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INTRODUÇÃO
Um fato marcante

na última década

gimento ou, em alguns casos, o recrudescimento
de minorias

étnicas

ção antigas

demarcações

Socialismo

E.V.A.

inteiro.

abrangeu

movimentos

Sem levar em considera-

como Ocidente/Oriente

tal fenômeno

bascos na Espanha,
na China,

no mundo

de

foi o sur

pontos

ou Capitalismo/

tão diversos

curdos e xiitas no Irã, chineses

judeus e outras minorias

etc. A recorrência

na V.R.S.S.,

e intensidade

como

e malaios

negros

sua importância,

questão

como novo fenômeno

tal relevância
mo colocam

ser encarada

para a compreensão

Glazer e Moyniham

nos

in-

desses movimentos

dica que não deve ser menosprezada
da etnicidade

os

do mundo

na Introdução

devendo

a

de

vi-

contemporâneo,

co-

a "Ethnicity: 1heory

and Experience":
We feel that to see only what is familiar in the ethnicity of our time is to
miss the emergence of a new social category as significant for the understanding of
the present-day world as that of
social
class itself. For the welter of contempo rary forms of group expression and
group
conflict there is both something
new and
something common: there has been a pronoun
ced and sudden increase in tendencies
by
people in many countries and in many
circumstances to insist on the
significance
of their group distinctiveness and identity
and on new rights that derive from
this
group character".
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A década de 70 no Brasil presenciou
te da situação

de negro em nossa sociedade

tensa como jamais ocorrera
intelectuais
dentidade

negros

étnica,

se reuniram

estudar

reitos no presente.

anteriormente.

pregnada

pelo estigma

gro; foi difundido,
brancura",

categoria

do preconceito

também,

mo os mais belos, passando-se
negras,

riormente

e disfarçado

cia racial,obtida

graças

sua i-

de auto-definição

do

que não estava tão

im-

como crioulo,

preto e ne

da "estética

da

arianos co

de característi

como o cabelo encarapinhado,

mento negro dá-se principalmente

de

di-

físicos tipicamente

ante

pelo alisamento.

A reação teórica

seria aquela que defende

grupos

seus

a tirar partido

cas especificamente

tão in-

a discutir

um questionamento

que elegia os traços

rejeitado

Inúmeros

e reivindicar

Houve a preocupaçao

grupo como afro-brasileiro,

de maneira

e começaram

seu passado

o deba-

à

intensificação

em duas frentes:

do movi a

primeira

a tese de que o Brasil é uma democra

à

miscigenação

de três raças:o

bran

co português,
corrente

e o índio nativo.

o nosso país seria o paraíso

atualmente

•

o negro africano

grandes problemas

tantO', o movimento
lidade nacional.

Consideram-no,

da dos E.U.A. que poderá
gar uma marcada

de preconceito

sociais,

de ser discriminado

de disparidade

cessidade,

portanto,

das classes

aquele c jos participantes

semana

grande número

e Rio, co gregando
"soul".

a cidade

o único evento

significado

que seriam,

de pronto,

co, estabelecido
muito comprido,
res berrantes

especificamente

que

negro que

realizam

- se

de são Paulo
a

..

.

mUSlca

por seu vulto, esse fenô
O

com o nome de "Black Rio".
"Black",

aos freqüentadores

identificados

pela imprensa

do

em torno da música "souí,",

ou sua forma simplificada

estendido

a um movi-

de valores

de jovens para dançar

pela imprensa

ne-

negro brasilei-

e bairros mais pobres

milhares

uso dessa denominação,

não vendo

esses bailes

do Rio de Janeiro,

meno foi batizado

ve se

de importação

de pessoas,

resolvida

étnica.

se reunem

ente nos subúrbios

for

sociais,

faceta do movimento

alS à acusação

do, talvez,

quando

ques-

pensamento

maior importância

a questão

Nenhuma

seria aquele

supõe essa linha de

de atribuir

mento negro q e enfatize

Consi-

dando pouca ênfase a uma

que o negro cessará

mobilize

a um passa-

onde ele está ge-

no Brasil atual,

racial;

Constitui

condu-

de certa medida

seus motivos

tão especificamente

a situação

pre-

em nosso pais. A se-

e a um presente

problema,

às classes

ro se presta

importa-

na camada malS baixa da população.

dera que o verdadeiro
referente

à re~

racial que possivelmente

ao negro, mas atribui

localizado

sendo,po~

ao Brasil, por

admite a existência

do onde o negro foi escravo
ralmente

racial,

essa

havendo

ainda, uma tendência

até então não ocorridos

gunda linha de pensamento

nao

não correspondendo

ser prejudicial

diferenciação

zirá a conflitos

do mulato,

de preconceito

negro artificial,

Segundo

te-

desses bailes

por um estereótipo

físi-

e senso comum: o uso do cabelo

com corte redondo

ou em tranças,

e, no caso dos rapazes,

roupas de co

o uso do sspato

tipo

"plataforma".
A oposição
cipalmente,

da argumentação

10 com a realidade
do dos E.U.A.,
argumentação
tintos,

do negro brasileiro,

Nascimento.
à revista

O antropólogo

Manchete,

alienado

havendo

sido importa-

e alienígena.

embora em tom e propósitos

figuras tão dispares

parte, prin-

de que não teria ele nenhum víncu

sendo, portanto,

reune,

"soull1

ao movimento

corno Gilberto

Essa

totalmente

Freyre e Abdias

pernarnbucano afirmou

di~
do

em entrevista

de 22 de junho de 77, ser o "Black Rio ln

fluenciado

por negros

americanos

música negra, principalmente

que tentam

o samba,

testo, vindo a alienar boa parcela

Abdias
cídio do Negro Brasileiro
"soul", tentando,
tivizando
Iip

,

·ssor espírito

a

de pro-

de nossa juventude".

em seu livro "O Geno-

aponta para uma

no entanto,

seus efeitos

se torne música

do Nascimento,
il

fazer com que

identificar

alienação

do

suas causas e rela-

a um prazo maior,

ao detectar

nele

um

rebelde":

"Com efeito, a geração atual dos jovens des
cendentes de africanos está
demonstrando
um promissor espírito rebelde. Apesar
das
difíceis condições vigentes no Brasil, impostas pela ditadura militar desde 1964
,
com a supressão das liberdades públicas
e
das garantias dos direitos individuais
e
humanos, há tentativas que denunciam a inquietude dos jovens na procura de um caminho válido. E isto se torna mais
difícil
por causa do ambiente, vazio de esperança
e cheio de confusão, verificável no país .
Essas realidades fazem compreensível
que
nas grandes cidades como o Rio de Janeiro
e são Paulo a juventude negra canalize suas ansiedades para movimentos como estes ,
intitulados de 'Black Mad' ou de Vsoul'(Fo
lha de são Paulo, 15 de abril de 1977)
os
quais parecem utilizar a música, a dança ,
o vestuário, o corte de cabelo e
outros
símbolos como demonstrativos de inconfor mismo e confrontação. E também para evadir
do sentimento de frustação, mesmo ao custo
de recorrer a modelos alienados, cuja origem ostensiva sao os negros dos Estados Unidos. Quem pode advinhar se essa iniciati
va, aparentemente equivocada, não se trans
formará num movimento de tomada de consciencia e de uma afirmaçao original?"
(grifos nossos).

Nossa decisão de efetuar
"soulTl

o movimento

no Rio de Janeiro

ao fato de que embora
muitas pessoas,
peito,

mobilizando

até a presente

rios realizados

prende

antigo e congregador

data raríssimos

intuito

opiniões

a seu

de

res-

são os estudos mais sé-

deste "paper"

tentar estabelecer

sor espírito

("Black Rio") se

apaixonadas

como se auto-definem

ideologia,

sobre

sobre o assunto.

o
rificar

seja movimento

um trabalho

rebelde"

os seus participantes,
em que medida

de seus elementos

do, ameaçar

Gilberto

Nascimento.

Como a principal

será então o de vequal

ocorre o "promis-

que parece,

por um Ia

Freyre e, por outro, animar Abdias
e unânime

sua

oposição

do

ao .movimento

"soul" reside no fato de considerá-Io
gamos ser de bom alvitre
respeito

•

contrapor

com outro referente

tal procedimento

deve-se

dade; nesta medida,
tentarmos

detectar

perpassaria

se haveria

como são construídas

e alienado,

jul

obtido a

seu

negros.

A adoção

de

ao fato de o samba ser considerado
máximo

a comparaçao

os adeptos

o material

a sambistas

a nível do senso comum, exemplo

•

exótico

de negritude

,

e brasili

dos dados pode ser útil para

ou nao uma ideologia

comum

do "soul" e do samba, bem como

as fronteiras

de nacionalidade

que

buscar

e aliena-

çao, em um caso e no outro.
dos dados sobre "soulll

Para a obtenção
corremos
bailes

a entrevistas

com um "disc-jockey"

e organizador

"soul" e com dois freqllentadores desses eventos,

nos foram apresentados

por um membro

com uma compositora
centemente

através

de

que efetuamos

qual ela atua - e consulta
grama de Pós-Graduação

re-

em órgão cultural

eO trabalho

realizado

da-

entrevista

de ilpartido alto" - a quem conhecemos

em trabalho

de
que

do IPCN. Quanto aos

dos sobre o samba foram eles colhidos

re-

de ingresso

no

neste Pro-

por Caetana Damasceno,

que

enfoca um grupo de sambisTes

reunidos

em torno do

sambista

Bala. Com o fito de proteção

a nossos

informantes,

utilizare-

mos o tradicional

princípio

do apenas preservados
estudo.

Desejamos

de adoção

de nomes fictícios,

à compreensão

dedos indispensáveis

deixar aqui consignados

tos pelo auxílio prestado

na execução

sen
do

nossos agradecimen-

deste trabalho

por

es-

sas pessoas.

DESCRIÇÃO

VfTOR

SUCINTA DOS I FORMANTES

- 29 anos, instrução
"soulll

de

com

um

bailes

de

organizou

"soul" efetuados

no Brasil, os quais, posteriormen

a ser realizados

média,

firma comercial;

regularmente

clubes

dos

trabalha

como conTador

de

freqUenta

bailes

à,e "soul "

há 8 anos.

- 17 anos, instrução
boy" de escritório
freqUenta

em dive~os

-

do Rio de Janeiro.

- 22 anos, instrução
pequena

os primeiros

bailes

grupo de amigos,

subúrbios

DJALMA

organizador

e Ildisc-jockey". Em 1970, juntamente

te, passaram

JORGE

superior,

primária,

trabalha

de advocacia

semanalmente

os bailes

cono

"office-

no centfo da. cidade,
do "BJack Rio" des-

de os 13 anos de idade.

LURDES - 38 anos, formada

em História,

do alto", trabalha

compositora

em órgão de cultura

de "parti-

desta cidade,

é ligada, há 20 anos, a uma escola de samba.

UNIVERSO

DO "SOUL"

O que é Música

"Soul!!

Segundo nosso informante
nao seria basicamente

nalmente

estabelecer

um "estilo

mais reconhecível
uma questão
exemplo,

de interpretar

parâmetros

através

que quando Ray Charles

daquela

Afirmou

ser o "soul"
disse,

canta "Yesterday"

prontamente,

como

dos Beatles

em melodia

"soul".

dada por Vítor guarda enor

colhida por Michael

Haralambos

"Soul music and Blues: their meaning
United

seria

rígidos para definir racio-

do sentimento.

Essa definição,

northern

de músi-

soul" pois, ainda segundo ele, este seria

essa canção se transforma,

artigo

"soul"

canções;

de alma negra e modo de expressá-Ia;

me semelhança

o

um ritmo ou gênero determinado

ca, mas sim uma forma singular
impossível

Vítor,

States black ghettos"

em

seu

and relevance

(in"Afro-American

in

An-

thropology" ):
"Disc jockeys state that the only way
to
define soul music is by example,
by
an
appreciation that comes from listening to
the music and gaining an understandingand
subjective feeling for the overall sound,
so that one can point to a record and say
'that is soul' ,music', and one's classifi
cation will be in accord with that of the
others who have shared one's exposure
to
the music. (,.,) Particular songs in them
selves cannot be irrevocably
classified
as soul music, or non-soul music.
The
Beatles' music, performed by themselves ,
is not classified as soul-music.However
,
versions of their songs performed by particularsingers
- e.g., iEleanor
Rigby'
by Ray Charles, iTicket to ride' by Willie
Walker - are classified as soul music".

•

Surpreso
mentos

- até os exemplos

interrogamos

com a similitude

dos dois depoi -

dados são praticamente

Vítor se ele já teria lido o artigo

bos, o que ele negou.

os mesmos
de Haralam

-

Outra denominação

mais recente

ca "soul" é o termo lIfunk". De acordo com nosso
"funk" quer dizer suor: "Porque
mesmo:

à

dada

músi

informante

em festa de negro tem

isso·

o suor de quem dança jogando tudo pra fora, se identi-

ficando totalmente
corpo se transforme
qui consignado
denominar

com a música

em instrumento1V•

até que o

Gostaríamos

que o termo soul não é aplicado

um tipo específico

guns casos, para designar
americano,

e ritmo,

como indicado

de música.

de deixar a-

somente

para

al

~ ele utilizado,em

vários aspectos
por Charles

próprio

de um Ilethos" negro

Keil em seu livro "Urban

Blues".

Acreditamos
noçao de que uma definição

pretes

é efetuada

propriamente

IIsoul" que traduziriam

a

do estilo ilsoul" não é pos-

rígida

sível, pois tal determinação
subjeti os. Não haveria

que, por ora, basta retermos

através

canções,

de parâmetros

mas sim intér -

o Ilsentimento de uma alma

ne-

gra".

Adesão

ao "Soul"
Um ponto comum no depoimento

mantes

é que eles começaram

através

a se interessar

de um fato específico

de três infor

por música

"soul"

que pode ser bem precisado.

No

caso de Vítor a adesão ao "soul" se deu depois que leu uma en
trevista

de um cantor negro americano;

seu interesse
Ia primeira

despertado

Djalma e Jorge tiveram

por esse gênero musical

após irem,p~

li

vez, a um baile "soul

•

VfTOR - "Passei

a me Vligar' em 'soul' q~

do em 1970 li uma entrevista
Stevie Wonder
estarmos

em que ele

afirmava

todos afastados

Mãe (África)

Ia música

da Pátria

e que um bom

para aproximação

de

caminho

era a comunhão

p~

"sou l'",

JORGE - liAprimeira

vez que fui a um baile

?soul', levado por amigos, me senti muito mais

à

vontade

do que

em

outro tipo de festa: tinha vergo nha de dançar
Escola,

samba em festas

pois achava difícil

sos e dançava mal; música

na

os pas

'soul' é

só liberar os sentimentos

e dei -

xar o corpo ir junto, pode-se
çar de qualquer

dan

maneira •.•"

DJALMA - "Desde a primeira

vez que fui

ao

'Black Rio' senti que era uma coi
sa 'quente',
p'ra gente

'ligada'...

'black' jovem sem coro

as nem turista
Do discurso
rir que a adesão e freqüência

dançar música

ao movimento

da em relação

negras

infe-

implicaria

(Vítor); o modo de

(Jorge) e seus bailes

pr~

(Djalma) em opOSlçao

construí

ao samba que seria mais formal e cujas

festas

seriam freqUentadas

e jovens

podemos

'soul'

africanas

"eo L" seria informal

prios a pessoas

p'ra pertubar".

dos informantes

em maior aproxi ação com origens

Transa

por turistas

e pessoas

mais idosas.

Em um baile "Black Rio", segundo Vítor, a'so 111, tocada

lém da música
projeção

H

de "slides

em alto volume, há atrações

e filmes relativos

gro em geral; esporadicamente,
se apresenta

w

co j

concursos

tentavam

de dança e sorteio

entre as músicas,
afro. Como

de pequenos

relevante

das entrevistas,

ressaltar

percebemos

ê

"so lI!. Esse fato

em

são efe

brindes.

que, em vári-

que os

formar uma visão intencionalmente

movimento

e povo ne-

para jovens de modo geral,

Julgamos
os momentos

em intervalo

to de danças folclóricas

todas as festas realizcdas
tuados

a cantores

como

informantes

ideal dos bailes

talvez explicável,

e

em parte, pe

Ia forte oposição

que o HBlack Rio" sofreu por parte dos mei-

os de comunicação

e - apesar

rio - a expectativa
fornecer

de nossas explicações

de que a divulgação

uma imagem mais positiva

acreditamos

deste trabalho

do movimento.

que deve haver uma relativização

tos que, com certeza,

em contrá-

Deste

viesse
modo

~

de seus depoimen

devem ser mais "otimistas"

do que a rea

lidade.
Uma das poucas restrições
e Djalma

se refere

traduzindo

aos preços

em seus discursos

tre os promotores

de bailes

dos ingressos
a existência

feitoas por Jorge
para os bailes

de uma oposição

e freqüentadores

do

,
en-

movimento

"soul".
JORGE - "Coisa de louco, pagar cem cruzeiros num baile de 'soul', porque

e-

le é coisa nossa e os donos das equipes que organizam

à

tão ficando ricos

os bailes

esll
nossa custa .

•
DJALMA-

"Vários promotores

de baile enrl -

que cem em cima de nós9
irem gastar

para depois

em 'discotheque'

de

brancos".

Está presente
que, após enriquecer
jockeys"

nesses

depoimentos

às custas de negros pobres,

iriam viver com e como os brancos.

ce são social, efetuada

a

idéia

os

"disc

Desse modo, a as-

de forma individual,

estaria

vincula-

a a um "embranquecimento".

Ide tidade Étnica Afro-Brasileira/lIBlack

A auto-definição
teve presente

nas entrevistas

is Beautiful"

como afro-brasileiros

dos nossos três informantes.

razões por eles citadas para a preferência
a o tras são principalmente
gar, narcaria

especificidade

africano

não é destacado

vo por eles mencionado
ficação positiva
riam negativas.

é

acreditar

em oposição
Usamos

sentido explicitado

lu

do negro em re

e que

do Brasil.

reportar
geralmente

O segundo moti

que esta seria uma identi-

a preto,

crioulo

aqui os termos positivo

por Epstein

denominação

no país, além de se

oficial

As

em primeiro

étnica e cultural

do qual têm orgulho

na história

dessa

de duas naturezas:

lação a outras raças existentes
a um passado

es-

e outras que se
e negativo

no

in "Ethos and Identity":

ItNegative identity exists where the
image
of self rests chiefly on the internalized
evaluations of others, and where accoDlin~
ly much of one's behaviour is prompted by
the desire to avoid their antecipated sli
ghts of censure. Positive identity,
by
contrast, is built on self-esteem,a sense
of one's own group's ways and values,which
is manifested in one Y s at t achmerrt to them".

F

Denominações
cificamente

utilizadas

o adepto e o movimento

e iVBlack Rio". Segundo

Vítor a escolha

dessa autodenominação

com toda afirmação

nova, ligada ao "slogan"

do movimento

No caso do Brasil,

espe

"soul" são os tenros "black"

pelo grupo teria relação

is Beautiful".

para designar

de uma

negro amerlcano

sua utilização

estética
"Black

visaria

rom-

per os padrões
volvendo

brancos

o sentimento

de beleza

"negro é lindo" que exprimiria,

Vitor, a vibração,

sensualidade

A estética

ã

mantes,

própria

também aqui vigentes,
e beleza

juventude

"black",

teria como valor principal

expressa

através

segundo

negra redescobertas.
segundo nossos

a afirmação

do uso de penteados

desen-

de

e roupas

infor-

negritude

de inspiração

~

fricanas.

ulll:

Modismo

Importado?

A mais freqUente
to

acusação

feita ao mOVlmen

S ack Rio" é a de que seria mera cópia importada

c ngê ere norte-americano.

Tal afirmação

rebati a por Vítor que prefere
contexto

ais amplo.

ma correspondente

não é

seu

frontalmente

situar o fato em relação

Segundo ele, o movimento

negra à corrente

aqui este termo se referindo

de

ao

um

"soul" seria u-

de "contracultura"

ovimento

a

(usado

da juventude

ameri-

cana e eur péia que, nos anos 60 e início dos 70, através
música

ck", uso de drogas, cabelos

convencia. ais, pretendia
sentido,

acredita

contestar

o

longos e atitudes

pouco

establishment".

Nesse

lI

que seria inj sto condenar

to "impor ado" a atitude

do negro brasileiro

como procedimenadepto do "soul"

sem fazê-lo também em relação

ao jovem branco que, no

país, ouve

lanc onetes

rock"

e freqUenta

1f

Bob's, Gordon's,

Mac Donaldts,

mos" importados

como

nosso informan-

como o Brasil existem

de toda espécie,

sendo essa atitude

cia, com ênfase apenas no movimento

mesmo

com nomes

etc. Assinala,

te, que em país subdesenvolvido

da

"modis-

de denún-

"soul", uma forma de

ra-

cismo escamoteado.
No artigo
da?" publicado

no Jornal

sa ao movimento
or muito

•

semelhante

movimento

Simba n9 1, de julho de 1977, a defe

é desenvolvida

àquela

utilizada

com argumentação
por Vítor:

'Black Rio' é fator de alienação

ma relação

com a cultura

saber a opinião
quanto

"soulH

"Por que o 'Black Rio' incomo

ao 'rock',

tras sinfônicas,

'surf',
hipismo

Ibalé',

"Diz-se que o

por não ter nenhu-

do negro brasileiro.

dos contestadores

de te-

Gostaríamos

de

do movimento

'Black Rio

'enlatados',

e mesmo orque~

e a enxurrada

de Kung Fu que recebe-

mos pelo cinema ••.??? (.•• ) Mas fica claro que a única justificativa

para essa contradição

não é outra que não o fato

(••• ) serem formas de lazer e entretenimento
nantes,

enquanto

das elites

o 'soul' é a forma de entretenimento

gro que se encontra

nas camadas mais baixas

de

domi-

do ne -

da sociedade".

..• .

derar que a mUSlca

Outro informante,

Jorge,

afirmou

IIsoul" se reporte

somente ao negro americ~

no pois, segundo ele, o que importa é o sentimento
do e que seria universal,
tir de uma origem

comum a negros

dois tipos de argumentação:
"soul" apenas parcela

batida,

contextos

específicos

servaremos
clusões
gistrada

nossos

Como o Adepto

co entários

,

música
presen

-

racial.

e condições

de

O
um

independente

dos

na qual vivem.R~

sobre essas visões para as conpor ora, deixarmos

re -

cia de ambas.

'Soulli encara o Samba

do

bora apresentando

marcantes

ao samba, Vítor afirmou que, e~

diferenças,

a idéia da incompati-

ou oposiç2.o deste ritmo ao ilsoul", não seria corre -

ta; de acordo

com nosso informante

dida pela imprensa,
de

a

supõe a existência

bastando-nos,

Em relação

bilidade

ser

certa dose de preconceito

dos países

portanto

importados

comum a todos negros,

deste trabalho,
a existê

a pa~

a forma intensa que é com-

de Jorge, por outro turno,
africano

afirma

de modismos

sendo injustificada

fundo cultural

de todo mundo,

nos fornecem,

o primeiro,

pequena

a qual revelaria

discurso

nela conti

comum africana.

Esses depoimentos

tes no Brasil,

nao consi

tal assertiva

e não por adeptos

úsica, com intuito

explícito

seria difun-

de um ou outro

de combater

o

gênero
movimento

"soul" ao formar uma i agen deste'como

rival do samba. Segun-

do ele existiria

rítmica

pois o compasso
taria compasso

uma grande

semelhança

do samba seria 2-4, enquanto
4-4; haveria,

portanto,

os dois, fato que facilitaria
prender

com os de meus outros
rença existente

por sua instrumentação

sua música

Em primeiro
a um público

seria mais agressiva

principalmente

seqliência dos fatores

à

a-

que a dife

principalmente

lugar, a música

"soul",

e baixo elétricos,

seria

jovem. Em segundo

lugar,

e ligada

que o samba parece haver esquecido
mestiço,

entre

que coincide

Jorge e Djalma,

com guitarra

e própria

mínima

dificuldades.

entre o samba e "soul" resida

em torno de três pontos.
mais atraente

variação

Vítor, em depoimento

informantes,

,

o IIsoul" apresen

ao adepto de um dos ritmos,

a dançar o outro, sem grandes
Acredita

entre ambos

à

negritude,

aspecto

em favor da apoteose
em

ao

mulata.

Finalmente,

talvez

con-

anteriores,

a diferença

estaria no tipo

de freqüentador

que vai a um baile 1ísoul" e a uma quadra

cola de samba, como prossegue
so possibilita

um número

Vítor:

crescente

"O baixo

de samba-empresa,

mulata,

não tem vez".

onde o adolescente

custo do ingres-

de público,

lões sociais e das escolas

saído dos

da cerveja

O texto de um folheto promocional
pe

e som de Vítor, que é distribuído

na peq e a história,
c~t

5

da e~

e

da

da equ~-

em seus bailes,

em verso, na qual são expressos

sa-

conta uos desen-

de um jovem negro ao samba:

i1Como o talento do negro podia ser mostrado também em novas áreas, fomos para
o
samba que é a música negra mais
popular
do país.
Mas o samba já não era o mesmo!
Alguma coisa estava mudada.
Aquela quadra, tipo terreiro,outrora
tran
qüila, agitou-se, agitou-se excessivamen~
te, causando receios.
Ficamos deslocados. O ambiente era
caro
demais. O ar estava impregnado de álcool,
prejudicando a cadência do samba.
Até minha nêga Ivete foi no papo de um ca
ra, entrou numa de sambista mulata ••. fa~
lou de mim pra ele
E o pinta cismou que eu tinha que
tocar
tamborim no seu conjunto, apenas
porque
eu era de alma e pele negra, bonito e de
talento, muito fácil de virar 'crioulo ba
cana' na mão do tal!"

Haveria,
entre o samba e a
adeptos

do

lacionados

11

portanto,

úsica "soul",

de acordo com os

Black Rio". A melodia

e bailes

ria transa para gente

mais idosas

especificamente
que as escolas

a mulata.

Estaria

de samba teriam

da cerveja

Voltaremos

seria o mestiço,

presente

ou

em

("C .•. ) o ar estava

a analisar

finais, quando

do samba encara o movimento

mais
de

demasia

o negro

trem~

consumo

impregnado

com ma~s detalhe
efetuaremos

em relação

"soul".

,

ainda a noçao

embranqueceriam

çao entre esses dados e aqueles obtidos
adepto

a negritude

e em suas quadras haveria

alcoólicas

nas conclusões

principal

se comercializado

e da mulata),

em crioulo bacana

abusivo de bebidas
álcool (. •• )11).

ses tópicos

re-

'black': sem 'coroas' nem turista ••• ). O

no samba o ideal de beleza

formando-o

sou I." estariam

Csegundo Djalma o "soul"s~

IlBlack Riol1 teria como valor estético

CEmpresa

i!

informantes

à juventude em contraste com o samba, que abrigaria

em suas quadras pessoas

enquanto

oposições

uma série de

de

es-

compara-

a como

o

UNIVERSO
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Como o Adepto

do Samba encara o Movimento

Nossa informgnte
vimento

"soul" carioca um fenômeno

gundo ela, os bailes
com a cobrança

de meio publicitário

internacional,

visaria

testando

o movi ento

das escolas
a pessoas

obteriam

1" obteve

liSO

grande

cionados

freqUente

Identidade

grande

número

o "Black Rio" não

dos negros

americanos,

traria

ftnica

e Identidade

do "Black Rio",apon

de seus bailes.

forma de autodenominação

crioula,

negra.

impregnadas

de um caráter pejorativo.

discorda

um pouco do uso do termo afro-brasileiro
de se recorrer

para buscar

um passado

a memórias

e desempenha
Afirma

na sociedade

vê

presente

afro-americana,

abdicar

cor

africano

que optar pelo

seria imitar a denominação

pel que desempenhou

de

mas nao

do continente

acredita

e, em alguma medida,

Considera

Por outro lado,

nobre ao negro, que estaria

do negro já no Brasil;

para Lur

escura ou pessoa

estariam

necessidade

de maconha

Nacional

ou, simplesmente,

como preta,

estando

brasileira.

de brigas no decorrer

des, seria negra brasileira

lizada nos E.U.A.

negros

um movimen-

se refere ao uso abusivo

A melhor

afro-brasileiro

c~

pois, de modo geral, os valores por ele a-

tado por nossa informante,

história

dirigidas
desfiles

que serla importante

do negro que mobilizasse

da realidade

que denominações

maioria

anteriormente.

Outro aspecto negativo

Sambista:

a

com isso de atrair jovens

seriam mais próximos

e a ocorrência

- jovem n~

a ter suas atividades

Julga que, nesse sentido

muito distantes

jovem

Acreditaque,

sucesso porque

que nele se congregavam

contribuição

muito

negra da moda

a elas, a fim de poder custear

to de conscientização

Se

de discos e outros produ-

para um consumo maciço.

Considera

de pessoas.

comercial.

atrair uma faixa do público

da vez mais caros, deixaldo
das cercanias

ser o mo

um lucro maior ao servir

criar vertente

de samba pessaram

estranhes

eminentemente

para propaganda

gro - ainda não mobilizeda
em parte,

Lurdes considera

do "Black Rioll, além de arrecadar

de ingressos,

tos estrangeiros;

"Soul"

na

termo
uti

do importante

pa

brasileira.

Lurdes ter grande orgulho

de

sua

13
raça e nacionalidade,

acrescentando

que até mesmo

sua ativida-

de .em torno do samba traduz esse orgulho pois ele é, essencial
mente, música negra e brasileira.
des étnica e nacional
sinalada

por Caetana

Museu Nacional:

Escola

na categoria
Damasceno

nação ocorrida

da Democracia

mitigador

da discriminação

preconceito

de admissão

em termos

riam suspensas

ao branco

de disputa

diferenças

maior prestígio

racial.

de mercado

maior

e mulatos

e contato
funções

ainda não ameaçam

de trabalho.

a consciência

de desigualdades

locais no qual se-

de compositor,
presente

Damasceno:

raciais

do grupo pesquisado

no

e sociais,

de fato (••• ) Há um campo de experiências

mas, na exp~

existe uma

'democracia
comuns

do grupo. A noção de prestígio
do papel de compositor
cantor, mestre-sala,

presidente

cUJO

valor importante

considere,

pIo de sensualidade

social

e/ou sambista

ritmista,

através

e beleza

pautada

dire-

que, em parte,

da adoção da mulata

da mulher

em valores

de ser alcançado

nossa informante,

jetivo já foi conseguido

sóli

de ala etc.)".

A busca de uma estética
considerada

rit

trabalho,

a escola de samba. O samba cria vínculos

está ligada ao desempenho

sil embora

que

"Há como já disse,

racial'

tor de bateria,

por um re-

passista,

cotidiana

(passista,

o

com o samba - e os indivídu-

riência

dos entre os componentes

os

Julga ser

seria substituído

está igualmente

citado, de Caetana

de modo geral

porque

da velha guarda - aqueles

anteriormente

eixo é a música,

porém,que

do samba; segundo este código teriam

desempenham

mista etc. Este aspecto

Declara,

como

de raça, credo ou cor. Nas quadras

os integrantes

maior sabedoria

os que melhor

que a grande miscige

de samba um dos poucos

ferente apenas ao domínio

negros

que é

em certa medida,

grau escolar,

código vigente na sociedade

e-

ao

Racial

maior contra negros

elevado

o espaço das escolas

possuem

a informante

em nosso país funcione,

eles, não possuindo
brancos

em seu trabalho

as-

(grifos nossos).

Acredita

não haveria

foi igualmente

é ser 'sambista' por oposição

de Samba como Espaço

elemento

sambista

das identida-

"De modo geral ser negro no Brasil para o uni-

verso pesquisado
'sambeiro'".

A superposição

no Braesse ob

como exem

brasileira.

Ã semelhança da conclusão chegada por Caetana Damasceno,

nossa informante

Lurdes afirma

ser uma posição

tática

o negro brasileiro

mocracia

racial,

sejam acionados:
grantemente
•

parecer

acreditar

a fim de que maiores
"Não considero

inferiorizado

no conceito

ódios e preconceitos

interessante

e especificidades

to, poderá

ser tachado

nao

o negro,ainda

social e economicamente,

diferenças

de de-

fIa

enfatizar

étnicas pois, com esse procedimen

de racista

e ser ainda mais discrimina-

do".

CONCLUSÃO
Uma das principais
cada no disc rso dos informantes

poderia

da dicotomia

OVEM X VELHO. Os adeptos

a seu próprio

gr po afirmando-o

riam o "jove

n

o' "juventude"

seu domínio;

e~ contraste,

oposições

de valor indi

ser expressa
1Y

do "soul

se reportaram

regido por valores

como expressão

os elementos

através

que reific~

mais positiva

em

de maior prestígio

na

área do samba seriam aqueles da velha guarda ou seja, os

mais

idosos e experientes.

O reconhecimento
lecer uma estética
rianos

desvinculada

esteve presente

mos, no entanto,
te: enquanto
referente

a ambos os sexos, baseada

vavelmente,

na negritude,

feminina

em demarcar

uma especificidade

da escolha

da identidade

da categoria

mão, também,

ser recente

que se verificou

étnica

sambista

e baseada,

algumas

anteriormente,

de identidade

doção da palavra

afro-brasileira

eles
ex

como de

eleita por seus adeptos

vezes,

e nacional.

como elemento

em alguma medida,

como observado

do Samba ):
ll

11 (

•••

)

do termo

estariam

de que foram objeto as escolas

(in "O Palácio

- deve,pro

étnica e cultural,

no listatus" de sambista

algumas ressalvas,

adeptos

étnica do grupo. No samba, negro ou ~-

que, lançariam

no qual, como enfocado

aos

em parte, no fato de estarem

formam a auto-definição

lorização

relevan-

os partidári

deste trabalho

gro brasileiro

conceitos

Deve-

estética

de beleza

de radicalidade

na introdução

estar ancorada,

através

finidora

que julgamos

a-

ou seja, a mulata.

do ilsoulil- registrada

pressa

fenotípicos

como ideal uma

apenas o padrão

A atribuição

engajados

de estabe-

dos dois grupos.

uma distinção

do "soul" teriam

os do samba enfatizariam
mestiça,

dos parâmetros

nos depoimentos

assinalar

adeptos

da necessidade

sambista

superpostos

Acreditamos

que a a

de autodefinição
na ascensao

os

deva
social

e no processo

de

va-

de samba, embora

com

por Maria Júlia
A Escola

Goldwasser

de Samba era inter-

pretada

,

como área de perioulosidade

social e o sambista,

invés de 'herói', era identificado

como

es t a ainda a imagem que a respeito

da Escola

tém em muitos meios

afastados

relativizada

estariam

à sociedade mais ampla, percebendo

mocracia

rccial";

some

e

da escola

ma "democr-ac í.a r-ac.i.e L" enquanto

que, em termos

ção de te..
s- es de sr ecessárias,
formante

segundo

sos aparent~
melhantes,

ente opostos,

acionam,

ou até idênticos,

e

constante

referência

os grupos

co o sendo fatores

a origens

a qual devem buscar

ra os adeptos

discurso

não obstante,

negras

é

in-

inportantes

encontra-se

suas referências:

a acusação

por

samba porque

estas se haviam

consideram

ambos

de

seus

tor negativo

que perpassa

a respeito

"impregnadas

denunciam

o uso abusivo

da

de maconha

de
sam-

eminentemente
Ainda um fa-

que os informantes

esta-

de que

as

freqUentado

de escolas

adeptos

-,

música

em demasia;

cheias de vício:

de álcool";

por

de escolas

de pouca qualidade.

que as quadras

p~

ou vice-versa

do outro grupo seria a denúncia

res do "Black Rio" afirmam
ba estariam

enquanto,

adeptos

comercializado

festas do grupo rival estariam

do

que é acionado

de ir às quadras

o discurso

dessa

Brasil.

ser o \!Black Rio" um fenômeno

e, por conseguinte

ou

no caso

seria a África,

de comercialização:

ter desistido

se-

O retorno

e positivos

do samba seria ele o próprio

"soul" afirmam

comercial

discur-

valores

mencionado

um grupo contra o outro - liblack!lx sambista

turno,

de

de nossa

embora apresentem

Como aspecto negativo,

belecem

a nível

e não-provoca-

vários aspectos.

"Black Rio" o "lugari! das raizes

,

u-

societários

é apenas alterada, por cada um, a alocação

movimentos;

bistas

pesquisa

~. des).

Os d is grupos,

origem

in-

de samba haveria

ito de autoproteção

(L"'l1:

brasi -

o Brasil como "de

re ça só seria por eles acionada

"tática CO c 1::" í.í.a:

do

totalmente

o lliiiversode sambistas

es_aço restrito

mais amplos ~a

a nível

"nacionalil

tegrados
dos3

frisar que de-

a crença difundida3

negros a ele ligados
segundo

de Samba se man-·

ser importante

senso comum, de que sendo o samba a música
leira, elementos

sendo

de sua convivência".

Acreditamos
ve ser bastante

'delinqüente',

ao

de

-

sam-

do samba, porseu

nos bailes

de músi-

ca "soul".
Gostaríamos
hipótese

de que esses valores

de, neste ponto,

acionados,

levantar

a

tanto de forma posi-

16
tiva como negativa,

traduziriam

forme o sentido estabelecido
Malandros

e Heróis"),

tes na sociedade

'.

tornar-se

por Roberto

(utilizado

aqui con

da Matta em "Carnaval,·

no seio de cada grupo, dos valores

mais ampla. No último

mais patente

Clam larga utilização

pois, quando membros

de um grupo denun-

ê claro, reproduzindo

que julga estarem

oslnegros

vigeg

caso, essa idéia parece

de drogas pelos integrantes

tão, involuntariamente,
po racista

um reforço

do outro es-

antigo estereóti

sempre bêbados

ou maco-

nhados.
Finalmente,
provavelmente,
da sociedade
sambistas

esse reforço

observar

não ocorre por estarem

mais ampla inteiramente

ou membros

te, porque

desejaríamos

incorporados

do IiBlack Rio". Aconteceria,

esses grupos ainda tenham

forma plena pela sociedade

global

am que colocar mesmas questões

aindaque,

os

valores

àqueles

dos

possivelmen-

de se fazer reconhecer

e, nessa posição,

de

ainda teri

que ela, mesmos problemas

e do-

mínios.
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