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Capítulo 6

Escravos, canibais, blacks e DJs:
sonoridades e identidades juvenis 
negras no Brasil

Introdução 

Este texto sobre as sonoridades e identidades juvenis negras no Brasil apre-
senta-se em duas partes. Uma de exploração teórica – os dois primeiros capítulos
– em torno dos enunciados de Simon Frith, onde a relação com a música no
sentido lato (composição, interpretação e audição) é ritualizadora da identidade
ou do «processo de identificação», conceito esse formulado por René Gallissot.
Um processo que se traduz na escolha individual das referências que se pretende
activar, sujeita a uma lógica cultural estipulada a partir de um «fora» e que en-
viesa a total modularidade identitária. Serão também convocados outros auto-
res, entre os quais Arjun Appadurai, Jacques Attali, Zygmunt Bauman, Iain
Chambers e Paul Gilroy, que nos ajudarão a entender os mecanismos sociais
de catalogação das sonoridades – equacionadas aqui enquanto espaços referen-
ciais –, umas válidas, outras não, pelas suas funções congregadoras, respectiva-
mente, do consenso e do conflito sociais.

A outra parte – do terceiro ao último capítulo – propõe uma análise de con-
teúdo a vários documentos bibliográficos sobre os temas «música brasileira»,
«cultura juvenil negra» e «identidade juvenil negra», cruzando-a com as teias
teóricas articuladas anteriormente. O todo forma um estudo prospectivo – que
visa definir os contornos de problemáticas sociológicas – sobre a relação entre
a música e a identidade dos jovens negros brasileiros. A formulação do conceito
«jovens negros brasileiros» baseia-se noutro – «jovens negros portugueses» – in-
vestido e operacionalizado numa pesquisa anterior.1 Este último visava definir
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os contornos identitários dos filhos de imigrantes dos PALOP (países africanos
de língua oficial portuguesa) residentes em Portugal por um processo de iden-
tificação que tinha nas referências musicais consumidas o seu ponto, simulta-
neamente, centrípeto e centrífugo. Neste sentido, com este trabalho procura-se
agora balizar os possíveis contornos e limites do conceito «jovens negros brasi-
leiros». Jovens, pela activação de referências delimitando uma «comunidade de
consumidores» ageográfica mas proeminentemente jovem. Negros, porque está
em questão a relevância das referências a uma certa África mítica, das «raízes»,
através de um ritmo e de certos sons constitutivos dos espaços de referência à
africanidade e à negritude. Brasileiros, pela demarcação de um espaço referencial
particular – a brasilidade – que é também, como iremos ver, um território ima-
ginário de recontextualização das referências globais em órbita. 

Consumo de música: o karaoke
e o sampling identitários

A concepção de «música ocidental» reside, segundo P. Billard,2 na distinção
entre os três pólos fundamentais: composição, interpretação e audição. Esta
tríade suporta a relevância de três pessoas distintas no processo musical: o com-
positor, o intérprete e o ouvinte. Tese partilhada por M. P. Philippot,3 ao afirmar
que a delimitação tripartida das funções de produção, execução e consumo na
música ocidental não encontra eco na «música dos primitivos». Neste caso, con-
fundem-se na totalidade, ou quase, as tais funções. A fusão destes três vértices,
enquanto variável de ruptura entre uma concepção moderna e pré-moderna da
música, inscreve-se hoje, de novo, no quadro das investigações sobre o lugar
da música nas sociedades ocidentais no século XXI. 

Em Bruits: Essai sur l’économie politique de la musique, enfatizando o carácter
profético da música 4 face ao advir social, J. Attali (2001) põe em relação o de-
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3 Id., ibid.
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sonho de harmonia da burguesia ascendente, ao mesmo tempo que a angústia das cortes e o des-
contentamento dos povos. E fazem-no melhor – e antes! – do que todos os teóricos políticos do
século XIX. Bob Marley e Janis Joplin, John Lennon e Jimi Hendrix dizem-nos mais sobre o sonho
libertador dos anos 60 do que alguma teoria jamais conseguiu revelar. As variedades, os hit-parades
e o show-business, os videoclips e os samples são os prenúncios, irrisórios e proféticos, das formas
futuras da mundialização dos desejos. O rap, depois do free-jazz, anuncia a explosão da violência
urbana. E o napster é a próxima batalha para a propriedade da informação. Neste mesmo sentido
esboça-se, através de outras práticas, o desenho de uma utopia futura: encontrar a sua própria fe-
licidade e dar prazer» (Attali, p. 14).
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senvolvimento tecnológico aplicado à criação musical com a capacidade de os
ouvintes se confundirem com uma plêiade de artistas, seus ídolos. O uso pecu-
liar, no final da década de 1970, dos gira-discos pelos primeiros DJs 5 jamaicanos
de reggae, a criação do sampler,6 o aparecimento dos primeiros computadores
pessoais com capacidade de gravação e reprodução sonora, ambos em meados
dos anos 1980, e a multiplicação do número de programas de informática, a
partir da década de 1990, vocacionados para tornar fácil e directo o acesso pelo
cidadão comum à criação musical são acontecimentos decisivos na mutação
do ouvinte em compositor, ou melhor, do ouvinte em «ouvinte-compositor»:
«[...] a música poderá então ser criada por pessoas que nunca a aprenderam e
que utilizam o conhecimento acumulado de outros para a transformação das
suas sensações pessoais, dos seus ritmos interiores, das suas melodias apenas es-
boçadas ou emprestadas a composições escritas sofisticadas, respeitando as re-
gras da harmonia e do arranjo» (Attali, p. 274). Esse «ouvinte-compositor» é o
ouvinte que contém o compositor, ou o compositor accionado pela condição
de ouvinte. Estas alterações denunciam um novo espaço de relação tanto com
a música como com o eu e os outros. Novo espaço esse que pode ser definido
segundo dois prismas essenciais não exclusivos e, em certa medida, comple-
mentares. 

O primeiro é o da relação de contiguidade, que pressupõe a relação mímica
e mimética entre as duas entidades: compositor e ouvinte. Neste caso, trata-se
de improvisar o outro, imitando-lhe os sentimentos através de um jogo de espe-
lhos onde o eu e o outro se reúnem, o tempo de uma actuação. O «ouvinte-
compositor», ou neste caso o «ouvinte-intérprete», é o cantor de karaoke. Em
japonês, a palavra karaoke significa «orquestra vazia» 7 e todo esse espaço livre é
dado ao exercício de outras estórias: esvazia-se de passado a vida pessoal, en-
saia-se a fantasia na interpretação de canções ou estórias que não nos pertencem,
executadas o mais competentemente possível. Os cantores de karaoke trazem
para o palco um mundo de referências que nunca viveram, mas que experi-
mentam, tornando reais e presentes os signos auto- referenciáveis contidos nes-
sas interpretações miméticas. Esta experiência peculiar, que é o karaoke, insere-
se na lógica própria dos processos culturais globais que remetem para a
transformação da imaginação em prática social.8 Esta última é potenciada pelos

5 Disc jockeys. Manipuladores de discos em tempo real.
6 Aparelho que permite a numeração de sons nas escalas musicais a partir de sons   reais reti-

rados dos seus suportes ou fontes de origem. 
7 Toru Mitsui e Shuhei Hosokawa (orgs.), Karaoke around the World, Londres, Routledge, 2001,

p. 31.
8 «A imaginação transformou-se num espaço organizado de práticas sociais, uma espécie de

trabalho [...] uma forma de negociação entre áreas de agenciamento individuais e territórios do
possível definidos globalmente» (Appadurai, p. 31).



mediascapes (Appadurai, p. 35), territórios globais de imagens do real capturadas
e difundidas através dos canais mediáticos, criando um espectro alargado de
experiências não vividas, disponíveis, assimiláveis, interpretáveis, confundindo
o real com o ficcionado. A ima-ginação transforma-se, assim, num espaço de
sombra que activa o outro sob a forma de narrativas disponíveis, como moldes
de outros que se ajustam na perfeição aos contornos do eu. 

Em segundo, o desenvolvimento dos mediascapes e a sua alargada difusão glo-
bal contribuem para ratificar a ideia de que não existem géneros musicais es-
tanques. As suas definições, sobretudo dos mais populares, centram-se, em
ampla medida, na reinterpretação de princípios harmónicos, melódicos ou rít-
micos de outros géneros legitimados no passado. Este é o caso para a quase to-
talidade das músicas negras urbanas contemporâneas, como, entre outras, o rap
e o techno. Neste sentido, alguns autores 9 falam das referências ao blues, ao gospel
e ao jazz para definir o rap. Assim como outros,10 referem a presença da luta
dos escravos no techno pela componente repetitiva do ritmo, reavivando o ím-
peto reivindicativo dos tambores africanos. É este passado, tornado presente,
que é consumido na criação de um eu projectado em estórias de outros. Este
novo eu ganha, por isso, centros de gravitação referenciais, ou simples pontos
nodais, que são outros tantos samples 11 identitários, autorizando as mudanças
de sentido. A história, enquanto encadeamento de acontecimentos com signos
representáveis, é aqui dissimulada através do mecanismo de reinvenção das pró-
prias estórias ou acontecimentos. O propósito dessa reinvenção é o de capacitar
a representação de um eu dissimulado num ou mais eus imaginários, criando
narrativas de vida justificadas pela percepção dos eus «possíveis» (imagináveis).
Neste sentido, estes últimos são o resultado do esvaziamento da diferença entre
as estórias passadas de vida do eu e outras (que eu não vivi) difundidas e con-
fundidas pelos mediascapes. Esta anulação do eu e dos outros, enquanto pólos
exclusivos, mostra que não só, como vimos anteriormente, o eu contém os ou-
tros, mas agora também o eu espoleta os outros numa actuação ventriloquista,
que não deve tanto ao sentido mímico e mimético do karaoke, mas mais ao
sentido «sampleado» (de sample) da música rap. 

«O eu não explode ou não se multiplica em heterónimos. Pelo contrário, o
eu define que é ele próprio uma multidão e o ser humano é uma população de
processos» (Eshun, p. 27). O fenómeno de sampladelia (massificação do recurso
ao sample na composição musical), observa K. Eshun, mostra que o processo
de extracção de pedaços do passado recontextualizados no presente, usado por
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com o recurso do sampler. Aqui por projecção significa excertos recortados de outras estórias de
vida e estórias do passado, em larga medida, em trânsito nos medias-capes. 
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exemplo no rap, transforma esse passado, diz-nos, por sua vez, A. Appadurai,
num «[...] armazém de cenários culturais, [numa] espécie de agência de casting
de actores cujos recursos podem ser usados dependendo do tipo de filme a ser
realizado, da cena a ser encenada e dos reféns a serem resgatados» (Appadurai,
p. 30). Neste sentido, o passado só existe porque é representado (tornado pre-
sente), validado através do casting de signos e pondo à disposição uma alteridade
de identidades. 

Com isto, avança S. Frith (1997), a música é a metáfora perfeita para a iden-
tidade: primeiro, porque ambos se definem enquanto «processo», um «ir
sendo», e não um «ser». Um processo em construção/desconstrução perma-
nente que põe em relação estórias, ou parcelas de estórias recortadas do vivido,
com outras ficcionadas e não menos válidas na delimitação – em equilíbrio –
dos géneros musicais e das identidades. Segundo, porque esta actuação perfor-
mativa do «corta e cola/copia e cola» das estórias, que são outras tantas referên-
cias musicais e identitárias, está subjugada a dois factores determinantes: o gosto
individual e colectivo. O gosto individual remete para a escolha, enquanto sam-
pling ou selecção das estórias, dos seus excertos, na lógica do encontro dos signos
que validam contornos identitários e musicais em movimento. Contudo, a es-
colha não se faz fora de um contexto particular: «ouvimos coisas que são música
porque esses sons remetem, de algum modo, para uma lógica cultural que nos
é familiar. E, para a maior parte dos ouvintes, essa lógica escapa-lhe ao controlo.
Existe um mistério a propósito dos nossos gostos musicais. Alguém terá estipu-
lado as convenções» (Frith, p. 121). O espaço deixado livre aos eus imaginários
e imagináveis padece de uma abertura total, é antes condicionado por uma «ló-
gica cultural» que denuncia o carácter predeterminado da fantasia e da organi-
zação social. Assim, música como identidade fazem referência à relação móvel
ao eu e aos outros, através da escolha de estórias e fios narrativos que devem
tanto à estética (gosto individual) quanto à ética (lógica cultural). 

Identidades sonoras: ruídos conflituosos 
e músicas consensuais

O carácter móvel da identidade, de que nos fala S. Frith, manifesta-se dora-
vante na dificuldade em estabelecer a diferença entre o real e o ficcionado. 
A miopia diagnosticada na delimitação dos signos põe em causa a própria de-
finição de identidade. Isto é, se antes era delimitada através de um posiciona-
mento física, cultural e socialmente circunscrito, reflectindo «um sentido do
lugar», a identidade é hoje definida pela «experiência do movimento entre po-
sições» (Frith, p. 110). Este novo posicionamento pode traduzir-se, insistindo
na metáfora ocular, num perplexo «andar sem óculos» ou «andar no escuro»,



na incerteza do que se vai encontrar pelo caminho, mas fazendo desse cons-
trangimento um apelo à marcha, à andança. 

Curiosa conjuntura esta: a identidade enquanto processo pressupõe a escolha
das referências. Gravitando nos mediascapes, estas últimas, e as noções do eu e
dos outros, são exponenciadas, assim como as suas possibilidades de modulação
e os seus signos. O eu e os outros estão agora mergulhados num território ima-
gético e indefinido. Com isto, a identidade perde o seu sentido geográfico e re-
pertorial. Existem mais escolhas, mas neste processo perdeu-se o norte à natu-
reza original do eu e dos outros. A mesma que permitia que se tivessem
consolidado as tais lógicas culturais, a constância dos postulados éticos das
consciências grupais distintivas. De facto, o eu e os outros, tal qual os conhecía-
mos, desapareceram. «Nada mais é constante», diz-nos J. Baudrillard,12 «tudo
reflecte tudo num teatro de simulações estonteantes dominado pela proliferação
do signo.» O eu é reflectido em eus imagéticos, sendo que a imagem devolvida
é a de um eu mímico, sampleador, que cruza «o que se é» com «o que se quer
ser». Perdeu-se o eu original, o eu autêntico, transformado em cópia, em repre-
sentação de si próprio. A questão da distinção entre lugares (de classe social)
transforma-se, seguindo J. Baudrillard, na questão da representação – «fetichi-
zação» – dessa distinção através do consumo de bens e dos seus signos. Esta
nova questão pressupõe a reinvenção do outro. Um outro que é um simulacro
de si próprio, servindo, ainda assim, como elemento-chave na criação de um
novo espaço da distinção. 

Novo espaço esse a que Z. Bauman dá o nome de «comunidade», espécie de
«paraíso para onde todos desejam regressar, ansiando fervorosamente pela des-
coberta dos caminhos que a ele nos conduzirão» (2001, p. 10). Um paraíso que
de novo possibilita a tácita e natural percepção dos seus limites para quem o
habita. A manutenção desses limites é feita pela percepção e repulsa dos ele-
mentos exógenos constrangedores – os outros mesmo que simulacros –, accio-
nando a representação dos mitos fundadores da unidade, da nação, da identi-
dade nacional, legitimando, deste modo, a evidência de um dentro e um fora,
de um nós e um eles. Esta noção de «paraíso», este «regresso» a uma nova di-
mensão da distinção entre o eu e os outros, vem reforçar o paradoxo, como iro-
nicamente lembra Z. Bauman, «do sentimento de segurança num mundo inse-
guro»,13 acessível só para alguns – nós –, excluindo os indesejáveis, eles, os outros,
mas sem os quais não se poderia traçar a fronteira entre «eleitos» e «expulsos».
E, relembrando S. Frith, se o problema pós-moderno é a ameaça ao nosso sen-
tido do lugar, agora, como vimos, travestido num jogo entre posições identitá-
rias móveis, esse «lugar» em questão está situado naquele paraíso a redescobrir
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e em perigo. Com isto, a «lógica cultural» transforma-se num «agenciamento
de signos» com poder para nomear o que é nosso e o que não é, delimitando as
fronteiras, naturais e tácitas, das «comunidades», como as define Z. Bauman.
No entanto, esses agenciamentos, circulando dos e para os mediascapes, definem
limites comunitários ténues, pela natureza proeminentemente ficcionada e vo-
látil dos próprios signos.

Encontramos ecos desses agenciamentos nas definições do que é «música»
face ao que não é. Aderindo à posição de M. Schafer, A. M. Green (1993) define
a música enquanto oposição ao ruído. Para contornar a subjectividade na in-
terpretação do que é ruído estipulou-se, diz-nos M. Schafer,14 «um certo con-
senso social acerca da definição dos sons desejados». A definição de música
(«sons consensualmente desejados») estabelece-se, portanto, pelos contornos
do seu contrário, o ruído: «sons consensualmente não desejados». A ênfase está
colocada, aqui também, na necessidade contínua em demarcar a fronteira, os
limites, entre uma coisa e outra. Neste sentido em que a natureza produz in-
cessantemente sons, delimitando aquilo a que o autor chama «paisagem sonora
natural» (1997, p. 33). Assim como a proliferação dos modos de vida urbanos
nas sociedades ocidentais cria novos sons que entram no quotidiano dos seus
habitantes, circunscrevendo a «paisagem sonora pós-industrial» (ibid., p. 107).
Nem todos esses sons, seguindo ainda a máxima de F. Escal,15 ganham estatuto
musical. Nem todos os ruídos são agenciados enquanto sons musicais: uns são
postos de fora, ou «postos sob escuta», na tensão da sua natureza foragida ao
consenso e controlo sociais. E outros entram para o rol de sons com signos le-
gitimadores da coesão social. Esta distinção age não só sobre os sons, como
sobre os comportamentos e percursos identitários de quem os compõe, inter-
preta e ouve. Assim, mesmo que reunida, a tríade e os sons que compõe, inter-
preta e ouve, têm a eles acoplados signos legitimadores do que é nosso e não é,
revestindo contornos particulares de um contexto social para outro e de uma
identidade sonora para outra. 

A «identidade sonora» assim formulada alude à tal relação entre «identidade»
e «música» definida por S. Frith. No sentido em que a música (composição, in-
terpretação e escuta confundidas) ritualiza a identidade pela ênfase colocada
numa escolha que é antes de mais pessoal. Uma escolha pessoal sujeita à lógica
cultural traduzível na proeminência de signos que ajudam a distinguir a «mú-
sica» do «ruído» (o nós dos eles). 

Por outro lado, com esta «identidade sonora» trazemos para o campo da aná-
lise o conceito de «processo de identificação» de R. Gallissot (1993). A sua re-

14 Cit. in Anne Marie Green, De la musique en sociologie, publicação da Université de Paris XX-
-Nanterre, 1993, p. 17. 

15 «Todos os sons com estatuto musical são ruídos, mas nem todos os ruídos são sons musicais»
(ibid., p. 18).



levância assenta no facto de enfatizar o carácter plástico e modular das referên-
cias identitárias. Estas derivam de dois tipos de estórias: as estórias de vida no
círculo restrito das relações sociais e as outras sem lugar original concreto.
Ambas entram para os mediascapes e por esse facto quase se confundem mutua-
mente. As referências assim (dis)simuladas contêm os signos com valor colec-
tivo, prestando-se à definição dos contornos de identidades reinventadas ou re-
presentadas em função «do tipo de filme a ser realizado, da cena a ser encenada
e dos reféns a serem resgatados».16 A identidade sonora é, por isso, esse acto
performativo do eu, cujos contornos são modulados pela coerência atribuída
aos signos extraídos de referências particulares, que são outras tantas estórias
ou sonoridades com valor colectivo. 

Dito isto, como se joga a relação «música/ruído» no quadro da sociedade
brasileira de hoje, centrando a análise nas idiossincrasias das «identidades so-
noras» dos jovens negros nesse contexto social?

Africanidade, negritude, brasilidade/ocidentalidade:
a tensão referencial 

Numa pesquisa na Internet que teve como ponto de partida o vasto tema
«música popular brasileira» encontrámos este relato anónimo 17 datado de 14
de Março de 2002: 

Já disse que o meu dentista é óptimo, mas há algumas considerações a fazer.
Ele continua muito bom no ofício, mas sintoniza uma estação de rádio que
transmite um programa de MPB [música popular brasileira] no horário em que
sou consultado (sempre o mesmo) [...] Há a vantagem de ser uma música inó-
cua, um muzak apropriado para situações como ficar de boca aberta com um
tubo sugando a saliva, enquanto a broca entra no meu dente e chega perto da
raiz. O problema é esse: o referido programa sempre entrevista algum nome
desse género que eles consideram importante, tipo Daúde, Zeca Baleiro, Rita
Ribeiro, Lenine. Invariavelmente essa gente fala muito de sua raiz, que a raiz é
muito importante, que se orgulha muito das suas raízes. Ouvir essa gente falar
de raiz enquanto o meu dente está prestes a sofrer uma cirurgia de canal, porque
justamente a raiz pode ter morrido, só reforça a minha indiferença para com
esse tipo dessa gente que usa alpercata de couro, óculos azul e que dá impor-
tância a essa porra de raiz. 
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16 Relembrando Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Glo-balization, Mi-
neapolis, University of Minnesota Press, 1996, p. 31.

17 V. blog http://eletrozeitgeist.blogspot.com/2002_03_01_eletrozeitgeist_archive. html.
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Sob a sua aparência pitoresca e anodina, este texto contém pistas preciosas
para entender as questões centrais em torno da identidade sonora dos jovens
negros brasileiros. Com efeito, a música popular brasileira é apresentada sob a
designação de muzak. Isto é, uma música travestida em «fundo sonoro perma-
nente», substituindo-se ao éter, ao silêncio, e fazendo da audição um acto pas-
sivo. Um fundo sonoro em audição contínua, ou ainda uma «música-mobília»
(musique d’ameublement), que o compositor musical Eric Satie 18 definiu enquanto
música que preenche o espaço e cujos contornos são inócuos, redondos e de
gosto consensual: sabemos que está no ar sem verdadeiramente distinguirmos
as suas particularidades autorais, melódicas, harmónicas ou rítmicas. 

Uma música popular brasileira muzak onde mais do que a harmonia ou a
melodia é sobretudo a presença constante dos elementos de percussão que traz
à tona as «raízes» (faladas no texto). Essas raízes ligam de forma vincada Brasil
e África. Uma África mítica e ficcionada no ritmo, enquanto referência de um
passado original que não se viveu, mas que serve para validar a excelência de
um elemento de identificação do nós face aos outros. Nós, jovens negros brasi-
leiros de hoje, cuja memória colectiva recorda estórias da «experiência africana»,
cruzando-a com a «experiência da negritude». Isto é, passando pelos mediascapes,
africanidade e negritude percutem-se no exacto ponto em que ambas partilham
o mesmo signo com valor colectivo: a negritude física. Esse signo, reforça 
P. Gilroy (1996), é o incontornável elemento na consolidação de um espaço
simbólico referencial que une a consciência colectiva de todos os negros em
torno das memórias do passado (escravo), reaviváveis de forma particular na
música através da ênfase colocada no ritmo.

Mas a negritude física é também o signo unívoco de um nós (negros), obser-
vado do ponto de vista dos eles (os outros). A relevância deste sítio de observação
manifesta-se através da valorização das referências constitutivas de um dentro,
que faz da negritude um signo do fora: a cor negra da pele é o último reduto da
não escolha identitária, na medida em que o frenesim da acumulação genera-
lizada dos signos «positivos» nas sociedades ocidentais de hoje,19 assim como a
evidência do carácter mutante e inconstante dos mesmos, intranquilizam a es-
colha individual – que se quer o mais «acertada» possível – entre referências
aquando do movimento entre posições. Essa intranquilidade representa uma
ameaça ao securizante eu (nós). Por isso, a negritude física é o garante ocular
imediato da percepção dos limites entre esse espaço e o do outros. E é, por con-
seguinte e de forma perversa, a última «certeza» num mundo de dúvidas. Uma

18 Cit. in David Toop, «La vie en transit», in AA. VV., Sonic Process: une nouvelle géographie des
sons, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2002, p. 186. 

19 Seguindo J. Baudrillard (1970 e 1972) e podendo delimitar esses signos, alguns destacam-se:
o sexo, a juventude, a saúde, a velocidade, o estilo, o poder, o dinheiro, a mobilidade, etc.



certeza a partir dos outros, e não uma verdadeira escolha identitária: não se es-
colhe a cor da pele (negra), não se escolhendo as referências e signos que a
mesma transporta e valida (a partir de fora). 

A relevância do ritmo na música popular brasileira levanta, por isso, a questão
de as identidades sonoras dos jovens negros brasileiros se erguerem através de
um processo de identificação na sua relação com a música que é antes de mais
colectiva (que diz respeito a todos os brasileiros e todos os negros), pressupondo
ainda a reunião de três fundamentais e entroncados «espaços de referência»,20

também eles partilhados: 

i) O espaço de referência a africanidade. Este espaço autoriza, através do
ritmo, o reencontro dos jovens negros brasileiros com a «terra-mãe». Sendo que
esta não é a «terra do retorno» a África (o corolário mítico da experiência mi-
gratória que não se teve), mas o «paraíso» perdido, aquele delimitado concep-
tualmente por Z. Bauman. «Paraíso perdido» porque a presença de uma certa
África no ritmo da música popular brasileira delimita uma africanidade calei-
doscópica imaginária, alimentada pelos e nos mediascapes, que são outras tantas
estórias conciliadoras da ligação dos jovens negros brasileiros à África das origens.
«Paraíso perdido» ainda, remetendo para a frustração do livre desígnio, na me-
dida em que essas estórias de uma certa ligação a África levantam também a
questão da não escolha identitária – ser negro brasileiro (com passado africano)
– face à lógica dos signos positivos (na sociedade brasileira de hoje). 

ii) O espaço de referência à negritude. Este espaço contém as referências do
passado escravo, migratório e de luta pela liberdade e cidadania de todos os ne-
gros. A representação desse passado alude ao karaoke identitário, abordado no
primeiro capítulo deste texto. Isto é, o jovem negro brasileiro na sua relação com
a música é o ouvinte-intérprete legítimo e, por isso, refém das estórias da escra-
vatura. A cor da sua pele é o «certificado de autenticidade» das estórias narradas
através do ritmo, e não só da música popular brasileira. Certificado conferido
do exterior (a partir dos outros), como sublinha Z. Bauman, adulterando a nego-
ciação identitária e fazendo da negritude física um dístico da identidade. 

Com isto, levanta-se a questão: estes dois espaços referenciais são ruído ou
música (como os definimos no segundo capítulo) no contexto da identidade
sonora dos jovens negros brasileiros? 

Por um lado, música. Porque a africanidade e a negritude transportam consigo
os signos da autenticidade, do original, no sentido do «não desvirtuado pelo ca-
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20 Agrupamento de referências obedecendo aos mesmos princípios do rizoma (Deleuze e Guat-
tari, 1980), donde se destaca o princípio cartográfico: «Um rizoma não é justificável por nenhum
modelo estrutural ou generativo [...] O rizoma define antes uma carta onde estão conectados, e
simultaneamente em fuga, os pontos que lhe dão significado desterritorializado» (id., ibid., cit. in
António Contador, 2001a, p. 27).
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minhar do capitalismo nas sociedades ocidentais». Estes signos simbolizam o
lado estético da negritude e da africanidade (blackness). Uma estética prenúncio
de outro paraíso na Terra; a redescoberta de valores julgados moribundos e que
anunciam, por um lado, o regresso a preocupações ecológicas e humanitárias,
por parte das sociedades ocidentais, estendidas à escala mundial, e, por outro, o
consumo – rotulado «étnico» – de produtos que transportam esse novo deside-
rato civilizacional para dentro dos espaços públicos e privados dessas socieda-
des. Estas ideias serão retomadas e desenvolvidas no quinto capítulo. 

Por outro lado, e simultaneamente, ruído. Porque ambos os espaços de re-
ferência transportam os signos da rebeldia, do «anti-», da luta secular dos ne-
gros (blackism), aqui confundida com a luta dos excluídos, dos pobres. Neste
sentido em que, como vimos, o pânico do outro, e dos signos a ele acoplados,
conduz à mutação do significado dos mesmos na lógica da anulação do seu
efeito disruptivo para o equilíbrio da nova distinção. Isto traduz-se na capa-
cidade de os signos – designámo-los – «ruidosos» (rebeldia, pobre, negro, anti-
, etc.) se transformarem em signos «musicais» (étnico, original, autenticidade,
exótico, afro-, etc.), num ímpeto canibalesco do outro e do seu ruído a partir
do nós, do eu.

iii) Por último, o espaço de referência à brasilidade. O carácter particular da
ligação das referências que constituem este espaço de identificação é a mestiça-
gem: dos povos migrantes e das suas influências sonoras várias (africanas, euro-
peias, latino e norte-americanas, etc.). «Para os teóricos nacionalistas, o samba
representava bem a cultura mestiça brasileira, baseada na miscigenação africana
e europeia» (Perrone e Dunn, 10). Representados na maior parte das músicas
populares brasileiras, incluindo o samba, estes samples referenciais, com destaque
para as influências europeias (para as mais antigas: marcha, mazurka, polka, etc.)
e norte-americanas (também para as mais remotas: foxtrot, charleston, jazz, etc.),
vão assim fundir-se num espaço de referência à brasilidade, contendo ele pró-
prio referências à ocidentalidade. Este lado miscigenado – sampleado – das refe-
rências e, por conseguinte, da identidade sonora dos jovens negros brasileiros
atesta também o quiproquó identitário (ou a sua impossível plenitude), neste
sentido em que põe a nu a aparente incompatibilidade entre, por um lado, o
paraíso perdido das «raízes» africanas, reinventado no ritmo da música popular
brasileira e investido nos signos dos eles, dos outros e dos excluídos, e, por outro,
a aspiração ao paraíso prometido, aquele vivido dentro de portas da sociedade
brasileira, virado para um modelo de desenvolvimento que olha de frente para
os padrões ocidentais, para o «sonho norte-americano» e europeu e para a «idea-
lização global».21

21 V. M. Waters (1995).



No entanto, estes três espaços referenciais intercruzam-se, criando zonas de
vizinhança.22 Estas funcionam como novos espaços em efervescência, resultantes
de sismos entre referências consensuais por pressão de outras conflituosas, em
órbita nos mediascapes ou já presentes nos espaços referenciais mas sob outra
articulação. Assumindo o carácter rizomórfico de todas estas referências, as
fugas ou as desterritorializações são iminentes e decisivas para dar conta da
complexidade identitária dos jovens negros brasileiros. As referências (africani-
dade, negritude, brasilidade/ocidentalidade) são por isso referências flutuantes,
que colidem num acto circunstancial e performativo, definindo contornos fo-
tográficos ou cartográficos, ou ainda o third space 23 identitário, dos jovens negros
brasileiros, onde estão em jogo escolhas individuais condicionadas por signos
e significados para o grupo (jovens negros brasileiros) e para o todo (brasilei-
ros).

Canibalismo cultural (remix): do samba ao rap

Esse equilíbrio periclitante, mas negocial, entre elementos referenciais con-
sensuais e conflituosos encontramo-lo de várias formas nas fontes documentais
em estudo.24 Na análise às mesmas evidencia-se o papel da música, em particular
da canção popular e da música de dança, na emancipação de uma identidade
nacional brasileira. Sob o regime de Getúlio Vargas (1930-1945), o samba assume
a figura de proa, reunindo à sua volta o consenso de intelectuais e trabalhadores,
principalmente negros e intérpretes desse género musical. O facto de o samba
estar alicerçado numa base rítmica muito marcada faz despertar o interesse des-
ses intelectuais, entre outros G. Freyre. O próprio anuncia o samba enquanto
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22 Resgatando esse conceito de G. Deleuze (1990).
23 Bhabha, cit. in Sharma et al., p. 55. O third space identitário, como o define H. Bhabha, é

uma «[...] espécie de espaço posicional de identificação [onde se joga] a constante expansão,
fuga, das possibilidades de movimentação e conexão entre ‘o que se é’ e ‘o que se quer ser’. Mas
onde se joga também a constante ‘digitalização’, desterritorialização, das histórias particulares de
vida [...] ‘fora de uma experiência particular, de uma cultura particular’» (Hall, cit. in Sharma et
al., p. 41; Contador, 2001a, p. 46).

24 Aqui mais concretamente: Christopher Dunn, «Tropicália, counterculture, and the diasporic
imagination in Brazil», in Charles Perrone e Christopher Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music
and Globalization, Londres, Routledge, 2001, pp. 72-95; Goli Guerreiro, A Trama dos Tambores: 
A Música Afro-Pop de Salvador, São Paulo, Editora 34, 2000; Michael Herschmann, O Funk e o Hip
Hop Invadem a Cena, Rio de Janeiro, UFRJ, 2000; Charles Perrone e Christopher Dunn, «Chiclete
com banana: internationalization in Brazilian popular music», in Charles Perrone e Christopher
Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music and Globalization, Londres, Routledge, 2001, pp. 1-38; Char-
les Perrone, «Myth, melopeia, and mimesis: black orpheus, orfeu, and internationalization in Bra-
zilian popular music», in Charles Perrone e Christopher Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music and
Globalization, Londres, Routledge, 2001, pp. 46-71.
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marco do despertar do «Brasil real»,25 num ímpeto de reencontro com as origens
populares, africanas e negras, obscurecidas pelo eurocentrismo das elites. Este
duplo posicionamento – de certos intelectuais e do regime político de G. Vargas
– face à relevância do samba mostra-nos a encruzilhada da questão das «raízes»
(populares, negras e africanas) no enunciado identitário brasileiro. Requisitadas
no espaço de referência à brasilidade, as «raízes» (o ritmo do samba) simbolizam
a luta dos negros, dos excluídos, dos pobres, mas são também um território
claro, facilmente identificável, de demarcação entre estes e os outros. Essas «raí-
zes» originais, resgatadas nos discursos político e intelectual da altura, funcio-
nam, portanto, em sentido oposto: são ruído, por um lado, porque levantam a
questão da relevância conflituosa de espaços referenciais (africanidade e negri-
tude) antes fora da matriz identitária colectiva. São música, por outro, porque
a sua incorporação nos espaços de referência à brasilidade anuncia a mudança
de significado (conflito  consenso) dos signos que transporta no âmbito, como
vimos, da renegociação da lógica cultural da distinção. 

Anos mais tarde (finais de 1960, início de 1970), o movimento cultural tro-
picalista volta indirectamente a colocar as «raízes» no centro da questão identi-
tária no Brasil. A sua ligação conceptual ao canibalismo cultural de Oswaldo An-
drade fundamenta a sua crítica à postura nacionalista e ortodoxa do poder
político de então. A atitude assumida era «ser do mundo»,26 e não ser só do
Brasil, anunciando, portanto, ao mundo o despertar da consciência universal
tropicalista (por entre o seu som universal) através de uma voraz canibalização
das informações do exterior (de fora, do outro, a circular nos mediascapes), conju-
gando-as com referências acessíveis do Brasil. Trata-se, num acto performativo,
que tanto deve ao mimetismo (karaoke) quanto ao sample identitários, de con-
jugar Jimi Hendrix, The Beatles,27 Jackson do Pandeiro, Carmen Miranda e ou-
tras influências latino-americanas (tango, bolero, mambo, etc.). Sendo que o lugar
do outro canibalizado aqui é duplo: 

i) Por um lado, há o outro eléctrico, plugged, ou ainda «ligado à corrente eléc-
trica» (pela referência a Jimi Hendrix e aos The Beatles). Esse outro é o ícone po-
pular e o veículo dos protestos mundiais (contendo os locais) em escuta à escala

25 Charles Perrone e Christopher Dunn, «Chiclete com banana: internationalization in Brazi-
lian popular music», in Charles Perrone e Christopher Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music and
Globalization, Londres, Routledge, 2001, p. 10. 

26 Christopher Dunn, «Tropicália, Counterculture, and the diasporic imagination in Brazil»,
in Charles Perrone e Christopher Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music and Globalization, Londres,
Routledge, 2001, p. 75.

27 «We are eating Jimi Hendrix and The Beatles», Caetano Veloso, cit. in Charles Perrone e
Christopher Dunn, «Chiclete com banana: internationalization in Brazilian popular music», in
Charles Perrone e Christopher Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music and Globalization, Londres,
Routledge, 2001, p. 20.



mundial e em rede através dos mediascapes (o cabo eléctrico tanto serve para
ligar a guitarra ao amplificador como a televisão à tomada). Os signos que car-
rega são os da juventude, do experimentalismo (psicadelismo), da rebeldia, do
anti-: «Rejeitamos o papel dos países do Terceiro Mundo vivendo na sombra dos
países mais desenvolvidos.» 28

ii) E há o outro não eléctrico, acústico, unplugged, ou «desligado da corrente
eléctrica» (pela referência ao batuque, ao ritmo contendo África), como signo
de autenticidade, originalidade, que liga, uma vez mais, a questão do lugar do
outro na do lugar do negro, do excluído, do pobre, nas sociedades ocidentais:
«Rejeitamos o papel dos países do Terceiro Mundo vivendo na sombra dos países
mais desenvolvidos.» 

Esta repetida citação é a evidência de um mesmo protesto congregando dois
outros canibalizados (eléctrico e acústico) aparentemente opostos. No entanto,
tanto um como o outro reivindicam, sob disfarces diferentes, a trama da im-
possível plenitude identitária dos jovens negros brasileiros: os tropicalistas são
jovens brasileiros e querem fazer parte do Primeiro Mundo e dizem-no com gui-
tarras eléctricas. Os tropicalistas são também jovens negros e querem denunciar
as injustiças (cometidas pelo Primeiro Mundo) face ao Terceiro Mundo (onde se
inclui África). Através disso pretendem lutar pelos direitos dos negros (brasilei-
ros, norte-americanos, etc.), dos excluídos, dos pobres, e dizem-no estilizada-
mente com o assumir da estética visual afro, ou roots look, como prefere dizer
Livio Sansone,29 comunicando ao exterior as suas «raízes» não contaminadas,
naturais, estilizadas no cabelo e nas roupas.30 Mais uma vez, as referências à
africanidade e à negritude são ruído. Neste sentido em que a projecção do lugar
do outro nos mediascapes o torna visível e perigoso para o eu, E são música porque
a incorporação dessas referências nos mediascapes anuncia também a mudança
de significado dos seus signos, transformando o lado ruidoso do outro (blackism)
em sonoridade musical (blackness). 

Seguindo o movimento tropicalista, o rap (com ênfase nos anos 1980-1990)
vem reforçar o contacto entre o lugar do negro e o lugar do outro na sociedade
brasileira, por duas ordens de razão complementares.
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28 Caetano Veloso, cit. in Christopher Dunn, «Tropicália, counterculture, and the diasporic
imagination in Brazil», in Charles Perrone e Christopher Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music
and Globalization, Londres, Routledge, 2001, p. 75.

29 Em «The making of a black youth culture: lower-class young men of Surinamese origin in
Amsterdam», in Vered Amit-Talai e Helena Wulff (orgs.), Youth Culture: A Cross-Cultural Perspective,
Londres, Routledge, 1996, p. 121. 

30 «Nos meses finais de 1968, Gilberto Gil começa a manifestar publicamente um certo apreço
pela música negra internacional. Nas suas actuações ao vivo é comum vê-lo vestido com uma
túnica africana estilizada, ou com um casaco de couro estilo black panther. Deixa crescer a barba
e tem os cabelos afro» (Christopher Dunn, «Tropicália, counterculture, and the diasporic imagi-
nation in Brazil», in Charles Perrone e Christopher Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music and
Globalization, Londres, Routledge, 2001, p. 77).
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Em primeiro lugar, pela preponderância da voz nos elementos de composi-
ção musical. No rap, a voz do negro, do outro, amplificada pelo microfo- ne, é
a tradição da oralidade resgatada do passado africano, como vincam T. Rose,31

G. Lipstiz 32 e P. Gilroy.33 Tornando presente a história secular de todos os ne-
gros, a voz é ela própria sonoridade testemunhal da diáspora africana projectada
nos mediascapes. Essa voz é, portanto, o elo de ligação entre estórias do passado,
representadas nas referências à africanidade e negritude, dando corpo a uma
consciência de grupo negro transgeracional, e estórias do presente marcadas
pela distinção entre signos ruidosos (conflituosos) e musicais (consensuais).
Ambos são esgrimidos no rap num jogo vocalizado entre posições identitárias,
assumindo e reforçando, contudo, os signos exteriores da negritude ligando os
rappers – incluindo os rappers jovens negros brasileiros – à tal consciência de
grupo negro transgeracional: do mundo para o Brasil e do Brasil para o mundo.
Com isto, a voz no rap é a voz dos excluídos, dos pobres, das «minorias étnicas»
e, por força dos negros, dos jovens negros brasileiros e das suas «raízes»: «[...]
com a intensa veiculação na mídia [...] hip hop [rap]e funk adquirem uma nova
dimensão, colocando em discussão o lugar do pobre no debate político e inte-
lectual do país [Brasil]» (Herschmann, p. 17). 

Por último, o reforço do contacto entre o lugar do negro e o lugar do pobre
deve-se também à relevância de outro componente fundamental no rap: o
ritmo. Tal como a voz, o ritmo do rap instaura o elo com o passado africano.
Em parelha com a voz amplificada, ele é elemento redentor no rap das memó-
rias ligadas à experiência da escravatura. Autonomizando-se nesse contexto, en-
quanto espaço interpretativo dessa memória, o ritmo do rap suporta os protestos
dos novos excluídos da idealização global através de uma cadência grave e re-
petitiva. Mas esse ritmo do rap não é mais o dos tambores africanos, ele é agora
produzido com o recurso às novas tecnologias aplicadas à criação musical. Os
samplers, as caixas de ritmos 34 e os computadores pessoais, suportando uma pa-
nóplia cada vez mais sofisticada de programas de informática para aplicação
musical, substituem-se aos instrumentos tradicionais, antes peças-chaves no
agenciamento dos signos alugados aos espaços referenciais da africanidade e
negritude. Com efeito, o uso desse equipamento tecnológico para compor mú-
sicas rap não é mais questionado pelos rappers a nível mundial, incluindo o
Brasil e, em concreto, São Paulo, onde esse género musical mais se destaca en-

31 Tricia Rose, Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America, Wesleyan Uni-
versity Press, 1994. 

32 George Lipsitz, Dangerous Crossroads: Popular Music, Postmodernism and the Poetics of Place, Lon-
dres, Verso, 1994.

33 Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Londres, Verso, 1996.
34 Aparelho que permite a sequenciação de sons digitais simulando um set de bateria.



quanto expressão musical dos jovens das classes sociais mais baixas e maiorita-
riamente negros, como sublinham C. Dunn e C. Perronne (2002, p. 139). 

A massificação do uso do sampler, da caixa de ritmos, etc., projecta o discurso
reivindicativo, contido no ritmo e nas letras vocalizadas no rap, incluindo o
brasileiro, para as esferas globais dos mediascapes, permitindo a ligação em rede
de uma «comunidade de consumidores», essencialmente jovens, em volta das
referências em jogo na performance musical e identitária associada ao rap. Essa
comunidade de consumidores, na qual se incluem os jovens negros brasileiros,
partilhando o uso do sampler, reaviva e representa (torna presente) memórias,
erguendo, a partir daí, novas possibilidades de modu-lação das referências nos
espaços representados: africanidade, negritude, bra-silidade/ocidentalidade.
Neste sentido, a cultura juvenil negra é feita e refeita, diz-nos L. Back (1996),
dando cobertura ao esquema interpretativo da iden-tidade processual abordado
neste trabalho. 

Contudo, criar o ritmo do protesto rap com uma caixa de ritmos é transformar
em sonoridade musical o grito ruidoso dos ancestrais. O sampling das referências
coloca também em causa a autenticidade do acto face à tal consciência colectiva
negra transgeracional, ou Atlântico negro, pondo a nu as suas contradições. 

Por um lado, as novas tecnologias aplicadas à criação musical potenciam o au-
mento do número de vozes vociferantes contra o opressor – o mundo ocidental
– em favor dos excluídos, dos pobres, dos negros e de todos os outros representa-
dos pelas favelas, pelo Terceiro Mundo, onde está África e as suas memórias. 

Por outro, o uso do sampler e das caixas de ritmos faz esvaziar do seu conteúdo
conflituoso (ruidoso) as músicas rap. Neste sentido em que retiram os atributos
legítimos que conferem autenticidade, validade e originalidade aos protestos,
transformando o rap em música, em sonoridade consensual para o todo, ou
ainda em muzak. Com isto, usando a este propósito as palavras de M. Hersch -
mann, podemos levantar a questão: «Mesmo reconhecendo inúmeras diferen-
ças entre o funk e o samba, indagava-me se não estaria estigmatizando mais uma
vez uma importante expressão cultural, que, em um futuro próximo, seria agen-
ciada de forma emblemática pela cidade do Rio de Janeiro ou, quem sabe, pelo
país, tal como ocorreu com o samba?» (2000, p. 14).

Ilhas continentais e oceânicas: os limites 
do Atlântico Negro

Esta última questão aponta para a percepção dos limites do Atlântico Negro.
Com efeito, resgatadas através do sampler, das caixas de ritmos e das vozes ampli-
ficadas pelo microfone no discurso do rap, as memórias colectivas da negritude
e do passado africano são activadas no espaço múltiplo e referencial dos jovens
negros brasileiros ao mesmo título que as outras. Os seus princípios rizomórfi-
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cos impedem as referências de se afirmarem por si, antes delimitam as tais zonas
de vizinhança onde na prática se joga a questão identitária. Este espaço de terri-
torialização/desterritorialização das referências é um espaço em tensão que,
como vimos, possibilita tão-só a fotografia identitária pelo carácter em trânsito
– por efeito dos mediascapes – das referências. Por isso, o tal legado do ritmo no
rap já contém a «contaminação» de outras referências desvirtuantes da autenti-
cidade reclamada; esvaziada dos seus ruídos, a luta dos negros manifesta-se agora
no corte de cabelo, nas roupas, numa estética negra virada para o gosto de uma
«comunidade de consumidores» em grande medida jovem e também ageográ-
fica. Dito isto, a única validação possível da autenticidade – da ligação transge-
racional à consciência colectiva negra – faz-se não no campo da etnicidade, mas
no campo da estética, reinterpretando esta última através de uma nova essência:
«A reinscrição na época contemporânea da etnicidade pelo trabalho dos fotó-
grafos, dos realizadores, dos músicos e dos artistas ingleses negros traz à tona
uma linguagem cada vez mais desinvestida de uma essência estável garante da
sua autenticidade» (Chambers, p. 38). 

Essa «essência» de que nos fala I. Chambers envolve não somente as referên-
cias à africanidade e negritude despojadas dos seus signos ruidosos, mas confirma
sobremaneira a relevância das referências à ocidentalidade – o sampler, o gira-
discos, o microfone, o computador, a televisão, a moda, o satélite, a democracia,
o voto, a educação, etc. – na performance identitária dos jovens negros brasileiros.
Neste sentido em que estas últimas autorizam o posicionamento destes jovens
no universo global dos novos movimentos sociais: «pensar global, agir local»,
em resposta aos desafios vastos e vários, humanitários e ecológicos, à escala pla-
netária. Esses desafios incluem, como vimos, questões como a do lugar do Ter-
ceiro Mundo nas ordens política e económica mundiais, o lugar de África, como
também, e pela mesma, o lugar do pobre e do negro nas sociedades ocidentais.
Por isso, o movimento tropicalista e o rap, entre outros, enquanto expressões
culturais brasileiras, atestam um posicionamento dos seus compositores, intér-
pretes e ouvintes face a esse desiderato global, canibalizando localmente as re-
ferências legitimadoras das suas vozes e discursos projectados nos espaços pú-
blicos e privados do mundo. 

Seguindo o passo do tropicalismo e do rap nesse desígnio glocal, surge nos
finais de 1990, início de 2000, o drum’n bass 35 brasileiro. Projectado no contexto

35 Género musical associado à Londres «multicultural» dos anos 90, aos seus jovens descen-
dentes de imigrantes das ex-colónias inglesas, à sua cultura juvenil urbana vivida através das raves
e do uso de novas substâncias estupefacientes, como o ecstasy. O drum ’n bass centra-se na síncope
dos seus elementos rítmicos lançados acima das 130 batidas por minuto, envoltos nas linhas me-
lódicas de um baixo encorpado e indolente, o género tem como iniciais activistas nomes como
Goldie, 4Hero, LTJ Bukem, Roni Size, Apache Indian, A Guy called Gerald, Fabio, Grooverider.
Mais informações sobre a história do género em Simon Reynolds, Energy Flash: a Journey through
Rave Music and Dance Culture, Londres, Picador, 1998.
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36 DJ Marky, DJ Patife, Fernanda Porto e Patrícia Marx, entre outros. 
37 V. http://www.trama.com.br.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 «[...] Quando os melhores ritmos do mundo [africanos] estão à mão de semear, porquê usar

caixas de ritmos e sequenciadores» (Brandford Marsalis, músico de jazz norte-americano, cit. in
Timothy Taylor, Global Pop: World Music, World Markets, Londres, Routledge, 1997, pp. 40-41.

mundial muito rapidamente, o seu sucesso dá-se a partir, não das pistas de dan-
ças brasileiras, mas a partir das de Londres, graças a umas sessões de DJing nos
bares nocturnos Cargo e Rhumba, onde vários DJs brasileiros e artistas convi-
dados ligados ao género 36 brilharam pela excelência da sua prestação, suscitando
a franca receptividade do público e dos promotores. A notoriedade do drum’n
bass brasileiro, ou drum’n bossa, deve-se ao facto de ter sido considerado «sangue
novo», imprimindo uma nova dinâmica ao género algo decrépito em termos
de projecção e notoriedade mediática e sobretudo de vendas de discos. 
O drum’n bossa está na boca do mundo graças à sua projecção desde Londres:
«O primeiro rebento do selo Nova Vida (pertencente à editora Trama) foi a co-
lectânea Nova Vida, vol. 1, lançada em primeira mão no exterior, e só agora
chega às lojas brasileiras [...]».37 As particularidades que distinguem o drum’n
bass genérico do drum’n bossa residem, por um lado, segundo uma duas suas es-
tetas Patrícia Marx (ligada, como a maior parte dos outros intervenientes, à edi-
tora Trama já sediada em Londres) no facto de: «[...] o drum’n bass feito no Brasil
[ter] mais harmonia nas músicas. Fica mais melódico. Usa vocal e outros ins-
trumentos, como violão, por exemplo. Não enfatiza tanto a parte rítmica, como
o drum’n bass daqui [Inglaterra].»38 E, por outro, segundo o editor da revista de
música de dança inglesa DJ Mag, escrevendo a propósito do lançamento da re-
ferida colectânea, porque o drum’n bossa: «[...] vai-te levar a comprar uma pas-
sagem só de ida para o Rio de Janeiro.»39

Revestido de particularidades melódicas e harmónicas resgatadas da bossa nova,
o ritmo do drum’n bossa não é o do samba, antes o do drum’n bass londrino, equi-
distanciando Londres e São Paulo de África. A questão da autenticidade do ritmo
do drum’n bossa face ao legado africano, às memórias reactivadas no tal Atlântico
Negro, sofre da mesma perturbação atribuída ao uso do sampler e das caixas de
ritmos no rap, equidistanciando Londres e São Paulo dessas memórias das «raízes»
africanas. Mas afastando também os músicos (no sentido lato) de drum’n bossa e
um certo Brasil das «raízes» da brasilidade legitimada através da relação pontifi-
cada entre «música popular brasileira» e identidade nacional. O uso das caixas
de ritmos afasta da África autêntica e original.40 O uso de samples de bossa nova ou
de viola caipira afasta do Brasil e da música popular brasileira, cunho da auten-
ticidade brasileira, da mesma forma que nos anos 1950-1960 a percepção de cer-
tos elementos jazzísticos na bossa nova demonstrava ser o resultado «da alienação
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41 José Ramos Tinhorão, historiador brasileiro, cit. in Charles Perrone e Christopher Dunn,
«Chiclete com banana: internationalization in Brazilian popular music», in Charles Perrone e
Christopher Dunn (orgs.), Brazilian: Popular Music and Globalization, Londres, Routledge, 2001,
p. 16.

42 http://lyrics.circuitodasaguas.com/musica.php?id=15298.
43 Voltando a investir um conceito deleuziano (v. Gilles Deleuze, L’Île déserte et autres textes: textes

et entretiens 1953-1974, Paris, Les Editions de Minuit, 2002).

e da capitulação do Brasil aos interesses estrangeiros».41 Estas questões estão bem
patentes no tema sambassim, cujas letras e música são de Fernanda Porto e a sua
notabilizada versão drum’n bossa de DJ Patife:

Comecei um samba assim/Sem pandeiro ou tamborim/Como quem não sabe
nada de samba/Mas sempre ouviu tocar um bamba/REPEAT/Eu nunca fui numa
roda de samba/Dessa de partido alto, quintal e varanda/Mas meu samba tem repi-
que, tem batuque/Vou samplear reco-reco e agogô/ REPEAT/ Essa samba é meu
groove da vez/Com guitarra e drum’n’bass/Só pra ver como é que fica/Eletrônico
o couro da cuíca/REPEAT/Sambo assim, assado/De beat acelerado/Será que é sam-
bassim?/REPEAT/Se ficou um sambassim/Com pandeiro e tamborim/Quando eu
penso que sei tudo de samba/Vou sampleando, sambando, sou bamba/RE -
PEAT/Vou sampleando, sambando, sou bamba/Sam bassim, sambassim/Sambas-
sim, sambassim/REPEAT.42

Desta forma, a não fixação das referências representadas no processo de iden-
tificação (ou identidade sonora) dos jovens negros brasileiros («Quando penso
que sei tudo de samba»), impossibilitando a fixação dos signos por mais tempo
do que o circunstancial encontro das referências em jogo («Só pra ver como é
que fica/Eletrônico o couro da cuíca»), invalida qualquer definição identitária
com ênfase na etnicidade, na suposição de supremacia de certas referências e
signos face a outros. Neste sentido, a etnicidade (a ligação às «raízes» da africa-
nidade, negritude e brasilidade) é trocada pela «estética da etnicidade», ou seja,
a afirmação pela recriação cultural e artística de um posicionamento estético –
afirmação do gosto pessoal – cujos conteúdos afro, negro e brasileiros estão es-
vaziados dos seus potenciais cêntrico e territorializador («Comecei um samba
assim/Sem pandeiro ou tamborim»). Essa estetização da etnicidade representa
as «ilhas continentais» 43 separadas do Atlântico Negro mas ainda e de alguma
forma ligadas a este: «As ilhas continentais são ilhas acidentais, ilhas derivadas.
Estão separadas de um continente, nascidas de uma desarticulação, de uma ero-
são, de uma fractura. Sobrevivem ao desaparecimento daquilo que as retinha»
(Deleuze, 2002, p. 12). As ilhas continentais representam o fim da «hefenização
identitária», citando A. Appadurai (1996), pela plasticidade e possibilidade de
modulação ao infinito das referências activadas no processo identitário, como
argumenta, por sua vez, R. Gallissot (1987). 
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44 Explicando as características próprias do mercado do consumo de música gravada no Brasil:
«Neste contexto, uma das razões pelas quais o global tem uma fraca penetração de mercado deve-
se ao facto de o gosto musical brasileiro ainda preferir os produtos locais»; «[...] O enorme mer-
cado negro centra-se quase em exclusivo em torno dos artistas locais»; «A popularidade neste
contexto de outros artistas latinos não brasileiros pode ser explicada pela preferência local por
certas melodias e formas de cantar muito similares às dos países onde a língua falada é o espanhol,
o italiano ou o português (Perrone e Dunn, 2002, p. 156). 

45 Forúm virtual: http://www.samba-choro.com.br/s-c/tribuna/samba-choro.0107/ 0691.html.

Por outro lado, este encanto do exterior face às sonoridades brasileiras suscita
outro tipo de questionamento. Se, como vimos, a música popular brasileira é
parte da solução no âmbito da consolidação da identidade brasileira, unindo
todos os brasileiros (incluindo os jovens negros), ela não deixa de ser também
parte do problema, quando está em causa a validação de outros, ou outros ce-
nários referenciais ruidosos: como vimos, as influências sonoras europeias e
norte-americanas no samba, na bossa nova, no funk, no rap e no drum’n bossa.
Mesmo canibalizadas, essas influências «perturbadoras», vindas do exterior, vol-
tam a emergir «abrasileiradas», nos novos formatos musicais nacionais contendo
os toques melódicos, harmónicos e rítmicos, dísticos dessa brasilidade musical
e identitária, vivida auto-suficiente e consensualmente dentro de portas.44 Mas
cada vez mais, também, fora delas, como foi possível constatar com o drum’n
bossa e como o atesta o consumo de música brasileira ou música abrasileirada
feita e consumida a partir de fora do Brasil. Para o atestar leia-se este outro re-
gisto documental (com data de 18 de Julho de 2001) encontrado aquando da
já referida pesquisa na Internet. Trata-se de um diálogo entre um brasileiro re-
sidente no Brasil e outro na Alemanha: 45

Waldemar – [...] Não conheço estes nomes que cita nem a Compost Records.
Também gostaria de saber sobre estas compilações da Far Out Records, tenho duas
compilações nacionais alternativas de bossa, mas não fala neste pessoal. 

Ricardo – Desculpe. Me refiro à Europa, mais especificamente à Alemanha,
onde moro. Compost Records é um label [«editora» em Portugal, «gravadora» no
Brasil] trendy [na moda] daqui. Lá grava por exemplo o DJ Trüby, também respon-
sável por 3 coletâneas chamadas Glücklich, que eu não ouvi, mas que foram muito
elogiadas. Bossa nova tedesca, imagine! Outros nomes em evidência na e da Ale-
manha são De-Phazz, Jazzanova. Estes apareceram num documentário da televisão
franco-alemã ARTE demonstrando como sampleiam um batuque de disco brasileiro
e criam em cima. Interessante. De fora da Alemanha e muito em evidência cito Ni-
cola Conte [italiano, responsável pela editora Schema], Thievery Corporation
[norte-americanos, responsáveis pela editora Eighteen Street Lounge], que traba-
lharam com Bebel [Gilberto] [filha de João Gilberto]. Mas há muitos, muitos
mesmo. Todos esses não fazem necessariamente samba soul, samba rock ou sei lá o
que. Mas fazem muitas vezes música abertamente «inspirada» em música brasileira
(bossa nova, samba, etc.). Creio que foi você mesmo que começou outro dia uma
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46 Ao samba, à bossa nova, ao tropicalismo, ao funk carioca, ao rap paulista, podíamos acrescentar
o samba-reggae baiano, o mangueBit do Recife, a música axé, etc.

47 Designação minha. Tem como referência a revista Wallpaper, que trata das tendências de mo-
dern living internacional (www.wallpaper.com). 

48 Como diz T. Taylor (1997).
49 V. Gilles Deleuze, L’Île déserte et autres textes: textes et entretiens 1953-1974, Paris, Les Editions de

Minuit, 2002.

argumentação que também tem me interessado muito em face disto tudo, que é a
de como definir música brasileira, considerando o monte de estrangeiros que estão
agora fazendo coisas «brasileiras»?

Com efeito, independentemente da maior ou menor voracidade canibalesca
das influências do exterior, os géneros musicais associados a essa brasilidade mu-
sical46 assumem-se cada vez mais como recantos exóticos, produtos de con-
sumo de um certo paraíso naturalmente periférico e mitificado do outro a partir
de um certo centro: as sociedades ocidentais mais desenvolvidas. Estes produtos
de consumo made in Brasil, compostos no Brasil ou fora, representam para essas
sociedades ocidentais o seu «autêntico», o seu «arcaico», enquanto valores do
irremediável absoluto (do «paraíso perdido» agora disponível, entre outros, em
formato CD). Estes produtos de consumo musicais defini-los-emos enquanto
wallpaper music 47 (para os casos no texto acima citado) e world music para os im-
portados do Brasil. Estes géneros musicais – «músicas modern living» e «músicas
do resto do mundo» 48 – traduzem uma nova «paisagem sonora pós-industrial»,
utilizando o conceito de M. Schafer (1997), criada e alimentada num movi-
mento circular de e para as sociedades ocidentais, na «ânsia de encontrar a di-
ferença perdida numa lógica donde a diferença foi banida» (Attali, p. 35). 
A wallpaper music e a world music representam a comunidade dos outros, reinven-
tada a partir de um eu que simula assim a distinção entre eleitos e excluídos, por
um lado, do processo de modernização (de dentro para fora) no caso da world
music, e, por outro, do processo de pós-modernidade (de dentro para dentro)
no caso da wallpaper music. 

Estes novos espaços musicais implicam os outros (de dentro e de fora das so-
ciedades ocidentais) a partir de um novo centro que os ritualiza num ímpeto
consumista. Neste sentido, a wallpaper music e a world music são as «ilhas oceâ-
nicas» 49 do Atlântico Negro: ilhas «[...] surgidas de erupções subaquáticas, rasgam
o ar livre com um movimento das profundezas; algumas emergem lentamente,
outras desaparecem podendo voltar à superfície. Não temos, contudo, tempo
de as anexar» (Deleuze, 2002, p. 12). Ambos os estilos musicais derivam do
Atlântico Negro, de uma reinvenção do outro através das suas particularidades
exóticas (africanidade, negritude, brasilidade, etc.). Por isso, implicam o outro, a
etnicidade, numa simulação esteticizada das diferenças, com base em represen-



tações imagéticas que transformam o ruído – o passado, a distinção, a escrava-
tura, o colonialismo, etc. – em música, em som socialmente desejável, em muzak
apropriado para os espaços públicos e privados do Primeiro Mundo.

As particularidades melódicas, harmónicas e rítmicas da música popular bra-
sileira, transformadas numa espécie de «fundo sonoro permanente» no contexto
da sociedade brasileira e agora também nas sociedades ocidentais mais avança-
das, substituem-se ao silêncio. Lembram, a toda a hora, a consciência colectiva
brasileira implicada no Atlântico Negro, amenizados dos efeitos disruptivos face
à coesão social e à lógica da distinção em ambos os cenários. E onde se desen-
rolam as cenas, se filmam as estórias entendíveis por todos. As disfunções, os
conflitos, os ruídos, são canibalizados em prol da preservação de um equilíbrio
renegociável a cada novo abalo, a cada novo esvaziamento do conteúdo deses-
tabilizador dos signos consensuais e musicais. Terá sido o caso com a bossa nova
e as canções de protesto dos tropicalistas (agora em compilações de música
lounge alemãs não comercializadas no Brasil), com a contestação rap (questio-
nando-se agora o seu carácter «popular» ao mesmo título que o samba-reggae e
o mangue-beat entre outros) e com a aritmia do drum’n bossa (na moda nas pistas
de dança londrinas). Os signos ruidosos são ingurgitados e vomitados sob outra
aparência sonora com sentido validado colectivamente. A identidade sonora
dos jovens negros brasileiros segue esse processo autófago: come-se a si própria,
canibalizando os ruídos que a própria produz, vomitando-os em seguida sob a
forma de música amenizadora dos seus efeitos disruptivos. Contudo, sem esses
espaços do conflito não existiria consenso, renegociado a cada nova autofagia. 
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