
“Do Começo ao Fim” é o novo single do Asfixia Social, com 
participação especial de Mao dos Garotos Podres 
 
O Asfixia Social, lança agora - no fim de Novembro/18, mais um single e lyric vídeo, dessa 
vez com pegada mais do que direta num post-hardcore que faz juz à origem da banda no 
ABC Paulista e tem a participação de José Rodrigues Júnior. Mais conhecido como "Mao", o 
líder da banda Garotos Podres chega junto nas rimas comandadas por Kaneda e todo o 
peso da banda que se afirma como uma voz de resistência e criatividade no cenário da 
música independente nacional. 
 
Em “Do Começo ao Fim”, vemos o grupo evocando a força do indivíduo em se mobilizar 
para não permitir que o caos nos paralise, para que escolhas sejam feitas de modo a não 
aceitar o que nos agride. A música traz a energia vital dos embates e coloca a vida como 
um caldeirão coletivo onde a diversidade é o que nos une, numa verdadeira roda punk da 
vida real que jamais existiria sem a participação e energia de cada um. 
 

 
 
O Asfixia Social é composto por: Kaneda Mukhtar (Voz, Trompete e Trombone), Rafael 
Santos (Guitarra), Leonardo Oliveira (Baixo), Marcelo Sampaio (Guitarra) e Rodrigo Silva 
(Bateria).  
 
Na canção, o grupo mais uma vez reforça seu mix de influências musicais, com um 
hardcore enérgico, refrões marcantes, um trombone que anuncia a leveza da poesia e a 
agressividade dos versos em conteúdo como sempre crítico e reflexivo.  
 
O Asfixia Social traz a vivência de quem conhece e se envolve em causas sociais com 
propriedade, propondo em “Do Começo ao Fim” a atenção para o caminhar cíclico da vida e 
a força do ser até o último suspiro. 
 
A canção traz a ideologia do “Faça Você Mesmo”, a vivacidade do punk, exercida na prática 
pelos seus integrantes, e lhes confere total autonomia artística e a chance de atingir todo 
tipo de audiência com um som “pesado”. 
 
  



Quem conhece a cena underground já deve ter visto os caras chegando em sua Kombi 
grafitada munida de um Sistema de Som próprio, como uma caravana verdadeiramente 
independente, pronta para dar o recado tanto em praças, casas noturnas, bares, festivais, 
centros culturais, ocupações e escolas. 
 
O single “Do Começo ao Fim” é mais um aquecimento para o próximo álbum da banda, 
“Sistema de Soma: A Quebrada Constrói”, que será lançado no início de 2019 em formato 
de Livro-disco, incluindo ilustrações de crianças e adolescentes de 10 escolas públicas e 
instituições culturais da Grande São Paulo por onde o grupo realizou oficinas e shows.  
 
O disco conta também com participações de Itacyr Bocato (trombone), do italiano Gabriel 
Rosati (trompete), do MC cubano El Cepe (La Invaxión a Occidente), do sambista Petróleo 
(CPF A Tríade), da MC Karen Santana (Penumbra MC), do MC Bux (Loucos d’la Mente), de 
DJ Tano e do rapper Funk Buia (Z’África Brasil), entre outros grandes nomes da música 
brasileira e internacional. 
 

 
 
“Do Começo ao Fim” é o quarto single de inéditas do Asfixia Social desde o álbum “Da 
Rua Pra Rua” (2011), que levou a banda para diversos festivais no Brasil e no exterior, 
como a Bienal de Arte de Havana em 2015, registrada no excelente DVD “Cuba Punk”, e o 
Festival River Rock 2017, em Santa Catarina. 
 
Confiram aqui o link do vídeo no YouTube oficial da banda: 
https://youtu.be/vdretmrGjUo 
 

https://youtu.be/vdretmrGjUo


O Lyric Video registra o grupo em estúdio durante a gravação do single em São Paulo, nos 
Estúdios Top Noise. 
 
             Kaneda Mukhtar - Voz, trompete e trombone 

 
 

            Rafael Henrique - Guitarra e Voz 

 
  
            Leonardo Oliveira - Baixo e Voz 

 
 
  



Marcelo Sampaio (à esquerda) - Guitarra e Voz 

 
 

Rodrigo Silva - Bateria 

 
 

Convidado Especial: Mao 

 
 
 

 
 
  



Do Começo ao Fim  – Asfixia Social e Mao (Garotos Podres) 
 
Letra: Kaneda, Rafael e Marcelo Sampaio. 
Música: Rafael, Kaneda, Leo e Alonso. | Bateria: Rodrigo Silva. 
Produção: Marcelo Sampaio | Participação: José Rodrigues “Mao” Júnior 
 
– 
 
O sentido. O começo. Os meios e os fins da vida. 
Da corrida do ventre ao caixão, Contados os dias. 
Revelam-se lutas, escolhas, e o embate é vital. Vital! 
Do começo ao fim condenados ao Caos! Eu não aceito a sentença! 
 
Se joga no fervo! Olhe ao seu redor! 
É muito maior e isso te faz viver! 
Do começo ao fim! 
 
Meu caminhar! Seu caminhar! Não tem fim! 
 
O caminho caminha comigo, meu amigo caminhar. 
Caminho circular que encaminha o caminho. 
Comigo caminham amigos, caminham caminhos, 
que encaminham um só forte caminhar! 






