
DORSAL ATLÂNTICA 
Na íntegra e sem cortes - parte 1

Você já deve ter lido na edição de agosto/2005 (edição 229) 
da Rock Brigade ou ficado sabendo de alguma outra forma. 
Mas  o  fato  é  que,  aproveitando  a  regravação  do  clássico 
Antes do Fim [agora chamado Antes do Fim Depois do Fim], 
lançado pelo Dorsal Atlântica em 1986, paramos a redação 
(Fernando Souza Filho, Ricardo Franzin e Antonio Carlos 
Monteiro) por uma tarde para fazer uma autêntica sabatina 
com  uma  das  figuras  mais  polêmicas,  emblemáticas  e 
interessantes  do  heavy  metal  nacional:  Carlos  Lopes, 
guitarrista,  compositor,  vocalista,  jornalista,  produtor, 
vidente e  mais  uma série  de coisas  que  nem dá pra ficar 
listando  aqui.  A  conversa,  de  quase  três  horas,  foi  boa 
demais  pra  ficar  apenas  no  espaço  de  que  dispomos  na 
revista. Então, aqui está ela na íntegra. Sem cortes, com o 
mínimo de edição e com todas as mudanças de assunto e com 
todas  as  interferências  dos  repórteres.  Tentamos,  enfim, 
reproduzir aquilo que foi um dos momentos mais especiais 
da  trajetória  da  Rock  Brigade.  E,  por  conta  disso, 
precisamos dividir essa que foi a mais  longa entrevista da 
história  da  Rock  Brigade  em nada  menos  do  que  quatro 
partes (!!!). Senhoras e senhores, com vocês, Carlos Lopes – 
na íntegra e sem censura.

ACM  –  Bem,  nós  vamos  fazer  agora  algo  inédito  na 
história  da  Rock  Brigade.  Nunca  aconteceu  de  os  três 
juntos entrevistarem alguém...

CARLOS LOPES – Dois “old school” e tu [para RF] mais 
ou menos [risos].
 
RF – Mas eu sou o mais legal, porque eu fui o mais fã, eu 
era o que mais valorizava.

MARCOS CARDOSO [proprietário do selo Encore, que 
lançou Antes do Fim Depois do Fim] – Só queria fazer um 
adendo aqui e elogiar a iniciativa da Rock Brigade, que foi 
a  única  [revista]  que  resolveu  entrevistar  o  Carlos 
pessoalmente,  porque  todas  as  outras  vão  fazer  por 
telefone ou por e-mail, desdenharam da presença dele em 
São Paulo. Se fosse o cara do Hammerfall, todo mundo ia 
lá [risos].

RF – Mas essa é uma boa pergunta pra começar: por que 
você  acha  que  acontece  isso?  O  Dorsal  tem  uma 
importância indiscutível pra tudo isso que acontece hoje, 
influenciou a maior banda de metal do Brasil e hoje você 
faz o relançamento do melhor disco da sua carreira, um 
divisor de águas, e não tem essa repercussão que deveria.

CARLOS – Isso  que você  falou  depende de parâmetro. 
Você  citou  o  Sepultura...  O  Sepultura  se  deu  bem 
economicamente.  Eu não sei até que ponto um disco do 
Sepultura regravado daqui a vinte  anos vai  ter a mesma 
importância  que  o  Antes  do  Fim  regravado.  É  essa  a 
diferença.  São parâmetros.  Eu entendo a importância do 
Antes do Fim, assim como eu valorizo muito o Dividir E 
Conquistar [de 88], que teve sua importância, o Searching 
For The Light [de 89] teve sua importância... Eu diria que 
o Antes do Fim foi o disco mais emblemático da banda, 
mas não o melhor. Eu, inclusive, acho que esse disco tem 
o mesmo perfil que o Kill’Em All, tem o mesmo perfil que 
o Ace Of Spaces, que são discos que começam igual, num 
determinado pique, e terminam igual, no mesmo pique – 
apesar  de  ter  Guerrilha,  que  é  mais  mid-tempo,  tem 

Inveja... Isso são alguns discos típicos da época. Hoje, por 
exemplo, você pega um disco de black metal e é mais ou 
menos  a  mesma  coisa.  Mas  uma  coisa  que  eu  já  tinha 
conversado  com  ele  [ACM]  quando  eu  vim  fazer  a 
entrevista para o Mustang [banda de rock’n’roll que é um 
dos atuais projetos de Carlos] é que esse disco, apesar de 
ser um disco de hardcore... Eu li a resenha que você [FSF] 
fez,  você  disse  que  o  aspecto  hardcore  ficou  mais 
incentivado.  Isso,  na  verdade,  eu  acho  que nem é mais 
incentivado, o disco sempre foi um disco de hardcore, com 
elementos de metal, ou um disco de metal com elementos 
de hardcore. E isso fica evidente,  se eu pego ele com a 
cabeça que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho 
hoje,  eu  não  facilitei  nada  com  ele.  Eu  poderia  ter 
amenizado, né? Ah, eu já estou com vinte anos a mais de 
idade, eu poderia ter pego mais leve: “Vou fazer o disco 
mais devagar, vou pegar mais leve, vou gritar menos, vou 
xingar menos, vou ser mais debilóide...” Eu peguei tudo e 
exagerei.  Mas exagerei  por  quê? Porque a alma que eu 
tenho continua a mesma daquela época. Sou eu fazendo o 
mesmo disco vinte anos depois, eu não mudei, eu somei. 
Eu não cuspi no prato em que eu comi. É uma parte da 
minha vida e da minha carreira de que eu gosto, mas tem 
outras coisas de que eu gosto também. Eu não misturei as 
coisas. Eu tenho minhas outras bandas com as coisas de 
que eu gosto. O Dorsal é intocável do jeito que é. E esse 
disco  é  importante  por  ter  começado,  vamos  dizer,  um 
movimento.  Eu  não  me  lembro  de  nenhum  disco  na 
América  do Sul  de hardcore com metal  antes desse,  eu 
realmente não lembro.

RF –  Você  não  acha  que  esse  termo  “hardcore”  talvez 
tenha hoje uma conotação diferente?  Porque eu não me 
lembro de, na época, alguém ter chamado esse disco tanto 
assim de hardcore.

CARLOS – Ah, mas os parâmetros mudaram. 

RF – Na época,  era um disco de metal...  Chamaram de 
tudo: de thrash, de death, mas era metal...
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CARLOS – Mas esse disco é de metal. É de thrash, é de 
death, é de tudo... Mas o que estraga é o rótulo. Você não 
tem  que  rotular  o  disco.  Você  já  parou  pra  rotular  o 
Motörhead? Você parou pra rotular outras bandas? Você 
não pára pra pensar muito nisso, não. O rótulo minimiza o 
trabalho.  Esse é  um disco que  tem raiva.  E  outra:  essa 
regravação, ouvindo o original e esse, eu acho esse disco 
dez milhões de vezes melhor.

RF  –  A  gente  também.  E  é  engraçado,  a  gente  estava 
ouvindo  o  Twisted  Sister  regravado  e  não  é  a  mesma 
coisa.

FSF  –  Mudaram  os  solos!  Os  solos  são  clássicos!
CARLOS – E eu mantive as mesmas notas dos solos. Eu 
estudei o disco todo de novo.

ACM – Você teve que reaprender a tocar o disco? Teve 
que tirar as músicas?

CARLOS  –  Lógico,  tirei  todas  de  novo.  Eu  não  sabia 
música nenhuma. Mas foi um processo rápido. Eu escutei 
o disco três vezes, decorei as notas... Tem uma coisa: se 
você  acreditar  em  astrologia,  eu  sou  virginiano.  E  o 
virginiano  é  um  bicho  muito  chato,  é  detalhista  e 
perfeccionista.  Então,  eu não vou  mexer  no disco,  se  o 
disco é do jeito que é, eu não vou inserir um solo a mais, 
eu não vou fazer nada a mais. Tinha aqueles agudos [nos 
vocais]?  Eu  mantive  os  mesmos  agudos  nos  mesmos 
lugares,  eu mantive os arranjos.  Só mudei  alguma coisa 
que na época eu não concordava muito e eu não tive tempo 
de fazer da forma que eu queria. Se você pegar Álcool, ela 
tem um approach mais hardcore do que a versão original, 
porque era pra ter sido desse jeito que é hoje. Guerrilha é 
um pouco mais devagar do que é no disco original, mas a 
versão original é essa que está gravada hoje. O andamento 
é esse, é o andamento perfeito, o andamento do disco está 
acelerado, a gente tocou meio nervoso porque tinha pouco 
tempo. Você [para RF] conhece a história toda, já leu. A 
gente gravou e mixou o disco em dois períodos, entrou dez 
da manhã,  saiu dez da noite e saiu com o disco pronto. 
Isso não existe, isso é um absurdo. Só que acontece assim, 
por pressão, o cara chega pra você, que é um garoto com 
17 ou 18 anos, nunca gravou um disco na vida, aí o cara 
chega e diz que é tua última chance, que ou você grava 
esse disco agora ou você se despede da sua carreira. Aí, a 
gente  falou:  “Vamos  gravar!”  Aí,  acontece que  o disco 
original tem erro, que é uma coisa que dá um charme. Erro 
dá  charme.  O  rock’n’roll  é  uma  música  negra,  não  há 
como você negar isso, é uma música negra, só que ela foi 
se  embranquecendo  com  o  tempo.  Quando  você  pega 
essas  bandas  de  hoje,  com violino,  cantora  de  ópera  e 
teclado, isso não é rock, você pode achar que isso é rock, 
mas isso não é rock. Rock tem que ter a raiz negra, como a 
gente  conversou aquela  vez [para ACM],  tem que ter  o 
british... Não, o british é demais... Mas a raiz do blues é o 
que  originou  o  rock.  As  bandas  até  os  anos  70  ainda 
pegavam da fonte, ouviram Little Richard, Chuck Berry, 
qualquer coisa da fonte. Led Zeppelin, Queen – eles não 
tinham o hábito de tocar Jailhouse Rock no show? –, elas 
ainda tinham o elemento negro, e esse elemento negro foi 
passando,  acabando.  É  por  isso  que  hoje,  quando você 
ouve um disco igual ao Antes do Fim, ele tem uma alma, 
não tem? Porque ele ainda tem essa raiz de blues. Eu não 
gosto de blues,  mas eu entendo que essa  raiz  negra  faz 
parte – a raiva, a malemolência, o suingue... Quando você 
ouve as músicas rápidas e elas desaceleram, aquela parte 
do meio é como se fosse o suingue do rock’n’roll original. 
Você pode dizer:  “Você tá viajando”, mas acontece que 
você não precisa copiar.

RF – Achei interessante isso que você disse de ter gravado 
o disco original de forma rápida. Talvez isso tenha dado 
uma  urgência  a  ele.  Você  vê  que  muito  disco  que  foi 
gravado  muito  rápido  tem  isso,  como  o  primeiro  do 
Ramones...

CARLOS – Mas a urgência é fundamental pro rock.

ACM – E a regravação, em quanto tempo você matou?

CARLOS  –  Pra  gravar,  com  voz  e  tudo,  foram  cinco 
períodos de doze horas. Eu gravei a guitarra com o batera 
tocando junto e gravei o baixo depois.

ACM – O baixo você gravou depois?

CARLOS – Era pro meu irmão ter gravado o baixo, mas 
ele está numa fase muito difícil da vida dele e não teve 
como aceitar.  Ele ficou muito feliz porque eu o chamei, 
porque meu irmão não toca mais há muitos anos, mas ele 
não  pôde,  foi  impossível.  Aí,  eu  gravei.  Ninguém mais 
podia tocar o baixo, entendeu? Tem uma coisa que é um 
idealismo, eu não vou botar qualquer babaca vagabundo 
pra trocar esse baixo, não importa quem seja, porque esse 
cara não participou da banda. Meu irmão fundou a banda 
comigo, é a única pessoa que podia ter gravado.

ACM – Você diz  no encarte do disco que não chamou 
nenhum dos ex-integrantes da banda porque você não quer 
que participe da festa quem não quis que ela continuasse. 
O que aconteceu exatamente?

CARLOS – Eles não honram a banda, não respeitaram...

RF – Então você não se refere ao seu irmão aí.

CARLOS – O meu irmão pisou na bola também quando 
ele  saiu  da  banda.  Ele  saiu  de  uma  forma  muito  ruim. 
Porque,  na  verdade,  banda,  no  Brasil,  o  que  é?  É  uma 
loteria. Você faz, quando tem 15 ou 16 anos, por diversão. 
Depois  de  alguns  anos,  a  sua  vida  complica:  você 
engravidou  a  namorada,  você  quer  cheirar,  você  quer 
dinheiro  pra  ir  pra  festinha,  a  vida  complica.  Então, 
começa  a  responsabilidade,  ou  seja,  entra  na  faculdade 
oito da manhã, sai pra trabalhar de tarde, tem que ensaiar 
de meia noite às duas e tem todo fim de semana que viajar 
pra  tocar.  Quase todo mundo gosta  disso nos primeiros 
anos. Depois, quando tu começa a ir pra um show no Mato 
Grosso em que o cara não paga a passagem de volta e você 
tem  que  ficar  dormindo  na  estação,  aí  você  tem  o 
aniversário da sua namorada que você não pode ir porque 
tem um evento  pra  fazer  e  aí  você  começa a  culpar  os 
caras  da  banda.  Aí,  começa  a  ter  um  desgaste  de 
relacionamento. E eu, obsessivo, paranóico, workaholic, tu 
acha o quê? Todo mundo batia de frente comigo. Porque, 
pra mim, a banda está em primeiro lugar, a família está em 
segundo. Porque, quando eu morrer, o que vai ficar é isso 
[mostra o CD]. A minha família, eu amo todo mundo, mas 
trabalho, pra mim, está em primeiro lugar sempre, minha 
arte está em primeiro lugar. O meu espírito vai passar pras 
pessoas através disso [o CD],  não através  da família.  A 
família é uma coisa que todo mundo tem direito a ter: você 
ejacula, engravida e você tem direito à família. Pode ser o 
Einstein ou o gari. A única coisa a que Deus te deu direito 
é de ter uma família, iniciar uma família, uma coisa sua. 
Mas acontece que você vai multiplicar por não sei quantos 
bilhões de elementos que tem no planeta, você vai ver que 
a família é uma coisa natural que você pode ter. O único 
lugar em que você não faz um esforço na vida e pode ter é 
uma  família.  Agora,  você  ter  um disco  que  as  pessoas 
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valorizem vinte anos depois, isso não é pra todo mundo. 
Então, eu compreendo isso... Vamos dizer que, quando eu 
estava na banda, sempre tive a visão de que isso ia me dar 
uma  espécie  de  imortalidade  como  artista.  Eu  vou  me 
tornar uma pessoa imortal  por causa da minha arte, não 
por causa da minha família ou dos meus amigos. Amigos 
passam,  amizades  passam,  tudo  passa,  menos  isso 
[novamente,  o  CD].  Isso  é  um  carma  e  eu  quero 
transformar num darma, entendeu? Só me dá coisa boa. 
Então,  eu  só  fiz  esse  disco,  como  eu  botei  no  encarte, 
porque todo mundo entendeu o Mustang. Eu te juro que se 
não tivessem entendido, se só tivesse tido crítica ruim, eu 
não  teria  regravado  esse  disco.  Porque  a  minha  cabeça 
tinha que estar em paz, pra eu fazer isso eu tinha que estar 
em paz comigo, entrar no estúdio e me divertir, e eu botei 
meu coração e fiz o disco com prazer.

ACM  –  Você  gravou  numa  boa,  não  foi  doloroso  pra 
você?

CARLOS – No ano passado, eu não aceitaria. O Marcos 
sabe disso. Ele está há cinco anos me perturbando pra eu 
gravar  [risos].  Eu  não  aceitaria,  e  eu  tive  que  fazer  o 
Oxímoro [último disco do Mustang] e receber as críticas 
positivas pra fazer este. Eu jamais faria este disco antes. 
RF – Se você tivesse conseguido liberar o relançamento 
do  original,  você  teria  feito  essa  regravação?
CARLOS – Eu nunca autorizei o relançamento do original 
e  nem vou  autorizar.  E  se  fizerem,  entro  na  justiça  no 
mesmo minuto.

RF – Por quê?

CARLOS – Porque o disco é pirata. Eu assinei esse disco 
com a Lunário Perpétuo,  que era uma loja que tinha na 
Teodoro Sampaio. A gente fez um distrato, na época, com 
menos  de  um  ano  de  lançamento,  porque  eles  não 
cumpriram  nada  do  que  eles  me  prometeram.  Nesse 
distrato,  ficou  acertado,  verbalmente,  que  esse  disco  só 
seria  relançado  com  minha  autorização.  De  repente, 
quando eu abro uma Rock Brigade, está um anúncio lá da 
Devil  Discos.  Quando eu cheguei  na loja,  perguntei  pro 
Chicão [dono da Devil]:  “O que é  isso?” Ele  disse:  “O 
Pedro  e  o  Ênio  [da  Lunário  Perpétuo]  me  venderam o 
disco.”  Eu falei:  “Tá,  tudo bem,  mas  e  aí,  como é  que 
fica?”  Aí,  ele  falou:  “Eu  vou  lançar  porque  o  disco  é 
meu.” “E minha autorização?” Ele falou: “Não tô nem aí. 
Se quiser, entra na justiça e a gente vai começar a brigar.” 
Aí, eu falei: “Tudo bem.” Aí, eu fiquei uns anos recebendo 
direito autoral de uma forma meio desagradável. Eu tinha 
que vir pra São Paulo às dez da manhã, chegava às dez da 
manhã como combinado e ele falava: “Só vou te pagar no 
final do expediente.” Aí, quando me pagava, dava cheque 
de terceiros. Aí, eu me enchi o saco dessa brincadeira. E 
veio a lei autoral nova, que diz que você só pode prensar 
um  disco  com  autorização  do  autor.  A  partir  desse 
momento, eu disse que não ia autorizar mais, a brincadeira 
acabou.

RF – Agora você tem a regravação,  mas você não acha 
que, do ponto de vista de quem gosta da banda e tem todos 
os discos relançados, até o Ultimatum [split-LP do Dorsal 
com a banda Metalmorphose lançado em 84], fica faltando 
esse,  que  talvez  seja  o  que  todo  mundo  gosta  mais?
CARLOS – É porque quando me procuraram pra fazer o 
Ultimatum, fizeram a coisa certa: me pagaram.

RF – Se alguém te pagasse pra relançar o Antes do Fim 
original você faria?

CARLOS – Depende da pessoa.  Se o tempo inteiro eu 

estou te falando que eu não deixei nenhum integrante de 
quem eu não gosto participar do disco, se eu não queria 
macular o disco, se eu fiz o disco com a mesma alma que 
eu tinha vinte anos atrás – porque a alma não mudou, ela 
está  lá,  guardada  no  HD,  é  a  mesma  alma,  a  mesma 
vontade... Mas você está revendo os anos 80... Não, não 
estou revendo, não. Eu sou a mesma pessoa de vinte anos 
atrás, não estou revendo nada, eu simplesmente caguei pro 
mundo à minha volta, eu entrei numa bolha em que só eu 
tenho  acesso  à  minha  alma,  ao  meu  espírito.  Eu 
simplesmente chego, acesso aquela parte da minha alma: 
vamos fazer o disco como se eu estivesse com 17 anos de 
idade. Beleza. Ou seja, esse disco tem mais raiva que o 
original, é mais rápido que o original, é mais debilóide que 
o original,  ele tem tudo que o original deveria ter e não 
tem. E não tenho medo, eu já tenho experiência de vinte 
anos.  Você  vai  pedir  pra  qualquer  pessoa  regravar  um 
disco,  inclusive  o  Ratos  de  Porão,  quando  regravou  o 
Crucificados Pelo Sistema [o original  é de 84],  não é a 
mesma coisa. O original é muito melhor, porque o original 
tem  uma  raiva  e  uma  demência,  aquela  microfonia  da 
guitarra do original do Crucificados Pelo Sistema, aquilo 
lá é irrepetível e aquilo lá é a graça do disco. Não adianta 
refazer. E este disco não, eu acessei a mesma alma como 
se fosse acessar uma parte do teu “eu” que está guardada, 
eu  não  preciso  de  ninguém,  eu  só  precisava  de  um 
baterista que decorasse tudo, a gente ensaiou quatro vezes. 
Esse  é  o  disco mais  rápido  que você  pode ter,  o  custo 
desse  disco  é  zero,  quatro  ensaios  e  vamos  entrar  no 
estúdio;  gravei  o  disco em dois dias,  botei  as  guitarras, 
botei o baixo, gravei as vozes em dez horas – os agudos às 
dez da manhã pra não gastar [risos]. A gente entrava no 
estúdio às dez da manhã, eu comecei pelos agudos: gravei 
todos os agudos,  dobrei os agudos, beleza, agora vamos 
fazer as vozes. Já tô macaco velho. Vou fazer agudo no 
final do período? Eu vou me foder, não tem voz.

FSF – E você não deixou o Marcos ouvir antes de estar 
pronto.

CARLOS – Não, lógico. Ele quis ir ao estúdio, mas eu não 
deixei, não [risos]. Porque me atrapalha, qualquer pessoa 
no estúdio atrapalha. E não dá porque estraga a surpresa.
RF – Mas você tem essa noção de que pra quem comprou 
o  disco  original  seria  um  negócio  histórico  estar  lá 
acompanhando você tocar Guerrilha, Morte Aos Falsos – 
que, pra mim, é a melhor música do Dorsal –, essas coisas 
todas? Você tem essa noção?

CARLOS – Tenho, tenho.

RF – Talvez muita gente gostaria de poder ter um tipo de 
comparação...

CARLOS – Olha, tem três tipos de e-mail  que eu estou 
recebendo. Um e-mail é do cara que conheceu a banda e 
está chorando; o cara que conheceu a banda no fim e está 
chorando;  e o  cara  que não viu a  banda ao vivo  e está 
chorando [risos]. Então, se você somar esses três, o disco é 
perfeito: ele atingiu o cara que viu a banda ao vivo e está 
emocionado, atingiu o cara que não conheceu a banda ao 
vivo e está emocionado. O disco é perfeito, entendeu? Eu 
paguei  meu  carma,  tá  pago.  E  já  tem  aqueles  e-mails 
assim: “Pô, regrava o Dividir...” Tá começando...

ACM  –  E  aí,  o  que  você  vai  fazer?
CARLOS – Não sei, não sei.

RF  –  Mas  o  Dividir...  não  teria  muito  sentido  uma 
regravação, porque já era mais refinado...
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CARLOS – Realmente, isso você tem razão, o Dividir... 
não é o disco certo pra regravar. Na verdade, nenhum é, o 
Ultimatum não é... Eu vou regravar o Ultimatum, eu vou 
cagar o Ultimatum, ele é engraçado do jeito que é, ele tem 
que ser daquele jeito, sabe, meio balançando, cai-não-cai. 
E hoje o que se faz de metal no mundo, pra mim, é uma 
besteira,  não  é  metal.  O  metal  que  eu  conheci,  que  eu 
ajudei a participar, criar, é um outro tipo de música, isso 
não  tem  nada  a  ver  com  o  que  eu  ouvi,  com  o  meu 
sentimento.  O metal  ficou  branco demais.  Ele  perdeu a 
essência. E isso daí até a metade dos anos 80, o metal foi 
ficando duro, foi perdendo o suingue. Eu gravei esse disco 
ouvindo UFO, ouvindo Thin Lizzy, ouvindo Judas Priest. 
A minha leitura particular  de UFO, Thin Lizzy e Judas 
Priest foi isso. Some-se ao Discharge, UFO, Thin Lizzy e 
Judas Priest e você vai ter o Antes do Fim. É isso. Eu não 
ouvi bandas tocando isso, eu ouvia a demo do Slayer, era 
isso que eu escutava, eu traduzi aquilo lá. Isso é brasileiro 
pra caralho, muito. Se você parar pra escutar, isso é muito 
brasileiro,  muito.  Talvez  esses  elementos  todos  tenham 
caído  e  dado  certo  num  momento  só,  ele  é  muito 
brasileiro,  ele  é  muito  agressivo.  Outra:  cantar  em 
português, que eu não abro mão... E o jeito de cantar: é 
tudo no contratempo da base. É muito difícil.  Se a base 
estiver na cabeça do compasso, eu estou tocando tudo em 
semicolcheia, é muito difícil de cantar, foi um jeito novo 
de cantar.

ACM – E  é  muito  difícil  de  tocar  e  cantar  ao  mesmo 
tempo, não?

CARLOS – E a bateria...  Ninguém tocava bateria desse 
jeito.  Eu  até  falei  pro  baterista...  Tem  um  dado 
interessante: quando eu gravei esse disco, tinha esse metal 
dos anos 80, se você quiser chamar de hard rock ou metal 
não importa...

RF – Quando você gravou a primeira vez, certo?

CARLOS – Isso. Todo mundo tinha muito rolo de bateria. 
Eu achava que, se tivesse muita virada no disco, eu ia estar 
cooptando com uma coisa com que eu não concordava. Eu 
cheguei pro baterista e falei: “Caralho, você não vai virar.” 
Ele falou: “Isso é um absurdo!” Eu disse: “Você não tá 
entendendo, você não vai virar por uma questão estética. 
Você pode gostar de Neil Peart, problema seu, ouve Neil 
Peart  em casa [risos].  Aqui,  a gente  vai  ser contra tudo 
isso.”  Mas  a  batida  não  existia,  a  gente  inventou  uma 
batida, porque eu me lembro da batida do Discharge, que 
era o contratempo duplo... Eu fiz questão, a gente inventou 
uma batida,  que  era  uma batida no contratempo  e  uma 
batida na caixa o mais rápido que você pudesse, era um 
por um. E isso era uma coisa muito engraçada, eu vinha 
fazer show aqui em São Paulo, vinham uns caras, do nada 
– no Rainbow Bar, essa foto na contracapa é um show no 
Rainbow –, aí vinham uns caras e me perguntavam: “Eu 
não tô entendendo, o que é isso que vocês estão tocando? 
Isso  é  horrível  [risos]!”  Eu  lembro  que  chegavam  uns 
caras dizendo: “Por que vocês não tocam bateria direito?” 
Eu dizia: “A gente não toca bateria direito porque eu sou 
do contra [mais risos].” Então, as pessoas não entendiam, 
aquilo era uma postura, era uma tomada de decisão de ser 
do  contra.  Agora,  passados  vinte  anos,  eu  já  estou 
sossegado.  Aí,  eu  falei  pro  cara:  “Beleza,  vamos  botar 
umas viradas onde deveria ter a virada original e não tem. 
Mas não bota muito, não [risos]. O mínimo.” Aí, a gente 
combinou onde ia ter as viradas e fez. Mudamos algumas 
coisas mínimas, como Álcool. A batida de Álcool era um 
por um no original, a gente deixou o bumbo duplo igual ao 
de  hardcore,  só  que  acelerou.  E  a  base  eu  mudei  um 

pouquinho a levada, a levada era mais dura, e eu deixei 
como se fossem as músicas do Straight. Só isso. Os solos 
são os mesmos, eu dobrei as guitarras pra fazer harmonias 
iguais às do Judas, então, eu fiz tudo pra ter exatamente 
essa mistura, Judas com Discharge. E ter orgulho de ser 
brasileiro acima de tudo, isso é um elemento importante 
em tudo que eu faço, eu tenho orgulho de ser brasileiro. 
Eu caguei pra gringo, o que gringo acha ou deixa de achar, 
eu  caguei.  Eu  não  concordo  com nada.  Eu  acho  que  o 
metal ficou branco, o metal se desvirtuou... Isso [o CD] é 
uma  chance  de  quem tem quinze  anos  hoje  não  só  de 
acessar o que era o metal brasileiro nos anos 80, mas de 
acessar um tipo de música que se perdeu. Porque hoje é 
muito fácil: “O que você toca?” “Eu toco hardcore.” Aí, 
você ouve, vai ver é um Offspring...

RF – O termo realmente não significa mais nada hoje...

CARLOS  –  Não  significa  mais  nada.  Mas  black  metal 
também não significa. Porque eu não considero o que se 
faz hoje black metal...

RF – Mas hardcore significa menos ainda.

CARLOS – Mas,  peraí:  se você cresceu ouvindo Celtic 
Frost, Venom, você é incapaz de dizer que o black metal é 
a mesma coisa que foi feita nos anos 80. E o que eu não 
gosto do black metal hoje em dia é que o black metal é 
realmente muito branco. Esse termo “sinfônico” é ridículo. 
Isso não é rock. É a mesma coisa do progressivo. A gente, 
quando  ouvia  progressivo,  não  ouvia  porque  era  rock, 
ninguém ouvia progressivo porque era rock, a gente ouvia 
porque  era  progressivo.  “Ah,  vamos  ouvir  um Genesis, 
vamos  ouvir  um Yes...”  Ninguém falava,  em momento 
algum: “Vamos ouvir alguma coisa que vai fazer a gente 
chacoalhar,  balançar  as  ancas  [risos].”  Ninguém  queria 
fazer isso, neguinho só queria ouvir uma coisa rebuscada. 
“Ah, vamos fazer um monte de firula.” Então, quer dizer, 
o progressivo que eu gostava era o progressivo pesado, eu 
gostava de ouvir Rush. Eu gostava de ouvir coisa pesada 
com elementos técnicos, mas tinha um limite. Eu odiava o 
Mahavishnu,  por  exemplo,  achava  uma bosta,  um saco, 
tinha que jogar aquilo no lixo. Eu tinha um limite. Yes era 
rock em alguns momentos, Genesis não era rock nunca.

RF  –  Pra  mim,  nenhuma  dessas  bandas  de  progressivo 
desce.

CARLOS  –  Pois  é...  E  tem  o  sinfônico,  que  veio  do 
progressivo,  só  que  aí,  quando  você  vai  perdendo  esse 
elemento negro, você vai se afastando ainda mais do rock. 
E o que você  vai  dizer?  O rock ainda é  rock no punk, 
ainda tem esse elemento. Mas ele ficou tão plástico, tão 
artificial...  Como é que você pode comparar um Morbid 
Tales [disco de estréia do Celtic Frost, de 84] com... Não 
pode  comparar!  Tem  esse  suingue  de  que  eu  te  falo, 
entendeu?  Quando  você  ouve  o  Morbid  Tales,  tem  o 
suingue,  o  bumbo duplo,  o  tempo mais  desacelerado,  é 
uma  coisa  que  o  cara  se  liga  no  riff  e  não  aquele  riff 
aceleradíssimo de black metal com elementos sinfônicos, 
aquele teclado ridículo, aquela coisa plástica, artificial, de 
você samplear uma coisa. Não é a mesma coisa que você 
ter  um  Moog  [marca  pioneira  na  produção  de 
sintetizadores que foram muito usados nos anos 60 e 70] 
com válvula. Eu estava ouvindo anteontem a Lana Lane, 
caralho,  não tem condições,  cara!  O cara  fica  copiando 
aquela  intro  do  Rainbow  Rising  [álbum  do  Rainbow 
lançado  em 76],  só  que,  quando ele  copia,  ele  usa  um 
teclado novo, com aquele som bimba, ridículo. Não tem 
aquele  som quente  do Moog original.  E não tem como 
você  reproduzir  as  coisas,  reproduzir  é  uma  atitude 
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ridícula. Você tem que tentar retransportar pra sua época, 
dentro da tecnologia da tua época. Então, por exemplo, se 
no disco original a gente não teve condições de fazer tudo 
o que a gente queria porque a gente não teve tempo, nesse, 
vamos dizer, eu poderia mexer num monte de coisas. Mas 
eu não mexi por uma questão de princípios.

ACM – Em termos de sonoridade, você procurou usar os 
mesmos equipamentos que usou no original ou similares?
CARLOS – Eu só toco com equipamento antigo, sempre.

 O original foi  gravado com uma guitarra Giannini com 
captador  DiMarzio  e  um  combo  da  Marshall  porque, 
naquela época, não tinha cabeçote no Brasil, não existia. O 
máximo que você podia ter  era  um combo de um alto-
falante, dois alto-falantes era o máximo. Aí, eu peguei o 
combo, que não era meu, era emprestado do guitarrista do 
Azul  Limão,  eu  tinha a  Giannini,  meu  irmão não  tinha 
baixo, só tinha um baixo Giannini, aí, peguei emprestado o 
baixo  do  Azul  Limão,  que  era  um  Fender...  Tudo 
emprestado!  O  pedal,  eu  não  tinha,  era  emprestado  do 
Metalmorphose,  era  uma  coisa  assim,  era  como  uma 
comunidade.

ACM – Ação entre amigos.

CARLOS – Sempre. A gente começou antes, mas era todo 
mundo  amigo,  não  tinha  muito  esse  negócio  de 
concorrência,  não...  A concorrência  começou a  existir  a 
partir de 86, porque aí já tinha o farofa definido, o que era 
metal mais agressivo. Aí, nesse ponto, dividiu. Tanto que, 
em 86, a gente se distanciou do Metalmorphose de vez, 
porque eles começaram a ir pra rua de lenço no pescoço, 
de brinco e batom [risos]. Eu falava pra eles: “Vocês não 
têm vergonha  na cara,  não?  Pô,  a  gente  aqui  no  Baixo 
Gávea  [ponto  de  encontro  da  galera  do  heavy  metal 
carioca, na época] e vocês ficam de brinco [mais risos]!” E 
eu me lembro que o Marcelo [Ferreira], que era guitarrista 
do Metalmorphose,  estava com um brinco redondo com 
uma pena, com um lenço de oncinha. Eu lembro do Celso 
[Suckow,  outro  guitarrista  do  Metalmorphose]  me 
dizendo:  “Vocês  também  estão  assumindo  uma 
radicalidade do outro lado que é perigosa.” Eu falei: “Eu 
não  acho  que  nada  é  perigoso,  são  as  pessoas  que 
distorcem as coisas.” Foi só ele me falar isso, deu três ou 
quatro meses, ele tinha razão numa coisa: tinha o Baixo 
Gávea, que é onde a gente se reunia, que era o ponto de 
encontro  de  todo  mundo  no  Rio.  Tinha  um pessoal  do 
subúrbio que criou uma missão: destruir o pessoal da Zona 
Sul, que é onde ficam os bairros mais ricos, e o pessoal da 
Zona Norte é mais pobre. Então, reuniu uma galera – eu 
lembro de todo mundo – e eles escolheram um alvo, que 
era o [grupo] Mortalha, que era um pessoal com dinheiro, 
da Barra da Tijuca. “Vamos bater nesses caras a troco de 
nada,  porque  eles  são  playboys  da  Zona  Sul.”  Eu  me 
lembro de um dia mágico, eu estava na Barra, vendo um 
show do Garotos Poderes com abertura do Cólera,  e só 
tinha  skinhead.  E  os  skinheads  do  Rio  eram  todos  da 
Baixada [Fluminense] ou de São Gonçalo, que é Niterói. 
Eu quase apanhei nesse show também, mas eu fiquei lá, no 
meio  dos  skinheads...  Eu  tinha  muita  coragem,  eu  era 
muito  abusado,  aquele  monte  de  skinhead  e  eu  ficava 
pogando junto com os caras, doido pra tomar uma porrada. 
Eu lembro que sempre voava pé embaixo de mim pra tirar 
o calço, pra eu me foder, pra eu cair pra, quando eu caísse, 
nego  me enfiar  porrada.  Vi  o  show,  peguei  o  ônibus  e 
voltei. Quando cheguei no Baixo Gávea, que era o ponto 
de  encontro,  estava  todo  mundo  com a  cara  vermelha. 
Falei: “O que aconteceu aqui?” “Porra, os seus amigos...” 
Falei:  “Que  amigos?  O  que  aconteceu?”  “Vieram  seus 
amigos  aí  do  subúrbio,  com o  olho  pintado  de  preto  – 

Celtic Frost –, todo mundo de preto, pegaram os caras do 
Mortalha e começaram a enfiar porrada em todo mundo, 
‘vocês  são  playboys’.”  Quando eu  cheguei,  estavam os 
caras do Metalmorphose putos e botando a culpa em mim: 
“Você começou tudo isso, é tudo culpa tua.” Culpa porra 
nenhuma, culpa de cu é rola. Eu tenho culpa de alguma 
coisa? Não tenho culpa de nada. Você escreve um livro, o 
cara interpreta como quer; você faz uma música, interpreta 
como quer... Você vê, quando eu escrevi Joseph Mengele 
não  foi  pra  babar  ovo  pro  Mengele,  foi  pra  mostrar  o 
elemento humano como se degenera. O que foi o resultado 
disso?  O  [grupo  mineiro]  Holocausto.  O  Holocausto 
pegou esse disco e transformou isso numa banda, pegou 
uma música e transformou numa banda. Depois, passam 
os anos, eles pedem desculpas: “Desculpa, gente, foi mau 
[risos]...”  Quer  dizer,  eu  não  pedi  desculpas  por  porra 
nenhuma, porque eu fiz tudo consciente.

FSF – Mas, Carlão, isso tudo junto criou uma espécie de 
“aura  messiânica” em torno do Carlos Vândalo,  naquela 
época.

CARLOS  –  É,  foi.  Eu  tenho  consciência  disso.  Mas  a 
ficha só caiu mesmo na minha cabeça quando eu vi que a 
merda já estava feita. Uma coisa é você ler filosofia, outra 
coisa é você aplicar a filosofia no mundo real. Uma coisa é 
você ter 40 anos de experiência, outra coisa é você ter 15 
anos. Você não tem experiência de nada. Quando começou 
aquela coisa, eu não tinha noção que eu estava começando 
algo, eu não tinha noção. Eu achava que eu estava dando 
continuação a alguma coisa que veio de antes, só que eu 
estava  fazendo do meu  jeito  e  eu não  sabia  que estava 
fazendo  do  meu  jeito.  Eu  fui  entender  isso  quando 
começou  a  aparecer  gente  oferecendo  droga,  me 
convencendo  a  ir  a  lugares  onde  você  nunca  ia  antes, 
querendo fazer você participar de programas de TV. Eu 
não  tinha  noção.  É  como  um  rio.  O  rio  tem  uma 
correnteza,  você  cai  dentro,  é  igual  a  um peixe,  tu  vai 
indo.  A  ficha  só  caiu  na  minha  cabeça  quando  eu  fui 
gravar, na verdade... Não, acho que a ficha começou a cair 
na minha cabeça no show do Venom, quando chamaram a 
gente pra abrir o show do Venom. Eu via que as pessoas 
gostavam  do  Venom,  mas  eu  vi  uma  roda  gigante,  o 
Maracanãzinho dá 30 mil pessoas, quando eu vi uma roda 
gigante,  do tamanho do Maracanãzinho,  a ficha  caiu na 
minha cabeça: “Caralho, onde isso chegou...”

FSF – Eu estava nessa roda...

CARLOS – E o pau comendo, não estava? O Rio sempre 
teve  essa  característica.  As  três  maiores  cidades  para  o 
metal no Brasil, Rio, Belo Horizonte e São Paulo, sempre 
tiveram características muito diferentes.  Quando a gente 
chegou em São Paulo,  era outro mundo,  era tradicional. 
Tanto  que  São  Paulo  até  hoje  pra  mim parece  Buenos 
Aires. O pessoal em Buenos Aires é muito conservador, 
como o pessoal em São Paulo era. Eu falava de hardcore 
em  São  Paulo  e  parecia  que  eu  estava  falando  merda, 
parecia  que  estava  vindo  de  Marte.  “Eu  estou  tocando 
hardcore.” As pessoas olhavam pra minha cara: “O quê? 
Você está tocando o quê?” 

RF – Eu não sei como era lá no Rio, mas aqui, realmente, 
nessa época tinha uma divisão brutal entre as duas coisas.

CARLOS –  Belo  Horizonte  era  mais  similar  ao  Rio,  a 
diferença  é  que  era  o  Rio  embebido  em cachaça.  Belo 
Horizonte era isso: chegava lá, todos os metaleiros eram 
bêbados,  ficavam  todos  na  porta  da  Cogumelo,  todo 
mundo vomitando [risos]. Chegava no Rio, era diferente, 
ninguém bebia porque não tinha dinheiro. Então, ficavam 
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aqueles pulhas no Baixo Gávea tentando tomar cerveja dos 
outros. Aí, alguém aparecia com uma garrafa: “Me dá um 
pouco aí.” Isso era direto, porque era tudo fodido. [risos]. 
Então, o que acontece é que o movimento do Rio era feito 
de gente fodida. Eu vinha de um bairro de gente rica, mas 
eu era um pobre num bairro de gente rica, porque foi um 
apartamento...  História  básica:  foi  um  apartamento  que 
meu avô deu pra minha mãe morar quando ela casou. Só 
que  a  gente  nunca  teve  salário  pra  morar  nesse  bairro, 
como a gente não tem até hoje. Eu sou uma pessoa que 
ganha  pouco  morando  num  bairro  de  rico.  Quer  dizer, 
sobrevivo às duras penas. Mas é bom, entendeu? Eu não 
me deixei  contaminar  pelo bairro e eu me ligava muito 
naqueles punks do subúrbio do Rio, que faziam shows no 
subúrbio, tanto que os shows do Dorsal eram sempre no 
subúrbio: Marechal Hermes,  Magalhães  Bastos,  eram os 
bairros  da  periferia.  A  gente  não  tocava  no  centro, 
começou a tocar no centro quando fundou o Circo Voador. 
O Rio era um pólo ainda, porque todas as gravadoras eram 
no Rio e tinha o Circo Voador,  que era ligado à Rádio 
Fluminense.  A Rádio Fluminense  não pedia  jabá.  Hoje, 
não há uma rádio que não peça jabá. Você pode chegar... 
Vocês  sabem  disso!  Eu  tô  igual  o  Roberto  Jefferson... 
Vocês sabem que ninguém toca nada de graça numa rádio, 
em programação, você tem que pagar. Se você paga, você 
toca. Naquela época, não existia isso, você entregava uma 
demo na Rádio Fluminense,  mal  gravada,  eles tocavam. 
Automaticamente,  aquilo  gerava  um  show  no  Circo 
Voador. Você não recebia cachê, mas você tocava. Então, 
a ficha só caiu no Venom, no final de 86, porque a gente 
não  recebia  cachê  pra  tocar,  a  gente  estava  tocando de 
onda, porque gostava, e eu comecei a me tocar que, se eu 
fizesse parte daquele movimento, aquelas pessoas iam me 
virar as costas, como me viraram um ano depois. Porque 
eu não estava recebendo nada, quem não recebe, não paga 
os custos, você tem que trabalhar para pagar. Só que os 
músicos  iam se  voltar  contra  mim.  Comecei  a  ter  uma 
noção das coisas  muito  rápido.  Falei:  “Caralho,  a  gente 
não vai  ganhar grana,  não vai  pagar as contas,  não tem 
dinheiro pra ensaiar, não tem dinheiro pra viajar, os caras 
que estão tocando comigo  vão  começar  a me  acusar de 
estar gerindo a banda de forma errada. E o público vai se 
voltar contra mim, porque esse público é modista.” Daqui 
a um ano, vão querer uma banda mais rápida, que foi  o 
que  aconteceu.  As  letras  inteligentes  da  Dorsal  vão  ser 
menosprezadas,  porque  o  cara  só  vai  querer  falar  de 
Satanás, que foi o que aconteceu. Vão cuspir em mim, que 
foi  o  que  aconteceu.  Então,  tudo  começou  a  acontecer. 
Parece que teve,  assim,  uma luz [cantarola uma música 
angelical] [risos]. Caiu uma luz na minha cabeça naquele 
show do Venom: “Eu vou me foder [risos]! E, antes que 
eu me foda, eu vou inverter esse jogo, eu vou ter que ter 
coragem e reverter.” E aí eu joguei a fantasia fora e fiz o 
Dividir E Conquistar, que era a forma de reverter. Naquele 
Dividir..., quando a gente foi fazer o show de lançamento 
no  Circo,  umas  vinte  pessoas,  que  eram  muito  fãs  do 
Dorsal  no Antes  do Fim,  no  meio  do  show viraram as 
costas, passaram uma hora do show de costas viradas... O 
Circo cheio, vinte pessoas de costas viradas, sentadas no 
chão.  Aí,  eu  tocando e  aquilo  começou  a  me  encher  o 
saco, aí eu falei no microfone: “Tudo bem, vocês vão fazer 
isso hoje.  Mas daqui a alguns anos vocês todos vão ter 
desistido dessa  merda e daqui  a dez,  vinte  anos eu vou 
estar tocando e vocês vão ser office-boys, operários e vão 
cagar no prato que comeram. Vocês são uns merdas.”

RF  –  Mas  você  não  acha  isso  do  caralho?
CARLOS – Não é, não...

RF – Mas existia uma paixão tão grande pelo negócio que 
o cara toma uma atitude dessa.

 
ACM – Como aquilo era importante para aquelas pessoas.

CARLOS – A gente, na verdade, era hippie. Era hippie e 
não sabia. Era uma comunidade. O Rio era mais próximo 
de  Belo  Horizonte.  São  Paulo  era  um  pouco  mais 
separado. Porque, quando eu cheguei aqui em São Paulo 
pra tentar fechar as bandas pra fazer o Ultimatum... [para 
ACM]  Eu  cheguei  a  te  falar  isso  também,  eu  acho:  o 
Ultimatum era uma idéia, era um projeto meu com bandas 
do Rio e de São Paulo, e eu não consegui fazer porque eu 
tive  uma reunião com o Centúrias,  uma reunião com o 
Vírus, eles todos viraram as costas: “Eu não acredito, você 
é carioca. Metal no Rio? Você é maluco, isso não existe, 
eu não acredito.”  Eu falei:  “Cara,  eu tô  falando  sério!” 
Mas, também, não me conheciam, eu não era nada, como é 
que iam acreditar? Voltei pro Rio e falei: “Vou fazer com 
uma banda do Rio mesmo.” Aí, eles fizeram com o Luis 
[Calanca,  da  Baratos  Afins].  Na  verdade,  o  que  eu 
descobri depois é que eles já estavam negociando com o 
Luis pra fazer o SP Metal.

FSF – Você acha que, naquele momento, o heavy metal 
chegou a ser um movimento mesmo?

CARLOS –  Era  uma  comunidade,  era  uma  família.  Os 
caras do Sepultura,  quando iam pro Rio, ficavam lá em 
casa, ficavam na casa de outras pessoas. Quando a gente 
vinha  pra  São  Paulo,  ficava  na  casa  de  outro.  Eu  me 
lembro de ir pra Belo Horizonte tocar, fazer o lançamento 
do Antes do Fim e a gente era mais amigo, mais próximo, 
do pessoal do Overdose. O Sepultura era mais fã da gente 
e,  com  o  tempo,  a  gente  ficou  amigo.  Eu  conheci  o 
Cláudio [guitarrista do Overdose] em 81, no Rio, porque, 
você  sabe,  ele,  pra  conseguir  visto  pra  ir  viajar  pros 
Estados Unidos,  tinha que ir  pro Rio,  porque não tinha 
consulado em Belo Horizonte. Aí, eu conheci o Cláudio 
numa loja do Rio, comprando disco do Accept importado, 
o Breaker  [de 81].  Aí,  eu vi  um cabeludo indo pegar  o 
Breaker, eu corri na frente dele e peguei o Breaker. “Não, 
esse  disco  é  meu!”  Aí,  começamos  a  puxar  papo.  Ele 
disse:  “Tenho  uma  banda  em  Belo  Horizonte,  o 
Overdose.” Não tinha nem saído o Século XX [split-LP 
lançado  em  85;  Século  XX  era  o  nome  do  lado  do 
Overdose, o outro lado era Bestial Devastation, estréia do 
Sepultura].  Então,  o  Cláudio  ia  pro  Rio  comprar  disco 
importado, porque em Belo Horizonte não tinha loja. Tu 
acredita? Era uma época totalmente diferente, não passava 
clipe, não tinha loja... Então, as pessoas faziam as coisas 
com  paixão,  igual  ao  futebol.  Você  acha  que  hoje  as 
pessoas têm paixão pelo futebol como tinham? Não têm, 
era totalmente diferente, o futebol era um a religião. Isso 
foi transformado numa religião e eu não tinha noção que ia 
virar  uma  religião  e,  na  verdade,  a  religião  virou  um 
partido  nazista.  Eu  vi  o  mal,  eu  vi  o  que  acontece  na 
cabeça  das  pessoas,  você  prega  alguma  coisa,  mas  o 
resultado você não espera que seja bom ou seja ruim, você 
não espera resultado nenhum. Quando eu vi,  o resultado 
descambou  pra  violência,  pro  mal,  pro  satanismo,  pro 
nazismo, pra tudo de mal. Isso gerou um monte de coisas 
ruins, entendeu? Então, o que eu vou fazer?

FSF – Nessa época, Morte Aos Falsos virou lema, mas, na 
verdade,  a  música  você  não  escreveu  pro  falso  heavy 
metal, mas pro falso amigo...

CARLOS – Sim, pro falso amigo. Porque eu me lembro 
das bandas...
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RF  –  Teve  alguma  vez  em  que  você  foi  interpretado 
corretamente?  Alguma  vez  alguém leu  um negócio  que 
você escreveu e entendeu [risos]?

CARLOS – Nunca [mais risos]. Impressionante, né?

ACM – Por que será que isso acontece?

CARLOS – Porque as pessoas não têm cultura, não lêem, 
não se informam, não têm discernimento. Tudo na vida é 
questão de discernimento entre o certo e o errado. Se você 
comete um erro, você tem que pagar por ele. Por exemplo: 
essa menina aí, a Suzane Richthoften [que foi co-autora do 
assassinato dos próprios pais, em São Paulo]... A avó não 
está defendendo ela? 

RF – A avó morreu... A única que a defendia, morreu...

CARLOS – Parente não tem essa tendência? Teu filho faz 
merda e você defende,  mesmo sabendo que está errado. 
Isso  é  uma  tendência  humana.  Você  lê  uma  coisa  e 
interpreta  do  jeito  que  você  quer,  do  jeito  que  você 
entende. Só que se você não lê o que eu leio, se você não 
tem o discernimento que eu tenho, óbvio, cada pessoa tem 
uma leitura diferente. Por isso que não é bom que você 
explique o que você escreve, como também é importante 
que você explique o que você escreve. Vê lá, quando eu 
ouvia Led Zeppelin, eu nunca ia imaginar que tinha coisas 
que  eles  tinham  lido  do  Tolkien,  nunca  ia  passar  pela 

minha cabeça. Nunca ia imaginar que certas coisas o cara 
lê,  é  um  livro  maravilhoso,  e  relê  de  uma  forma  até 
rasteira. Porque letra de banda é uma coisa rasteira, uma 
coisa  sem  profundidade.  “O  templo  do  dragão,  aí  o 
cavaleiro  levantou  a  espada,  enfiou  no  rabo  do  dragão 
[risos]...” Aí, o cara fala: “Eu li Tolkien e essa é a minha 
tradução de Tolkien”. Puta que o pariu, entendeu? Isso é 
ser muito sem cérebro, o cara é descerebrado.

ACM – Muito simplismo, não é?

CARLOS – É. Existe  um simplismo nas coisas. Eu não 
quero dizer que eu era mais inteligente que os outros, mas 
o tempo fez cair a ficha que eu era mesmo e eu não posso 
fazer nada [risos]. Isso é básico, o que eu posso fazer? Eu 
vou negar pra você? Eu vou dizer: “Não, eu era igual a 
todo mundo”? Eu não era igual a todo mundo.

ACM – E  qual  seria  a  solução  nesse  caso:  nivelar  por 
baixo?

CARLOS  –  Não  tem  solução...  A  evolução  foi  muito 
rápida. Eu vivia em cinema de arte, eu li uns calhamaços, 
li todos os Machado de Assis, eu começava a ler livro em 
inglês,  aquela  loucura...  E  eu  tocando  hardcore.  Então, 
comecei a ver que eu era um estranho no ninho.

DORSAL ATLÂNTICA 
Na íntegra e sem cortes - parte 2

RF – O Dividir E Conquistar era mais tradicional...

CARLOS – Tinha elementos de hardcore. Sempre tem, a crueza. 
Eu não abri  mão de ter  um som cru.  Poderia  ter  feito  um som 
bonitinho,  né? E é  um som cru.  Ele  tem elementos como coro, 
teclado, compasso 6x8, 3x4, que não tinha no Antes do Fim, aí o 
pau  comeu  o  tempo  inteiro,  mas  no  outro  já  tinha  esses 
compassos. Mas o som de guitarra é cru, eu nunca abri mão desse 
som. Esse som só parou um pouco no Musical Guide From The 
Stellium [92], em que eu já fiz um som mais limpo. Aí eu assumi 
que  a  música  mais  complicada  deveria  ter  um  som  um  pouco 
mais...

RF – É engraçado que teve esse ciclo, você foi do Antes do Fim, o 
som evoluiu, mas terminou hardcore de novo no Straight.

CARLOS – Eu fui ver o show do Anthrax e aí chegou um cara pra 
mim...  No Rio, é muito comum se falar assim: “Você é o Carlos 
Vândalo?” Ou: “Você é o cara do Dorsal?” Ou: “Você é o Dorsal 
[risos]?” “Você é o Dorsal” é foda [mais risos]... Eu falei: “Tá, eu sou 
o Dorsal.” O cara: “Caralho, nada a ver aquele Straight, hein?” Eu 
falei: “Que nada a ver, cara? Aquele é o disco mais próximo do 
Antes do Fim.” Ele: “Caralho, tu tá falando a maior merda.” Falei: 
“Não vou discutir com você.” Tinha um cara lá, que eu conhecia de 
porta de show também, que chegou do meu lado e disse: “Tu é 
muito tranqüilo, cara. Eu já tinha virado a mão na cara desse cara 
[mais risos].”

RF –  Sabe por  que eu acho que acontece isso? Porque vocês 
faziam esse som hardcore e com elementos de punk, mas estavam 
totalmente inseridos no metal.

CARLOS – Exato, mas a gente fazia os shows no Rio só 
com punks. Isso é um detalhe que eu tenho que lembrar o 

tempo inteiro.  Nós éramos os únicos cabeludos. Aqueles 
discos  que  saíram  ao  mesmo  tempo,  o  Pelagodiscus 
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Atlanticus e o Ultimatum Outtakes [ambos de 2001],  nos 
dois existem umas faixas de um show que foi o primeiro 
show em que teve punk e metal junto.  Eu lembro desse 
show como se fosse um fotograma. Eu lembro do público, 
todo  mundo  tinha  uns  moicanos  gigantes,  daqueles  de 
sabão, então eu ficava na casa dos caras do subúrbio e era 
uma parada muito foda, porque eu chegava lá,  da Zona 
Sul,  em  Magalhães  Bastos.  Caralho,  não  tinha  nem 
iluminação  pública,  a  rua  era  de  terra  batida,  passava 
cavalo  com  charrete.  Aí,  de  repente,  aquele  clima  de 
subúrbio e tinha uns caras curtindo funk – desde aquela 
época tinha uns bailes de funk. Aí, a gente chegava e vinha 
um punk no meio daquela rua de terra batida, com coturno, 
com aquela jaqueta preta escrito Discharge. Caralho, era 
1981!  Era  muito  foda,  era  uma  coisa  muito  nova,  não 
existia isso antes...

RF – Como não? O Começo Do Fim Do Mundo aqui [em 
São Paulo] foi nessa época [o festival aconteceu em 82].

CARLOS – Isso era muita à frente da época. As pessoas 
pegavam  os  zines  xerocados  que  vinham  da  Europa  e 
copiavam aquilo.  Caralho!  E  acontece que o  gringo  tem 
cabelo liso, todo mundo no Brasil é mulato [risos]. Caralho, 
era muito foda, aquele cabelo pixaim, o cara puxava assim 
[mais  risos],  era  muito  foda...  Tinha  vergonha  de  se 
assumir.  Eu  lembro  de  quando  o  Redson  [vocalista, 
guitarrista e líder do grupo Cólera] raspava o cabelo porque 
ele tinha vergonha de ser negro, sabe como é? As pessoas 
tinham vergonha de serem mulatas, de serem negras, todo 
mundo tinha vergonha: “Eu sou europeu.” Eu me lembro 
daquele cabelo carapinha puxado pra cima, muito foda. Eu 
falei:  “Caralho,  esse  ambiente  é  muito  foda.”  E  eu  me 
lembro que as danças iam mudando, isso é uma coisa que 
eu não via em São Paulo. Nesse período, até 85, eu tocava 
e quando olhava, os caras estavam dançando uma coisa 
assim:  tocava  Hellhammer  –  vinham  uns  caras  mais 
metaleiros  com o  Apocalyptic  Raids  debaixo  do  braço e 
tocavam. Aí, ficava uma roda de uns seis que conheciam o 
Apocalyptic Raids, todos de preto e emburrados, ninguém 
podia  rir.  Aí,  os  caras dançavam do jeito  deles [dança]. 
Logo depois dessa fase, que foi a fase do Antes Do Fim, se 
dançava com uma corrente. O cara roubava a corrente na 
rua , pegava a corrente e ficava batendo no chão. Isso não 
existia em São Paulo, era outro universo. Então, a gente 
tocava e tinha uma tribo de uns cinqüenta dançando assim. 
Caralho, era muito foda! Aí, no Circo Voador, eles pegavam 
a mesa de metal do bar, da Brahma, e aí era mais foda 
ainda,  pegava  a  mesa  da  Brahma,  botava  no  meio  do 
público e ficava batendo com a corrente na mesa, aquele 
som agudo. Aquilo foi muito rápido, em um ano mudava a 
dança, em um ano mudava a postura, em um ano mudava 
a corrente... Chegou no final do ano, que você [para FSF] 
estava lá pro negócio do Venom, isso já tinha acabado. Era 
muito rápido. Então, o Rio vivia uma cena independente...

FSF – Eles proibiram as correntes no show do Venom.

CARLOS – Lógico, você lembra, recolheram tudo. No Rock 
In  Rio  I,  eu  cheguei  lá  bem cedo e  os  seguranças não 
deixaram entrar com braceletes pra não machucar. Então, 
eles  pegavam os  braceletes,  botavam numa  casinha  do 
lado  que  tinha  uma  porta  aberta.  Quando  eu  olhei... 
Caralho!  Tinha  um  que  eu  vi  e  me  inspirou  pra  criar... 
Porque  toda  a  roupa  do  Antes  Do  Fim  fui  eu  que  fiz, 
confeccionei  tudo,  comprei  o  couro,  as  tachinhas,  botei 
uma a uma, fiz à mão, eu construí tudo. Aí, eu tinha uma 
que tem até na foto daqui [mostra a contracapa do disco], 
que era uma coisa que vinha até o ombro, de tachinha, e 
descia até a mão. Eu tinha uma cruz de ponta cabeça de 
prego, na época já do Ultimatum. Eu tinha visto uma foto do 
James Hetfield em que ele usava uma camiseta e um jaco 
de jeans sem o braço. Aí, eu fiz um jaco inteiro de prego, 
eu  vi  os  punks  fazerem  isso  no  subúrbio,  pegava  uns 
pregos  deste  tamanho  [abre  os  dedos  uns  15 
centímetros]... Aquilo pesava muito, aí eu botava aquilo lá, 
caralho, pesava quinze quilos, vinte quilos, quando tu subia 
no palco com aquilo era uma cena indescritível, as pessoas 
choravam, ajoelhavam, parecia que o messias tinha vindo 

na Terra. Eu não tinha noção do que estava acontecendo, 
em  momento  algum.  Porque  eu  falei:  “Vamos  ser 
exagerados?  Então,  vamos  levar  ao  limite  do  exagero, 
vamos fazer o mais rápido que puder.”  Mas eu queria o 
lance da linguagem, que ninguém dava a mínima, então, o 
que  acontece?  Quando  eu  vi  aquele  bracelete,  falei: 
“Caralho, eu vou fazer um pior que esse.” Aí, eu construí 
aquele do Antes Do Fim. Quando eu saí do Rock In Rio, 
que a gente foi  pegar o bracelete de volta...  Tu imagina 
aquele  segurança,  o cara  mora  no subúrbio,  tá  de  saco 
cheio, negrão, com a barriga deste tamanho... “Bracelete é 
o caralho!” Aí,  jogou todos os braceletes, fez assim uma 
pilha: “Pega o que vocês quiserem nessa porra aí [risos]!” 
E ficaram todos os metaleiros pulando: “Esse é meu, esse 
é meu!” Falei: “Não vou pegar mais porra nenhuma, meu 
bracelete já era, meu bracelete sumiu, já perdi, já dancei...” 
Ou  seja,  era  muito  engraçado  você  estar  criando  uma 
cena, com elementos visuais diferentes, estéticos, tudo, era 
muito novo. Hoje, você liga a MTV e você vai ver toda a 
estética vendida a preço de banana. “Ah, mãe, eu quero 
uma guitarra, eu quero ser punk.” “Tá, meu filho, bota um 
moicano  aí,  mas  volta  às  dez  da  noite  pra  mamãe.” 
“Mamãe, quero ser straight-edge.” “Mamãe, quero ser black 
metal.” “Então não gasta muito do meu batom e do meu pó-
de-arroz.” Então, é fácil você querer ser contestador e viver 
da grana do seu pai, não é? É fácil você fazer isso. Minha 
mãe e meu pai nunca me ajudaram, minha guitarra,  pra 
entrar em casa, minha mãe quase me expulsou de casa, 
minha mãe tinha proibido a guitarra de entrar. Aí, a gente 
tentou convencer meu pai a dar a guitarra: “Pô, pai, dá a 
guitarra aí.” Ele falou: “Se eu te der a guitarra tua mãe vai 
falar pra caralho, tua mãe é chata pra caralho [risos], não 
faz  isso.”  Eu falei:  “Pô,  pai,  dá  aí.”  E  ele  não quis  dar. 
Então, eu tive que comprar uma guitarra de quinta mão, 
uma guitarra dos anos sessenta, uma Phelpa Apache. A 
Phelpa Apache tinha interruptor de luz como botão. Sabe 
aquele  que  brilha  no  escuro  [risos]?  Eu  esbarrava  e 
desligava o captador, eu ficava o tempo todo batendo no 
botão. “Caralho, fodeu [risos]!” A placa era rosa e a guitarra 
era  de  madeira  rosa,  preta,  vermelha e  verde [risos].  O 
braço era daqueles horríveis, tu lembra [para ACM]?

ACM – Dava pra fazer half pipe de skate nele [risos]...

CARLOS – Caralho! Cara, era horrível. Foi minha primeira 
guitarra e, por causa dessa guitarra, minha mãe quase me 
expulsou de casa. Então, vamos dizer que minha lição com 
a guitarra foi: pra eu fazer isso que eu quero, vou ter que 
brigar com Deus e o mundo. E minha mãe passou a ficar 
de mal comigo a partir do momento em que eu botei uma 
guitarra dentro de casa. Então, tive um problema dentro da 
família e pensei: “A partir de agora vou ter que trabalhar 
pra pagar minhas contas.”

RF – Você levou seu irmão junto ou ele também já estava 
nessa?

CARLOS – Ele foi indo. Vamos dizer que meu irmão faz o 
gênero “vai na frente que eu vou atrás”. Aí, eu ia abrindo 
caminho  e  ele  vinha atrás.  Aí,  ele  queria  tocar  guitarra. 
Porque o sonho da gente era eu ter uma Les Paul e ele 
queria  ter  uma  Stratocaster.  Aí,  eu  o  convenci:  “Não, 
Cláudio, olha só: toca baixo, cara. Porque, se você tocar 
baixo,  a  gente  vai  ter  uma  banda,  se  você  tocar  outra 
guitarra vai ser foda, vai ter que arrumar mais dois caras.” 
Aí,  meio  a  contragosto,  ele  foi  e  tocou  baixo.  A  gente 
comprou  todos  os  instrumentos,  eu  fui  trabalhar  pra 
comprar meu instrumento. Eu tive que praticamente cortar 
relações com minha mãe,  eu  só  passei  a ser  amigo da 
minha mãe agora, vinte anos depois, porque ela lutou até o 
último momento pra me impedir. Ela nunca gostou que eu 
tocasse,  nunca  me  apoiou.  Os  amplis,  as  guitarras,  os 
discos, nunca meus pai me deram dinheiro pra nada, não 
porque eles fossem maus, perversos, capetas... Não, mas 
porque eles não concordavam e eles não queriam apoiar. 
Hoje, não é fácil pedir um instrumento pro teu pai e ele te 
dar? Eu trabalho como produtor e em todas as bandas com 
quem trabalho ninguém comprou instrumento. Há mais de 
dez anos eu gravo discos e todo mundo o pai deu. E era 
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um universo, como o Fernando falou, um mundo totalmente 
diferente do mundo de hoje. É muito fácil você ir na banda 
e  comprar  a  Rock  Brigade,  baixar  o  catálogo  todo  do 
Hammerfall em MP3. Não é mais fácil? Só que a facilidade 
acaba com a paixão. Era uma época muito apaixonada. E 
hoje eu ainda tenho essa paixão dentro de mim. E o que 
acontece?  Eu  não  consigo  viver  nesse  mundo  hoje, 
entendeu?

RF – Mas eu acho que é uma faca de dois gumes isso aí, 
porque, como a gente estava falando, se eu fosse em 86 
num show dos Garotos Podres ou do Cólera, eu morria.
 
CARLOS – Aqui  [em SP].  Lá, só  ia  apanhar,  tomar  uns 
cascudos na cabeça [risos]. Lá, você fazia amizade com os 
punks. 

ACM – No Rio não era tão forte assim?

CARLOS – Não, lá era junto. A cena punk era maior que a 
cena de metal no Rio, muito maior.

RF – No ABC também era. E por isso que era pior ainda.

CARLOS – Pra mim, o grande show transformador... Eu vi 
o Quiet Riot com abertura do Herva Doce e Robertinho do 
Recife.  Eu  vi  esse  show,  foi  horrível  [risos].  Mas  o  que 
acontece? Eu vi o Van Halen, os dois shows do Van Halen 
no Rio, no Maracanãzinho, foi foda, bom pra caralho, um 
dos melhores shows que eu já vi, porque a banda era foda, 
o David Lee Roth, que era a maior figura, estava no auge 
ainda e o som estava muito, muito, muito, muito, muito alto. 
Então, o que acontece? Aquilo foi um show realmente pra 
falar:  “Caralho,  rock é isso  aí!”  Porque a  gente  só  tinha 
visto  aquele show do Quiet  Riot  com PA bimba, volume 
baixo,  horrível.  Mas  o  grande  show,  transformador  da 
minha vida, foi  ter  visto o lançamento do Sub [coletânea 
punk  lançada  em  83  e  que  tinha  as  bandas  Ratos  de 
Porão, Cólera, Psykoze e Fogo Cruzado]. Quando eu vi o 
lançamento  do  Sub,  no  Rio,  com  Olho  Seco...  Caralho, 
quando  eu  ouvi  [canta]:  “Isso  é  olho  seco,  seco,  seco, 
seco”. Caralho [cantarola de novo uma música angelical]! 
Fez-se a luz [risos]! Porque era aquilo que eu queria! Mas 
eu não queria tocar igual a eles, porque eu não era eles. A 
grande lição que você tem de tudo – literatura, cinema – é 
que  você  não  pode  copiar,  você  tem  que  pegar  os 
elementos e fazer do teu jeito.

RF  –  Você tem uma história  parecida  com a  minha,  eu 
comecei meio punk, mas ouvi Metallica e me fodi. Aí, deixei 
o cabelo crescer...

CARLOS – Mas eu somei, né?
 
RF –  Mas você tem uma história  mais  dentro  do  heavy 
metal...

CARLOS – Não, de tudo, de rock. Eu não te falei que eu 
cresci  ouvindo  Thin  Lizzy.  UFO,  Beatles?  Minha  banda 
favorita  até  hoje  é  Beatles.  Você  acha  que  em  algum 
momento eu abri mão de ouvir Beatles?

RF – Mas então por que o Dorsal não virou uma banda 
punk, já que você estava com todos os punks? Por que o 
Dorsal se identificou mais com o público do metal?

CARLOS – Atitude. A atitude do punk era melhor, era mais 
honesta.  Não  tinha  movimento  de  metal,  você  tem  que 
lembrar isso o tempo inteiro...

RF – Mas é isso que eu estou dizendo: se vocês eram uma 
banda que  tinha  uma atitude,  umas  letras  mais  legais...
CARLOS – Quando eu cheguei aqui em São Paulo, vi que 
o Vírus não era formado por gente pobre. O Centúrias não 
era formado por gente pobre. Era uma elite.

RF – O Gordo falava isso e fala isso até hoje: metaleiro em 
São Paulo é tudo burguês. Inclusive, foi um choque pra ele 
quando ele chegou em Belo Horizonte e viu que os caras 

do Sepultura eram todos rasgados. Porque aqui  em São 
Paulo metaleiro era boy, eram os caras ricos, aqui sempre 
foi assim.

CARLOS  –  Mas  até  hoje  é  assim.  Minha  empresária 
trabalha numa gravadora. Vou te dar um exemplo. Isso não 
tem nada a ver com lance interno da gravadora, mas é um 
fato: ela foi trabalhar num show, eles botaram uns CDs pra 
vender lá. E ela estava lá vendendo e falou que nunca viu... 
São  Paulo  é  uma  coisa  impressionante,  os  moleques 
chegavam e compravam três DVDs, três CDs, passavam 
cheque, pagavam no cartão... Você não vai ver isso no Rio, 
até hoje você não vai ver isso no Rio, se você botar um 
estande, você vai morrer de fome, entendeu? Eu fui cobrir 
o show do Placebo. Tinha um cara lá do Rio que fez um 
estande  daquele  que  você  pega  o  Macintosh,  tem  uma 
câmera,  projeta a capa do Abbey Road, dos Beatles,  aí 
bota os playboyzinhos para segurar uma guitarra, filma e 
entrega isso pro cara em CD. Caralho, tinha uma fila, uma 
fila  enorme,  nego pagando os tubos pra  fazer  aquilo!  O 
cara estava com uma equipe de três caras lá,  ele é até 
dono de um estúdio daqui de São Paulo. Mas o público de 
São  Paulo  é  de  classe  média  pra  classe  média  alta,  o 
público do Rio era de fodido, o público do Rio só mudou 
nos anos 90, não tem mais fodido gostando de metal no 
Rio, o perfil virou, ele está igual ao de São Paulo, é classe 
média e classe média alta. Hoje, o cara no Rio, ele vai na 
loja  e  compra  camiseta  importada.  Caralho,  não  tinha 
camiseta naquela época, a gente pintava. Melhor exemplo, 
pode perguntar tudo pra esses dois [ACM e FSF], eles vão 
testemunhar,  não  tinha  camiseta,  você  tinha  que  pintar, 
você pegava capa do disco e pintava. 

ACM – É  isso  mesmo,  eu  tinha uma camiseta  do  Alice 
Cooper que uma tia pintou pra mim [risos].

RF – Nem precisa ir tão longe, a minha primeira camiseta 
foi do Kiss,  que a minha mãe desenhou, com a cara do 
Gene Simmons [mais risos]...

CARLOS – Olha isso daqui [mostra o fundo de caixa de 
Antes Do Fim, onde está, entre outras imagens, uma foto 
da camiseta  com o desenho que serviu de base para a 
capa do disco]. Eu fiz questão de botar isso. Olha a capa 
do  disco.  Isso  aqui  é  torto,  não  é?  É  torto  porque  é  a 
camiseta. Essa camiseta eu tenho até hoje, tenho desde 
86,  a camiseta  já  está  até  podre,  cheia  de bolor  [risos]. 
Mas, caralho, é muito foda, tem que ter orgulho disso. Você 
sabe  fazer  alguma  coisa  de  útil  na  vida.  Hoje,  a 
comunidade  negra  cresceu  no  Brasil,  mas  como?  Com 
ONG. Então, hoje você pega a Rocinha, que acho que é a 
maior favela do mundo, você tem ONG lá que faz o quê? 
Coloca  os  pobres  pra  fazer  cinema,  teatro,  praticar 
esportes, estão inserindo o negro na sociedade. Então, o 
movimento  negro  no  Brasil  teve  resultados  muito  mais 
concretos.  A gente é excluído  do sistema, então,  vamos 
inserir  essas  figuras  no  sistema  de  uma forma  positiva. 
Quando  que  o  metal  e  o  punk  foram positivos  naquela 
época?  Entendeu?  Não  inseriram  ninguém  no  sistema. 
Você [para FSF] não tem que pagar suas contas? Você 
trabalha numa revista de rock. A gente sabe muito bem que 
é uma questão assim: a Rock Brigade está no topo, aí tem 
as outras revistas, Roadie Crew, Valhalla, e aí vem o zine. 
O cara do zine que está hoje com 20 anos, ele vai olhar pra 
vocês e não vai querer saber a retrospectiva da vida de 
vocês: “São uns vendidos!” Você vai ouvir essa história o 
resto da vida: “São uns filhos da puta, são uns burgueses 
[risos].”  Porque  esse  discurso  de  ser  do  contra  é  um 
discurso  adolescente.  Vamos  construir.  Então,  o  que 
acontece? E por que o rap em dez anos construiu tanta 
coisa  no  Brasil?  Por  que  inseriu  tanta  gente  na 
comunidade? Por que não aconteceu isso com o metal? 
Por  que  o  metal  não  se  mobilizou  pra  poder  inserir  as 
pessoas na sociedade? Porque o metal não é movimento, 
entendeu? O metal é um amontoado de gente curtindo um 
som, mas não tinha o objetivo prático de inserir ninguém, 
nem de crescer na sociedade. E o rap deu uma rasteira. O 
rap é o que a gente deveria ter feito aquela época, sabe? 
Estudar.  Ninguém queria  estudar.  Hoje,  qualquer  pessoa 
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negra  ou descendente  de nordestino,  em São Paulo,  no 
Rio de Janeiro ou no resto do Brasil, caralho, a pessoa vive 
muito melhor hoje do que vivia há vinte anos. A perspectiva 
de vida dele, se ele quiser se inserir na sociedade, é muito 
melhor  do  que  nessa  época.  Então,  teve  coisas  que 
melhoraram, né? Agora, teve coisas que pioraram. O que o 
movimento metal gerou de útil, me diga? De útil?

FSF  –  Mas  ele  nunca  foi  um  movimento  de  fato  pra 
justificar  isso.  Não  tinha  uma  ideologia  pra  se  justificar 
como movimento.

CARLOS  –  Mas  o  punk  vomita  muito  essa  história  de 
ideologia.

RF  –  Mas  hoje  está  tudo  dividido  também.  Tem 
anarcopunk,  tem  punk,  tem  straight-edge...
CARLOS – Mas por que o rap conseguiu? É uma coisa que 
as pessoas têm que pensar...

RF – Acho que o rap também envolve um lance, como você 
estava falando, de etnia.

CARLOS –  Pô,  mas  olha  só,  o  pessoal  que  fazia  esse 
movimento no Rio era tudo fodido, não tinha ninguém de 
classe média, não. Vamos dizer que tinha vinte pessoas de 
classe média atuando na cena, o resto era classe média 
baixa. Você lembra quando teve aquele show do Toy Dolls 
e o pau comeu? Então, o que constrói?

RF  –  É  que  aí  envolve  também  um  lance  de  careca, 
sempre  foi  banda  de  careca,  essa  coisa.
CARLOS – Mas careca não diz que tem ideologia?

RF – Mas você já leu letra do Toy Dolls? Não tem ideologia 
nenhuma.

CARLOS – Pois é, mas era pra divertir, era o “pré-for fun”.

RF – Acho que o que tinha mais assim disso era banda 
nacional mesmo. Era Cólera, Olho Seco... Eu nem incluo o 
Ratos aí porque eu acho que, na época, eles nem sabiam o 
que estavam fazendo.

CARLOS  –  O  Ratos  eu  vi  antes  de  o  Gordo  entrar.  O 
movimento  punk  tinha  cara  de  ideologia,  mas  não tinha 
ideologia nenhuma, simplesmente eram pessoas de classe 
baixa que queriam se expressar. O bom já era o fato de 
eles conseguirem se expressar, porque o rock brasileiro era 
muito de elite. Se você pegar todas as bandas dos anos 70 
do Brasil – Módulo 1000, Som Nosso de Cada Dia, O Peso, 
A Bolha –, não tinha ninguém pobre, não. Era tudo filho de 
papai que tinha os discos importados e fazia um som. Isso 
não correspondia à realidade da massa, por isso, não deu 
certo.  Nos anos 80,  o rock deu certo  porque existia  um 
conluio.  As  gravadoras  queriam  as  bandas,  o  rock  se 
tornou  uma  coisa  popular,  foi  uma  hipnose  coletiva:  as 
gravadoras promoveram, o público queria uma coisa nova, 
acabou a ditadura militar... Na Argentina, quando acabou a 
ditadura, não teve um movimento de rock forte? Então, no 
Brasil, quando acabou a ditadura, teve um movimento de 
rock forte. Agora, o que acontece? Só ganharam dinheiro, 
né? Eu posso falar até uma heresia, tu pode até achar isso 
heresia: Raul Seixas fez 60 anos anteontem [a entrevista 
aconteceu no dia 30 de junho]. Eu estava esperando meu 
irmão num ponto do Metrô do Rio, e é um bairro perto da 
rodoviária  que  é  de  classe  baixa,  que  tem  aqueles 
sobrados destruídos. Aí,  passa neguinho sem camisa na 
rua jogando bola às 9 horas da noite,  a mulher gritando 
com a  vizinha,  aquele  negócio  bem pop,  né? Aí,  o  que 
acontece?  Tinha  um  jukebox  num  barzinho.  O  pessoal 
estava  tomando  uma  cerveja  lá,  depois  do  trabalho,  e 
estava tocando, alto pra caraca, Raul...

ACM – Toca Raul [risos]...

CARLOS – Toca Raul. Aquela música do Aleister Crowley, 
como é? “Faz o que tu queres, pois é tudo da lei.” Tava 
tocando aquilo maior altão.

ACM – É Sociedade Alternativa.

CARLOS – Aí, tava tocando Sociedade Alternativa, no bar, 
num jukebox. Logo depois, tocou Legião Urbana, Geração 
Coca-Cola.  Você  pode  dizer  que  eu  tô  falando  a  maior 
merda,  que  eu tô  ficando doido,  mas,  caralho,  como as 
músicas me tocaram. Sabe o que é tu estar parado, sem 
esperar e ouvir aquilo? Você está assim, de noite, como o 
povão,  aí,  de  repente,  começa  a  tocar  aquilo,  do  nada, 
Raul, com aquela bateria de caixa de sapatos [risos]. Toca 
aquilo  e  depois  toca  Legião,  aquela  gravação  horrível. 
Aquelas  letras  me  tocaram  muito,  muito  mais  do  que 
qualquer  outra  coisa.  Não  sei  se  é  uma  mistura  de 
saudosismo...  Entendeu?  Porque  eu  não  comprava  os 
discos, nunca comprei disco do Raul ou disco da Legião, 
eu ouvia de tabela: passava no rádio, eu ouvia; ligava a TV, 
Globo  de  Ouro,  eu  ouvia...  Mas  aquilo  me  emociona. 
Quando eu ouço ele falar toda aquela letra, cara, é demais. 
Por que aquilo me toca muito mais do que qualquer letra 
punk?

FSF – Mas pode ter sido o momento também. Depois de 
vinte anos, você está mais aberto pra ouvir essas coisas.

RF – É identificação. Não sei  se um cara do Rio vai se 
identificar com as letras do Cólera, um negócio muito São 
Paulo...

CARLOS – Ah, mas as pessoas gostam muito do Cólera 
não é por causa da música, não é a música, óbvio que não 
é. Do Ratos de Porão as pessoas até gostam por causa da 
música,  do  Cólera  gostam  por  causa  da  história.  É 
diferente.  “Ele  tocou  naquele  Sub.  Então,  tudo  bem,  eu 
tenho quinze anos, é bom, está aprovado.” Eu nunca via as 
pessoas  gostarem  do  Cólera  por  causa  da  música  do 
Cólera... Eu estou dizendo assim: eu gosto, mas eu nunca 
vi esse respaldo por parte do público, eu vejo as pessoas 
gostarem  porque  o  Cólera  é  o  Cólera,  tem  um  nome 
grande, entendeu?

RF  –  Mas  espera.  Na  época  do  Pela  Paz  [Em  Todo 
Mundo], todo mundo tinha o disco e era...

CARLOS – [interrompe] Mas foi um momento. Eu posso te 
falar de cadeira. Eu me sinto como um elo perdido. Porque 
eu vi as bandas dos anos 70, comecei a crescer quando o 
movimento rock literalmente nasceu no Brasil, no começo 
dos anos 80, eu vi o movimento crescer, definhar, acabar, 
recrescer,  definhar,  acabar.  Então,  eu  já  estou  meio 
macaco velho, você já viu a coisa fazer três ciclos, já fica 
meio ressabiado. Nada é novo mais pra você. Aí,  surgiu 
uma nova banda,  Franz Ferdinand...  Tudo bem. Já  ouvi 
The Clash quinhentas vezes...

FSF – Mas, Carlão, PCD [Pau No C* de Deus, uma das 
primeiras músicas escritas pelo Dorsal] era punk.

CARLOS – Lógico, lógico. 

FSF  –  Mas  você  nunca  chegou  a  gravar,  assim, 
oficialmente, né?

CARLOS – Não. Porque PCD não era tanto música, era 
mais um protesto, aí que tinha o lance do punk, né? Era 
mais  protesto  do  que  música.  Eu  cheguei  a  pensar  em 
gravar duas músicas pra esse disco, que eram... Como é 
que  é  o  nome  daquela  menina  judia  que  morreu  num 
campo de concentração?

FSF – Anne Frank?

CARLOS – Anne Frank!  Era Diário De Anne Frank, uma 
música instrumental meio Destruction, e PCD, eu ia gravar 
as  duas  pra  esse  disco.  Na hora  em que  eu ia  gravar, 
desisti, porque eu ia macular o disco, ia começar com essa 
palhaçada...

RF – Não chegou a gravar?
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CARLOS – Não, só pensei em gravar, mas ia macular o 
disco, eu não queria macular  o disco, botar bônus...  Pra 
que  eu  vou botar  bônus?  Disco  maravilhoso,  pô  [risos]! 
Bônus ia  estragar a porra do disco, o disco ia ficar uma 
merda. O disco está perfeito, eu tenho orgulho... Eu pego 
um  disco  e  gravo.  Quando  eu  gravo,  eu  não  o  escuto 
durante uns seis meses, isso é praxe, porque eu fico com 
nojo  do disco.  Daí,  eu escuto seis  meses depois,  se  eu 
conseguir escutar, o disco é bom. 

RF – Você ainda escutava o Antes Do Fim?

CARLOS – Horrível [risos].
ACM – E você escuta os discos do Dorsal, de um modo 
geral, hoje em dia? Ou, quando pega a guitarra, chega a 
tocar alguma coisa do Dorsal?

CARLOS – Jamais.

RF – Eu lembro que tinha época, quando eu comecei a ir 
em shows...

CARLOS – Você viu qual fase da Dorsal, qual o primeiro 
disco que você ouviu?

RF – Eu peguei o finalzinho do Antes Do Fim...

CARLOS – E o começo do Dividir...

RF – Mas aí tinha toda essa mística  de que nos shows 
você  se  recusava  a  tocar  as  músicas  antigas,  aquela 
coisa...

CARLOS – Porque senão as pessoas não respeitavam o 
trabalho novo, não davam atenção, ia ficar  a vida inteira 
pedindo pra tocar Smoke On The Water.
 
RF – Justamente, mas agora você voltou ao passado pra 
regravar um disco depois de vinte anos...

CARLOS – Porque eu estou bem, agora eu consigo lidar 
com esse disco de forma positiva.

RF – Beleza, mas este aqui é o canto do cisne do Dorsal?

CARLOS – Não, o canto do cisne da Dorsal  ocorreu há 
cinco anos, com o Straight.

RF – Não, você está lançando um disco...

ACM  –  Você  está  dando  entrevista  aqui  pra  gente  por 
causa da Dorsal.

CARLOS – Mas a banda não existe.

ACM – Se não fosse a Dorsal, você não estaria aqui agora.

CARLOS – Isso é verdade.

FSF – No momento, existe o Carlão, não o Dorsal.

CARLOS – Isso, muito bem, muito bem...

RF – Mas aqui no disco não está escrito “Carlão”.

CARLOS – É que eu já falei, isso é uma parte do meu HD.

RF – Então, quando o cara fala “você é o Dorsal” ele está 
certo [risos].

CARLOS – Não, tá errado. Fodeu, né, dá vontade de virar 
a mão na cara dele [muitos risos]. Dorsal o caralho... E o 
mais engraçado é que eu passo na rua e isso é direto, todo 
dia. Alguém no ônibus: “Ô, Carlão!” “Ô Dorsal!” Motorista 
de  táxi:  “Pô,  tu  não tocava no Circo  Voador?”  “Tocava.” 
Voltando do show do Anthrax, passa um menino de quinze 
anos  gritando  pra  mim:  “É  isso  aí,  é  isso  aí,  é  isso  aí 
[risos]!” Eu não sei quem é, nunca vi... No Rio, é direto!

ACM – Como você convive com isso? É legal, não é?

CARLOS – É  engraçado...  Teve dois  shows em que  foi 
foda,  tinha  uma  fila  de  beija-mão.  Um  foi  o  show  do 
Motörhead, agora. Foi no Canecão, lá no Rio. Do começo 
até o final. Eu não consegui ver o show. Era fila entrando e 
enchendo o saco. Quando eu entrei, tinha uns moleques de 
uma banda lá do Rio, os moleques não me deram trégua: 
“Caralho, Antes Do Fim é foda, Antes Do Fim é foda, tu tem 
que gravar aquilo de novo!” Eu falei: “Só me deixa ver o 
show, pelo amor de Deus, eu quero ver a porra do show 
[risos]...”  Não consegui. Aí,  no final, aquele beijo na mão 
até sair. Tudo bem, foi engraçado. Chegou no Anthrax, foi 
pior, porque o beija-mão não foi de fãs, foi  das pessoas 
que conviviam no Baixo Gávea. Era uma fila. Aí,  maluco 
chegava  no  meu  ouvido  e  falava:  “Tu  tinha  que  virar 
político.” Porque tava foda, era todo mundo beijando mão. 
É  engraçado,  é  desagradável  e  é  legal,  porque é  muito 
melhor você ser reconhecido do que não ser reconhecido. 
Eu  já  tive  períodos  de  não  ser  reconhecido,  já  teve 
períodos em que neguinho virou as costas legal...

ACM – Mas aí não é não ser reconhecido, é que o cara te 
virou as costas, o que é bem pior.

RF – Mas isso provavelmente era gente da mesma época...

CARLOS  –  Isso,  isso,  perfeito.  Mas  quem  é  da  minha 
época? Todo mundo se fodeu, pô. Me diz quem se deu 
bem,  da  minha  época.  Ninguém.  Todo  mundo  desistiu, 
virou pai de família, aposentado, barrigudo, gordo, careca... 
O Rio não tem banda de expressão até hoje, não adianta, 
você pode pôr milhões de bandas, me diga uma banda do 
Rio que vai ter  história.  O Dorsal  não vai  morrer  nunca. 
Isso aí é o Black Sabbath brasileiro,  Led Zeppelin, Deep 
Purple...  Quando  você  fala  quem  é  o  Black  Sabbath 
brasileiro, ou o Deep Purple, você vai falar Sepultura, você 
vai lembrar do Ratos de Porão, vai lembrar do Dorsal, vai 
lembrar  do  Angra,  vai  lembrar  do  Viper,  você  não  vai 
lembrar  de  mais  de  dez  bandas.  Essas  bandas,  os 
formadores,  vão durar  o  resto  da  vida,  a  gente  já  virou 
verbete de enciclopédia. O resto passa, porque não tem a 
mesma paixão, a época é diferente, as coisas mudaram. E 
outra: a distância. A distância te santifica. Ela abole todos 
os males, tudo de ruim, você só passa a fazer coisa certa. 
Por  exemplo:  Deep  Purple,  que  fez  uns  discos 
maravilhosos  e  depois  fez  um  monte  de  bosta:  quem 
lembra dos discos bosta?

RF – A Dorsal tem algum disco assim?

CARLOS  –  Não,  nada.  Discos  perfeitos,  todos,  todos... 
Feitos com amor, com integridade... Por isso que eu acabei 
com  a  banda,  entendeu?  Eu  acabei  pra  banda  não  se 
destruir, não fazer disco por obrigação. O Straight, eu sofri 
tanto no estúdio pra fazer o disco, foi um parto tão difícil, o 
clima era tão ruim, que falei: “Cara, eu não vou continuar 
com isso porque eu não estou mais a fim.” Você fica mais 
velho e quando bota músicos na banda pra tocar eles têm 
metade da tua idade, eles não têm respeito, não entendem.

ACM – Eles têm uma visão diferente das coisas, não é?

FSF – Você está falando de alguém especificamente?

CARLOS – Não. Aconteceu comigo e acontece com todo 
mundo.  O  cara  não  tentou  remontar  o  Azul  Limão 
quinhentas vezes? O Marcos [Dantes, guitarrista] tentou... 
Até  hoje  ele  tenta.  Não  adianta,  rapaz,  as  pessoas 
preferem ter suas próprias bandas do que ajudar um cara 
velho. Só que deu certo comigo porque eu fiz tudo com 
amor e esse amor me deu dividendos vinte anos depois, as 
pessoas acreditam em mim ainda e não acreditam mais em 
ninguém.

FSF – Numa entrevista, há uns cinco anos, você falou que 
já não convivia bem com o Carlos Vândalo. Hoje, você já 
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convive melhor com ele ou prefere mantê-lo lá, nos anos 
80?

CARLOS – Distante, nos anos 80.

RF – Mas o Carlos Vândalo não gravou este disco agora?

FSF  –  Ou  foi  o  Carlos  Lopes  da  Silva  Antonio  [nome 
completo de Carlos]?

CARLOS  –  Foi  o  Carlos  Lopes  da  Silva  Antonio.  Ele 
acessou  a  parte  do  HD  do  Carlos  Vândalo,  deu  uma 
relembrada, captou assim racionalmente o que fez o Dorsal 
ser  o  que  o  Dorsal  era,  usou  esses  elementos 
racionalmente,  virginianamente  e  produziu  disco.  Com 
alma.  Esses  elementos  do  Carlos  Vândalo  tu  só  vai 
encontrar  num  show  do  Mustang.  Mas  é  um  Carlos 
Vândalo  diferente,  porque um show do Mustang é muito 
mais agressivo do que foi um show do Dorsal.
 
RF – Você sente falta de tocar a música do Dorsal?

CARLOS – De jeito nenhum, socorro...

RF  –  Mas  se  os  discos  são  tão  perfeitos,  lindos, 
maravilhosos...

CARLOS –  Não é  bom pra  mim,  não me  traz  nada de 
positivo.  Eu  estou  sendo  muito  honesto  com  você.  E 
quando você publica isso na revista, a pessoa que lê não 
entende, é sempre isso que acontece.

RF – Mas eu não entendo também. Eu já tive banda e sei: 
você tem vontade, às vezes, de tocar aquela música que 
você fez  com sues amigos quando  você tinha  18 anos. 
Beleza,  você  passou  dessa  fase,  ou  como  você  queira 
chamar,  mas  não  entendo  essa  dificuldade  de  resgatar 
uma coisa que foi tão legal, tão importante, que te deu um 
nome...

CARLOS – Mas eu tinha 18 anos. E eu não tenho 18 anos, 
tenho 40. Eu não posso entender e nem viver as coisas de 
novo como elas eram, era  um universo  diferente.  Todas 
essas  voltas  de  bandas  eu  acho  ridículo,  acho  tudo 
patético. O Cream fez um DVD porque os caras estavam 
sem grana pra sobreviver e o Eric Clapton fez um favor pra 
eles. O que acontece? Eu sou um dos primeiros que vai ter 
o DVD do Cream, eu vou amar ter aquilo, mas eu tenho 
noção do patético. O Twisted Sister, a volta: eu vou adorar 
ver o show, mas é patético. O Slayer gravar Reign In Blood 
é  patético.  Isso  não existe,  entendeu?  Esses  caras  não 
fazem isso por amor, eles fazem por mercantilismo. Eu sou 
de país de terceiro mundo, nunca ganhei grana com isso. 
Como te falei, recebi cheque de terceiros pra pagar conta. 
Então,  isso  envolve  outros  elementos.  Todo  mundo  da 
banda teve que passar e tá todo mundo tocando em banda 
cover,  aposentado...  Foda-se. Por quê? Porque eles não 
amaram o que faziam, eles amaram as mulheres, queriam 
cheirar, queriam status, queriam viajar de avião, ter hotel 4, 
5, 10 estrelas... Mas em momento algum eles estavam com 
a banda, eles estavam lá de passagem.

RF – Todos que passaram pela banda?

CARLOS – Até meu irmão. Meu irmão me virou as costas 
num momento terrível, meu irmão estava foda.

RF – Em relação à banda?

CARLOS – A vida dele tinha se tornado um caos e ele não 
sabia separar. Minha mãe era funcionária pública, então, é 
“vagabunda”, como o Fernando Henrique falou... Ela falou 
que  aprendeu  uma  lição  muito  grande  lidando  com 
pessoas: “Meu filho, quando você tiver problemas, separe a 
sua vida pessoal do seu trabalho, nunca misture, isso é um 
erro que você vai cometer.” E eu aprendi essa lição desde 
o  primeiro  momento.  Eu,  quando  tinha  meus  problemas 
pessoais, usava a letra. Eu não precisava ofender os outros 
ou me desgastar com os outros. Na hora em que você está 

com problema pessoal, o show começa a ficar ruim, você 
toca  de  má  vontade...  No  dia  em  que  eu  fiquei  de  má 
vontade com a banda, eu preferi parar. É melhor do que 
manter  uma  banda  com músico  que  não  está  a  fim  de 
fazer, você sem saco de subir no palco. Pra que eu vou 
fazer isso? Não tem um motivo.

FSF – Mas isso não pode ser um momento que pode ser 
superável?

CARLOS – Pô, foi difícil. Por mais que eu conte pra vocês, 
eu sei que, no fundo, vocês não acreditam no que eu estou 
falando [risos]. Tenho certeza, vocês estão achando que eu 
estou  tirando onda.  Mas é muito  particular.  Eu sou uma 
pessoa  única,  você  [para  FSF]  é  uma  pessoa  única, 
entendeu? Cada pessoa tem sua vivência. Você já deve ter 
passado por dramas horríveis na sua vida e é um pedaço 
de você que vai embora, não tem como entrar no lugar. O 
Dorsal é um pedaço que foi embora de mim e não adianta, 
é um câncer que foi extirpado. Não posso voltar, o câncer 
não  pode  voltar  porque  ele  vai  danificar  o  organismo 
inteiro.

ACM  –  Agora,  regravando  e  relançando  o  disco,  vai 
começar a pressão pra você voltar.

CARLOS – Já começou.

ACM  –  E  então?  Você  não  vai  voltar,  isso  ficou  claro. 
Agora, como você está lidando com isso?

RF – Pelo menos, podia ter um show de lançamento.

ACM – Por que não?

FSF – O que vai ter de velho agitando [risos]. Inclusive eu...

CARLOS  –  O  Rio  de  Janeiro  é  a  capital  do  rock 
progressivo no Brasil. Eu vi quase todos os shows de rock 
progressivo nos últimos dez anos que passaram por esse 
país. Você sabe como funciona, né? É um cara de Niterói 
que fundou uma associação para o rock progressivo que 
funciona. Ele pede uma mensalidade para cada associado, 
essa mensalidade faz um cachê que é posto num banco 
pra render juros. Quando dá 10 mil reais, 10 mil dólares, 
sei lá, ele faz uma reunião e pergunta aos associados que 
banda  eles  querem  ver.  Os  associados  votam  e  essa 
banda  é  trazida  pro  Brasil.  Antigamente,  nos  primeiros 
cinco ou seis anos, só tocava no Rio. Depois, começou a 
ter um show em Belo Horizonte e outro em São Paulo. Eu 
não gosto de rock progressivo, eu aprendi a respeitar. Fui 
lá como jornalista, para cobrir. “Eu não estou vendo rock 
pesado.” Deixei minha alma ficar em paz. Eu adorei tudo 
que eu vi.  Eu adorei  ter  visto Camel,  eu adorei  ter  visto 
Focus, Wishbone Ash foi bom pra caralho, acabei de ver O 
Terço agora, gravando Criaturas Da Noite...

RF – E são bandas que estão nessas de fazer show ainda, 
mas o Focus tem quantos caras da formação original? Um?

CARLOS – Dois, o batera voltou agora. Mas isso é lindo, 
pois na hora em que eu pego um DVD e vejo os caras 
barrigudos...  Cara,  eu dei  sorte.  Todo mundo chega pra 
mim e fala: “Cara, tu é muito cagão. Porque tu não ficou 
gordo,  tu  tem a mesma energia  que tu tinha antes, não 
ficou, careca, tu é cabeludo...” O que que acontece? Todo 
mundo ficou cansado! Todo mundo! Eu pego um DVD pra 
ver, eu tô vendo aqueles caras mortos de cansaço, tocando 
barrigudo... Caralho! Eu não quero isso pra Dorsal, eu não 
quero! Meu irmão tem cabelo branco, meu irmão tá ficando 
careca [risos]! 

ACM – Mas por que aconteceria isso com a Dorsal? Você 
vê um show atual do Aerosmith e é uma energia fodida!

CARLOS – Mas eles, pelo menos, se tratam. Que nem os 
Rolling Stones, os caras malham pra fazer show. O cara 
tem uma coisa profissional. O Ozzy tá caindo aos pedaços, 
mas ele malha porque faz parte do show. O show não é só 
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subir no palco. Tem que tomar um monte de remédio, tem 
que  ter  acompanhamento  médico...  Você  viu  o  Joey 
Ramone antes de morrer de cabelo branco? Não, porque é 
tudo marketing, o cara pinta. Tu já viu o Lemmy de cabelo 
branco? Tem 60 anos, já viu ele de cabelo branco? Então, 
isso é parte do show business, você tem que dar sonho 
pras pessoas, mas tem um limite pra tu dar sonho. Agora, 
também pegar um monte de enjeitados, barrigudos...  Pô, 
não  dá,  eu  não  agüento  ver  isso,  não.  Não  tem  esse 
negócio do Celtic Frost, fica ano após ano “vai voltar, não 
vai voltar”...

ACM – Então,  a  dificuldade  seria  arrumar  os caras  que 
estivessem  que  nem  você,  que  tivessem  passado  pela 
banda e que topassem fazer a parada...

CARLOS  –  Eu  não  posso  fazer  isso  com  moleque, 
entendeu? Seria imoral.

RF – De repente,  um show de lançamento  no Rio,  com 
esse batera que gravou...

CARLOS – Pára de sonhar [risos]...

FSF – Tá enterrado.

CARLOS – Tá. Pra me tirar de casa, tu tem que me dar 
motivo.  Me  dá  um  apartamento...  Faz  igual  Playboy. 
Playboy  é  ótimo.  A  Adriane  Galisteu  não  era  nada,  o 
passado  dela  era  ser  namorada  do  Senna,  tanto  que  a 
família  dele não deixou ela ir  no enterro,  foi  só a Xuxa, 
porque a Xuxa era mais gente boa. Pra Adriane Galisteu, 
que  era  namorada  do  Senna,  a  Playboy  ofereceu  uma 
cobertura em São Paulo e mais um cachê. Quem que não 
vai abrir as pernas, me diz? O cara chega pra você aqui, 
hoje, você tá todo fodido, ganhando pouco: “Te dou uma 
cobertura onde você quiser e mais uma grana.” Comigo, a 
mesma coisa. Você quer o Dorsal  de volta? Me dá uma 
cobertura. A gente tem que transformar as coisas no que 
elas são. Eu quero o respeito agora que nunca me deram 
antes. Não te falei que eu passei a vida inteira tocando por 
cem  reais?  Eu  tenho  noção  de  quanto  é  o  cachê  das 
bandas agora, eu sei porque eu conheço produtores e eles 
me contam tudo. É um universo completamente diferente.
 
RF – Mas teve um momento em que o Dorsal estava pra 
virar  banda  grande  também.
CARLOS – Quando ia virar banda grande teve a moda de 
cover em São Paulo...

RF – Foi um pouquinho depois do Dividir...  Você fizeram 
até uma versão [desse disco] em inglês.

CARLOS – Naquele momento ia, porque a gente tinha um 
contrato quase fechado com a SPV pra lançar o disco lá 
[no exterior] e fazer uma turnê na Europa. E furou. Não era 
pra ser.  Esse negócio,  essa teoria de a Dorsal  ser  uma 
banda  injustiçada...  Cara,  foda-se  essa  porra!  Não 
aconteceu  de um jeito,  economicamente  não  aconteceu. 
Mas  aconteceu.  Se  eu  estou  aqui,  vinte  anos  depois, 
falando sobre isso, é porque deu certo. Eu te garanto que, 
daqui a vinte anos, se tiver uma regravação – eu não vou 
ficar  falando  nome  de  banda  porque  é  desagradável, 
antiético –, e vai ter regravação das bandas do Brasil, óbvio 
que vai ter, e quando vierem os discursos, tu vai ter 100% 
de chance de ter mais mentira nesta mesa do que verdade. 
Porque eu vi como a coisa aconteceu,  é só mentira.  As 
pessoas mentem descaradamente pra vender uma imagem 
do que elas não são, pra vender uma coisa que não existe. 
Um  cara  me  parou  outro  dia:  “Carlos,  e  os  anos  80?” 
Caralho,  eles  estão  vinte  anos atrás,  cara,  esquece isso 
[risos]! “E o Venom?” O Venom era uma bosta, rapaz, pára 
com esse negócio, pára de sonhar, aquele show foi horrível 
[mais risos]. O Venom era uma banda horrível.

FSF – E o solo de baixo [no show do Venom no Brasil]?

CARLOS – O solo de baixo, o molho de chaves voando na 
cara do Cronos, todo mundo puto. Eu lembro disso como 

se fosse ontem, o cara revoltado: “Caralho, essa banda é 
uma merda!” Ainda mais no Rio, que só tinha radical, eram 
quinze mil radicais. Tu deve lembrar desse negócio [para 
FSF],  voava tênis, sapato, na cara do Cronos. E quando 
chegou o show de São Paulo tinha uma rede na frente do 
palco, tu lembra [risos]?

ACM  –  Parece  aquele  negócio  que  você  vê  em  filme, 
aqueles “bares-poeira” nos Estados Unidos que têm uma 
tela na frente do palco pra proteger a banda caso o pau 
estoure na platéia...

CARLOS – Coisa de Texas [risos].

RF  –  Isso  é  emblemático  da  época,  porque  era  uma 
desinformação  total.  Eu  me  lembro  de  quando  veio  o 
Exumer aqui. O que era o Exumer? Mas chegou aqui e foi 
um furor.

Carlos – Exatamente. Então, o que acontece? Esse disco 
não é uma regravação, esse é um disco novo, é um disco 
com um pé no passado, mas é um disco novo. Este disco é 
muito  melhor  do  que o  disco  original,  é  um disco  muito 
mais violento, ele é muito mais agressivo, tecnicamente é 
muito  melhor,  a  gente  está  tocando  muito  melhor.  Você 
pega qualquer disco aí, quantas horas de estúdio os caras 
não  receberam pra  consertar  os  erros?  Porra,  eu  estou 
sendo  honesto  com  vocês.  Isso  é  business,  isso  é 
marketing. Eu me atenho à minha filosofia de vida: “Vamos 
gravar esse disco com a mesma raça que a gente tinha, 
não  vamos  ficar  contando  história  pra  ninguém, 
consertando nada no Pro-Tools, não vamos acertar porra 
nenhuma, é o que é.” Esse ficou um disco lindo, eu tenho 
prazer de escutar, eu escuto esse disco direto, cada vez 
que eu escuto, eu me surpreendo.

RF – Esse você não esperou seis meses pra ouvir.

CARLOS – Não.  Eu escutei  e  falei:  “Cara,  esse disco é 
bom mesmo [risos].” Ou seja, não é comum acontecer isso, 
eu  me  recuso  a  escutar  qualquer  disco  do  Dorsal,  não 
consigo. E sabe por quê? Porque eu sou muito emotivo. Na 
hora  em que  eu  escuto  um  disco  antigo  do  Dorsal,  eu 
lembro de tudo: das minhas namoradas, dos meus amigos, 
dos desafetos, dos shows... O meu grande mal é pensar 24 
horas sem parar, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dores 
lancinantes de cabeça o dia inteiro, eu não durmo bem, eu 
não consigo dormir, eu acordo seis, oito vezes durante a 
noite, eu nunca dormi na minha vida. A cabeça fica desse 
tamanho. Então, o que acontece? Eu estou com 40 anos, 
viver 40 anos desse jeito é horrível,  eu podia até ir  num 
médico, mas eu sei que meu problema não é bem médico, 
é espiritual,  é a minha alma, ela está em conflito  eterno 
com as coisas, eu estou brigando com tudo o tempo inteiro, 
não  tem  paz,  entendeu?  E  a  minha  paz  eu  tenho  que 
arrumar de algum jeito, porque senão eu fico louco. E isso 
é um jeito de eu encontrar meu caminho pra ter paz, de 
acertar  as  contas  com todo mundo.  Aí,  pra  que eu vou 
fazer força pra mudar uma situação dessas? Se você me 
der 30 mil dólares pra fazer um disco, eu gasto no máximo 
mil  dólares,  embolso  29  mil  e  já  tenho  uma  vida  bem 
melhor.

ACM – Vinte anos mexem com um monte de coisas em 
uma pessoa, a gente muda em muitos aspectos, até passa 
a  pensar  de  forma  diferente.  Essas  letras  que  você 
escreveu há vinte  anos: você concorda exatamente  com 
elas, palavra por palavra? Você não mudaria nada hoje?

CARLOS – Por isso que eu não gravei PCD, essa eu não 
gravaria porque é muito agressiva.

ACM – Nas demais você não mudaria uma frase sequer?

CARLOS – Não.  É perfeito.  Você vê [folheia  o encarte]: 
HTLV-3. Hoje em dia, se você for em sites de conspiração, 
acham que isso não existe, que é um mito. E é a primeira 
detecção do vírus da AIDS, é uma coisa atual. 
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ACM – Mas eu não estou perguntando se é atual, mas sim 
se as suas idéias ainda são as mesmas.

CARLOS – Lógico que sim. Olha aqui, Álcool: o cara que 
bebe, alcoólatra, só fazendo merda na vida. O que mudou 
nisso daqui? Depressão Suicida: isso aqui era pra mim, de 
tanta  depressão  que  eu  tinha.  Eu  tenho  depressão  e 
ansiedade. Mistura essas duas coisas com dor de cabeça e 
mais um intelectualismo, lê livro o dia inteiro e um princípio 

mezzo religioso e você vai ter uma bomba atômica prestes 
a  estourar  o  dia  inteiro.  Vorkuta,  Joseph  Mengele, 
Guerrilha... Essa é a guerrilha do Araguaia, um monte de 
livro que eu li sobre isso. Você vê: vergonha, José Genoíno 
no governo. Vergonha. Inveja: que era o que a gente sofria 
já naquele momento no Rio. Morte Aos Falsos era sobre a 
legião  de  puxa-sacos  que  me  virou  as  costas  no  Rio 
naquele  período.  Eu lembro  de  todo mundo,  quando  eu 
ouço, eu lembro de todo mundo pra quem eu fiz cada letra.

DORSAL ATLÂNTICA
Na íntegra e sem cortes - parte 3

FSF – E Velhice? Era você se projetando?

CARLOS – Era a minha avó, que eu vi envelhecer. Minha avó foi morar 
em casa com a gente, ela já estava abandonada. Ela morou no quarto 
de empregada, porque ela não tinha onde morar, e eu vi minha avó ficar 
senil, com Mal de Alzheimer, gritando. Vocês devem ter na família ou já 
ouviram  falar  ou  vão  acabar  vivendo  isso:  alguém  de  quem  vocês 
gostam  muito  ter  Mal  de  Alzheimer.  Vocês  vão  ver  como  é  que  é. 
Terrível. A pessoa urina, defeca o dia inteiro, grita de dor, de raiva, não 
reconhece mais ninguém...  E eu vi minha avó viver isso, vi  meu avô 
viver  isso.  Vi  meu  avô me  esquecer,  eu  entrar  na  casa  dele  e  ele 
perguntar: “Quem é essa menina aqui?” Eu tô vendo minha mãe ficar 
com Mal de Alzheimer agora... Então, quer dizer, é duro, mas é uma 
música que eu fiz quando tinha, sei lá, 20 anos de idade. Eu tinha uma 
sensibilidade muito grande, é a mesma sensibilidade que eu tenho hoje, 
e eu vi uma coisa à minha volta e queria traduzir. 

FSF – Sabe que, por causa dessa música, eu consegui um patrocínio 
da  Antarctica  para  levar  vocês  em  88  pra  tocar  em  Belém?
CARLOS – Que ótimo! O cara gostou da letra?

FSF – Ficou emocionado, ele ficou tocado pela letra. E eu consegui o 
patrocínio da Antarctica por causa dessa música.

CARLOS – Tu lembrou disso agora?

FSF – Lembrei agora. 

RF – Por isso que você não tentou o Sarcófago [risos]!

CARLOS – Agora, é duro pra mim ter visto minha avó com 
Mal de Alzheimer, meu avô, e minha mãe agora. É duro, 
mas minha vida tem que continuar. É uma parte de mim 
que está sendo arrancada. Gente, minha mãe é a pessoa 
que eu mais amo na minha vida. Ver minha mãe doente é 
horrível, é horrível, eu choro todo dia. Levanto: “Tem que 
trabalhar, Carlos, tem que botar a cabeça no lugar.” O que 
eu  vou  fazer?  Brigas  de  família,  minha  família  toda 
brigada...

FSF – Imagino que alivia transformar isso em arte.

CARLOS – Lógico, é o único jeito de você não se dar um 
teco na cabeça. A arte te salva.

RF – Mas está tudo canalizado pro Mustang hoje?

CARLOS – E pro Usina [Le Blond, banda funk que Carlos 
também mantém].  Tá tudo canalizado.  Pra  eu  conseguir 
sobreviver. Olha só: eu tomei uma decisão uma vez que eu 
não tinha noção que ia mudar tanto a minha vida: eu não 
quis trabalhar [risos]. Um momento crucial em que eu falei: 
“Eu não quero trabalhar. Porque, se eu trabalhar, eu não 

vou ter tempo de criar.” Porque você tá cansado de saber 
que é a lei do menor esforço: a banda vira hobbie. Tudo 
vira hobbie: jogo de futebol, pelada com os amigos. Eu não 
queria isso pra mim. Então, eu paguei o preço de não ter 
trabalhado.  Trabalhei  seis  meses  da  minha  vida  numa 
agência  de  publicidade.  Fui  trabalhar  na  agência,  fiquei 
seis  meses,  vi  como é  que  era,  pedi  demissão,  eu  não 
agüentei. Falei: “Caralho, eu não agüento essa porra, isso 
é muito ruim.” Então, o que eu fiz? Eu vivo de música há 
vinte anos. Mal, mas eu vivo fazendo o que eu quero. E o 
que pode acontecer  mais,  o  que  pode dar  errado? Não 
ganhar dinheiro é comum, é normal. Foda-se.

ACM – Já se acostumou, já sabe se virar.

CARLOS – Já. Dar errado é não fazer. E tem coisas que 
são boas. Então, você tem que abrir mão de mulher, tem 
que abrir mão de família, tem que abrir mão de namorada. 
Eu lembro de uma história muito engraçada. O Sepultura 
foi abrir pro Ramones, aí o Bibica [roadie do Sepultura] me 
ligou: “O Max falou pra te dar um ingresso pra ir no show.” 
“Mas  eu  estou  com  minha  namorada,  ela  é  chata  pra 
caralho, porra, se eu não levar ela junto ela vai terminar 
comigo, vai ser foda.”

RF – Pra ver o Ramones, termina [risos]...

CARLOS – Olha só o que eu vou te falar, tu vai querer me 
dar porrada [mais risos]. Aí ele falou: “Só tem um.” “Não 
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posso, bicho, tenho que ir junto com ela, cara. Me dá dois 
aí.”  Ele falou: “É um e acabou.” “Então, eu não vou .” E 
depois o cara [Joey Ramone] morreu! Caralho, e eu não vi 
o show! Resultado: a filha da puta logo depois me pôs um 
chifre [muitos risos]! Sou um babaca. Hoje em dia, se tem 
que  ver  um  show:  “Me  desculpe,  tu  vai  ficar  em casa.” 
Aliás, eu lamento não ter ido ver o Iggy Pop, acho que era 
na turnê do Brick By Brick...

ACM – Foi um puta show.

CARLOS – Eu tenho em VHS, que passou na TV Cultura e 
eu gravei, mas eu lamento não ter ido.

ACM – Aqui em São Paulo, foi num domingo à noite.

CARLOS – Ah, e tem outra:  eu lamento não ter  visto o 
Night Of The Guitars, com o cara do Mountain.

ACM – Leslie West.

CARLOS – Isso,  mais  o  Jan Akkerman e  os dois  caras 
originais  do  Wishbone Ash.  Meu irmão viu essa porra  e 
falou: “Cara, nunca vi um cara fazer tanto barulho. Estava 
muito alto, tosco pra caralho!” Falei: “Então, o show deve 
ter  sido  ótimo  [risos].”  Ou  seja,  como  jornalista,  eu  não 
pago  ingresso  de  shows  já  há  quinze  anos,  eu  nunca 
paguei ingresso de show na minha vida. Eu entro em tudo, 
porque é pra trabalhar. E quando não é pra trabalhar, eu 
arrumo um jeito de entrar. Você conhece todo mundo, já 
entra, não precisa nem de credencial mais, né? Mas aí tem 
show que já não vou, não adianta. Eu te juro, isso não é 
babaquice  da  minha  parte:  se  você  botar  um  show  do 
Slayer do lado da minha casa, eu não vou nem de graça, 
porque isso já me incomoda, já me dói, já me machuca.

ACM – De que forma?

CARLOS – Está preso a uma época na minha cabeça e eu 
não quero mais.

ACM – O Anthrax não? Porque você foi no show...

CARLOS  –  Fui  mezzo  pra  trabalhar  e  mezzo  por 
curiosidade. E não vi o show todo, na quarta música eu saí, 
estava ridículo. Aquilo lá estava patético. Eu vou te falar: é 
pessoal.  E  agora  voltou  com  o  Joey  Belladonna...  Só 
lamento. O WASP: eu tava doido pra ver o WASP, mas já 
sabia que ia ser patético. Aí, eu fiquei com febre, acabou 
que  eu não vi  mesmo,  beleza.  Menos  mal.  A  febre  me 
impediu de ter visto o que eu li e o que me contaram...

FSF – O que acontece é que a gente recebe tanta coisa, 
tanta porcaria, que quando pega um Anthrax ou um Slayer 
é o máximo.

CARLOS – Concordo com você.  Quando  eu recebi,  por 
exemplo, o disco de covers do Rush,  eu particularmente 
adorei. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu achava 
todos os discos do Rush uma bosta, do Moving Pictures até 
o último, não gostava de nenhum. E eu adorei o disco de 
covers [de regravações, na verdade] do Anthrax. Então, pra 
mim, gravar as músicas velhas, beleza. Mas é uma questão 
pessoal: eu não entro num show do Anthrax, eu não boto o 
pé em show de hardcore. Aí,  eu vou te dar um exemplo, 
quando eu gravei o Straight... Aquela história que está no 
livro, que eu liguei de um orelhão espírita lá da Inglaterra. O 
orelhão  já  estava dando linha,  era  daqueles  de  casinha 
[risos]. Aí, eu liguei pro Rat, do Varukers: “Como é que tu 
tem meu telefone?” “Foi um amigo meu, ele encontrou você 
em Nova York e pegou seu telefone. Pô, vamos fazer uma 
participação no disco.” Porque eu chamei pra ir o cara do... 
Esqueci  o  nome  daquela  banda,  de  uma  banda  crust 
inglesa  [é  o  Extreme  Noise  Terror]...  Filha  da  puta  me 
cobrou a grana da gasolina [risos]...  Tá no livro,  eu não 
lembro, mas eu adorava a banda. Falei: “Caralho, ele tem 
que gravar uma música com a gente.” Mas o cara falou: 
“Ah, é muito longe esse estúdio, é na casa do caralho, eu 
quero a grana da gasolina.” Falei: “Pô, bicho, a gente tá no 

maior perrengue, não tem grana de gasolina.” “Ah, então 
não vou. Acabei de arrumar um emprego agora, porque eu 
vivi quinze anos do seguro-desemprego, então, eu não vou 
deixar de trabalhar pra fazer voz.” Tudo bem: liguei pro Rat 
e ele: “Tudo bem, tô indo aí.”  Aí ele pegou um trem, ele 
morava longe pra caralho, chegou lá no estúdio, eu falei: 
“Tem essas duas músicas, você quer gravar qual?.” Aí ele 
escolheu,  gravou,  escreveu  a  letra  na  hora,  botou  a 
música,  ótimo,  lindo...  Aí,  dá  um ano  e  me  chega  pelo 
correio  um  disco  do  Varukers  com  a  mesma  música 
gravada, mas com outro  ritmo.  E esse disco foi  lançado 
aqui no Brasil pelo Boka [batera do Ratos de Porão]. Aí, ele 
[Rat] não me deu crédito, ele tirou a música, que é minha, e 
botou a música dele. Eu falei: “Ah, beleza, normal...” Aí, o 
Varukers veio tocar pela primeira vez aqui no Brasil e foi o 
Boka também quem trouxe,  porque eles tocaram lá  fora 
com  o  Ratos.  Quando  ele  chegou  no  Rio,  a  primeira 
pergunta que ele fez pro Boka: “Cadê o Carlos? Porque eu 
queria ver ele e tal...” Aí, o Boka falou: “Ih, ele tá numa fase 
muito  louca [risos]...  Acho que ele não vai  vir,  não...”  O 
resultado  é  esse.  Todo  mundo  interpreta:  é  fase  muito 
louca [mais risos]. Eu não entro em show de hardcore, eu 
cansei de ver briga...

RF – Mas não tem mais tantas...

CARLOS – Aqui [em SP]. O Ratos de Porão tocou no Circo 
Voador há um mês e o pau comeu. Eram garotos de 15 
anos que não viveram o Ratos na época e o pau comeu. 
Tem almas da cidade que não morrem. Se no Rio o pau 
comeu sempre,  vai  comer  sempre;  se  aqui  sempre  teve 
uma elite comprando disco de metal, vai comprar sempre; 
se em Belo Horizonte o povo vive na cachaça, vai viver 
sempre. É um estigma.

RF – A pior briga em show que eu vi na minha vida foi num 
show do Titãs, em Santo André...

CARLOS – Eu também já  vi  o  pau comer  na  época do 
Cabeça Dinossauro.

RF – Exatamente essa época,  eles estavam tocando no 
Rock In Rua...

CARLOS – ...e tu viu o pau estancar. 

RF – Show era de graça, careca pra cacete...

CARLOS – E tu acha que quem bateu?

RF – Ah, não sei.

CARLOS – Playboy que luta misturado com punk.
 
RF  –  Aquela  era  a  época  dos  Carniças,  dos  Punks  da 
Cidade, aquela porra que tinha aqui na época.

CARLOS – Então,  não é ridículo? Antes desse show do 
Motörhead o pau comeu, mas só era playboy, lutador de 
jiu-jitsu,  que  é  um  fenômeno  carioca.  São  fenômenos 
localizados.

RF – Mas hoje você vai num show do GBH, você vai no 
show do Discharge, você vai no show do Exploited e não 
acontece nada.

CARLOS – Eu te garanto que no Rio come o pau em todos 
eles.

RF – Assim, podem acontecer eventuais desavenças, mas 
não existe  mais  aquele  negócio  de  cara  que  vai  com o 
intuito de a gangue dele brigar com a gangue do outro.

CARLOS  –  Quando  teve  o  show  do  Venom,  aquele 
negócio  da  roda  era  apenas  um  elemento.  O  que  me 
encheu  o  saco  do  movimento  foram  as  brigas  e  a 
cabecinha. O povo não estudava, não queria crescer, não 
queria  fazer  nada.  Então,  me  encheu  o  saco,  pô.  Não 
agüentei  mais,  um  ano  pra  mim  daquilo  foi  suficiente. 
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Porque as coisas, como eu te falei, eram muito rápidas. Em 
85,  nós  éramos  umas  crianças  tentando  fazer  um 
movimento. O público era de amigos, como é com qualquer 
banda  que  começa,  era  só  amigo.  Então,  a  gente  ria, 
brincava, o que está muito claro no Pelagodiscus...  e no 
Ultimatum Outtakes, era uma festa de amigos. Aí,  os fãs 
fanáticos surgiram a partir  do Antes Do Fim, que já  não 
eram mais os nossos amigos, eram nossos fãs. Em 87, já 
eram as pessoas virando as costas pra gente. Ou seja, era 
muito  rápido.  Em 90/91,  no  Circo  Voador,  tem até  uma 
resenha  disso  na  Brigade  na  época,  a  gente  estava 
lançando o Musical Guide..., tinha um monte de carecas – 
e no Rio os carecas eram da Baixada Fluminense ou de 
Nova Iguaçu, que é Niterói. Eles subiam no palco o tempo 
inteiro pra tentar me enfiar porrada, pra azarar o show. Aí, 
eu perguntava: “Por que vocês querem subir?” “Ah, porque 
você  é  famoso  e  todo  mundo  que  é  famoso  tem  que 
apanhar.” E, depois de meia hora, eu tentando tocar e não 
conseguindo,  eu  larguei  a  guitarra  e  fui  embora.  Estava 
tudo me enchendo o saco. Eu não sou Deus, eu não tenho 
que pagar conta de nada, eu não tenho responsabilidade 
de nada. Eu só fiz arte, eu só fiz minha arte. Agora, por que 
ela tem que ser amada desse jeito ou odiada? Por que me 
escolheram pra isso? A culpa é minha. Porque eu comecei 
essa porra de algum jeito e essa merda eu que fiz. É igual 
relacionamento:  eu  já  tive  vinte  relacionamentos,  me 
separei de todas, todas vão falar mal de mim. Só posso ser 
eu o errado [risos]... Eu não acho culpa delas também, só 
posso ser eu...

FSF – E aqueles fãs dos anos 80, como aquele do interior 
que deu o nome do filho dele de Carlos Vândalo?

CARLOS –  Estão  todos  vivos até  hoje  e  todos  eles  se 
comunicam comigo.

FSF – Até hoje?

CARLOS – Até hoje, por e-mail. Todos eles. Tem uns que 
ficaram muito putos comigo quando eu fundei o Usina e o 
Mustang. Me mandaram umas cartas, assim...

ACM – Traidor?

CARLOS – Não, é diferente, por exemplo, do Gordo. Ele é 
traidor. Eles me culpam por ter sido um pai que abandonou 
o filho.

ACM – Se sentiram desamparados.

CARLOS – Desamparados. Eu aprendi até essa depois de 
alguns anos: eu era pai e não sabia [risos]. Então, eles me 
culpam de ter abandonado. É como ter um filho e jogar na 
porta do hospital.

RF – Como é a sensação de você perder o controle sobre 
algo que você fazia?

CARLOS – É horrível, é horrível. É um monstro. Você viu o 
filme  Frankenstein  dez  milhões  de  vezes,  em  que  o 
monstro  se  volta  contra  o  criador.  Eu  me  senti  o  cara 
construindo o monstro, dando vida, pegando os pedaços 
de  carne  e  juntando,  e,  de  repente,  vendo  aquela 
montoeira de carne se voltar contra mim. Aí, me acusaram 
de  tudo.  É  escroto.  Só  que  acontece,  como eu  falei  no 
show do Circo, o tempo vai me dar razão.

FSF – Você foi levado, de uma certa forma, a uma posição 
de messias que você não queria.

CARLOS  –  Eu  nunca  pensei,  não  é  nem  questão  de 
querer, me empurraram pra ser, porque não tinha ninguém 
pra ser,  entendeu? Era o Tancredo Neves. Fizeram isso 
com  ele.  O  Tancredo  não  ia  ser  um  bom  presidente, 
qualquer um que estude história e tal vai ver que Tancredo 
não ia ser um bom presidente. Foi só morrer que virou John 
Lennon. John Lennon era um sujeito que mijava em sacos, 
enchia de mijo e tacava nas freiras quando eles estavam 
em Hamburgo. Xingava, fazia um pau entrando na bunda 

de Cristo, John Lennon foi o primeiro, ele estava à frente 
da sua época. Ele era herege, fazia tudo isso. Aí, quando 
ele morre,  pegam aquela foto dele do “Álbum Branco” e 
estampam  do  lado  de  Guevara  e  de  Jesus.  É  bizarro, 
entendeu?  É  bizarro.  Então,  as  pessoas  querem  te 
transformar  em Getúlio  Vargas,  em John Lennon,  Jesus 
Cristo  e  tal.  Quando  eu  vi,  era  Carlos  Vândalo,  John 
Lennon,  Che  Guevara...  Me  botaram  nesse  lugar  e  eu 
gostei, porque, se não tivesse gostado, tinha saído de cena 
e  parado  de  querer  levantar  bandeira.  Aí,  começou  a 
levantar  bandeira,  eu  estava  gostando,  estava  achando 
ótimo...

ACM – Você chegou a se assustar quando percebeu isso?

CARLOS – Eu assustei  quando vi o nível  de violência a 
que o negócio tinha chegado no Rio. Aí, sim, eu comecei a 
me assustar,  porque vi que aquilo  ia dar merda, morte... 
Não chegou a dar, mas ia dar. Na faculdade, eu estudei 
jornalismo,  na  minha  sala  tinha  um  guitarrista  de  uma 
banda alternativa do Rio, Hojerizah. Era o Flávio. O Flávio 
ficou esquizofrênico. Ele teve um problema e até hoje ele é 
esquizofrênico,  ele  fala  completamente  maluco.  Nessa 
minha sala tinha um outro cara que tinha um programa na 
rádio Fluminense de heavy e que hoje mora nos Estados 
Unidos. Nessa mesma sala tinha o Tony Platão, que tem a 
carreira solo dele e hoje tem um programa na rádio Cidade 
do  Rio,  em  que  ele  fala  sobre  futebol.  Então,  aquelas 
pessoas  que  estavam  na  minha  sala,  hoje,  ou  são 
formadores de opinião ou loucos [risos].

ACM – E você, é os dois [mais risos]?

CARLOS – É, louco e formador de opinião, ou seja, é isso 
que você ganha depois desse tempo todo, são vinte anos. 
E cada um faz o que quiser com os vinte anos, cada um faz 
o que quiser com isso. Eu não tinha noção que a coisa... 
Era uma época muito nova, tudo era muito recente: acabou 
a ditadura, todo mundo cheio de esperança, foi a única vez 
que eu vi essa esperança, esse “caralho, o Brasil gigante!” 
Como quando o Lula foi eleito, aquela energia, e você vê o 
que acontece: voltaram-se contra o Lula. Transformaram o 
Lula num bastião da moralidade,  o PT era  o bastião  da 
moralidade,  o  único  partido  justo  do  país.  O  Lula  está 
vivendo hoje o que eu vivi há vinte anos, igualzinho. Ele 
fundou um partido e o partido todo botou na bunda dele, de 
verde e amarelo, ou não, de vermelho... Botou na bunda 
dele.  Resultado:  o  que  você  acha  que  deve  estar  se 
passando no coração dele,  por  exemplo? Ele deve estar 
acabado. Só que ele não demonstra.  Ele foi esfaqueado 
homericamente pelas costas. E hoje ele tem uma missão 
incrível, que é fazer ressuscitar os mortos: o PT. Acabaram 
com o PT. Cuspiram na bandeira. Foi a mesma coisa: na 
hora  em  que  eu  vi  aquela  coisa  se  transformar  num 
monstro, era o tempo de sair fora. Na hora que eu vi que a 
Dorsal, na hora que fez o Straight, tocou no Monsters Of 
Rock...  E  olha  que  o  Monsters  Of  Rock  foi  uma  coisa 
mística,  hein.  Foi  uma coisa  mística  porque tinham feito 
aquele abaixo assinado da Brigade, da Metal Head, 30 mil 
assinaturas. E eram 30 mil assinaturas mesmo, que eu vi. 
Todo mundo, eu te garanto, vai ficar assinando a mãe, o 
papagaio,  o cachorro,  vai mentir,  vai fazer  um monte de 
merda,  porque isso  é tudo mentira.  Me diga  uma banda 
independente no Brasil que conseguiu 30 mil assinaturas. 
Isso não existe. Aquilo era o final de uma época, era o final 
de um mundo mágico que morreu. Eu peguei aquelas 30 
mil assinaturas e minha empresária levou na produtora e 
fizeram ela esperar seis horas. Não atenderam. Largaram 
aquilo ali. Isso foi em 1996. Demorou dois anos.

FSF – Aí, ligaram pra Brigade pra saber se era verdade.

CARLOS – Dois anos depois! O festival foi cancelado em 
97, aí, ele [o produtor do festival] ligou. Quando encaixaram 
a gente, o Korzus já estava no festival. E ele, quando ligou, 
falou o seguinte: “Olha, o festival já está fechado. Eu vou 
colocar porque eu fiquei sensibilizado pelas assinaturas, só 
que  vocês  vão  ter  que  começar  antes  de  o  festival 
começar. Se vira, passa o som lá, combina com o Korzus.” 
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O que aconteceu? Tinha a passagem de som e o Korzus a 
tomou inteira e não deixou a gente passar o som. Tinha 
quinze minutos pra cada banda passar o som, o Korzus 
passou trinta.  Essa história eu já  vivi. Já vivi isso com o 
Raimundos. A gente ia abrir um show do Raimundos, uma 
hora pras duas bandas,  o Raimundos tocou uma hora e 
meia e a gente não tocou, isso é a coisa mais normal do 
mundo. Aí,  o  Korzus fez isso,  quando a gente  foi  tentar 
passar o som, abriram o portão. Aí, eu falei: “Esse show, 
realmente, é o final de uma era, tem que parar agora, eu 
estou de saco cheio disso tudo.” Sabe essa concorrência 
desleal e infantil?
 
RF – Logo o Korzus fazer isso, as duas bandas da mesma 
época...

CARLOS  –  Mas  o  Korzus  lidava  deslealmente  com  as 
coisas. Eu lembro muito  de um show que a gente  tinha 
feito...  É  uma  história  que  está  no  livro,  a  abertura  do 
Kreator no Rio. Como é o nome do baixista [do Korzus]?
RF – Dick.

CARLOS – Ele leu isso no livro e veio me falar outro dia: 
“Carlão,  sacanagem  você  contar  isso.”  Eu  falei: 
“Sacanagem foi  vocês terem feito  isso [risos]...”  A gente 
paga  o  preço  do  que  faz,  né?  O que  acontece?  Era  o 
Korzus e o Dorsal  pra abrir  o Kreator.  Então, o produtor 
falou pra eles: “Cara, a situação é a seguinte: o Korzus vai 
primeiro e o Dorsal depois. Porque o Dorsal é muito maior 
que vocês, não adianta.” Caralho, foi falar isso pro Silvio... 
Eu vi a briga. Talvez eles não saibam que eu estava do 
lado da porta do escritório. E falaram pra eles: “Se vocês 
quiserem vai ser assim, se não quiser, vai embora. É assim 
e  acabou!”  Estavam na reunião  o  Pompeu,  o  Silvio  e  o 
Dick. Aí, quando eles viraram a esquina, eu estava lá na 
esquina, eles falaram: “Pô, Carlão, estamos lá negociando, 
está tudo fechado, porque, sabe como é, a gente é mais 
forte em São Paulo,  aí  a gente faz um acordo de vocês 
tocarem em São Paulo.”  Estavam criando essa fantasia. 
Quando  eles  chegaram,  chegaram  atrasados.  Então,  a 
produção  botou  umas quentinhas  pra  gente  comer,  mas 
que estavam meio frias porque eles chegaram duas horas 
atrasados. Eu nunca na minha vida, na minha carreira, eu 
cuspi em quem quer que fosse. Eu já fiquei muito puto com 
um monte de produtor botando na minha bunda, mas tenho 
consciência de que ninguém tem nada com isso. Eu vi bem 
essa  cena.  Estava  a  mesa,  antes  do  show,  com  as 
quentinhas frias. Aí,  se está fria, não come, então. Pede 
pra alguém esquentar, se coça. Artista não é Deus, artista 
come, caga,  mija,  fede, tudo igual,  foda-se.  Pegaram as 
quentinhas  e,  quando  foram  comer,  estavam  frias:  “Ah, 
Carlão,  isso aqui  é a maior  merda!” Pegaram a mesa e 
jogaram toda a comida no chão. Então, eu estou te falando, 
eles sempre foram assim. 

RF  –  Você  acha  que  foi  deliberado  esse  negócio  do 
Monsters?

CARLOS – Não é questão de ser deliberado, não quero 
pensar nisso, eu só estou te falando que é assim mesmo, 
não existe essa história  de amizade. Ah, as bandas dos 
anos 80 eram muito amigas... Isso não existe. A gente era 
amigo do Azul  Limão, amigo do Metalmorphose até eles 
virarem  farofa  totalmente  e  aí  se  afastaram  da  gente 
porque achavam que não podiam mais andar com a gente. 
Normal, pô, normal. A gente nunca foi amigo de ninguém 
do Korzus, não, isso não existe. A gente era mais chegado 
mesmo no pessoal  do Overdose,  do Sepultura...  E tinha 
esse negócio: se a gente ficasse na casa do Cláudio, ele 
não  queria  que  a  gente  falasse  com  o  Max.  Aí,  ficava 
assim: “Você não pode falar com o Max porque o cara é 
idiota.”  Aí,  quando  chegava  no  Max,  ele  falava  mal  do 
Cláudio pra caralho: “Pô, tu fica na casa daquele playboy, 
burguês, filha da puta!” Falei: “Parem com isso, crianças, 
vocês são muito infantis,  parem com isso.”  Resultado:  é 
assim que a vida é.

RF – Você tem contato com o Max ainda?

CARLOS – Parei de ter. Mas, se eu quiser ter, é só ligar 
pra casa dele. Mas eu lá vou gastar interurbano? Pra falar 
o  que  com  ele?  Ele  já  deve  estar  sabendo  do  disco... 
Ontem, um cara me ligou de São Francisco. Um brasileiro, 
encheu  o  saco  de  viver  no  Rio  e  aí  foi  viver  em  São 
Francisco. Aí,  ele ligou, eu falei: “Pô, cara, por que tu tá 
ligando  de  São  Francisco?”  Ele:  “Caralho,  o  Antes  Do 
Fim!!!  Caralho,  saiu,  me  manda  essa  porra  de  qualquer 
jeito!” Então, quer dizer,  as pessoas estão perdidas pelo 
mundo, mas têm um elo, a gente tem um elo emocional, 
sabe? O disco foi muito importante e é importante. Agora, o 
Max , quando souber disso, também ele vai chorar, cara. 
Ele cansou de me falar que a turnê toda do Roots...

RF – Na do Roots ele vestiu a camiseta [do Dorsal].

CARLOS – É, no Roots ele disse que em cada show ele 
pegava a fita do Antes Do Fim e escutava. Antes de cada 
show, porque ele disse que só entrava no palco depois de 
escutar o Antes Do Fim, porque ele disse que aquilo dava 
energia  pra  ele  ter  disposição  de  tocar.  Eu  disse: 
“Obrigado,  estou  muito  emocionado [risos].”  Não dá,  né, 
pô, ninguém merece...  Então, a gente tem um monte de 
história  pra  contar.  Não  existe  essa  história  de  maior, 
melhor, pior. Você é um ser humano, você faz as coisas, 
erra, acerta e tal. Como eu te falei: essa história do negócio 
das quentinhas na abertura do Kreator, aí, ele [Dick] vem 
me cobrar depois: “Por que tu contou?” Porque é verdade, 
se fosse mentira eu não tinha dito.  Você faz a tua, você 
tem que pagar por ela. Ou seja, as bandas vão te contar 
um monte  de  história  aqui,  sempre  com aquela  história, 
aquela conversa...  Jornalista é muito chato, eu sei  disso 
porque...

ACM – A gente ganha pra isso, pra ser chato [risos].

CARLOS – É, mas tem uma hora em que o dinheiro não 
está pagando certas coisas, não. Aí, tu faz a pergunta, o 
maluco  responde  assim:  “  Ah,  tá  além  das  minhas 
expectativas.” Caralho, quando começa a falar “além das 
minhas  expectativas”  dá  vontade de desligar  o  telefone. 
Caralho,  todo  mundo fala  isso,  cara...  “Ah,  o  disco  está 
muito melhor, vamos tocar na Europa inteira.”

RF –  Depois  de  algum tempo,  você nem liga,  todas  as 
bandas que você entrevista dão as mesmas respostas.

CARLOS –  É  tudo  mentira,  então,  tu  começa  a  vender 
mentira.

FSF – É que nem jogador de futebol, que fala sempre a 
mesma coisa.  Uma vez,  perguntaram pro  Dario  Pereyra 
[ex-zagueiro  uruguaio que jogou no São Paulo F.C.]  por 
que jogador de futebol responde sempre a mesma coisa e 
ele disse: “Vocês só perguntam a mesma coisa!” E você 
está  do  outro  lado agora.  Então,  você também escreve, 
também entrevista, você vê o outro lado também.

CARLOS – Lógico, lógico. Você vê: o lance do MC5. Há 
dois anos, a gente ia tocar com o MC5. Não rolou porque a 
produtora não conseguiu arranjar cem mil reais que era o 
custo de passagem, cachê... Entraram com aquele negócio 
de... Como é que chama?

ACM – Incentivo à cultura.

CARLOS – Isso!  Então, não conseguiram arrecadar cem 
mil reais de empresas durante um mês. Também, ninguém 
ia conseguir arrecadar pra tocar a banda MC5... Foda-se! 
Isso eu já estou falando em off, mas foda-se [risos]. Eu já 
estava conversando há alguns meses com a produção do 
Tim Festival, porque o MC5 ia tocar no Tim Festival, o cara 
sabia que, de uma forma ou de outra, eu tinha contato com 
eles, e falou: “Vamos tentar, você conversa e depois passa 
pro produtor.” Eu falei: “Tudo bem, se vocês me botarem 
pra tocar, ótimo, arruma meia hora no Tim Festival, eu toco 
e faço isso.” Foi só a gente começar a fechar, a porra do 
[produtor  e  jornalista  André]  Barcinski  fechou  com  o 
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patrocínio  da  cachaça  lá  [na  verdade,  o  patrocínio  foi 
fechado com a Campari]. Então, quer dizer, quando tu não 
faz, o outro vem, vai e bota na tua bunda. O processo é 
assim.

RF – Você acha que o Dorsal colocou na bunda de alguém 
ao  longo  de  todos  esses  anos,  mesmo  que 
inadvertidamente?

CARLOS  –  Não.  Eu  diria  que  a  história  do  Dorsal  é 
pautada... É fácil você falar que a Dorsal tem uma história, 
quando, na verdade, a Dorsal sempre fui eu. Isso é porque 
ninguém participava muito da banda, ninguém compunha. 
O elemento  musical  faz  diferença,  porque,  quando troca 
um baterista, vem um outro e a banda muda de som. Isso é 
uma coisa que não dá pra mudar e eu respeito isso.

RF – Você gostaria de ter tido alguém que dividisse isso 
com você ou, até pela sua própria personalidade, você se 
sentia à vontade por ser a sua banda?

CARLOS – Até hoje, eu sou a mesma coisa. Eu vou te dar 
um exemplo  de  como não dá pra  bater  e começa a ter 
choque de personalidade: eu quero compor uma música, 
eu tenho ensaio amanhã. Eu falo pra mim: eu faço isso até 
hoje. Amanhã tem ensaio às dez da manhã. Eu começo a 
compor a música às oito da noite, vou dormir às cinco da 
manhã com a música feita, ensaio ela às dez da manhã 
com  a  cabeça  doendo.  Pra  que  eu  faço  isso?  Pra  me 
provar  o  quê?  Que  eu  sou  capaz  de  fazer?  Não  há 
necessidade,  mas eu faço,  sempre  fiz  isso.  Então,  você 

lidando desse jeito com as pessoas, elas começam a se 
sentir mal, sabia? Eu comecei a ver isso, dava problema de 
relacionamento.  Porque  eu  era  muito  obsessivo  e  sou 
muito obsessivo. Então, eu queria fazer um solo, eu queria 
achar uma nota num solo. Eu ia gravar o Musical..., eu me 
lembro  muito  disso.  Eu  estava  num  hotel  em  Belo 
Horizonte, eu queria achar uma nota. Não é a nota certa, 
não é a nota certa, dormi com a guitarra em pé! Os caras 
até  contam  isso  pra  mim  até  hoje.  “Caralho,  você ficou 
horas repetindo aquele negócio até achar a nota.” Eu achei 
a  nota  e  dormi.  Mas eu dormi  de  pé!  É  ridículo.  O que 
acontece?  Isso  é  muita  obsessão  para  eu  atingir  um 
determinado  resultado.  Não  é  querer  ser  o  melhor 
guitarrista,  não  é  querer  ser  o  melhor  escritor,  é 
simplesmente uma questão de chegar a um objetivo a que 
eu  me  determinei  dentro  de  um  prazo  que  eu  me 
determinei. Se isso vai me causar bem fisicamente, eu não 
sei. Normalmente, causa mal, você se desgasta muito, mas 
eu estou vivo até hoje lidando desse jeito.

FSF – Você já era assim quando gravou Antes Do Fim da 
primeira vez? 

CARLOS – Era mais light, era um pouco mais light, mas 
sempre  fui  obcecado,  sempre,  pelas  coisas.  Não  pelo 
sucesso,  eu  não  era  obcecado  pelo  sucesso,  mas  era 
obcecado  para  produzir  o  melhor  que  eu  pudesse.  É 
diferente, né? Então, isso dá problema de relacionamento, 
sempre dá..

DORSAL ATLÂNTICA 
Na íntegra e sem cortes - parte 4

ACM – Eu estava lendo este texto de apresentação que 
você fez para o disco e vi que tem muita coisa interessante. 
Uma  delas  é  isso  aqui:  “Nós  fomos  seguidos  por  fãs 
verdadeiramente  fanáticos.”  E  você  fala  disso  de  uma 
forma como se isso fosse uma coisa ruim. A que você está 
se referindo?

CARLOS – Posso te dar um exemplo? Uma menina que ia 
lá  pra  casa  sem  avisar,  eu  não  conhecia,  e  ela  falava 
assim: “Eu amo você, você tem que me comer.” Aí, eu falei: 
“Não, vamos ser amigos, na boa.” Aí, eu moro lá no Rio, 
perto da lagoa Rodrigo de Freitas. Ela ficou passeando um 
dia comigo lá e tentou se suicidar na minha frente, se jogar 
na lagoa, porque ela era fã. 
ACM – Isso aconteceu quando?

CARLOS – 86. Outra, também em 86: fui acordar sábado 
de manhã pra ensaiar, tem um cara com a mala na minha 
porta, um cara do interior de São Paulo. “Quem é você?” 
Ele falou que era um cara que me escrevia cartas: “Aí, eu 
peguei seu endereço” – eu não tinha caixa postal – “peguei 
um ônibus e vim pra cá, eu quero morar com você porque 
tu é meu ídolo.” Tu acredita? Aí, eu tive que conversar com 
o cara, dei o dinheiro pra ele voltar pra casa. Isso era muito 
comum. Esse ano inteiro foi essa porra. Estava ficando um 
negócio  doentio.  Essas  duas  histórias  são  as  que  eu 
lembro mais, mas teve muita coisa disso.

ACM – E foi nessa época que caiu a sua ficha?

CARLOS – Foi  começando a cair  que o negócio estava 
errado.

FSF – Você lembra em Belém, o pessoal correndo atrás do 
carro, batendo no carro?

CARLOS – Lembro. Mas isso durou muito tempo. Quando 
a gente foi tocar pela primeira vez em Fortaleza, em 93, foi 
a mesma coisa em Fortaleza. Belém foi em 88?

FSF – Foi 88 ou 89...

CARLOS –  Ou  seja,  muitos  anos  depois,  em Fortaleza, 
bateram no carro pra quebrar o vidro. Quando eu fui tocar 
em Recife a primeira vez , em 91, foi o primeiro show de 
metal que teve de uma banda de fora em Recife. Se não 
me engano, teve Sepultura na mesma época e tal... Eu me 
lembro  desse  show,  foi  muito  tumultuado,  porque  a 
produção estava muito confusa e apagou a luz no meio. 
Quando apagou a luz, ficou um tempão parado. E a bateria 
estava montada em cima de um tapete que era da casa de 
um produtor qualquer que tinha um cachorro. E o cachorro 
tinha muita pulga. Então,  o tapete tinha muita pulga e a 
gente tocava e se coçava [risos]. O palco era pequeno e 
como eu tinha  pouco  espaço,  eu  não agitava,  ficava só 
olhando o povo pulando. E eu falei:  “Eu tô num sonho!” 
Porque  a  luz  era  baixa,  a  produção  não  tinha  muito 
dinheiro, o tapete com pulga, o retorno era ruim [risos] e a 
gente tocando Searching For The Light, que é uma música 
toda enrolada. E tinha um monte de skinhead, uma coisa 
muito confusa. Quando terminou o show, a gente foi pra 
um camarim que era tipo um banheiro. Caralho! Teve que 
botar dez caras da PM porque estavam querendo quebrar 
o vidro, entrar no camarim à força e invadir. Aí, você vê. 
Esse negócio de histeria, isso durou até mais ou menos até 
essa época, 93. No Brasil, não tinha show, né? Não tinha 
show internacional  e,  quando a gente chegava pra tocar 
em Belém, era como se estivessem os Beatles tocando.
 
RF – Como o Exumer em São Paulo daquela vez.
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CARLOS  –  Exatamente.  Esse  fenômeno  durou  muito 
tempo. Só que hoje cada cena está muito orgulhosa de si. 
Já tem os festivais, o MADA, o Abril Pro Rock há muitos 
anos,  o  festival  de  Curitiba.  Então,  cada  cena,  hoje,  se 
louva e  quer  se  reverenciar  com os próprios  artistas  da 
cena.  Não  há  aquele,  como  se  chamava  no  Império, 
“riocentrismo”. Até o Rio deixar de ser a capital, o Brasil foi 
dominado pela cultura carioca. Aí,  veio o crescimento de 
São Paulo, como força propulsora de gerar grana. O que 
acontece? O Rio foi caindo, a partir de 60, 62, 64, com a 
ditadura  e  com  a  mudança  da  capital,  e  São  Paulo  foi 
crescendo e se tornando o que é hoje. Você vê, desde o 
governo Fernando Henrique quem manda economicamente 
no Brasil são os paulistas. Tem aquele negócio da PUC de 
São Paulo, os economistas paulistas... Então, quem manda 
no Brasil? O PT, que é um partido paulista. Hoje, o Brasil é 
gerido por São Paulo. O PIB de São Paulo é uma Argentina 
e meia. Tu já viu que absurdo.? Eu vi, na Globonews, os 
argentinos  indignados  com  São  Paulo,  falando  que,  na 
verdade, o culpado dessa briga do Mercosul  não são os 
brasileiros, são os paulistas, porque são eles que detêm a 
indústria,  detêm  os  preços  e  estão  brigando  com  o 
Mercosul.

ACM – O maior mercado consumidor do Brasil é a cidade 
de São Paulo. O segundo maior é o interior de São Paulo.

CARLOS – Pois é, não há luta contra isso. Então, óbvio 
que  as  coisas  têm  que  mudar,  é  tudo  parte  de  um 
processo. É a mesma coisa: a gente vai falar de música, de 
cultura,  de  literatura  e  tal,  mas  isso  está  atrelado  a  um 
processo  econômico  e  a  um  processo  político.  Isso  é 
reflexo  de  uma  época,  mas  certas  coisas  não  mudam 
nunca:  inveja,  egoísmo,  pegar  pobre  e  empurrar  lá  pra 
baixo, foder negro... Isso não muda nunca. Por isso que um 
disco desse prevalece, a mensagem dele prevalece. É tudo 
a  mesma  coisa.  A  gente  não  está  aqui  debatendo  só 
música. Em momento algum a gente falou de música aqui, 
em momento algum.

ACM – Até falou, mas bem pouco.

CARLOS – Pois é. A gente está falando de idéias A nossa 
conversa sempre vai ser de idéias e não de música. Eu não 
tô aqui  pra falar como eu gravei a guitarra, isso não me 
importa, não importa pra ninguém. Foda-se como é que tu 
gravou bateria. Eu vou te falar: eu gravei os tom-tons do 
disco microfonando por dentro,  que é uma coisa que eu 
nunca  fiz.  Você  pode  microfonar  por  fora,  na  pele  de 
resposta,  eu  microfonei  por  dentro.  Foda-se  [risos]. 
Grandes  merdas!  O  que  importa  é  resultado.  O  Marcos 
[Cardoso] mesmo estava falando pra mim. Eu falei: “Vai ser 
legal, né, esse negócio de ter o Judas.” Ele falou: “Vai ser 
uma  merda,  esse  disco  é  uma  merda!  Disco  horrível, 
abafado, com a voz do Rob Halford abafada, cheio de plug-
in,  ridículo.”  E  ele  tem  razão.  Ele  não  entende  nada 
tecnicamente,  mas ele  notou  que o  disco  está  cheio  de 
plug-in, que o disco é abafado. Como é que ele, que não 
entende porra nenhuma de estúdio, notou isso?

ACM – Mas ele é acostumado a ouvir.

CARLOS  –  Mas  nem  todo  mundo  pensa  como  vocês, 
vocês  estão  acostumados.  O  público  não  pensa  desse 
jeito. Ou seja, esse disco é muito espontâneo, é um disco 
muito verdadeiro, e isso passa pras pessoas. Os e-mails 
que  eu  estou  recebendo  são  uma  coisa  muito 
impressionante.  Os caras agradecendo: “Graças a Deus! 
Obrigado, senhor [risos]! Você fez um bem pra mim! Agora 
posso morrer em paz!” É muito engraçado, tem uma paixão 
que  não  terminou,  ela  está  diluída  e  mudou,  mas  essa 
paixão continua.

FSF – É que, no meio de tanto Pro-Tools hoje em dia, esse 
disco  traz  toda uma carga de anos 80,  toda uma carga 
simbólica que, quem viveu a época, revive.

CARLOS – E eu fiz questão de que o disco soasse como 

tinha soado  na época.  É  óbvio que eu gravei  com Pro-
Tools,  mas eu podia ter feito  dez milhões de artimanhas 
pra fazer isso, fazer aquilo, mas não: ele tem que ser como 
ele foi gravado, essa voz toda, tudo isso aí é um take só. 
Eu fui às dez da manhã, gravei os agudos. Terminei  os 
agudos por volta das onze e meia, dobrei todos os agudos. 
E depois de onze e meia, sem almoçar, eu fui até cinco 
horas da tarde fazendo todas as vozes. Aí,  eu vou ouvir: 
“Beleza,  vamos fazer  de  novo.”  Porque  eu já  tenho  um 
método de fazer isso correndo.  E eu quis fazer  igual.  O 
disco original também foi a mesma coisa, eu fiz as músicas 
em um take só. Gravou, fez a voz, acabou. Então, ele é 
espontâneo porque também eu não acredito em gravação 
– isso eu tinha te comentado no negócio do Mustang [para 
ACM]  –,  eu  não  acredito  mais  em  gravação  feita  por 
canais. Eu acho uma bosta.

ACM – Prefere fazer ao vivo.

CARLOS – Eu gosto de fazer ao vivo. Todos os Usina, os 
Mustang, todos eles foram gravados ao vivo. E dá um outro 
clima,  um  outro  estado  de  espírito,  é  muito  mais  legal. 
Todos os Led Zeppelin  foram gravados  ao vivo, pó!  Os 
Deep Purple, os Jimi Hendrix, os Beatles, os Stones, todos 
foram gravados ao vivo. Falei: “Pô, se eu gosto tanto desse 
tipo de música, por que eu não posso gravar desse jeito?” 
Inclusive, todos os discos de hardcore foram gravados ao 
vivo também.

FSF – Mas aí depende do artista também. Porque o cara 
pode usar um monte de Pro-Tools, fazer tudo digital e fazer 
uma coisa legal assim mesmo.

RF – E outra coisa: o Pro-Tools é um grande facilitador. 
Depende de como você usa. Porque é uma coisa inegável: 
o negócio facilita pra caralho.

ACM – É que tem muita gente que usa como muleta.

CARLOS – Exatamente. E o público, quando compra um 
CD, tem dez milhões de CDs em oferta na Galeria do Rock. 
O cara tem 20, 30 reais pra comprar um disco, por que ele 
vai  comprar  o  Antes  Do  Fim  e  não  vai  comprar  o 
Nightwish? O que vai fazer ele comprar o Antes Do Fim? 
Tem que ser algum elemento, não é? Então, pelo menos, 
eu acredito  na espontaneidade do disco,  na  verdade do 
que eu estou fazendo. É o único elemento que tenho a meu 
favor,  porque  eu  não  tenho  marketing,  eu  não  tenho 
campanha publicitária. 

FSF – Esse elemento vai pegar o fã antigo. O fã de 15 
anos vai tocar o que ele viu na MTV.

CARLOS – Exatamente. Eu não vou ter a massa comigo, 
mas o meu papel eu estou fazendo. Em nenhum momento 
a gente cogitou fazer um disco pra passar na MTV. Isso é 
impossível, jamais faria esse disco pra tocar na MTV, isso 
é  ridículo.  Eu  não  gosto  de  viver  essa  história  de  old 
school, essa história também é meio ridícula, né? Parece 
que você quer fazer parte de uma tribo de velho barrigudo 
[risos]...  Eu não quero fazer parte de uma tribo de velho 
barrigudo.  Eu  não  sou  velho  barrigudo.  Então,  o  que 
acontece? Eu fiz isso porque eu gosto. Tudo bem, paguei 
meu  preço,  como  você  [RF]  falou,  acho  que  gravar  o 
Dividir... é meio ridículo, já não faz muito sentido, está um 
pouco  over  também.  Eu  gostei  de  fazer,  me  diverti...  E 
sempre isso, se divertir,  porque você não pode fazer um 
negócio desse se levando a sério.

RF – Você acha que esse é o melhor disco do Dorsal?

CARLOS – Não, eu amo todos. Eu tenho três filhos: um 
aleijado, um gay, um aidético [risos]...  Como eu vou falar 
que um filho é melhor que o outro? Pô, não dá, eu amo 
todos.

RF – Mas você tem uma relação de amor e ódio fodida 
com isso aí também, né?
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CARLOS – Com todos, bota o Usina e o Mustang também. 
Todos, todos... Eu tenho uma relação de amor e ódio com 
tudo que eu faço. Eu sempre vejo um problema existencial 
nas coisas. Tem uma história que eu vou te contar pra você 
ver  como  o  Carlos  Vândalo  não  morre,  mas  tem  outro 
nome.  Eu tenho os  show do Dorsal  todos gravados em 
VHS, do Ultimatum até hoje, todos. Eu não gosto de rever, 
mas  às  vezes  alguém  pede:  “Me  copia.”  Eu  falo:  “Não 
quero.”  “Ah,  copia...”  Aí,  eu  vou,  copio  e  vejo.  E  fico 
lembrando,  aquele  manancial  emocional,  fico  lembrando 
das coisas e tal. Aí eu tô vendo e eu só comecei a agitar 
mesmo  em  show  a  partir  do  Dividir...  Como  era  muito 
pesado tocar no Antes Do Fim, porque a roupa era muito 
pesada,  eu  não  agitava,  eu  só  batia  cabeça.  Aí,  no 
Dividir..., a gente já começou a correr, a jogar a guitarra pra 
cima, fazer aquele negócio, ficar mais empolgante.

FSF – Mas mudou o visual também...

CARLOS – Ficou mais leve, eu passei a usar camiseta pra 
conseguir tocar, porque eu não conseguia. Eu me lembro 
que eu me pesava antes do show, me pesava depois, eram 
dois, três quilos. O negócio é doentio, você fica doente com 
essa porra aí. Eu não comia, não me alimentava, não bebia 
água, fodeu. Eu sentia vontade de desmaiar, era horrível. 
Todas essas roupas eu mantive até uns dois anos atrás. Aí, 
me deu uma paranóia. Eu vou te contar essa história e vou 
contar outra do Mustang. Me deu uma paranóia e eu fiquei 
olhando  pra  roupa,  os  pregos  enferrujados...  Aí,  eu 
comecei a lembrar do museu da Carmen Miranda. Aí, você 
fala: “Mas o que tem o cu a ver com as calças?” Tem um 
museu  da Carmen  Miranda  no Rio,  eu  já  fui,  pra  ver  a 
roupa e tal, tem aquelas roupas com que ela fez os filmes 
de Hollywood,  é  o  maior  barato  tu  ver  as  roupas.  Você 
gosta de Kiss porque usa salto não-sei-o-quê? A Carmen 
Miranda usava.  Aí,  tu  vê os saltos,  vê a roupa, tu  acha 
aquilo o máximo, né? Caralho, é muito foda. Aí, me deu a 
paranóia que, um dia, eu ia morrer e iam ficar as roupas. E 
que alguém ia fazer um “Museu Carlos Vândalo” [risos] ou 
um “Museu da História do Metal” [mais risos]. Iam pegar a 
porra  da  roupa,  algum  filha  da  puta,  depois  que  eu 
morresse, e iam passar a roupa adiante. Quando eu pensei 
na  possibilidade  de  ter  um boneco  [risos]...  Caralho,  eu 
retalhei a roupa inteira! Eu fiz questão! Eu peguei a roupa 
inteira  e  retalhei  pra  não sobrar  nada,  as  botas,  destruí 
tudo. Aí , tu vai falar: “Pô, mas é muita paranóia.” Ou seja, 
a gente nunca na Brigade vai ter uma reunião de novo de 
três  jornalistas,  figuras  históricas,  entrevistando  uma 
pessoa fazendo um disco no Brasil. Isso nunca vai existir 
porque nunca vai existir  outra pessoa que faça um disco 
que  tenha  essa  relevância.  O  Korzus  pode regravar  um 
disco,  mas não é a  mesma coisa.  Não teve essa alma, 
essa paixão, não é a mesma coisa. A gente está vivendo 
um momento único, esse é um momento único. Isso passa. 
Quando eu morrer, essa porra vai passar. Vocês vão ter 
outra  história  pra  contar,  das  outras  bandas,  outras 
realidades, mas isto é diferente. Então, o que acontece? Eu 
retalhei porque a roupa estava me fazendo mal. Você, para 
passar para um outro estágio na tua vida, tem que abrir 
mão de outros. Como eu te falei, esse caso da minha mãe, 
que está me machucando muito, é porque eu estou muito 
apegado.  Se eu conseguir  separar  minha cabeça dela e 
tocar  minha  vida  adiante,  eu  vou  viver  melhor,  mas  eu 
tenho que deixar passar, eu tenho que aprender a lidar com 
a morte, entendeu? Quando você joga tarô, tem a carta da 
morte. A carta da morte não quer dizer que você vá morrer, 
quer dizer que você vai sofrer uma transformação radical. 
Eu  estava  na  Inglaterra,  aquele  negócio  do  disco,  do 
Straight. O clima estava tão horrível... E naquela época eu 
estava jogando muito tarô pra mim. Aí, estava tão horrível 
que eu falei: “Caralho, não é possível, cara, não é possível 
que a gente lute tanto por uma coisa e chegue nesse nível, 
quer  dizer,  de  desunião,  nego  só  querendo  saber  de 
cheirar, fumar, beber, mulher e a música foda-se, a música 
não tem importância.  Tem importância  o  hotel,  não  tem 
importância a música.” Aí, quando eu fui jogar tarô, deu o 
sol,  deu umas cartas boas. O que isso quer prenunciar? 
Que eu tenho que ter paciência porque eu vou vencer, isso 

é um jogo de vitória. Agora, o que é a vitória? É a vitória 
econômica?  Não.  É  a  vitória  pessoal.  “Você  vai  vencer 
porque  todos  eles  vão passar”,  foi  o  que  eu li  no  jogo. 
“Todos  eles  vão  passar.”  Tiro  e  queda:  todos  eles 
passaram. Porque eles não estavam de coração na coisa 
e, se você não faz algo de coração, a coisa não funciona. 
Então,  por  exemplo:  o  Carlos  Vândalo,  esse Carlos  que 
agitava,  do  Dividir...,  ele  está  diferente  hoje  em dia.  Eu 
tenho um amigo no Rio que diz que eu sou uma mistura de 
Paul Stanley com Iggy Pop: “Você é sobrevivente de uma 
era, tem aquela coisa antiga, de ter visto os anos 70, mas 
transforma do seu jeito, e faz e caga, e ninguém faz igual e 
tal.” Aí, eu estava fazendo um show já com o Mustang, da 
época do Rock’n’Roll Junkfood [disco lançado em 2001], lá 
no Rio. Era um show de experiência pra testar a banda. Já 
sabendo que aquele show não seria muito concorrido, eu 
meio que apertava o botão e foda-se. Só que eu estava 
cagando homericamente pro que estava acontecendo do 
lado de fora. Era o Carlos Vândalo redivivo hoje em dia, 
retransformado, glam [risos]. Carlos Vândalo glam [muitos 
risos].

RF  –  Carlos  Vândalo  já  podia  entrar  no  Metalmorphose 
[mais risos]...

CARLOS – Isso! Então, eu estava com a guitarra, assim, 
tocando...  A  coisa  é  muito  violenta  mesmo,  eu  estou 
tocando com a guitarra, eu me machuco muito. Eu saio do 
show muito cheio de hematomas, porque eu bato a guitarra 
na perna, eu caio de joelhos no palco, eu estou batendo 
muito  o  joelho,  já  está  começando  a  dar  problema  de 
cartilagem, sabe que a idade pesa. Aí, eu estou pulando, o 
que acontece? Tem uma hora em que eu cismo, em que 
me dá um negócio... Tem coisas que são gratuitas. Você 
quer  agredir  alguém  gratuitamente.  Tem  horas  em  que 
baixa o santo e você faz as coisas porque faz,  meio na 
incorporação: se acreditar, você se libera. Eu trabalhei em 
centro espírita um tempão e eu trabalhava como médium 
de  incorporação  de  cura.  Então,  imagina:  eu  tinha  que 
entrar no centro espírita pra ficar fazendo passe e curando 
os  outros  horas  e  horas.  E,  quando  você  sai  do  centro 
espírita,  se  você  acreditar,  você  é  como  se  fosse  uma 
esponja, você tira o problema dos outros, carrega pra você 
e tem que descarregar, igual a uma pilha. Mas sempre fica 
um resquício. Então, eu incorporava no meu quarto, eu vi 
espírito andando pela casa direto, eu via gente chorando 
do meu lado, cantando no meu ouvido, e isso começou a 
me  fazer  mal.  Eu  comecei  a  ficar  de  saco  cheio  disso 
também. Foi  minha segunda fase  de  briga.  Primeiro,  eu 
briguei  com  as  pessoas  mesmo,  depois  briguei  com  o 
mundo espiritual dos sofredores. Eu falei: “Pára com isso 
que  eu  não  estou  agüentando  mais,  tô  de  saco  cheio, 
cara!”  Eu  tô  assim,  digitando  no  meu  quarto,  no 
computador, trabalhando, e tem um corredor... O corredor 
– se você acreditar, porque isso depende da fé de vocês –, 
o corredor sempre é uma passagem entre dois mundos. No 
corredor lá de casa eu canso de ver. Porque tem o canto 
de olho. Você tem a imagem real e você tem a imagem 
lateral, e nessa lateral você vê as coisas. Eu canso de ver 
uma menina passando de saia rodada, brincando, com o 
cabelo comprido, preto, amarrado, cantando pelo corredor. 
Se você não tiver estrutura, tu vai cagar, gemer, morrer e 
não dorme. Você não dorme! Porque você vai ver o cara 
parado na tua frente querendo conversar com você: “Eu tô 
precisando de ajuda.” Você tem que parar, acordar e tal. 
Por que eu estou te contando isso? Sempre que eu toquei, 
principalmente na fase final do Dorsal, em muitos shows eu 
estava incorporado.  E eu tinha alguns amigos que eram 
médiuns de um centro espírita daqui de São Paulo e eles 
falavam pra mim:  “Caralho,  eu vejo o cara  que está em 
você. É um cavaleiro,  um guerreiro de armadura. É isso 
mesmo?” Eu falei: “Caralho, vocês são muito bons.” Porque 
era  um  guerreiro  mesmo.  Eu  incorporei,  durante  muitos 
anos, um chinês e um guerreiro templário, das Cruzadas, 
um português. Por muitos anos eu incorporei esse cara, em 
todos  os  últimos  shows,  metade  era  eu,  metade  era  o 
espírito  desse  guerreiro  templário.  Eu  posso  falar  isso 
porque eu também caguei se nego vai acreditar, se não vai 
acreditar, cada um tem sua fé, cada um faz o que quiser 
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com  a  informação.  Por  que  eu  estou  te  falando  isso? 
Quando  eu  briguei  com  o  mundo  espiritual,  eu  não 
incorporei  mais.  Eu hoje só tenho sensibilidade, eu ouço 
coisas, eu posso ver o que vai acontecer com você ou não, 
eu posso ter lampejos do que vai acontecer, mas eu não 
estudo pra ter a incorporação que eu tinha porque estava 
me fazendo mal. Quando eu fui fazer esses shows teste do 
Mustang, eu já não incorporo as mesmas entidades, mas 
eu incorporo um espírito libertário qualquer que toma conta 
do meu corpo. Eu não posso dar um salto aqui.  Lembra 
aquele salto que eu dei no Monsters Of Rock, que eu dava 
um pulo e caía de costas? Se eu tentar fazer isso aqui, eu 
não  consigo,  fisicamente  eu  não  consigo,  não  sou  eu 
apenas, você tem que ter uma coisa que a adrenalina sobe 
e faz teu corpo ficar  mais elástico.  Aí,  nesses shows do 
Mustang, dá um negócio em mim e eu tenho vontade de 
tirar  a  roupa.  Mas,  na  boa,  sem  problema  nenhum,  dá 
vontade de mostrar  a bunda,  essas coisas...  Numa boa, 
sem  problema  nenhum,  mas  é  agressivo.  Não  é  outra 
espécie de agressividade? É bem diferente desta [mostra o 
disco]. Eu canso de pegar o microfone e enfiar no rabo. Eu 
te garanto que isso é mais agressivo do que tu ver um cara 
pintar a cara de branco, pegar uma tocha, cuspir fogo, falar 
de  Satanás,  pegar  a  bíblia  negra.  Isso  é  muito  mais 
agressivo. 

FSF – E qual a reação do público?

CARLOS  –  Fica  chocado.  Aí,  a  minha  empresária  veio 
conversar  comigo,  os  produtores  vieram  conversar,  e 
falaram: “Cara, eu acho que você pode fazer um show, mas 
você está virando ‘freak show’, sabe, está virando ‘freak’. E 
o  pior  é  que  você  assusta,  porque  você  não  é  igual  o 
Blackie Lawless, que pega uma carne e bebe sangue. Você 
não está interpretando, as pessoas estão sentindo que isso 
é de verdade e isso assusta.”

ACM – Aí é mais complicado, não?

RF – É o G.G. Allin...

CARLOS – É. E aí, o que acontece? Eu comecei a segurar 
a onda porque estava virando ‘freak show’.

ACM – Mas você consegue segurar a onda na hora em que 
você está incorporado e tal?

CARLOS – Em alguns momentos, sim. Mas a incorporação 
tem diversos níveis:  tem o total, tem o parcial...  Por isso 
que o rock tem um elemento negro – só pra fechar aquele 
assunto  do  começo.  Você  sabe  que  aqueles  negros 
americanos, quando criaram o rock, tocavam rock, aquilo 
era uma espécie  de incorporação. Os negros que foram 
pros Estados Unidos são os mesmos que vieram pro Rio e 
pra  Bahia,  da  cultura  iorubá.  Foram  os  iorubás  que 
fundaram o rock’n’roll. Se você vê um terreiro, é rock’n’roll. 
Há uma energia na cultura iorubá que é muito louca, é a 
mesma do Little Richard, do Chuck Berry, é igual, você não 
acredita. Só que eu não curto muito porque eu incorporo 
umas coisas que eu não quero incorporar, sabe?
 
ACM – É muito pesado, não?

CARLOS – É muito forte, é muito próximo à terra, à árvore, 
à natureza, é um espírito muito forte.  Ele não tem forma 
física, ele tem milhares de anos, não é um ser humano. É 
muito  forte.  E  isso  começa  a  mexer  no  físico.  E  você 
acredita que consegue? Mexe no físico, a cara muda, você 
vê no espelho, você incha. Comigo acontecia isso muito: 
inchava, o corpo diminuía e enchia o peito, como se fosse o 
Hulk, é engraçado. Como é que você consegue fazer isso? 
Então, esses shows, como estavam virando ‘freak show’, 
metade  de  incorporação,  metade  de  loucura,  de  liberou 
geral [risos], de vale tudo... E, então, você vê, tudo que a 
gente está conversando essas horas todas, se você tentar 
traduzir  isso  em  duas  ou  três  páginas  da  revista,  você 
nunca vai traduzir tudo, você sempre vai dar uma imagem 
minha  parcial.  E  quem  ler  isso  não  vai  entender  porra 
nenhuma. A gente está vivendo um momento único. Isso 

não  é  só  uma  entrevista,  são  amigos  de  muitos  anos, 
vocês são jornalistas, a gente vive a mesma realidade todo 
dia:  prazo,  entrega,  chateação...  É  tudo  igual,  a  mesma 
merda,  não  muda  nada  [risos].  É  tudo  a  mesma bosta: 
dificuldade  pra  pagar  as  contas,  problemas  pessoais, 
família e tal. Tudo isso é um momento único e a gente não 
vai viver isso de novo, eu posso virar a esquina, morrer, 
tudo bem. Você vai morrer, você pode morrer ali adiante, 
tudo bem. A gente tem que tentar transformar isso aqui na 
coisa mais positiva possível, por isso que eu peço a vocês, 
quando vocês forem redigir isso, lembrem bem de tudo isso 
que a gente conversou pra tentar transformar isso na coisa 
mais Carlos possível, sabe? Esse negócio do espírito, eu 
sempre  conto  isso  no  final,  é  sempre  bom tu  falar  isso 
porque  é  um  elemento  muito  diferencial  da  minha 
personalidade:  eu  sou  obsessivo,  incorporo  espírito,  é 
muita coisa, entendeu? Então, essa paixão me conduz o 
tempo  inteiro,  seja  num  centro  espírito,  seja  treinando... 
Quando você pergunta: “E o negócio dos anos 80?” Isso 
não  existe,  não  existe  anos  80,  anos  90,  a  gente  está 
acima disso tudo. O que existe é alma. Então, se você tem 
alma, você coloca. E quando eu descobri esse negócio da 
cultura iorubá, que era puro rock’n’roll,  é  puro rock’n’roll, 
essa energia bruta, do plexo, de ficar aquela coisa batendo, 
todo  mundo  girando,  caralho,  é  muito  louco.  Você  só 
entende Little Richard, Chuck Berry, Elvis, o que era legal 
deles,  quando  você  entra  num  terreiro  [risos].  Aí,  você 
entende. Numa igreja batista você não entende, não [mais 
risos].  Você vai  entender  o  Yes  talvez,  na  igreja  batista 
[mais risos].

FSF  –  Carlos,  e  o  que  você  projeta  para  o  futuro,  em 
termos profissionais? Ou não projeta nada?

CARLOS – Daqui a duas semanas, eu estou gravando o 
Mustang  novo,  que  até  o  momento  o  nome é  Tá Tudo 
Mudando  Mas  Nem  Sempre  Pra  Melhor.  Eu  estou 
brigando,  inclusive,  com a  gravadora,  para  manter  esse 
nome, eles estão achando muito longo.

RF  –  Você  tem  enfrentado  no  Mustang  os  mesmos 
problemas  que  você  tinha  no  Dorsal  com  relação  aos 
músicos?

CARLOS – Enfrento, enfrento! Isso é constante. Eu estou 
tocando com o mesmo batera,  o Américo,  há três  anos. 
Mas é porque ele, como eu, só vive de música. O Américo 
tem o estúdio dele, ele ganha a grana dele com ensaio, 
com gravação e o resto do dia ele fica ali, ele só toca. Eu 
dou aula, sou jornalista, produtor e o resto do dia eu toco. 
Os outros músicos, como sempre, têm que trabalhar e eles 
não conseguem. A gente tem que vir pra São Paulo, tem 
que  gravar  um  negócio  na  televisão  quarta  de  tarde... 
Fodeu, né? Aí,  você tem que arrumar um substituto, tem 
que ligar  pra  alguém correndo pra ensaiar  rápido, pagar 
uma  grana  pro  cara  vir.  Acaba  sendo  isso.  Eu  sempre 
tenho o mesmo problema, só que hoje eu não me deixo 
envolver, eu sou mais frio.  O cara me dá problema uma 
vez, tá fora. Você antes tinha que ficar com muita reunião: 
“Qual o seu problema, fale pra mim, abre seu coração...”

RF – Mas acho que até pelo fato de ter seu irmão na banda 
antigamente...

CARLOS – Mas depois  que o meu irmão pôs na minha 
bunda eu parei com isso aí, eu parei com essa palhaçada 
de reunião. Isso é ridículo, isso não leva ninguém a nada, 
você não muda a cabeça de quem não quer ser mudado, é 
besteira, sabe? Aí, você vai contar um monte de ladainha, 
o cara fala:  “Foda-se, eu quero  cheirar,  eu quero  comer 
alguém.”  Então,  o final  do Dorsal,  principalmente  o Alea 
[Jacta Est, disco lançado em 94] e o Straight, eu já estava 
de saco cheio, porque ninguém ia pra tocar, mas pra ver 
quantas mulheres comia. Já teve diversos momentos de eu 
ter que tirar o cara comendo as fãs no carro: “Pelo amor de 
Deus, vamos tocar!” “Tocar é o caralho, me deixa terminar 
aqui!”  Eu  cansei  de  ouvir  isso  e  foi  enchendo  o  saco, 
entendeu? Então, hoje eu não tô mais a fim de aturar isso. 
O cara quer comer a mulher, come, mas vamos tocar, né? 
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Eu sempre lembro: “Cara, você está aqui pra tocar, você 
não está aqui pra comer ninguém. Terminou o show, você 
corre e come. Tem mulher adoidado, direto. Você vai pro 
quarto, sempre tem.” Então, tem essa coisa: quando você 
tira o foco, o foco deixa de ser a música pra ser a boceta, 

fodeu. É porque o cara quer se divertir mesmo, quer ficar 
alienado.  É  triste,  mas  toda  banda  é  assim,  toda  dá 
problema. E a gente vai tocando adiante.
 
Texto final: ACM
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