

Entre a cruz e a espada em uma disputa acirrada 

Ecoa a voz da razão 

Refrão 1A (2x) 

Os deuses nos põem à prova e por isso nos enobrecem 

Somos mais que uma nova estirpe somos a ponta da lança 

Gerações nadando em glória em uma gota de esperança 

Um grito de fúria ronda o bem e o mal 

Assim é a nossa aliança 

Estrofe 1 A 

Vitória ou Valhalla 

Entre a cruz e a espada em uma disputa acirrada 

Ecoa a voz da razão 

Refrão 1A (4 x) 
 

- Ponte / Final 

 

5.1.6.13 A Ultima Chama 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: 
Organização 

grupuscular 
Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 45 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra da canção Descrição 

- 

Trecho do hino do 

Aurora Dourada e fala de 

militante 

- Entrada da banda 

As chamas retornam às terras de Zeus Estrofe 1A 
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Um grito em fúria conduzindo à vitória 

À frente de novo encarando o carrasco 

De pé contra o muro com seu peito de aço 

Salvem a Aurora Dourada 

Golden Dawn Golden Dawn 

Longa vida aos guerreiros de fogo 

Golden Dawn Golden Dawn 

Hail Golden Dawn 

Refrão 1A 

- Ponte 

O espírito de luta num raio de luz 

A aurora Dourada retomando o passado 

Rompendo a escuridão que corrompe no abismo 

Trazendo a esperança para o seu bravo patriotismo 

Estrofe 1B 

Salvem a Aurora Dourada 

Golden Dawn Golden Dawn 

Longa vida aos guerreiros de fogo 

Golden Dawn Golden Dawn 

Hail Golden Dawn 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

- Ponte 

As chamas retornam às terras de Zeus 

Um grito em fúria conduzindo à vitória 

À frente de novo encarando o carrasco 

De pé contra o muro com seu peito de aço 

Estrofe 1A 

Salvem a Aurora Dourada 

Golden Dawn Golden Dawn 

Longa vida aos guerreiros de fogo 

Golden Dawn Golden Dawn 

Hail Golden Dawn 

Refrão 1A 

Golden Dawn (2x) Final 

 

5.1. 8.1 Guerra total 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 
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Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Zurzir Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 45 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra da canção Descrição 

- [Efeito indefinido] 

- Entrada da banda 

Nas sendas da luz sagrada 

Que Lúcifer sinalizou 

Ofuscou a dita lei divina 

O farol da sabedoria resplandece na cruz gamada 

A eterna marca de Caim dos que não se curvam nessa terra 

Estrofe 1A 

Guerra guerra guerra  

Guerra total 

Aos filhos do demiurgo uma ação radical 

Refrão 1A (2x) 

Como lobos em meio aos cordeiros 

Contra o rebanho avança a matilha 

Pondo um fim ao carcereiro que impõem toda mentira à terra 

Hordas que não buscam nada 

São assim débeis criaturas 

Desprovidas de força e espírito 

Nunca estarão a nossa altura 

Estrofe 1B 

Guerra guerra guerra  

Guerra total 

Aos filhos do demiurgo uma ação radical 

Refrão 1A (2x) 

- Solo de guitarra 
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- Refrão 1A / Final 

 

5.1. 8.2 Asas da conquista 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Zurzir Arranjo musical: Zurzir 

Melodia: Honor Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana; Teclado 

Duração: 4 min 5 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra da canção Descrição 

- Entrada do teclado 

A glória é um sonho que se almeja com valor 

O medo é um luxo que não queremos conquistar 

Em nossa estrada, está a força de Odin a nos guiar 

E essa força é que nos leva mais além 

Estrofe 1A 

Mirando a lua como um lobo 

A espera de um sinal 

Buscando sonhos que nos escapam pelas mãos 

Em nossos rostos a morte a dor anos espreitar 

E no Valhalla nosso destino ao final afinal 

Estrofe 1B / Entrada da 

banda 

Eu sei muitos ainda tombarão nessa viagem 

Nossa coragem não tem fim 

E que nos venha enfrentar 

Refrão 1A 

Por entre as trevas muitas batalhas já travadas e vencidas 

Longos caminhos já criou-se desde então 

A pena é dura mas não iremos recuar 

Por fim vençamos nos custe o que custar 

Estrofe 1B 
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Eu sei muitos ainda tombarão nessa viagem 

Nossa coragem não tem fim 

E que nos venha enfrentar 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Eu sei muitos ainda tombarão nessa viagem 

Nossa coragem não tem fim 

E que nos venha enfrentar 

Refrão 1A / Final 
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6. White Power São Paulo (WPSP) 

 

Caraterização da organização 

 

 
Figura 145 Símbolo da White Power São Paulo 

 

 Formada em meados da década de 2000, provavelmente em 2006176, a White 

Power São Paulo (WPSP), foi uma organização grupuscular atuante no Estado de São Paulo 

até 2007177. De acordo com seus idealizadores, a finalidade da WPSP foi empreender mais 

um esforço para aglutinar ativistas em torno de uma nova organização, visto que a Divisão 

18 e a Imperium South America haviam encerrado suas atividades no início da década de 

2000. Na página principal de seu sítio a mensagem inicial deixa claro este objetivo:  

 

Nós da White Power SP estamos trabalhando para unir todos os Arianos 

que realmente acreditam no verdadeiro significado do Nacional 

Socialismo para lutar contra a destruição mundial da Raça Branca, da 

infestação judaica no nosso dia a dia e a opressão que sofremos por 

termos orgulho de nosso sangue. Um dia alcançaremos a vitória, e mesmo 

que ela esteja distante nunca desistiremos, pois somos verdadeiros 

BRANCOS NACIONAIS-SOCIALISTAS! unir todos os Arianos que realmente 

acreditam no verdadeiro significado do Nacional Socialismo para lutar 

contra a destruição mundial da Raça Branca, da infestação judaica no 

nosso dia a dia e a opressão que sofremos por termos orgulho de nosso 

                                                 

176
 Considerando como marco inaugural o lançamento de seu sítio  

177
 Também considerando como marco de encerramento a desabilitação de seu sítio.  
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sangue. Um dia alcançaremos a vitória, e mesmo que ela esteja distante 

nunca desistiremos, pois somos verdadeiros BRANCOS NACIONAIS-

SOCIALISTAS! (WPSP, 2007). 

 

 Em seu manifesto intitulado Manifesto do genocídio branco (WPSP, 2006a), 

adaptado, de acordo com os próprios ativistas, a partir de um texto homônimo de autoria do 

supremacista branco estadunidense David Lane, novamente a retórica da extinção da raça 

branca é retomada, pois o documento era considerado o "primeiro passo para acordar o 

homem branco, pois ou ele acorda agora ou será tarde demais". Seu conteúdo, dividido em 

quatorze pontos, apresenta um contexto no qual se acredita na existência de uma 

conspiração contra a "raça branca", encabeçada pelos sionistas, por meio da ZOG, podendo 

ser resumido nas seguintes em ideias força: 

 Controlar os governos de "todas as nações" agindo contra a "raça branca" ao 

estimular a homossexualidade, aborto, a integração racial (por meio das ações 

afirmativas) e a miscigenação. 

 Negar à "raça branca" espaços geográficos exclusivos e a destruição dos 

espaços existentes. 

 Destruir o senso de "unidade branca", por meio da difusão ideia da "judaico-

cristã" da existência de uma raça, a "raça humana", e a crença na 

incapacidade da "raça branca realizar grandes feitos".  

 Perseguir  aos "homens brancos" que se opõem a conspiração sionista que 

deverão ser "assassinados ou falsamente acusados para serem presos". 

 Estimular às mulheres brancas a miscigenação, pois "toda a existência da raça 

está no útero das mulheres brancas". 

 Sobre o perfil do ativista da WPSP, o artigo Nacional Socialismo (WPSP, 2006b) 

apresenta uma crítica aos perfis de ativistas indesejados pela organização e também 

critérios para selecionar seu corpo de ativistas. O artigo inicia afirmando que o Skinhead 

White Power, outrora considerado o movimento "mais odiado e ao mesmo tempo mais 

orgulhoso" se tornou uma moda na década de 2000. Segundo seus autores, isto se deu por 

causa da disseminação na grande imprensa e de produções cinematográficas, como os 

filmes RomperStomper e  A outra história americana, criando assim grupos: 
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(...)  formado por adolescentes revoltados e depressivos, meninas com 

fetiches por homens supostamente violentos e de cabeça raspada, foram 

formadas com base nestes dois filmes que obviamente são imparciais e 

fazem parte da grade sionista de manipulação (WPSP, 2007b). 

 

 Este processo resultou, segundo o artigo, no surgimento do pseudo White Power, 

seja aquele individuo de descendência "não branca" ou pelo indivíduo violento, inspirada 

nos torcedores Hooligans ingleses, sendo estes descritos como  

Pessoas que lutam por sua família, por sua raça, e se preocupam com um futuro para 

as crianças brancas e que sabem que ir em um canal de TV e dizer que odeiam negros 

e nordestinos não vai trazer NADA de positivo para o nosso povo, e sim apenas mais 

preconceito(WPSP, 2007b). 

 Os chamados "falsos/pseudo White Power" são identificados no artigo em três 

categorias:  

 Mestiço: divididos em dois tipos: aquele que não conhece a sua identidade e se 

apega "a uma cultura que não condiz à sua" e aquele que afirma o caráter 

miscigenado do brasileiro e, portanto, pode se considerar "branco", sem levar em 

consideração, destaca o texto, que a "história do Brasil nasce com a chegada dos 

portugueses e espanhóis no país". 

 Playboy: é o indivíduo que "teve tudo na vida", mas necessita de uma identidade 

coletiva para, destaca o texto, se autoafirmar. Ele é como um ativista sem base 

doutrinária, mas que tem o "melhor visual de Skin". 

 NS virtual: é o indivíduo que atua apenas no campo das redes sociais, identificado 

pelo artigo como aquele "que jura de corpo e alma que é WP na internet, porém não 

existe na rua" (WPSP, 2007b). 

 As estratégias de ativismo da WPSP centravam-se em três ações: via internet, no 

caso, o sítio analisado, ações de rua e a distribuição de materiais via web comércio. 

 Seu sítio, hospedado nos Estados Unidos, de acordo informações em sua página de 

apresentação, tal qual um Skinzine, concentrava informações básicas para os ativistas, na 

forma de artigos, manifestos, entrevistas, materiais para ativismo, links para sítios similares 

e para a loja virtual da organização. Nas palavras dos ativistas a internet era uma forma de 

reunir: 
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(...) pontos fundamentais que fazem parte de nossa luta cotidiana. A nossa 

intenção não é de maneira nenhuma incentivar o surgimento de "Nacional-

Socialista de Internet", o site, em si, é simplesmente uma complementação 

do trabalho que já fazemos na "vida real", não somos simplesmente isso 

que você está vendo aqui. Somos pessoas reais, e lutamos no dia a dia com 

base na nossa ideologia, e se fazemos isso, é porque acreditamos que vale a 

pena. 

A internet têm duas faces: ela tem ajudado o movimento a crescer, ao 

mesmo tempo que tem criado cada vez mais NS de quarto, que mal sabe o 

que é a batalha na rua. Essas pessoas denigrem o movimento, e é aí que 

surgem tantos delatores, e ao mesmo tempo pessoas que mal sabem o que 

falam (WPSP, 2006a). 

 

 Além das matérias disponíveis no Menu permanente do sítio, a seção 

"Notícias/Atualizações" informava aos leitores as novas inserções de conteúdo e 

comentários sobre efemérides sob a perspectiva White Power. Em uma delas é discutido o 

perfil dos candidatos à eleição presidencial de 2006 e qual deveria ser a opção de voto do 

ativista. A orientação dos membros da WPSP era o voto nulo, pois qualquer candidato será 

uma "peça no mais que conhecido tabuleiro do sionismo, entrando no ridículo jogo do 

Capitalismo x Comunismo, quando na verdade ambos são irmãos"(WPSP,2006c). Além do 

texto era disponibilizado para download de um panfleto no qual Adolf Hitler derruba duas 

colunas contendo os nomes do partidos políticos atuantes à época e a sugestão para digitar 

no urna eletrônica o número "888888", em referência ao acrônimo Heil Hitler, e após isso 

feito, confirmar o voto de forma a anulá-lo.  
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Figura 146 Panfleto sobre as eleições 2006 

 

 O feriado da "Consciência Negra" também foi uma data comentada  na mesma 

seção, descritos por seus autores como parte da "estratégia do Sião" para difundir 

subliminarmente o preconceito contra os "brancos", pois qualquer manifestação "pró 

branco", como o dia da "Consciência Branca", complementam,  certamente seria 

compreendido com uma manifestação racista. Os afrodescendentes que comemoram essa 

data são taxados como "marionetes" do sionismo tornando-se "soldados sem causa, sem 

cérebro" e, como forma de protestar contra a efeméride disponibilizaram um cartaz, 

segundo eles "irônico e ofensivo" e "sem medir as consequências" , no qual o leitor "branco" 

é incentivado a se posicionar . Importante destacar a citação do trecho da canção do rapper 

carioca MV Bill   no qual ele diz "Não sou o movimento negro/ sou o preto em movimento" 

como forma de minimizar a agressividade do cartaz, pois "o verdadeiro negro que preza pela 

sua raça e cultura, não se sentirá ofendido". Por fim, em uma nota, os ativistas ainda 

afirmam não ter preconceito contra nordestinos "brancos ou mestiços", mas sim contra a 

migração, finalizando com uma saudação aos "brancos do Norte/Nordeste que lutam e 

acreditam na nossa raça!" (WPSP, 2006d). 
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Figura 147 Panfleto sobre o dia da consciência negra 

 Estes e outros cartazes e panfletos disponibilizados pela WPSP, eram uma forma de 

estimular o ativismo do tipo "ação direta", amplamente noticiada pelo sítio da organização, 

totalizando, ao longo de 2006, seis notícias veiculadas na mídia impressa e televisiva 

referentes a colagem de cartazes e distribuição de panfletos, na cidade São Paulo, na região 

metropolitana (Santo André) e no interior (Jundiaí e Várzea Paulista). Em outubro de 2006, 

um grupo de três Skinheads foram presos na cidade de São Paulo colando cartazes 

produzidos pela organização contra o programa de cotas para afrodescendentes na 

universidade públicas (Tomaz, 2006). 

 
Figura 148 Logo White Power São Paulo 

 
Figura 149 Imagem de colagem de cartazes na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

178 
 

                                                 

178
 (WPSP. 2006e). 
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 A última forma de ativismo, e a mais ousada, era a venda de materiais via o sítio da 

Zyklon B nome da loja virtual da WPSP. Utilizando uma ferramenta de criação de lojas 

virtuais chamada Oscommerce e hospedando o sítio em um servidor estadunidense, a WPSP 

conseguiu manter durante uma período uma fonte de renda com a venda de livros, roupas, 

jornais e compact discs de bandas internacionais e estrangeiras, dentre elas a banda Stuka. 

 

 
Figura 150 Sítio da  Zyklon B 

 

6.1 STUKA 

 Formada no final de 2004, em São Carlos, cidade localizada no interior do Estado de 

São Paulo, a banda Stuka é um exemplo da mudança radical de postura de bandas Skinheads 

brasileiras. A Stuka tinha em sua formação integrantes da extinta da banda Tumulto 64 cujo 

perfil antagônico ao ideário racista e separatista das bandas White Power locais e a sua 

vinculação aos Carecas do Brasil, um grupo rival, contrastavam com as letras da nova banda. 

Ela atuou até meados de 2009 e encerrou suas atividades, segundo relato de um de seus ex-

integrantes179, devido à instauração de um processo judicial por crimes de racismo e 

formação de quadrilha (informação verbal). 

                                                 

179
 Em março de 2016, um dos ex-membros da banda concedeu uma entrevista com as condições de não gravar 

em áudio e não citar seu nome, por causa das dificuldades e traumas causados pelo processo judicial que, 

enfatiza ele, está finalizado. O entrevistado também declarou arrependimento em ter se envolvido com a cena 

White Power. 
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O nome Stuka é uma referência ao “Junkers Ju 87 Stuka”, avião bombardeiro 

utilizado pela Luftwaffe, a força aérea alemã, durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo 

com uma entrevista concedida, a banda foi criada para servir com meio de difusão dos 

“ideais raciais e políticos” de seus integrantes, ativistas pertencentes, segundo eles, à 

segunda geração de Skinheads White Power da região central do Estado de São Paulo (Stuka, 

2000). 

Sobre a sua vinculação a organizações grupusuculares a banda afirma ser 

“independente de qualquer organização estabelecida” (Stuka, [2000]), embora a 

documentação analisada demonstre relações, ainda que esporádicas, com a organização 

grupuscular SPWP180, como a canção “A voz de São Paulo”, dedicada a ela, e a apresentação 

em um de seus eventos musicais, em homenagem ao aniversário de nascimento de Adolf 

Hitler, o Gig do “20 de Abril”. 

Ao serem questionados sobre o processo de aproximação dos integrantes da banda 

ao “movimento Skinhead” e a autoafirmação como ativistas Nacional Socialistas, os 

entrevistados relataram o precoce de envolvimento –  aos “17, 18 e 20 (anos)” – após 

avaliação da situação, que segundo eles foi de “modo imparcial” e uma auto concepção 

elitista do Skinhead, entendido por eles como consequência de uma força evolutiva 

resultando em um movimento exclusivo para “(...) brancos cultos e politizados. É a nova 

geração de soldados com uma causa verdadeiramente nobre” (Stuka, [2000]). Prosseguem 

dizendo que o objetivo é “manter a honra de nossos ancestrais e o orgulho de nossa herança 

racial” (Stuka, [2000]). A banda faz uma avaliação crítica da cena Skinhead local, chamando 

atenção para a presença na cena de indivíduos prejudiciais aos seus projetos, em suas 

palavras: 

Surgem novos skins com boa mentalidade e disposição para trabalhar 

pelo Nacional Socialismo ao mesmo tempo em que por outro lado 

aparecem idiotas com intenções completamente avessas à nossa 

luta, o que somente atrasa nossas vidas e prejudica nossas ações. 

Com isso o otimismo se abala e a confiança se escasseia, pois já não 

sabemos quem realmente está do nosso lado (Stuka, [2000]). 

                                                 

180
 sigla para “São Paulo White Power” 



 

380 

Esta crítica tem relação com a intensa exposição da banda no blog da WPSP, que 

durante um tempo manteve um Hot Site da Stuka no blog, o que, associado ao teor 

agressivo das letras da banda, resultou em intervenção policial e judicial.  

Os entrevistados enfatizam como sua principal característica a banda ser 

“culturalmente mais séria e politicamente definida”, resultado de um processo de 

“desenvolvimento pessoal” dos integrantes. Segundo os entrevistados, o Stuka é definido 

como “simples White Power Rock n Roll, com uma dose extra de violência”, [e que] clama 

pela retomada do orgulho e resistência de nossa estirpe” (Stuka, [2000]). As bandas da 

primeira geração do movimento Rock Against Communism, como as inglesas Skrewdriver e a 

No Remorse e as alemãs Storkraft e Landser, e bandas racistas de Heavy Metal, como a 

norte-americana Bound for Glory e a brasileira Zurzir, são citadas como principais influências 

da banda. Além disso, também afirmam apoiar as bandas de Folk Music, como a Johnny 

Rebel e Prussian Blue, pois apesar de possuírem uma estética musical diferente da Stuka, 

segundo eles tais bandas “podem ser um ótimo veículo de propaganda aos que não estão 

acostumados aos estilos mais agressivos” (Stuka, [2000]). 

Eles não citam nominalmente nenhuma referência intelectual que os tenha inspirado, 

embora seja possível notar, como será abordado na seção de análise das canções, a 

influência de autores ligados ao negacionismo, de bandas estrangeiras e nacionais, bem 

como experiências da vida cotidiana dos integrantes da banda, conforme eles relatam: 

 

Nossa música é um reflexo de nossas vidas, procuramos nos 

expressar de forma direta e sem tabus, tendo como pano de fundo 

nossas paixões, aspirações e inclusive o ódio, algo bastante comum 

entre Skinhead WP, que resistem em meio a essa sociedade 

decadente, multicultural e anti branca. Diferente do que alguns 

possam pensar, não somo uma banda de “extrema direita”, isso n 

ão nos interessa, a Stuka é uma banda racialista (Stuka, [2000]). 

 

 Os entrevistados não apresentam explicações sobre o conceito de “racialismo” ou 

qualquer outro conceito presente nas canções, como Sionismo e Comunismo, embora deva-

se considerar que esta investigação não obteve êxito em localizar uma maior quantidade de 

material impresso, como releases ou entrevistas, relevantes para aprofundar a investigação 
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sobre o grau de politização dos membros da Stuka e dos Skinheads White Power do interior 

de São Paulo naquele período. 

 Apesar de sua breve trajetória, a Stuka desenvolveu uma profícua produção 

musical, resultando na gravação de três álbuns em formato compact disc, totalizando 33 

canções, relacionadas na próxima seção. 

 

Produção fonográfica 

 

 Apesar de sua breve trajetória, a Stuka desenvolveu uma profícua produção 

musical, resultando na gravação de três Compact Discs, totalizando trinta e três canções. De 

acordo com o ex-integrantes entrevistado, o processo de produção artística era dirigido pela 

própria banda 

 

6.1.1 Sob a cruz de ferro 

Documento: Album solo 

Formato: Meio ótico (Compact disc Recordable - CDR) 

Selo fonográfico: Stuka Produções 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo - Brasil 

Código do Selo Fonográfico: STU CD-001 

Ano: 2005 

Canções: 6.1.1.1 Stuka  

6.1.1.2 Sr. Ellwanger é inocente  

6.1.1.3 Novos celtiberos  

6.1.1.4 Não acredite na ZOG 

6.1.1.5 Invasores 

6.1.1.6 Guerra Racial 

6.1.1.7 Erga a sua mão direita 

6.1.1.8 Duas caras 

6.1.1.9 Cruz de Ferro 
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 Primeiro registro fonográfico da banda, o nome "Sob a cruz de ferro", homônim a 

última canção do álbum, é uma forma da banda se posicionar como adepta do White Power, 

junto com a imagem de soldados alemães da segunda guerra mundial. 

 Como este álbum foi obtido via download, não é possível identificar outras 

informaçõess, pois apenas a capa e as canções foram disponibilizadas. 

 
Figura 151 Capa do álbum Sob a cruz de ferro 

 

 

6.1.2 Revolurock 88 

Documento: Album solo 

Formato: Meio ótico (Compact disc Recordable - CDR) 

Selo fonográfico: Stuka Produções 

Local do Selo Fonográfico: São Paulo - Brasil 

Código do Selo Fonográfico: STU CD-002 

Ano: 2006 

Canções: 6.1.2.1 Kipás irão para o ar 

6.1.2.2 Rejeite despreze destrua 

6.1.2.3 Uma raça, um Reich, um Fuher 

6.1.2.4 Não acredite no ZOG 

6.1.2.5 White Power, White Honour 

6.1.2.6 Terra Matter 

6.1.2.7 Voz de São Paulo 

6.1.2.8 Corvos de Odin 
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6.1.2.9 Mohhamerda 

6.1.2.10 Rudolf Hess 

6.1.2.11 Fanáticos 

6.1.2.12 4º Reich Fighting men 

6.1.2.13 Lixo PC 

6.1.2.14 Guerra Racial 

6.1.2.15 Dresden 1945 

6.1.2.16 Tatuagem Skins 

 

 

 Segundo registro fonográfico da banda. O nome “Revolurock” é um trocadilho com 

as palavras “Revolução e “Rock n roll” que, junto com a imagem principal da capa, um fuzil e 

uma guitarra cruzados, remetem ao objetivo da banda: ser um instrumento de ativismo 

político racial. O número 88 complementa o título do trabalho e reforça a afinidade da 

banda com o Nacional Socialismo, pois ele é uma referência à saudação “Heil Hitler”, muito 

utilizada por bandas White Power.181  

 
Figura 152 Capa do álbum Revolurock 88 

 
Figura 153 Contra capa do álbum Revolurock 88 

 

 

                                                 

181
 O número 8 se refere à oitava letra do alfabeto: o “H”. 
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Figura 154 Verso do fundo de caixa do álbum Revolurock 88 

 
Figura 155 Anverso do fundo de caixa do álbum Revolurock 

88 

 

 
Figura 156 Rótulo do Compact Disc do álbum Revolurock 88 

 

 A autoria do design grafico é atribuída a Rodrigo. As imagens de capa fazem menção 

aos temas abordados pelas canções, como o uso da violência, o modo e vida Skinhead, o 

anticomunismo e a apologia ao Nacional Socialismo. 

 A contracapa apresenta fotos dos membros da banda com tarjas pretas em seus 

rostos, com o objetivo de impossibilitar a sua identificação, e em seu verso, um desenho de 

uma cena de “batalha de rua”, na qual Skinheads armados com armas de fogo e armas 

brancas espancam e assassinam negros e enfrentam membros das forças policiais. A imagem 

traz a seguinte legenda: “White revolution = The only solution!” (Revolução branca = a única 

solução), expressão recorrente do arcabouço retórico dos Skinheads White Power e o mote 

para o perfil agressivo das letras, como afirma um de seus membros: “(...) direta e sem 

tabus”. 

 Apesar de a banda afirmar não pertencer a nenhuma organização grupuscular 

White Power contemporânea, havia menções a elas, como já citado em relação à canção “A 

voz de São Paulo”, dedicada à organização White Power São Paulo. Outro exemplo destas 

relações é a veiculação do logotipo do sítio Nacional Socialista brasileiro Valhalla, o principal 

sítio sobre o tema, no ar desde o final da década de 1990.  
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 No campo de agradecimentos, a banda não menciona nomes de indivíduos ou 

bandas, apenas uma mensagem coletiva, impedindo a identificação de mais elementos 

sobre a rede à qual a banda estivesse integrada: 

Nossas mais calorosas saudações a todos camaradas de amigos que 

tem estado ao nosso lado e nos inspirado diariamente com sua 

amizade, camaradagem e fé em nossa causa. Melhor não mencionar 

nomes (se ninguém é mencionado, ninguém é esquecido) (Stuka, 

2006). 

 Em relação aos aspectos técnicos do trabalho, a primeira constatação é que se trata 

de uma produção caseira, pois é um CDR com informações estampadas utilizando a técnica 

de impressão Silk Screen. O encarte apresenta informações técnicas sobre o estúdio e a 

equipe responsável pela gravação das canções, informações incomuns em trabalhos de 

bandas White Power, considerando o grau de comprometimento e visibilidade negativa para 

a empresa. As canções foram gravadas no estúdio Sleepy Studios, em junho de 2006, com 

produção artística de Tiago Mortuar.  

 Lançado pelo próprio selo fonográfico da banda, a Stuka Produções, Revolurock 88 

foi distribuído pelo sítio “For a White World Records”, especializado na venda de música e 

indumentária White Power e também responsável pela distribuição de outros trabalhos da 

banda. Localizado na cidade de Curitiba (PR) e em atividade desde 2005, o sítio possui em 

seu catálogo cerca de 70 títulos de CDs de bandas. Em junho de 2006, anunciava o futuro 

lançamento de Revolurock 88, disponibilizando para download as canções “Tatuagem Skin” e 

“Lixo PC” como estratégia de divulgação do trabalho da banda. 

 

6.1.3 Das cinzas à vitória 

Documento: Album solo 

Formato: Meio ótico (Compact disc Recordable - CDR) 

Selo Fonográfico: Estandarte Records 

Local do Selo Fonográfico: Paraná - Brasil 

Código do Selo Fonográfico: STU CD-001 

Ano: 2008 

Canções: 6.1.3.1 Traição 
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6.1.3.2 Honra dos lobos 

6.1.3.3 Das cinzas à vitória 

6.1.3.4 Supremacia 

6.1.3.5 São Paulo 

6.1.3.6 Justiça justa 

6.1.3.7 Biriknghts 

6.1.3.8 Agrida e vandalize 

6.1.3.9 Turcos serão Turcos 

6.1.3.10 Ruído branco 

6.1.3.11 Um dia 

6.1.3.12 White Power Skinheads 

 

 Terceiro registro fonográfico da banda, o título do álbum, bem como a imagem da 

mítica Fênix, além de conter uma canção homônima, é uma referência ao ressurgimento do 

Nacional Socialismo 

 Como este álbum foi obtido via  download, não é possível identificar outras 

informaçõess, pois apenas a capa e as canções foram disponibilizadas. 

 
Figura 157 Capa do álbum Das cinzas à vitória 

Repertório 

 

6.1.1.1 Stuka 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Personagens Idioma: Português 
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coletivos 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2010 

Instrumentação: Guitarra ; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 30 s Tonalidade: Fá  sustenido maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 4 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão.  

 

Letra da canção Descrição 

 
- 

Som incidental de 
ataque aéreo 

- Entrada da banda 

Em meio aos céus por entre as nuvens cinzentas 

Pode-se ouvir o hino que se aproxima e aumenta 

Os inimigos tremem tentam se refugiar 

Não adianta correr, os Stukas vieram matar 

Estrofe 1 

F# A Ponte 

Aviões de combate da esquadra Nacional Socialista 

Vieram salvar o povo branco da ameaça comunista 

Os pilotos tão leais à raça a ao Fuher 

Eles não se rendem jamais e isso os torna invencíveis 

Refrão 

- Ponte 

O som dos motores o hino das metralhadoras 

Muito mais do que armas são maquinas libertadoras 

Vem cortando os céus e vem trazendo justiça 

Defendendo a causa nobre que jamais será destruída 

Estrofe 2 

Aviões de combate da esquadra Nacional Socialista 

Vieram salvar o povo branco da ameaça comunista 

Os pilotos tão leais à raça a ao Fuher 

Eles não se rendem jamais e isso os torna invencíveis 

Refrão 

- Ponte 
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Aviões de combate da esquadra Nacional Socialista 

Vieram salvar o povo branco da ameaça comunista 

Os pilotos tão leais à raça a ao Fuher 

Eles não se rendem jamais e isso os torna invencíveis 

Refrão 

Heil Stuka Heil Luftwaffe  Final(4x) 

 

6.1.1.2 Sr. Ellwanger é inocente 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Personalidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 27 s Tonalidade: Mi menor 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra da canção Descrição 

- Entrada da banda 

Ele devotou o seu trabalho e a sua vida 

Para desmascarar velhas mentiras 

Farsa de uma estória unilateral 

Que tem como meta perpetuar o mal 

Estrofe 1A 

Siegfried Siegfried você teve coragem 

Você não teve medo de contar a verdade  
Refrão 1A (2x) 

- Ponte  

Sempre sofrendo perseguições e afrontas 

Dos servos da estrela de seis pontas 

Os que não querem que a verdade seja dita 

Pois seu império se sustenta nas mentiras 

Estrofe 1B 

Siegfried, Siegfried você fez sua parte 

Pesquisando a história e denunciando as fraudes  
Refrão 1A (2x) 
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Sr. Ellwanger é inocente 

Sr. Ellwanger é inocente 
Final (2x) 

 

6.1.1.3 Novos celtiberos 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 10 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra da canção Descrição 

- Entrada da banda 

Das terras na Europa pelos mares até a América  

Os nossos antepassados vieram aqui para viver 

Chegaram e prosperaram e construíram esse lugar 

E nós seus descendentes devemos nos lembrar 

Estrofe 1A 

Que somos os herdeiros da América Celtibera 

Orgulho de uma raça que não sucumbirá 

Se formos verdadeiros aos nossos sentimentos  

Orgulho de uma raça jamais não sucumbirá 

Refrão 1A 

- Ponte 

Lutando a todo custo para manter acessa a chama  

Que inflama as nossas almas e nos faz continuar  

Nos faz ter fé e esperanças prá seguir em frente 

Fortes e inteligentes pra sempre afirmar 

Estrofe 1B 

Que somos os herdeiros da América Celtibera 

Orgulho de uma raça que não sucumbirá 

Se formos verdadeiros aos nossos sentimentos  

Orgulho de uma raça jamais não sucumbirá 

Refrão 1A 
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- Ponte 

Que somos os herdeiros da América Celtibera 

Orgulho de uma raça que não sucumbirá 

Se formos verdadeiros aos nossos sentimentos  

Orgulho de uma raça jamais não sucumbirá 

Refrão 1A 

 Ponte / Final 

 

6.1.1.4 Não acredite no ZOG 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Conspiração judaica Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 44 s Tonalidade: Sol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra da canção Descrição 

- Entrada da banda 

Não acredite no ZOG não acredite no ZOG 

Não acredite não acredite não acredite no ZOG 
Refrão 1A (2 x) 

Eles estão na TV te dizendo o que fazer  

Manipulando a sua vida sem você perceber 

Querem só dominar controlar todo o dinheiro   

E vão te ameaçar se você tentar pensar por  

si mesmo 

Estrofe 1A 

Não acredite no ZOG não acredite no ZOG 

Não acredite não acredite não acredite no ZOG 
Refrão 1A (2 x) 

Eles querem incentivar a miscigenação racial   

Para tentar destruir a nossa herança cultural 

Por isso devemos lembrar dos nossos heróis do passado   

Estrofe 1B 
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Adolf Hitler grande líder nós iremos honrá-lo 

Não acredite no ZOG não acredite no ZOG 

Não acredite não acredite não acredite no ZOG 
Refrão 1A (2 x) 

G A C G Ponte 

Não acredite no ZOG não acredite no ZOG 

Não acredite não acredite não acredite no ZOG 
Refrão 1A (2 x) / Final 

 

6.1.1.5 Invasores 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica social 

Temática: Migrantes Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 30 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra  Descrição 

- Entrada da banda 

Não adianta tapa o sol com a peneira 

Se hoje a migração é nosso maior problema 

Chega de aceitá-los de braços abertos 

Essa terra é nossa e eles que vão para o inferno 

Estrofe 1A 

SP PR SC RS 

SP PR SC RS  
Refrão 1A (2x) 

- Ponte 

Os estados sulistas tem que se erguer novamente 

E fechar suas fronteiras para este tipo de gente 

Escória de cabeça chata sub-raça maldita 

Para de nos perturbar vão cuidar de suas vidas 

Estrofe 1B 
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SP PR SC RS 

SP PR SC RS  
Refrão 1A (2x) 

- Ponte 

Criminalidade alta cadeias superlotadas 

Desemprego e miséria desgraças anunciadas 

Já não suportamos mais conviver com esse lixo 

Ponham-se no seu lugar seus ratos nordestinos 

Estrofe 1C 

SP PR SC RS 

SP PR SC RS (2x) 
Refrão 1A (2x) 

 

 
Ponte / Final 

 

 

6.1.1.6 Guerra Racial 

Forma arquivística: Versão final Função: Apelo 

Temática: 
Extinção da "Raça 

branca" 
Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 05 s Tonalidade: Si menor 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra  Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Dias sangrentos estão por vir  e você tem que 
decidir 
Se vai lutar se vai agir  ou vai apenas assistir 
De braços cruzados não se resolve nada 
Estamos cansados não aguentamos mais 

Estrofe 1A 

Guerra 
Guerra racial  

Refrão 1A 
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- Ponte 

 
Até quando vamos agir como vítimas indefesas 
Até quando vamos fingir que estamos 
conformados 
E os tais direitos humanos não funcionam para 
nós 
Então chegou a hora de soltar nossa voz 

Estrofe 1A 

Guerra 
Guerra racial 

Refrão !A 

- Ponte / Final 

 

6.1.1.7 Erga a sua mão direita 

Forma arquivística: Versão final Função: Apelo 

Temática: 
Extinção da "Raça 

branca" 
Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 40 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Ei você camarada branco ei você irmão ariano 

Veja só que rumo trágico o mundo está tomando 

Estamos em meio a uma guerra desumana 

Onde o alvo principal é a raça ariana 

Estrofe 1A 

Então preste atenção você sangue puro 

Erga a sua mão direita por nosso futuro 

A Não nos não podemos perder as esperanças 

De deixar algo melhor para as nossas crianças brancas 

Refrão 1A 
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- Ponte 

Os inimigos são hábeis em manipular e mentir 

E tentam forçar o nosso povo a se autodestruir 

Todas as armas possíveis eles irão usar 

Para tentar nos deter e nos destroçar 

Estrofe !B 

Então preste atenção você sangue puro 

Erga a sua mão direita por nosso futuro 

A Não nos não podemos perder as esperanças 

De deixar algo melhor para as nossas crianças brancas 

Refrão 1A 

Crianças brancas Ponte (2 x) / final 

 

6.1.1.8 Duas caras 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: Traição Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 30 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada do contrabaixo 

Como eu posso ir até você e apertar a sua mão 

Se você não me inspira confiança se você não tem convicção 

Como é que eu posso acreditar te chamar de camarada 

Se você ainda pode me enganar  me dar uma apunhalada 

Estrofe 1A 

Duas caras farsante você pode ser um delator 

Duas caras farsante você pode ser um informante 
Refrão 1A (2 x) 

- Ponte 
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Estamos em luta por nossas vidas e por nosso futuro 

E ao nosso lado não há lugar para quem fica em cima do  

muro 

E quando a sua máscara finalmente vier ao chão 

Nem mesmo os vermelhos poderão te dar proteção 

Estrofe 1B 

Duas caras farsante você pode ser um delator 

Duas caras farsante você pode ser um informante 
Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

6.1.1.9 Cruz de ferro 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Lealdade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min50 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra e 

contrabaixo 

- Entrada da banda 

Pense nas suas origens na herança de seus antepassados 

Pense em toda a sua cultura  sua história e seus legados 

Pense bem e preste atenção  e você verá que vale a pena 

Preservar nossa tradição  preservar nossa cena 

Estrofe 1A 

Na honra do juramento sob a cruz de ferro 

Que todos os inimigos queimem no inferno 

Lealdade ao sentimento de racialismo 

Refrão 1A 
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Com fidelidade aos nossos princípios 

- Ponte 

Com sua meta traçada  ninguém lhe fará recuar  

Ninguém poderá lhe deter  se você perseverar 

A glória é o destino  daqueles que lutam com fé  

E o símbolo dos heróis   brilhará sobre você 

Estrofe 1A 

Na honra do juramento sob a cruz de ferro 

Que todos os inimigos queimem no inferno 

Lealdade ao sentimento de racialismo 

Com fidelidade aos nossos princípios 

Refrão 1A 

- Ponte 

Na honra do juramento sob a cruz de ferro 

Que todos os inimigos queimem no inferno 

Lealdade ao sentimento de racialismo 

Com fidelidade aos nossos princípios 

Refrão 1A / Final 

 

6.1.2.1 Kipás irão para o ar 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Conspiração judaica Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 20 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

 Intro 

Seis milhões de mentiras não podemos mais suportar 

Até quando irão usar argumentos falsos 

Fatos não comprovados fotos adulteradas 

Estrofe 1A 
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Câmaras de gás e crematórios 

Já chega de tolerar essa raça nojenta 

Esse povo parasita que ninguém aguenta  

   A hora é essa e não dá mais pra esperar 

   Sinagogas vão explodir e kipás irão pro ar 

Refrão 1A 

- Ponte 

Israel e Jew S.A. seu domínio há de acabar 

Quando a verdade falar mais alto 

E todos irão entender que os judeus merecem morrer 

Merecem ser punidos por seus atos 

Estrofe 1B 

Já chega de tolerar essa raça nojenta 

Esse povo parasita que ninguém aguenta  

 A hora é essa e não dá mais pra esperar 

 Sinagogas vão explodir e kipás irão pro ar 

Refrão 1A 

- Ponte 

Já chega de tolerar essa raça nojenta 

Esse povo parasita que ninguém aguenta  

A hora é essa e não dá mais pra esperar 

 Sinagogas vão explodir e kipás irão pro ar 

Refrão 1A 

Irão pro ar Final 

 

6.1.2.2 Rejeite despreze destrua 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 20 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 
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Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Rejeite o lixo multicultural 

Rejeite a escória homossexual 

Despreze tudo aquilo que degrada nossa estirpe 

Destrua tudo aquilo que nos faz mal 

Estrofe 1A 

O momento pede ação   

Pede atitude e determinação 

Pede que você também faça sua parte 

Que se engaje nessa missão 

O momento pede ação  

Pede atitude e determinação 

Pede que você também tenha coragem  

De se envolver nessa revolução 

Refrão 1A 

- Ponte 

Rejeite as mentiras dos porcos comunistas 

Rejeite a propaganda dos merdas sionistas 

Despreze essas leis que não defendem você 

Destrua esse sistema que só te faz sofrer 

Estrofe 1 B 

O momento pede ação   

Pede atitude e determinação 

Pede que você também faça sua parte 

Que se engaje nessa missão 

O momento pede ação  

Pede atitude e determinação 

Pede que você também tenha coragem  

De se envolver nessa revolução 

Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

6.1.2.3 Uma raça, um Reich, um Fuher 
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Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 20 s Tonalidade: Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

É preciso ter forças pra poder suportar  

E seguir adiante sem nos deixar abalar 

E a cada dia que se passa nossa força aumentará   

Junto com a certeza que a vitória chegará 

Estrofe 1A 

Uma Raça 

Um Reich 

Um Fuhrer 

Uma Raça um Reich um Fuhrer 

Sieg, Sieg Heil 

Refrão 1A 

- Ponte 

É preciso retomar o que um dia foi nosso   

Recuperar as memórias de um passado glorioso 

Por tudo o que há de sagrado e em nome do sangue  

ariano 

Direcionemos nossos esforços naquilo que acreditamos 

Estrofe 1 B 

Uma Raça 

Um Reich 

Um Fuhrer 

Refrão 1A 
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Uma Raça um Reich um Fuhrer 

Sieg, Sieg Heil 

- Ponte / Final 

 

6.1.2.5 White Power, White Honour 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 35 s Tonalidade: Fá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

A nossa estirpe branca corre risco de extinção   

Os nossos inimigos querem a nossa aniquilação 

Sobre os nossos cadáveres eles querem pisar   

Mas não será nada fácil de nos derrotar 

Estrofe 1A 

White Power, White Honour, Orgulho Racial 

White Power, White Pride, Sieg Heil 
Refrão 1A 

- Ponte 

Oferecer resistência é a nossa proposta   

E os nossos punhos erguidos são a nossa resposta  

Contra todos esses vermes que se unem para nos enfrentar   

Mas nós iremos vencer custe o que custar 

Estrofe 2A 

White Power, White Honour, Orgulho Racial 

White Power, White Pride, Sieg Heil  
Refrão 1A 

- Ponte 
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White Power, White Honour, Orgulho Racial 

White Power, White Pride, Sieg Heil  
Refrão 1A  / Final 

 

6.1.2.6 Terra Matter 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Localidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 40 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Muito mais que um mero lugar  

E como um poder maior a nos acompanhar 

Simples palavras não podem explicar  

Nem descrever ou simplificar  

Estrofe 1A 

Berço da civilização  

Terra de conquistadores 

Nossa eterna terra mater  

 Mãe da raça dos senhores 

Refrão 1A 

- Ponte 

Muito além das lendas e da mitologia  

Ela está em nosso sangue, está em nossas vidas 

Na pureza racial que inspira nosso ser  

E em cada criança ariana ela sempre irá viver 

Estrofe 1B 

Berço da civilização  

Terra de conquistadores 
Refrão 1A 
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Nossa eterna terra mater  

Mãe da raça dos senhores 

- Ponte / Final 

 

6.1.2.7 Voz de São Paulo 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica social 

Temática: Migrantes Idioma: Inglês 

Letra: Stuka Arranjo musical: Português 

Melodia: Skrewdriver Ano de gravação: Década de 1990 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 40 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Andam pelas ruas, vítimas do medo  

Que já não entendem o que está acontecendo  

É a invasão de sub-humanos nortistas  

Que destrói São Paulo e os três estados sulistas 

Estrofe 1A 

Esta é a voz de São Paulo que não vai se calar 

É a voz de São Paulo pode acreditar 
Refrão 1A 

- Ponte 

Nossa gente já não tem a menor segurança  

Qual será o destino de nossas crianças 

Será que serão mortas por negros ou mestiços  

Ou será que ainda há tempo de evitarmos isso 

Estrofe 1B 

Esta é a voz de São Paulo que não vai se calar 

É a voz de São Paulo pode acreditar 
Refrão 1A 

- Ponte 
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Nosso estado está perdendo sua identidade  

Graças à escória que destrói e que invade  

Migração frenética, de norte para o sul 

Manchando de sangue nosso céu que já foi azul. 

Refrão 1C 

Esta é a voz de São Paulo que não vai se calar 

É a voz de São Paulo pode acreditar 
Refrão 1A / Final 

 

6.1.2.8 Corvos de Odin 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: Covardia Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 40 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Corvos crocitando 

Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Se você se acovardar eles verão você 

Se você se desonrar eles verão você 
Estrofe 1A 

Corvos de Odin observando a tudo 

Huggin e Munin  atentos a cada segundo 
Refrão 1A 

Se o seu sangue escorrer eles verão você 

Se você se esconder eles verão você 
Estrofe  1B 

Corvos de Odin observando a tudo 

Huggin e Munin  atentos a cada segundo 
Refrão 1A 

- Ponte 
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Somente quem é leal e se sacrifica em batalhas 

Se torna merecedor de um lugar no Valhalla 

Então cabe a você escrever  sua própria história 

Pode morrer na vergonha ou viver eternamente em glória 

Estrofe 1C 

- Ponte 

Se você se acovardar eles verão você 

Se você se desonrar eles verão você 
Estrofe 1A 

Corvos de Odin observando a tudo 

Huggin e Munin  atentos a cada segundo 
Refrão 1A / Final 

 

6.1.2.9 Mohhamerda 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica social 

Temática: Imigrantes Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 10 s Tonalidade: Ré maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Não é porque eles são inimigos de nossos inimigos 

Que eles se tornam nossos aliados ou amigos 

Despejando sua cultura, sua raça e religião  

Não queremos saber de Islã, de Mesquista ou de Alcorão 

Estrofe 1A 

Mohamed  Mohamerda  Refrão 1A(4x) 

- Ponte 

Europa e América  

Estão sendo invadidas 
Estrofe 1B 
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Por fanáticos que tentam impor  

O seu estilo de vida 

Não importam se eles são Muçulmanos ou Judeus 

Não tem que se misturar com os povos europeus  

- Ponte 

Parem a invasão muçulmana 

Parem, o genocídio cultural 

Parem, a invasão da escória 

Parem, antes que seja tarde demais 

Estrofe 1C 

Mohamed  Mohamerda  Refrão 1A (4x) / Final 

 

6.1.2.10 Rudolf Hess 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Personalidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 50 s Tonalidade: 
Sol maior 

Dó maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Quarenta e seis anos passados na prisão   

Não quebraram sua convicção 

Sua lealdade ao Führer sempre inabalável   

Sua fé na raça inesgotável 

Estrofe 1A 

Rudolf Hess  nossa inspiração  

Rudolf Hess  nos deixou sua lição  

Que não deve existir  guerra entre Irmãos 

Refrão 1A 
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E que a raça está acima de qualquer ambição ou nação 

- Ponte 

O ZOG matou um Homem  mas criou um mártir Um herói para 

as futuras gerações 

Sendo assim viverá para sempre  

Em nossas mentes, em nossos corações 

Estrofe 1B 

Rudolf Hess  nossa inspiração  

Rudolf Hess  nos deixou sua lição  

Que não deve existir  guerra entre Irmãos 

E que a raça está acima de qualquer ambição ou nação 

Refrão 1A 

 

6.1.2.11 Fanáticos 

Forma arquivística: Versão final Função: C Motivação 

Temática: Coragem Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 30 s Tonalidade: Mi maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

 Entrada da banda 

Tentam a todo custo abalar a nossa confiança 

Plantam  semente da discórdia e da desesperança 

Tentam nos convencer de que a nossa causa está perdida 

E que deveríamos dar um outro ruma à nossas vidas 

Estrofe 1A 

Podem nos chamar de fanáticos de utópicos ou lunáticos 

Podem nos boicotar e tentar nos impedir 

E no fim, vamos ver quem ri por último 

Refrão 1A (2 x) 
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- Ponte 

E se acreditamos que tudo pode mudar 

É porque ainda temos razões para acreditar 

Vocês preferem se omitir tentando ignorar a realidade 

E agem como ovelhas prontas para o abate 

Estrofe 1B 

Podem nos chamar de fanáticos de utópicos ou lunáticos 

Podem nos boicotar e tentar nos impedir 

E no fim, vamos ver quem ri por último 

Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

6.1.2.12  4º Reich Fighting men 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Inglês 

Letra: John Clifford White Arranjo musical: Stuka 

Melodia: John Clifford White Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 15 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Fourth Reich fighting men, that's who we are 

We're living in the sewer but we're gonna go far 

You see our numbers growing, we're shouting "Hurrah!" 

Fourth Reich fighting men, that's who we are 

Refrão 1A 

We're fighting the system, we're fighting the war 

You think there's not enough of us, there's gonna be more 

We're gonna change the country, we're gonna change the law 

Fourth Reich fighting men, winning the war 

Estrofe 1A 

Fourth Reich fighting men, that's who we are Refrão 1A 
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We're living in the sewer but we're gonna go far 

You see our numbers growing, we're shouting "Hurrah!" 

Fourth Reich fighting men, that's who we are 

We march so proud, carrying the flag 

Beating up the vermin, beating up the slag 

Beating up the fairies for dressing in drag 

Fourth Reich fighting men, carrying the flag 

Fourth Reich fighting men, that's who we are 

We're living in the sewer but we're gonna go far 

You see our numbers growing, we're shouting "Hurrah!" 

 

Estrofe 1B 

Fourth Reich fighting men, that's who we are 

We're living in the sewer but we're gonna go far 

You see our numbers growing, we're shouting "Hurrah!" 

Fourth Reich fighting men, that's who we are 

Refrão 1A 

Marching in the alleys, marching in the streets 

Terrorize the scum with the sound of marching feet 

When the marching's over, it'll be all right 

Everyone will live together in the Fourth Reich 

Estrofe 1C 

Fourth Reich fighting men, that's who we are 

We're living in the sewer but we're gonna go far 

You see our numbers growing, we're shouting "Hurrah!" 

Fourth Reich fighting men, that's who we are 

Refrão 1A 

- Ponte 

Fourth Reich fighting men!  

Fourth Reich! 

(Fighting men!) 

Final 

 

6.1.2.13 Lixo PC 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: Politicamente Idioma: Português 
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correto 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 45 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Tem a língua afiada e se acha melhor que os outros 

Sua atitude me causa desgosto 

E seu ego é seu esporte favorito 

Vê se me deixa em paz já estou cansado disto 

Estrofe 1A 

- Ponte 1A 

Eu bebo cerveja eu falo palavrão 

Eu brigo na rua eu cuspo no chão 

E se meu comportamento não agrada você 

Eu tenho apenas uma coisa prá te dizer 

Vai se foder 

Refrão 1B 

 Ponte 2A 

Skinhead é a minha vida minha tradição 

E me orgulha muito não ser mais um na multidão 

Não é do meu interesse em ser politicamente correto 

Gente como vocês não faço questão de estar perto  

Estrofe 1B 

- Ponte 1A 

Eu bebo cerveja eu falo palavrão 

Eu brigo na rua eu cuspo no chão 

E se meu comportamento não agrada você 

Eu tenho apenas uma coisa prá te dizer 

Vai se foder 

Refrão 1A 

- Ponte 2 A/ Final 
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6.1.2.15 Dresden 1945 

Forma arquivística: Versão final Função: Denúncia 

Temática: Crimes de guerra Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 25 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- 
Sons de bombas 

explodindo 
Entrada da guitarra 

- Entrada da banda 

Vítimas inocentes procurando abrigo 

Mortos covardemente pelo ataque do inimigo 

Civis desarmando cadáveres pelo chão 

Assassinados por causa do seu sangue alemão 

Estrofe 1A 

Aliados covardes desonrados dementes 

Dizimaram a cidade e seu povo inocente 

Lembre-se do massacre e do sangue derramando 

Lembre-se de Dresden o verdadeiro holocausto 

Refrão 1A 

- Ponte 

Os gritos de dor e meio aos escombros 

Vítimas do horror de um plano monstruoso 

A cidade arrasada o último suspiro 

Em meio aos cacos de vidro e metal retorcido 

Estrofe 1B 

Aliados covardes desonrados dementes 

Dizimaram a cidade e seu povo inocente 

Lembre-se do massacre e do sangue derramando 

Lembre-se de Dresden o verdadeiro holocausto 

Refrão 1A 
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- Ponte 

Dresden 45 esquecer jamais 

Dresden 45 perdoar jamais (2x) 

Jamais 

Final 

 

6.1.2.16 Tatuagem Skin 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Estilo de vida Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 40 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Este é seu corpo e sua história sua tradição 

Os seus símbolos de gloria de convicção 

Suásticas, cruzes celtas, cruficied skin 

Estarão conosco até a morte até o fim 

Estrofe 1A 

Tatuagem Skin Tatuagem Skin 

Aqueles que te criticam não consegue entender 

É muito mais do que uma arte é parte de você 

É uma parte de você (2 x) 

Refrão 1A 

- Ponte 

Parte da cultura ariana  há milhares de anos 

Vejam só os celtas os soldados romanos 

E eu acho muito bom que ela não saia nunca mais 

 Quem tem personalidade sabe muito bem o que faz 

Estrofe 1B 

Tatuagem Skin Tatuagem Skin Refrão 1A 
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Aqueles que te criticam não consegue entender 

É muito mais do que uma arte é parte de você 

É uma parte de você (2 x) 

Tatuagem Skin Final 

 

6.1.3.1 Traição 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: Traição Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 45 s Tonalidade: Sol sustenido maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Uma coisa é pendurar as botas e manter a lealdade em seu 

coração 

Mas outra coisa bem diferente é usar de falsidade e traição 

Negar aquilo em que acreditou cuspir no prato em que comeu 

Virando as costas ao seu passado fingindo que não aconteceu 

Estrofe 1A 

Traição é o ato mais covarde que pode haver 

Traidores, nós temos seu nome e ainda vamos nos ver 
Refrão 1A 

- Ponte 

Traição é o ato mais covarde que pode haver 

Traidores nós temos seu nome e ainda vamos nos ver 
Refrão 1A 

O tempo passa e revela em quem podemos confiar 

Destroem farsantes derruba mitos e isso ninguém pode evitar 

Então é melhor desistir se quiser nos enganar 

Estrofe 1B 
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A verdade sempre aparece e a sua hora vai chegar 

Traição é o ato mais covarde que pode haver 

Traidores, nós temos seu nome e ainda vamos nos ver 
Refrão 1A 

- Ponte / Final 

 

6.1.3.2 Honra dos lobos 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 20 a Tonalidade: Dó sustenido maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 1 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

   

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Sem nenhuma piedade sem nenhuma compaixão 

Dilacerando a presa sem nenhuma hesitação 

Seja uma matilha raivosa ou um lobo solitário 

Lobos traçam o seu caminho 

Não podem ser domesticados 

Estrofe 1A 

Essa é a  diferença entre nós e os demais 

Não importa  o que aconteça não desistimos jamais 

É assim que as coisas são e é assim que tem que ser 

Lobos serão sempre lobos predadores até morrer 

Refrão 1A 

- Ponte 

Acima de qualquer coisa o nosso instinto prevalece 

Vamos nos manter firmes no lugar onde tudo acontece 

Entre cordeiros e hienas fazemos o nosso caminho 

Estrofe 1B 
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Nada desvia o lobo branco de perseguir seu destino 

Essa é a  diferença entre nós e os demais 

Não importa  o que aconteça não desistimos jamais 

É assim que as coisas são e é assim que tem que ser 

Lobos serão sempre lobos predadores até morrer 

Refrão 1A 

- Solo de guitarra 

Essa é a  diferença entre nós e os demais 

Não importa  o que aconteça não desistimos jamais 

É assim que as coisas são e é assim que tem que ser 

Lobos serão sempre lobos predadores até morrer 

Refrão 1A / Final 

 

6.1.3.3 Das cinzas à vitória 

Forma arquivística: Versão final Função: Motivação 

Temática: Tenacidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 10s Tonalidade: Dó menor 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição- 

- Entrada da banda 

Por mais que tentem nos destruir  a nossa força aumentará  

Com toda convicção  de que a vitória chegará 

O orgulho da nobre estirpe  irá se reerguer 

Junto a um novo futuro  um novo amanhecer 

Estrofe 1A 

- Refrão 1A 

Inevitavelmente das cinzas surgirá  

A força indestrutível que irá nos libertar 
Estrofe 1B 
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Nos fazendo acreditar nos fazendo ver  

Que o nosso destino é vencer  vencer 

- Refrão 1A 

Quando a poderosa fênix se ergue pelo ar 

Não há ninguém ou nada  capaz de controlar 

O seu poder é imenso  e aumenta cada vez mais 

Ciente de que não pode ser  destruída jamais 

Estrofe 1C 

- Solo de guitarra 

Por mais que tentem nos destruir  a nossa força aumentará  

Com toda convicção  de que a vitória chegará 

O orgulho da nobre estirpe  irá se reerguer 

Junto a um novo futuro  um novo amanhecer 

Estrofe 1A 

- Refrão 1A / Final 

 

6.1.3.4 Supremacia 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: Traição Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 45 s Tonalidade: Lá maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Está chegando o momento em que você tem que se direcionar 

Se acredita realmente naquilo que diz acreditar 

Se você se relaciona com lixo traidores e mestiços 

A sua hora vai chegar você vai pagar por ter feito isso 

Estrofe 1A 
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Supremacia Ponte 

Já porque é isso que nós queremos 

Somos a raça mestra  e piedade é algo que não temos 

Atitudes moderadas ou politicamente corretas 

Não vão vencer essa batalha  não vão vencer essa guerra 

Refrão 1A 

- Ponte 

E quando as coisas começar a ficarem feias e o sangue 

começar a jorrar 

Você vai agir feito um covarde ou está disposto a lutar 

Então pense duas vezes antes de flertar com o inimigo 

Pois há uma bala reservada para cada traidor maldito 

Estrofe 1B 

Supremacia Ponte / Final 

 

6.1.3.5 São Paulo 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Localidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min Tonalidade: Ré bemol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

Queremos ver tremular a bandeira das treze listras 

Queremos exaltar o orgulho de sermos paulistas 

Queremos ver nossa gente unida e consciente 

Ciente que podemos mudar essa situação deprimente 

Estrofe 1A 

São Paulo Refrão 1A (4 x) 

- Ponte 
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Não temos que conviver não temos que aceitar  

A massa migratória que não para de chegar 

Eles não são como nós eles não são daqui 

São Paulo nãos suporta mais e alguém vai ter que sair 

Estrofe 1B 

São Paulo Refrão 1A (4 x) 

- Ponte 

São Paulo pertence a nós seus descendentes 

Já chega de tantas cores [inaudível] costumes diferentes 

Precisamos devolver o orgulho ao nosso povo 

Precisamos urgentemente tornar São Paulo branco de novo 

Carregamos um fardo que não deveríamos carregar 

Estrofe 1C 

São Paulo Refrão 1A (4 x) 

- Solo de guitarra 

A poderosa Locomotiva está prestes a quebrar 

A guerra está em curso e não há como não ver 

E se não salvarmos o nosso Estado 

Nós todos vamos perecer 

Perecer (4 x) 

Estrofe 1D/ Final 

 

6.1.3.6 Justiça justa ? 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: 
Politicamente 

correto 
Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 45 s Tonalidade: Si bemol menor 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 
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Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Leis e mais leis fitas para nos intimidar 

Para acabar com o nosso orgulho leis escritas para nos calar 

Leis manipuladas sempre pela mesma razão 

Para tentar nos controlar e acabar com a nossa opinião 

Estrofe 1A 

- Ponte 

A balança da justiça precisa de um conserto 

Tem dois pesos e medidas e isto não está nada certo 

Aquela senhora que era cega deve estar também já caduca 

Perdeu a noção do correto e favorece os filhos da puta 

Refrão 1A 

- Ponte 

Porque será que somos vistos como os piores criminosos 

Perseguidos pela mídia e seus boatos mentirosos 

Bodes expiatórios em um esquema de impunidade 

Nosso crime é sermos brancos e essa é a única verdade 

 

Estrofe 1B 

- Ponte 

A balança da justiça precisa de um conserto 

Tem dois pesos e medidas e isto não está nada certo 

Aquela senhora que era cega deve estar também já caduca 

Perdeu a noção do correto e favorece os filhos da puta 

Refrão 1A 

Judeus do caralho Ponte / Final 

 

6.1.3.7 Biriknights 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Estilo de vida Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 35 s Tonalidade: Si maior 
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Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Não precisa ser sexta feira não é preciso ter muito dinheiro 

Não precisa ir muito longe para encontrar seu veneno 

Botas nos pés e copos não mãos garrafas para esvaziar 

Movidos a álcool e ódio nada poderá nos parar 

Estrofe 1A 

É hoje que eu quero encher a cara de cerveja 

Sair pelas ruas e quem sabe chutar umas bundas pretas 

A vida pode ser muita amarga para quem não sabe se divertir 

Por isso vou gritar  Sieg Heil e beber até cair 

Refrão 1A 

- Ponte 

Se acordo de ressaca ninguém  tem  nada a ver com isso 

Temos responsabilidade e jamais abriremos mão disso 

Lutando pela raça e bebendo até o fim 

E mesmo depois de mortos beberemos (?) Odin 

1B 

É hoje que eu quero encher a cara de cerveja 

Sair pelas ruas e quem sabe chutar umas bundas pretas 

A vida pode ser muita amarga para quem não sabe se divertir 

Por isso vou gritar  Sieg Heil e beber até cair 

Refrão 1A (2X) 

 Ponte / Final 

 

6.1.3.8 Agrida e vandalize 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: 
Politicamente 

correto 
Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 
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Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 45 s Tonalidade: Mi bemol 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Já chega de escutar tanta baboseira   

Falso moralismo e toda essa besteira 

Chega de aturar toda falsidade   

De quem não compartilha da nossa realidade 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Chega de aguentar teóricos otários   

Parecem mais uns marxistas universitários 

Discurso fajutos e politicamente correto   

Não tem nada de real nada de concreto 

Estrofe 1B 

Agrida e vandalize a merda do sistema  

Dê ao sionismo um verdadeiro problema  

Seja muito mais do que simplesmente Skin   

Seja um White Power até o fim 

Refrão 1A 

- Ponte 

Chega de escutar essa gente fingida   

Que decora e repete as frases favoritas 

Intelectualismo e falsa rebeldia   

Não tem lugar na violência do dia a dia 

Estrofe 1C 

- Ponte 

Esmague destrua bote prá foder   

Deixe o seu ódio fluir  Sinta esse prazer 

Nenhum de nossos inimigos poderá deter 

Quem realmente acredita e faz acontecer 

Estrofe 1D 
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- Ponte 

Agrida e vandalize a merda do sistema  

Dê ao sionismo um verdadeiro problema  

Seja muito mais do que simplesmente Skin   

Seja um White Power até o fim 

Refrão 1A 

- Solo 

Agrida e vandalize a merda do sistema  

Dê ao sionismo um verdadeiro problema  

Seja muito mais do que simplesmente Skin   

Seja um White Power até o fim 

Refrão 1A 

Rebelde, racista e orgulhoso 

Até o fim 
Final 

 

6.1.3.9 Turcos serão Turcos 

Forma arquivística: Versão final Função: Critica social 

Temática: Imigrantes Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 44 s Tonalidade: Si maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Não queremos ver esses ratos  com seu comércio barato 

Não queremos ver mulheres feias enroladas em trapos 

Não queremos ver essa gente que empesteia nosso ambiente. 

O Oriente fica bem longe então caiam fora daqui 

Estrofe 1A 

Turcos de pele clara não são brancos Refrão 1A 
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Libaneses de pele clara não são brancos 

Sírios de pele clara não são brancos 

Mestiços de pele clara não são brancos 

- Ponte 

Descendentes de europeus perdendo a sua cultura 

Por causa de uma mistura que não deve acontecer 

Turcos se fazem de vitimas e ganham a sua simpatia 

Para destruir a sua vida e tomar o seu lugar 

Estrofe 1B 

Turcos de pele clara não são brancos 

Libaneses de pele clara não são brancos 

Sírios de pele clara não são brancos 

Mestiços de pele clara não são brancos 

Refrão 1A 

- Ponte 

Turcos de pele clara não são brancos 

Libaneses de pele clara não são brancos 

Sírios de pele clara não são brancos 

Mestiços de pele clara não são brancos 

Refrão 1A 

 

6.1.3.10 Ruído branco 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Estilo de vida Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 35 s Tonalidade: Dó menor 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 
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Escuta com atenção aos sons da  revolução    

Ouça o clamor de uma raça em extinção 

Músicas que falam de ódio e falam de amor também    

Amor por uma raça que precisa sobreviver 

Estrofe 1A 

- Ponte 

Ruído branco, pode até te chocar    

Trazendo uma mensagem que muitos tentam  calar 

Ruído branco, sons de resistência    

Pela estirpe ariana e por nossa sobrevivência 

Refrão 1A 

- Ponte 

Tantos estilos diferentes trazendo uma mesma mensagem    

Pela salvação da nossa gente e contra a mestiçagem 

Não precisamos da MTV nem do seu lixo sionista    

Temos nossa alternativa música racialista 

Estrofe 1B 

- Ponte 

Ruído branco, pode até te chocar    

Trazendo uma mensagem que muitos tentam  calar 

Ruído branco, sons de resistência    

Pela estirpe ariana e por nossa sobrevivência 

Refrão 1A 

- Ponte 

 

6.1.3.11 Um dia 

Forma arquivística: Versão final Função: Homenagem 

Temática: Personalidade Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 2 min 45 s Tonalidade: [Sol sustenido maior] 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 
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Letra Descrição 

- Entrada da banda 

Ele foi muito mais que um líder  

Ele foi muito mais que um herói 

O seu exemplo segue bem firme   

Seu legado vive entre nós 

E não há nada que o ZOG possa fazer   

Para impedir a revolução de acontecer  

Estrofe 1A 

Um dia o mundo saberá   

Que ele estava certo 

E a solução final   

Estará cada vez mais perto 

Refrão 1A 

- Ponte 

E quando a raça branca entender   

Que só mentiras teve que aprender  

A verdade os libertará   

E nos dar forças para lutar 

E não há nada que o ZOG possa fazer   

Para impedir a revolução de acontecer 

Estrofe 1B 

Um dia o mundo saberá   

Que ele estava certo 

E a solução final   

Estará cada vez mais perto 

E quando a raça branca entender   

Que só mentiras teve que aprender 

Refrão 1A 

- Ponte 

Mein Kampf é a sua luta   

É a nossa luta também 

E o triunfo da vontade   

É a verdade que irá prevalecer 

E não há nada que o ZOG possa fazer   

Estrofe 1C 
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Para impedir a revolução de acontecer 

Um dia o mundo saberá   

Que ele estava certo 

E a solução final   

Estará cada vez mais perto 

E quando a raça branca entender   

Que só mentiras teve que aprender 

Refrão 1A 

 

6.1.3.12 White Power Skinheads 

Forma arquivística: Versão final Função: Crítica de conduta 

Temática: Traição Idioma: Português 

Letra: Stuka Arranjo musical: Stuka 

Melodia: Stuka Ano de gravação: Década de 2000 

Instrumentação: Guitarra; Contrabaixo; Bateria americana 

Duração: 3 min 35 s Tonalidade: Ré bemol maior 

Fórmula de compasso: 4 por 4 Padrão rítmico: Padrão 2 

Observação: 
Os instrumentos de corda estão afinados meio tom abaixo do 
padrão. 

 

Letra Descrição 

- Entrada da banda 

 Será que você é capaz de ver 

 Será que consegue entender 

Só serve para ser um dos  nossos  

Quem realmente luta para vencer 

Perdedores e farsantes  

Gente sem nenhuma personalidade 

Fiquem longe do nosso caminho 

Com suas frustrações e falsidades 

All right? 

Estrofe 1A 

- Ponte 
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White Power Skinheads  

Muito mais do que se auto afirmar 

White Power Skinheads  

Audácia e coragem para lutar 

White Power Skinheads 

Uma vida para você e para mim 

White Power Skinheads  

Combate até o fim 

Refrão 1A 

- Ponte 

Você está nessa por sua vida 

Ou está nisso só por hoje 

Você está nessa por nossa causa 

Ou está nisso só por pose 

Será que realmente crê na revolução 

 Será que podemos te chamar de irmão 

As suas escolhas definem quem é você Amigo ou inimigo 

Decida o que você vai ser 

 

Estrofe 1B 

- Ponte 

White Power Skinheads  

Muito mais do que se auto afirmar 

White Power Skinheads  

Audácia e coragem para lutar 

White Power Skinheads 

Uma vida para você e para mim 

White Power Skinheads  

Combate até o fim 

Refrão 1A / final 
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Glossário 

 

14 Words - representação da frase, composta por catorze palavras, "We must secure the 

existence of our people and a future for White Children"
 
 ("Devemos assegurar a existência de nosso povo 

e um futuro para as Crianças Brancas").  

 

18 - símbolo numérico utilizado para representar o nome de Adof Hitler (o número "1" 

representa a primeira letra do alfabeto - "A"- e o número "8" a oitava - H). 

 

38 - símbolo numérico utilizado pelos ativistas da organização grupuscular Hammer Skin 

Nation para representar a expressão Crossed Hammers, em alusão aos martelos cruzados, 

símbolo da organização. 

 

88 - símbolo numérico utilizado para representar a saudação Heil Hitler (o número"8" 

representa a oitava letra do alfabeto - H). 

 

14/88 - símbolo numérico resultado da junção da expressão 14 Words e da saudação "88". 

 

RAC - acrônimo para a expressão Rock Against Communism ("Rock Contra o Comunismo". 

Em português, também se utiliza a expressão "Rock Anti Comunismo". 

 

ZOG - acrônimo para a expressão Zionist Ocuppied Governament ("Governo Ocupado por 

Sionistas"). 

 

GOS - acrônimo para a expressão "Governo de Ocupação Sionista", utilizada como 

alternativa para a expressão ZOG. 
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Glossário de símbolos
183

 

 

 
 Cruz Celta. (Volksturm, nª 6, 1999) 

 
Fascio Littorio. (Locomotiva 1987 - 2003, 
2003) 

 

  
Sol Negro (segundo plano). (The same blood 

thea same race, 2012) 
 

Suástica. (Orgullo Skinhead, n ª 12, SEM 
DATA) 

 

 

                                                 

183
 As ilustrações foram extraídas dos documentos produzidos pelos ativistas. A exceção da "trança celta" os 

demais nomes dos símbolos foram  conferidos com a Hate Database  produzida Anti Difamation League.. 

Disponível em: https://www.adl.org/education/references/hate-symbols. Acesso em : Acesso em: 22 ago. 2016. 
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Meandro. (I stand with Golden Dawn,2014) 

 
Mjolnir - Martelo de Thor. (Sangue, glória e 
raça, 2015) 

 

 
Runa Algiz - Runa da vida. (Imperium South 
America, 1999) 

 
Runa Yr. (Imperium South America, 1999) 

 

  
Runa Odal. (Resistência, 2001) 

 
Totenkopf . (Locomotiva 1987 - 2003, 2003) 
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Trança celta . (Vozes da revolta, 2014) 

 
Triskel.  (Resistência, 2000) 
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Sob a cruz de ferro 6.1.1 álbum 

Sobre Sinagogas 2.1.2.9 canção 

Sobre sinagogas (demonstração) 2.1.1.4 canção 

Soldado imortal 5.1.7.15 canção 

Soldados de Odin 4.1.4 álbum 

Soldados de Odin 4.1.2.2; 4.1.3.14; 4.1.3.2; 

5.1.5.3; 5.1.7.2; 5.1.7.14 

canção 

Stalingrado 5.1.8.2 canção 

Stonehenge 4.1.3.3; 5.1.7.3; 4.1.2.8 canção 

Stuka 6.1 banda 

Stuka 6.1.1.1 canção 

Supremacia 6.1.3.4 canção 

Também eu (NS  poem) 3.1.1.1 canção 

Tatuagem Skins 6.1.2.16 canção 

Tempos gloriosos 3.3.1.2 canção 

Terra Matter 6.1.2.6 canção 

The same blood the same race 5.1.1 álbum 

Time bomb 5.1.3.8 canção 

Traição 6.1.3.1 canção 

Triunfo da Vontade 5.1.3 álbum 

Triunfo da vontade 5.1.3.1;5.1.5.12 canção 

Tropas De Asalto 2.1.5.18 canção 

Turcos serão Turcos 6.1.3.9 canção 

Ultima Chama 5.1.6.13 canção 

Um dia 6.1.3.11 canção 

Uma raça um Reich um Fuher 6.1.2.3 canção 

Valkirias 4.1.2.7; 4.1.3.4; 4.1.4.14; 

5.1.7.4 

canção 

Vikings 5.1. 1.5 canção 

Voz da razão 5.1.3.10 canção 

Voz de São Paulo 6.1.2.7 canção 
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Vozes da revolta 5.1.4 álbum 

way of life 3.3.1.3 canção 

We will never die  - volume 2 1.1.4 álbum 

White Power Sâo Paulo 6 Organização grupusucular 

White Power Skinheads 6.1.3.12 canção 

White Power, White Honour 6.1.2.5 canção 

White Sul Skinheads 4 Organização grupusucular 

Zurzir 4.1 banda 

Zurzir 5.1 banda 
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 Índice por categoria 

 

Álbum 

 

 

Battle Voice 

 

4.1.3 

Blood and Honour 1.1.3 

Brigada NS Demo Tape 2.1.1 

Das cinzas à vitória 6.1.3 

Fouteen yars, fourteen words 5.1.5 

Guerra total 5.1.8 

I stand with Golden Dawn 5.1.6 

Imperium Sul America  volume 1 3.1.1 

Lealtad 2.1.3 

Locomotiva 1987 - 2003 1.1.5 

Locomotiva demo tape 1.1.1 

Pavlistarvm Terra Mater  volume 01 3.3.1 

Resistência 4.1.1 

Retorno da velha ordem 2.1.2 

Revolurock 88 6.1.2 

Sangue Glória e Raça 4.1.2 

Sangue Glória e Raça 5.1.7 

São Paulo Pátria 1.1.2 

She is my Skinhead Girl - Tribute 5.1.2 

Sob a cruz de ferro 6.1.1 

Soldados de Odin 4.1.4 

The same blood the same race 5.1.1 

Triunfo da Vontade 5.1.3 

Vozes da revolta 5.1.4 

We will never die  - volume 2 1.1.4 
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Banda 

 

Brigada NS 2.1 

Frente Nacional 3.2 

Locomotiva 1.1 

Resistência 1945 3.1 

Stuka 6.1 

Zurzir 4.1 

Zurzir 5.1 

 

Canção 

 

 

 

4º Reich Fighting men 

 

6.1.2.12 

Agrida e vandalize 6.1.3.8 

América do Sul 5.1.1.1; 5.1.5.10 

Asas da vingança 5.1.8.2 

Biriknghts 6.1.3.7 

Blood and Honour - volume 5 2.1.4 

Botas e suspensórios 1.1.2.6; 1.1.3.6;1.1.5.6 

Canção da Águia 4.1.2.9; 4.1.3.5; 5.1.5.5; 5.1.7.5 

Caos 3.3.1.4 

Corvos de Odin 6.1.2.8 

Cruz de Ferro 6.1.1.9 

Das cinzas à vitória 6.1.3.3 

Desbravadores 5.1.3.2 

Dias vermelhos 5.1.3.3 

Dresden 1945 6.1.2.15 

Duas caras 6.1.1.8 

Eighty Eight 5.1.5.2 
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Ellwanger é inocente 6.1.1.2 

Entre a cruz, a espada e a serpente 3.1.1.2 

Erga a sua mão direita 6.1.1.7 

Europe Awake 2.1.4.16 

Fanáticos 6.1.2.11 

Fé Hitlerista 2.1.2.1 ;4.1.4.9 

Fé hitlerista (ao vivo) 2.1.3.10 

Fé hitlerista (demonstração) 2.1.1.1 

Freddy Krueger 3.3.1.5 

Futebol 90 1.1.2.4; 1.1.3.5;1.1.4.20; 1.1.5.4 

Futebol 90 (demonstração) 1.1.1.2; 1.1.5.8 

Grandeza racial 4.1.3.6; 5.1.5.7; 5.1.7.6 

Guerra Racial 6.1.1.6; 6.1.2.14 

Guerra Total 5.1.8.1 

Guerreiro imortal 4.1.1.2; 4.1.3.15; 4.1.3.7; 5.1.5.1; 5.1.7.7 

Hammer  Skin Nation 4.1.1.5; 4.1.3.8; 5.1.7.8 

Honor - Bialy Front  White De Luxe 2.1.5 

Honra dos lobos 6.1.3.2 

Imprensa 2.1.2.3; 4.1.4.10 

Instrumental 2.1.2.11 

Intro 4.1.3.1; 5.1.7.1 

Intro (battle voice) 4.1.2.1 

Invasores 6.1.1.5 

Judeucracia 2.1.1.7; 2.1.2.2 

Juízo final 5.1.3.6; 5.1.5.11 

Julgamento final 2.1.1.6; 2.1.2.7 

Julgamento final (demonstração) 2.1.1.3 

Julgamento Final (versão) 2.1.4.7 

Justiça justa 6.1.3.6 

Kipás irão para o ar 6.1.2.1 

Lixo PC 6.1.2.13 
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Lobo Branco 4.1.1.3; 4.1.2.3; 4.1.3.9; 4.1.4.13; 5.1.4.3; 5.1.7.9; 

5.1.5.4 

Longa vida Klan (demonstração) 1.1.1.3; 1.1.5.9; 4.1.4.6 

Maré Do Leste 2.1.5.19 

Mário Machado 5.1.3.7 

Migração 2.1.2.10 

Migração 2.1.1.5 

Minha raça é o meu orgulho 3.1.1.3 

Mohhamerda 6.1.2.9 

Não acredite na ZOG 6.1.1.4; 6.1.2.4 

Nosso Estado 3.3.1.1 

Novos celtiberos 6.1.1.3 

Oitena e oito 4.1.1.1; 4.1.3.13; 4.1.4.12; 5.1.7.13 

Orgulho Ancestral 5.1. 1.3; 5.1.5.8 

Passado de Glória 2.1.2.8 

Perseverança 5.1.3.4 

Peste Negra 2.1.2.4 

Peste negra (demonstração) 2.1.1.2 

Presente Futuro e Final 5.1.1.4 

Ragnarok 4.1.2.5; 4.1.3.10; 5.1.5.6; 5.1.7.10 

Rainha 5.1.2.5; 5.1.3.5 

Reconquista 4.1.2.4; 4.1.3.11; 5.1.7.11 

Rejeite despreze destrua 6.1.2.2 

Resistência 4.1.1.4; 4.1.2.6 

Revolução Branca 2.1.2.6 

Rock contra o comunismo 1.1.2.5; 1.1.4.21;1.1.5.5; 4.1.4.5 

Rudolf Hess (Stuka) 6.1.2.10 

Rudolf Hess (Zurzir) 5.1.1.2 

Ruído branco 6.1.3.10 

Rumo ao Valhalla 5.1.1.6; 5.1.4.2 

Sábios de Sião 2.1.2.5; 4.1.4.11 
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Sangue e raça 1.1.2.1; 1.1.3.4; 1.1.5.1 

Sangue e raça (demonstração) 1.1.1.1; 1.1.5.7 

São Paulo 6.1.3.5 

São Paulo Pátria 1.1.2.2; 1.1.5.2; 4.1.4.4 

Sempre em frente 5.1.3.9; 5.1.4.1; 5.1.5.9 

Sionismo nunca mais 4.1.3.12; 5.1.7.12 

Skinheads 1.1.2.3; 1.1.5.3 

Sobre Sinagogas 2.1.2.9 

Sobre sinagogas (demonstração) 2.1.1.4 

Soldado imortal 5.1.7.15 

Soldados de Odin 4.1.2.2; 4.1.3.14; 4.1.3.2; 5.1.5.3; 5.1.7.2; 5.1.7.14 

Stalingrado 5.1.8.2 

Stonehenge 4.1.3.3; 5.1.7.3; 4.1.2.8 

Stuka 6.1.1.1 

Supremacia 6.1.3.4 

Também eu (NS  poem) 3.1.1.1 

Tatuagem Skins 6.1.2.16 

Tempos gloriosos 3.3.1.2 

Terra Matter 6.1.2.6 

Time bomb 5.1.3.8 

Traição 6.1.3.1 

Triunfo da vontade 5.1.3.1;5.1.5.12 

Tropas De Asalto 2.1.5.18 

Turcos serão Turcos 6.1.3.9 

Ultima Chama 5.1.6.13 

Um dia 6.1.3.11 

Uma raça um Reich um Fuher 6.1.2.3 

Valkirias 4.1.2.7; 4.1.3.4; 4.1.4.14; 5.1.7.4 

Vikings 5.1. 1.5 

Voz da razão 5.1.3.10 

Voz de São Paulo 6.1.2.7 
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way of life 3.3.1.3 

White Power Skinheads 6.1.3.12 

White Power, White Honour 6.1.2.5 

 

 

Organizações grupusculares 

 

 

Crew 38 / Hammer Skin Nation 5 

Divisão 18 2 

Imperium South America 3 

Poder Branco Paulista/ White Power 

São Paulo 

1 

White Power Sâo Paulo 6 

White Sul Skinheads 4 
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ANEXO A - Raça e Pátria  
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ANEXO B - Raça e Pátria  
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ANEXO C - Raça e Pátria 
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ANEXO D - Raça e Pátria  
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ANEXO E - Orgulho Paulista nº 1 
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ANEXO F - Botas e suspensórios 
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ANEXO G - Alerta  
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ANEXO H - Alerta 
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ANEXO I - Der Angriff 
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ANEXO J - Povo de Senhores nº 1 
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ANEXO K - Verlauf  
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Anexo L- Verlauf 
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Anexo M - Vitória  
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Anexo N - Nossa Luta  
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ANEXO O - Nossa Luta nº 2 
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ANEXO P - Orgullo Skinhead nº 12 
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ANEXO Q - Victoria o Valhalla nº 1 
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ANEXO R -   Volksturm nº 4 
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ANEXO S -  Volksturm 
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ANEXO T -  Volksturm nº 7 
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