


O ano é 2020 mas pode-se di-
zer que regredimos quarenta anos 
nos últimos dois. Infelizmente, 
em muitos aspectos.

Uma sociedade segregadora 
e injusta, que caminhava muito 
lentamente para um equilibrio, 
levando em consideração a equi-
dade que o povo necessita, se po-
larizou de uma maneira grotesca 
a ponto de vermos ataques à jo-
vem democracia e pedidos insa-
nos de intervenção militar.

Fascistas, racistas, homofóbi-
cos e xenofóbicos se viram repre-

dois

sentados e confiantes para pro-
liferarem seu discurso de ódio, 
fazendo com que boa parte da 
população que deveria se unir 
numa única classe, numa única 
luta, vestir a camisa destes con-
ceitos que tanto a oprimiram num 
passado tão próximo.

Assistimos a uma minoritária 
elite branca de sangue azul exter-
nar seus preconceitos e suas frus-
trações, com o nítido medo de um 
crescente avanço da classe tra-
balhadora, disfarçando seu ódio 
com as cores da bandeira de uma 
nação multicor, multiétnica.

Como se isso já não fosse o 
princípio do caos, uma pande-
mia afronta a sociedade, fazendo 
até com que as poucas oportuni-
dades de lazer e cultura deixem 
de existir.

Não sabemos como será o 
amanhã, mas temos certeza que 
será diferente. Precisamos estar 
prontos para nos adaptar rapida-
mente e reagir a todos os ataques 
que farão.

Lutar é preciso, como sempre 
foi. Desistir e aceitar não são op-
ções. Que sejamos nós contra to-
dos eles. E eles, não passarão!

Editorial

So we come into this world
We are raised to be controlled
Don’t question our society
We feel like we don’t belong
You see we have to
Build our own
Way through this insanity
To live in the heart
Of the third world
Growing up in the suburbs
All our rights are being denied
We never had a real chance
No rights no job no education
We live outside society
Out of society
Don’t � t in your
Idea of perfection
I’m against the tide,
It keeps me out
Don’t � t in your beauty standards
I will � ght it to the end
All this time we feel sick
� eir talk is right
We can’t stand it
� ings have always
Been the same

Feel pushed out of society

Então, nós viemos a este mundo
Somos orientados a ser controlados
Não questionar a nossa sociedade
Nós sentimos que não pertencemos
Você vê que nós temos que construir 
nossa própria caminhada
Por esta insanidade
Viver no coração do terceiro mundo
Crescer nos subúrbios
Todos os nossos direitos estão sendo 
negados
Nós nunca tivemos uma chance real
Não há direitos sem emprego, sem 
educação
Vivemos fora da sociedade
Fora da sociedade
Não se encaixam na sua idéia de 
perfeição
Eu estou contra a maré, isso me 
mantém fora
Não se encaixam em seus padrões de 
beleza
Eu vou lutar até o � m
Todo esse tempo que me sinto doente
A conversa deles, é certo que não 
aguento isso
As coisas têm sempre sido as mesmas

Sinta-se empurrado para fora da 
sociedade
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DUAS
Décadas deLUTA E 
Resistência

Com o ideal de unir a intensi-
dade do Hardcore com a agres-
sividade pesada do metal, a 
banda Questions foi fundada em 
fevereiro de 2000, na periferia de 
São Paulo/SP. Semelhante com o 
que ocorreu com as bandas de 
Nova York, pioneiras no NYHC, 
o SPHC virou quase uma marca 
para quem acompanha a cena. 
De lá pra cá, é consenso geral 
que foram 20 anos mais que re-
levantes desta cena Hardcore, se-
não musical, no país.

Desde “We Shall Overcome”, 
demo de 2000, o Questions já de-
monstrava o quão seria influente 
e importante no Hadrcore. O pró-
prio nome já diz muito, questionar 
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seis

a vida sem aceitar passivamente 
tudo o que se apresenta. Talvez 
essa seja uma das grandes funções 
da música, fazer com que as pes-
soas reflitam, sintam, e por que 
não, se posicionem.

O primeiro full álbum, “Resista” 
de 2003, a concretização de um 
sonho de qualquer banda, teve 
boa repercussão no cenário na-
cional e também na gringa, mas 
foi com o segundo álbum “Fight 
For What You Believe”, em 2007, 
que o Questions atingiu seu de-
grau mais alto, onde se mantém 
lá até hoje, com uma tour históri-
ca pela Europa e shows em quase 
20 países.

“Rise Up”, de 2009, e “Life Is 
A Fight”, de 2011, só respaldam 
a força do Questions como refe-
rência a muitos outros nomes do 
Hardcore. Aliás, como já foi dito 
em vários reviews sobre os caras, 
eles respiram e exalam Hardcore. 
Os álbuns são pesados e intensos, 
na medida certa.

Em 2015, o álbum “Push Out... 
Of Society” seguia a mesma li-
nha de peso e energia, mantendo 
as críticas sociais em suas letras, 
reflexo da nossa sociedade aban-

donada e jogada aos leões pelo 
sistema que a guiam. Dois anos 
depois, já após o golpe político 
que o país sofrera, ocorreu a gra-
vação do histórico DVD “We’re 
Not Alone”, em São Paulo/SP. 
Nem é necessário comentar quão 
gloriosa foi aquela noite de sába-
do, público e banda numa sinto-
nia única, emocionante, uma só 
família. O Hardcore na sua mais 
extrema essência.

A banda que sempre cantou 
em inglês, pela universalidade 
da língua, pelas referências, etc, 
viu a necessidade de dialogar de 
forma ainda mais clara e direta 
com a sociedade. Um país que 
foi covardemente atacado, mais e 
mais, por grupos políticos já ve-
lhos e sábios em seus esquemas, 
distanciou ainda mais suas clas-
ses, dividindo até a classe traba-
lhadora. Ataques à democracia e 
à liberdade se tornaram frequen-
tes a ponto de ascender fascistas 
aos governos. Assim, surgiu o 
álbum “Libertatem” em 2019, o 
primeiro disco inteiramente em 
português do Questions. O ál-
bum é simplesmente avassalador 
em seus 24 minutos, e saiu do 

forno com a missão de combater 
ainda mais os discursos de ódio, 
opressão e intolerância, impostos 
à sociedade que se vê cada vez 
mais escassa de oportunidades e 
alternativas para vencer suas cri-
ses, seus traumas.

Em 2020, o Questions com-
pletou 20 anos de estrada. Duas 
décadas de extrema relevância 
e importância para o Hardcore, 
hoje não só nacional, mas como 
mundial também. As festas já ti-
nham hora e local, mas por conta 
da pandemia que o mundo tem 
passado, nada pôde ocorrer ain-
da. Mesmo assim, as lives dos ca-
ras puderam acalmar nossos cora-
ções em chamas.

Ansiosos pela retomada do 
convivio social, aguardamos sau-
dosos por dias melhores para ver 
novamente o Questions em ação. 
Até lá, precisamos nos proteger, 
principalmente aos mais neces-
sitados. Não temos governos que 
olhem por nós, só vemos mentiras 
e atos de auto benefício, mais do 
mesmo, principalmente para os 
que se dizem diferentes, a velha 
política de sempre. Precisamos 
resistir. A vida é uma luta. 

Capa Resenha
“Libertatem” (2019)

O primeiro álbum totalmente em 
português. O primeiro lançado pelos 
próprios caras, pelo selo Resista! Re-
cords. Só isso já seria motivo para o 
Questions comemorar o lançamento 
de “Libertatem”, mas a verdade é que o 
álbum é absurdamente matador. 

É uma forma de recomeçar, refazer 
as críticas tão devidas ao sistema e à 
podridão da elite social. O álbum in-
teiro é carregado com todo o peso e sen-
timento já bem destacados da banda, 
mas incrivelmente mais direto e reto, 
como era de se esperar.

Impossível escolher um só destaque. 
“Questionamentos”, “Exclusão” são 
hinos de resistência. “Achismo”, single 
com clip e tudo mais é a cereja do bolo. 
Obrigado, Questions!


