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Computadores fazem arte
Artistas fazem dinheiro.
Computadores avançam
Artistas pegam carona.
Cientistas criam robôs
Artistas levam a fama.
- Chico Science

5

Agradecimentos:
Diversas contribuições foram muito importantes para a concretização deste trabalho.
Primeiramente, agradeço ao meu orientador, Prof. Marco Antonio Gonçalves, que
direcionou o trabalho e sugeriu mudanças, sem restringir a liberdade necessária para a
atividade criativa. Além disso, me apresentou vasto material bibliográfico de grande
valia nesta dissertação.
Agradeço aos professores do PPGSA, especialmente aos profressores Elsje Lagrou,
Emerson Giumbelli, Karina Kuschnir e Maria Helena Castro, que muito me
ensinaram, introduzindo idéias, autores e metodologias centrais para minha formação
como cientista social.
Aos professores Bruno Carvalho e Santuza Naves, que colaboraram com sugestões e
contribuições importantes, no momento em que eu ainda buscava estabelecer o tema.
Aos amigos da música, que, através de harmonia e discordâncias, longas conversas e
muitas horas carregando caixas, montando e fazendo som, me permitiram chegar às
idéias apresentadas neste texto.
À minha amiga Rejane Calazans, que me deu incentivo, assim como contribuiu com
materiais e fontes bibliográficas.
Ao meu grande amigo de infância, Tiago Teixeira, que me acompanhou em diversas
entrevistas, leu e comentou meus textos ao longo de todo o desenvolvimento. Registro
também meus parabéns a ele pela Dorinha, recém chegada ao mundo.
À minha ex-namorada e amiga, Marília Loschi, quem me ajudou muito a melhorar o
meu texto e sistematizar as minhas idéias, apesar de toda minha teimosia.
Aos meus amigos do PPGSA, pessoas com quem me diverti e aprendi.
À CAPES, pela bolsa de estudos concedida.
Aos produtores musicais, pelas entrevistas muito ilustrativas, espontâneas e
divertidas.
Aos meus pais, Silvia e Ian, que muito me apoiaram, além disso, também foram
ótimos interlocutores para as minhas questões, acadêmicas ou pessoais durante a
realização deste texto.

6

MUNIZ, Bruno Barboza. Dub: um estilo? Um gênero? Um vírus? Orientador: Marco
Antonio Teixeira Gonçalves. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS/PPGSA. 2010. Diss.

RESUMO
Seguindo a Teoria Ator-Rede para a realização desta dissertação, foram percorridas
trilhas na busca de compreender a assimilação do dub como uma “filosofia” capaz de
inspirar análises do fazer artístico contemporâneo. Foram consideradas as fronteiras
tanto entre “tipos” de artes diferentes, poesia, pintura e música, mas, também, entre a
própria “arte” e outras esferas, política, economia e direito autoral.
A colagem é importante aqui como objeto de estudo e metodologia de trabalho, podese dizer que além de ser sobre o dub, está é uma dissertação dub, uma vez que ele se
apresenta aqui como meio, e não apenas como fim. Utilizou-se como insumo para a
realização desta pesquisa, a experiência do autor como músico, produtor musical e
freqüentador de festas de sound system. Além de entrevistas com produtores que
utilizam o dub em sua produção.
Verifica-se a popularidade mundial do hip-hop. O funk também vem ganhando
notoriedade. Músicas do gueto que ganham o mundo como linguagem pop, algo
também verificado décadas atrás na Jamaica, reconhecida como um lócus onde muito
se desenvolveu o formato da música eletrônica escutada hoje, mas, sem o acesso às
ferramentas utilizadas atualmente. Algo importantíssimo, uma vez que esta música
não é fruto da inspiração de um gênio criativo, mas, surge através do transporte e
criação de intecionalidades dentro de uma rede de seres humanos e objetos.
Palavras-chave: dub, antropologia da arte, Jamaica, mimesis, sound systems, colagem.

ABSTRACT
According to the Actor-Network-Theory, I walked through trails searching the
comprehension of dub as a philosophy, capable of inspiring the reflection about the
creativity in contemporary art. In this text, the frontiers between different “types” of
arts, such as, poetry, painting and music, were considered. As well as the line
separating art and other domains: politics, economy and copyright.
The collage is important here, not only as an object, but, also, as a work methodology.
It can be said that, besides being a work about dub, this is a “dub dissertation”, for it
presents itself as a medium, not only as an end. Research material was gathered
through the author´s experience as a musician and music producer, combined with the
observation and participation in sound system parties. Interviews with other music
producers that use dub as a tool were also conduced.
Hip hop is gaining the world as a pop language. It is possible to say the same about
Rio´s baile funk. The same process can be found in Jamaica, known as a place of
incredible music productivity, where experiences helped to develop the way
electronic music is made nowadays. This music doesn´t originate from a “creative
genius”, as in romatism, but from the intentionalities transported through a network of
humans and objects.
Key-words: dub, art anthropology, Jamaica, mimesis, sound systems, collage.

7

Índice
1. Introdução
1.1
Questão e delimitação
10
1.2
Relacionalismo e substancialismo
15
1.3
Estrutura da dissertação
17
QUADRO 1 – Autoria e Dub
19
2. A reprodutibilidade técnica, a cópia e o estilo
2.1
A morte da arte
22
2.2
O dub e a superfície
23
2.3
O compositor
27
2.4
A mimesis e a técnica
30
2.5
O músico como produtor ou vice-versa
35
2.6
A agência não-humana
38
2.7
O delay e o reverb
40
2.8
O dub como um vírus
46
QUADRO 2 - Maurittstadt Dub, Tradição e Tradução
49
3. Dub e a Origem: Tradição, tradução e a “sensibilidade musical
3.1
O dub é um gênero musical?
53
3.2
Breve história da música jamaicana
57
3.3
Mauritsstadt Dub
61
3.4
Acústico, Elétrico e Digital
62
3.5
O local e as “classes não progressivas”
69
3.6
Dub e transição para o dancehall
72
3.7
Traduzindo o roots
73
3.8
Questão geracional
77
Quadro 3 – Poética Dub
83
4. DUB como linguagem ou linguagem como DUB
4.1
Linguagem e Música
85
4.2
Oralidade
89
4.3
A voz como instrumento
91
4.4
A “educação” e a voz
95
4.5
Poetas, personagens e autores
101
4.6
O Rude Boy: Uma personagem jamaicana
105
4.7
A tipologia dos estilos dos DJs
109
QUADRO 4 - Pilhagem e criatividade
112
5. Cercamento
5.1
Cercamento dos campos, cercamento da autoria
115
5.2
A propriedade, o comum e a pilhagem
119
5.3
Sobre as cercas
122
Bibliografia
127
Discografia
131
Filmografia
132

8

Índice de figuras
Figura 1

DVD Dub Echoes

24

Figura 2

Pluggin Trillium Lane Labs no Pro Tools

41

Figura 3

Foto de um gravador de rolo de fita

43

Figura 4

Pluggin Space Echo no Pro Tools

44

Figura 5

Space Echo em modulo físico

45

Figura 6

Capa do álbum Mauritsstadt Dub

61

Figura 7

Capa do álbum Rude Boy

106

9

1. Introdução
1.1 Questão e delimitação
Inicialmente, escolhi o álbum de música chamado Mauritsstadt Dub como um
projeto sobre o qual eu centraria minha investigação. A idéia era desenhar a
rede, estabelecer as relações necessárias para sua realização e os tipos de
associação entre os agentes. Contudo, a delimitação do campo logo se mostrou
precipitada, assim como a tentativa de estabelecer quais "tipos” de relação eram
estabelecidas entre os agentes.
Na primeira entrevista, com Buguinha Dub, não consegui trazer muitas
informações sobre sua atuação no Mauritsstadt Dub. Contudo, obtive relatos
sobre a produção do seu cd e seu processo criativo. Ao longo de todas as
entrevistas foi possível perceber que todos os envolvidos no Mauritsstadt Dub
trabalham também em uma multiplicidade de projetos, nos quais eles atuam
através de uma infinidade de papeis (produtor, músico, jornalista, poeta, etc). Na
prática, ao longo da execução de um determinado projeto, o mesmo agente pode
atuar em todas as ocupações relacionadas entre parênteses, assim como, em
muitas outras.
A noção de rede, como mobilizada por Bruno Latour (2007), me pareceu mais
profícua. Ao invés de uma rede em sentido estrito, como em pontos ligados por
traços, esta passa a ser apenas uma entre muitas outras possibilidades. Um
conceito através do qual podemos compreender realidades que nem possuem o
formato normalmente atribuído a uma rede.
Conforme outras entrevistas eram realizadas, resolvi me concentrar não apenas
no Mauritsstadt Dub, mas também em outros projetos que possam contribuir
fornecendo novas questões ou novas respostas, me permitindo estender a rede.
As trilhas foram escolhidas através do diálogo com os entrevistados e com a
bibliografia mobilizada. Muitas pessoas contribuíram: meu orientador; os
professores participantes da minha banca de qualificação, Santuza Naves e
Emerson Giumbelli; e, outras pessoas com as quais eu pude conversar sobre
minha pesquisa. Buscando manter coerência entre a “teoria” mobilizada neste
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trabalho e a prática de sua concretização, resisti ao longo de todo processo
estabelecer marcos muito bem definidos e delimitados.
Contudo, é necessário delimitar de alguma forma o que será estudado. O dub
parece ser um dos únicos pontos de coesão a priori. Infelizmente, ou felizmente,
é impossível considerar o dub como uma palavra designando um conjunto
fechado de práticas que seriam capazes de fornecer as fronteiras sobre o que
trataria este trabalho. Não entrevistei produtores de dub em um sentido estrito.
É certo que a escolha dos entrevistados passou por uma relação com o dub, mas,
a idéia é exatamente estabelecer controvérsias a esse respeito. Seria
contraditório com o próprio “objeto” considerá-lo capaz de delimitar os
interesses desta pesquisa.
Ao perguntar o que seria o dub, um estilo? Um gênero? Um vírus? Colocamos
questões sobre fronteiras. O que separa o reggae do dub? O que podemos chamar
de estilo ou gênero? Seriam ambos os termos sinônimos? A metáfora do vírus é
interessante, sendo um organismo que se situa na tênue fronteira entre o vivo e
o não-vivo (existe uma palavra para esta categoria que não seja a mera exclusão
de tudo o que é vivo?). Uma vez que o dub é um processo de desconstrução da
canção, ele nos permite também pensar as fronteiras entre fala e canto, escrita e
performance, teoria e prática. Ele abre espaço para a voz do DJ, assim como serve
de inspiração para a dub poetry, onde a poesia é muitas vezes declamada sem a
base musical, estando presente no ritmo das palavras e da composição. Este
efeito pôde ser alcançado por Binta Breeze, por exemplo, através de uma escrita
performática. Novamente, caímos em outra fronteira, aquela entre música e
poesia.
Assim, a pluralidade de questões possíveis de se abordar através do dub fez com
que esta dissertação se afastasse de um modelo etnográfico. Ela possui um
diálogo intenso com fontes bibliográficas, adquirindo o aspecto de um ensaio
onde aparecem questões pertinentes ao fazer artístico contemporâneo. Neste
sentido, em consonância com as próprias práticas que constituem o dub, não
busquei focar em uma delimitação. Fugi de uma perspectiva substancialista, indo
em direção a uma abordagem relacional, centrando nas transformações e
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deslocamentos, mais do que na permanência. Portanto, pode-se dizer que esta é
uma “dissertação dub”, uma vez que através dele, eu pude lidar com questões
importantes para música hoje, em um momento em que a indústria passa por
transformações importantes. Assim, antes de ser uma delimitação, o dub é um
conjunto de ferramentas utilizadas para realizar uma mudança de perspectiva.
Conceitos como autoria, originalidade, tradição, obra de arte estão sendo
modificados e, simultaneamente, apropriados e utilizados, de maneiras muito
diversas. Não se trata de pensar em uma linearidade histórica onde estes
conceitos percam importância. Tampouco, pensar em culturas outras onde estes
conceitos são supostamente ignorados ou menos importantes. Mas, sim, refletir a
relação entre estes conceitos e sua utilização pelos agentes, além da relação
destes com outras categorias como ´”roubo” ou “compartilhamento”, “plágio” ou
“mimesis”. A reflexão sobre a mimesis em um contexto histórico me parece mais
importante do que considerar estas questões de um ponto de vista muito
condicionado pelas inovações tecnológicas, ainda que elas sejam importantes.
Antes de qualquer advento tecnológico considerado determinante, os seres
humanos se relacionam de maneiras ambíguas e conflitivas no que diz respeito à
cópia.
Muitas das transformações de que tratam este trabalho são muitas vezes
atribuídas ao desenvolvimento da internet e da digitalização. Contudo, este é um
processo que não pode ser tratado do ponto de vista tecnológico apenas. Ainda
menos, atribuído ao surgimento de uma forma de comunicação específica, por
mais revolucionária que ela possa parecer, e por mais numerosos que sejam seus
entusiastas.
O que digo acima não é contraditório com a ênfase dada à reprodutibilidade
técnica neste trabalho. Pelo contrário, a longevidade da discussão em torno deste
tópico nos faz lembrar que não é o surgimento de uma nova tecnologia como os
computadores pessoais ou a rede mundial de computadores que irá revolucionar
nossa relação com a música. A “pirataria” de partituras era um problema na
época do romantismo e o peer-to-peer é considerada uma ameaça à indústria
fonográfica hoje.
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Não quero negar que exista uma mudança na maneira de se fazer música hoje.
Acredito que a má performance das empresas do ramo nas últimas décadas
deve-se à falta de entendimento deste processo. Contudo, não pretendo cair em
uma leitura determinista do ponto de vista tecnológico, e o exemplo da Jamaica
me parece muito pertinente.
A música desta ilha caribenha é muito pautada na colagem, no direcionamento
para a pista de dança e na reciclagem de bases para cantores ou deejays
realizarem performances. Relacionalmente a esta maneira de fazer música, o
comércio de fonogramas se dava de maneira muito peculiar. Os dub plates, por
exemplo, não eram vendidos a um público de ouvintes, que colocariam estes
discos em suas vitrolas. Eram discos vendidos aos sound systems, empresas que
realizavam festas e demandavam exclusividade destes materiais sonoros.
Assim, a emergência de uma série de musicalidades ligadas a localidades
marginalizadas e pobres conhecidas como guetos - havendo, inclusive o termo
guettotech para referir-se, por exemplo, ao baile funk, ao hip-hop, ao tecnobrega,
etc - está sim ligada ao advento da computação e da digitalização. Mas, estas são
ferramentas, como muitas outras, utilizadas por pessoas interessadas em fazer
música. A reprodutibilidade técnica é um fator importante de ser considerado
tanto na criatividade musical propriamente dita, como na comercialização deste
material. Existe uma forte interação entre comercialização e criatividade, uma
vez que, em um sentido mais amplo, há sempre uma relação entre a criação e a
troca dos sons em si mesmos, seja através de uma materialização (partitura, cd,
vinil), seja através da transmissão oral, que hoje pode acontecer inclusive através
de um vídeo na internet.
Olav Velthius, que estudou como os preços são formados no mercado das
galerias de arte e o papel dos agentes, apresenta distintas posições a respeito da
relação entre arte e mercado: primeiramente, economistas que estudam o
mercado da arte enfatizam a racionalidade dos vendedores de arte, em
semelhança aos atuantes em outros mercados; já a sociologia econômica, desde
meado de 1980, considera a troca comercial como estando “embedded” nas redes
sociais; uma outra compreensão coloca o comercial como a antítesis da vida
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cultural e social, Velthius cita Marx e Simmel como defensores desta posição; por
último, Velthius propõe uma outra perspectiva:
“The alternative understanding that I propose in this book is that markets are, apart
from anything else, cultural constellations. Like any other type of social interaction,
market Exchange is highly ritualized; it envolves a wide variety of symbols that
transfer rich meanings between people who Exchange good with each other. These
people are connected through ties of diferent sorts, whose emergence, maintenance,
and possible decay involve complex social processes. What I argue, in short, is that just
as culture infuses other social settings that sociologists, and anthropologists have
studied, it infuses market settings. This infusion is of such degree, that it may be
virtually impossible to separate market and culture analytically”. (VELTHIUS, 2005, p.
3).

A reprodutibilidade permite com que a música, entre outras formas de arte, se
materialize e reproduza através de um determinado suporte, que pode ou não
ser comercializado, mas, que pode ser transportado e lido por pessoas em outros
lugares. Assim como em um papel ou em um hard disk de computador, a música
se fixa em nossa memória; e, assim como a agulha de uma vitrola lê um vinil, os
dedos de uma pessoa produzem melodias em uma viola. Mas, o suporte
transporta intencionalidades humanas, e participam da rede delineada neste
trabalho.
A distinção entre algo que seria material, o objeto, daquilo que seria humano,
deve ser relativizada. A preocupação de que todos os frutos da atividade humana
tornem-se commodities, muito presente em diversos trabalhos nas ciências
sociais, pode acabar concedendo uma vitória fácil ao onipotente Mercado, caso
considere que as relações comerciais já sejam de antemão relações onde o
material se encontra apartado do humano. Acreditar na capacidade do
capitalismo de gerar esta tendência, como querem alguns atores, não significa
dizer que realmente assim o é em toda e qualquer troca comercial.
O caso da música jamaicana pode ser aqui colocado como um exemplo bastante
claro da dificuldade em separar mercado e cultura. O que existem são redes de
relações entre produtores, músicos, cantores, deejays, dub plates, vitrolas, efeitos
eletrônicos e caixas de som. A teoria Ator-Rede exposta por Bruno Latour (2007)
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serve de referência importante nesta dissertação, irei expor um pouco mais o
caráter relacional desta teoria, aproximando-a do pensamento de Norbert Elias.
1.2 Relacionalismo e substancialismo
Em um artigo chamado “Manifesto for a Relational Sociology”, Mustafa Emirbayer
afirma que a principal questão enfrentada pela sociologia hoje não é o “material
versus o ideal”, nem “estrutura versus agência”, tampouco “individuo versus
sociedade”, mas sim, a escolha entre uma perspectiva substancialista em
contraposição à outra relacionalista (EMIRBAYER, 1997, p. 282). Emirbayer
coloca Georg Simmel como um dos clássicos mais identificados com esta última
postura, enquanto Émile Durkheim estaria no outro oposto. Três autores que
estariam bem próximos de uma perspectiva relacional seriam: Simmel, Norbert
Elias e Bruno Latour.
Bruno Latour opõe dois tipos de método: um denominado “sociologia do social”,
que procura reunir elementos feitos de alguma “substância” homogênea; e outro
chamado pelo autor de “sociologia das associações”, que busca traçar as
controvérsias presentes entre uma multiplicidade de elementos heterogêneos
que podem ser associados uns com os outros. Nas palavras do autor: “in one case,
we know roughly what the social world is made of – it´s made ‘of’ or ‘in’ the social;
in the other we should always begin by not knowing what it´s made of” (LATOUR,
2007, p. 160). A “sociologia do social” estaria próxima do que Emirbayer chamou
de “substancialismo”.
Qual o perigo da “sociologia do social”? Os elementos que foram reunidos de uma
determinada maneira podem facilmente “perder sua validade”. Ao realizarmos
uma análise sociológica que parta de unidades fixadas a priori, podemos dar
como certa uma determinada configuração que pode já ter se modificado, mas,
viciados pela moldura conceitual perdemos a capacidade de entender o que
realmente se passa; o social passa a explicar o social.
Segundo Bruno Latour: “You have entered a world that is no longer traceable, a
world that is in danger of being quickly invaded by the fairies, dragons, heroes and
witches of critical sociology” (LATOUR, 2007, p.160). Portanto, a pesquisa
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sociológica deve ter muito cuidado com axiomas, em seu livro “Reassembling the
Social” ele começa estabelecendo cinco fontes de incerteza que dizem respeito a
questões de grande importância para as ciências sociais: a natureza dos grupos,
atores e suas identidades; a natureza de suas ações; a natureza dos objetos, que
para a Teoria Ator-Rede também possuem agência; a natureza dos fatos,
demonstrando como a relação entre a sociologia e as ciências naturais são fonte
de continua disputa; e, por último, uma discussão a respeito da possibilidade da
ciência social ser chamada empírica.
As reflexões sobre o papel do cientista social feitas por Elias (1998) me parecem
próximas da preocupação de Latour em separar três tarefas que algumas
sociologias procuram empreender simultaneamente: documentar as diferentes
maneiras através das quais o social é construído pelos seus membros; assentar
as controvérsias sobre o social através de uma limitação das entidades atuantes
no mundo; e, por último, oferecer soluções para as questões sociais. Para Latour
(2007), partir da consideração de que existe uma “sociedade” é buscar realizar a
segunda tarefa sem ter realizado a primeira. O que foi dito a respeito do “social”
também pode ser dito com relação ao “natural”: são tentativas prematuras de
reunir o “mundo comum” através de duas coleções de entidades tidas como
opostas. Citando o próprio autor: “society is a premature assemblage: it should be
put ahead of us and not behind” (LATOUR, 2007, 171). Norbert Elias após
considerar que “os pressupostos não questionados” são “indispensáveis” para
que possamos nos orientar socialmente em nossa vida cotidiana afirma, em
consonância com o pensamento de Latour, que: “sem nos lançarmos pelo menos
por algum tempo ao mar da incerteza, não poderemos escapar às contradições e
inadequações de uma certeza ilusória” (ELIAS, 1998).
Simmel (2006) também reconhece que devemos ser muito cuidadosos ao
partirmos de unidades pré-concebidas. Para ele, o conceito de sociedade
utilizado para referir-se a “grandes sistemas” e “organizações supra-individuais”
- cristalizações que podem adquirir “existência e leis próprias” – deve ser
diferenciado da sociação, “algo que os indivíduos fazem e sofrem ao mesmo
tempo”. Em seguida, ele afirma: “A sociedade não é, sobretudo, uma substância,
algo que seja concreto para si mesmo. Ela é um acontecer que tem uma função
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pela qual cada um recebe de outrem ou comunica a outrem um destino e uma
forma” (SIMMEL, 2006, p.18).
1.3 Estrutura da dissertação
O primeiro capítulo, denominado “A Reprodutibilidade Técnica, a Cópia e o
Estilo”, começa considera a estetização generalizada da existência, culminando
na idéia de “morte da arte”. Tal processo possui estreita relação com a
reprodutibilidade técnica, pois, as artes que nela se baseiam tendem a possuir
um menor distanciamento entre produtor e fruidor. Comparar o compositor
romântico – que tende a pensar sua música como uma obra fechada - ao
produtor de música eletrônica, que trabalha basicamente com colagens, através
de computadores e outros instrumentos eletrônicos, exemplifica bem a
afirmação acima. O fazer musical deste último passa por uma relação entre
homens e máquinas, que realizam o papel de mediar intencionalidades. Contudo,
antes de qualquer instrumentalização e materialização do copiar, através de
técnicas ou máquinas, tentou-se controlar, suprimir ou incentivar a atividade
mimética. Importante lembrar que a reprodutibilidade técnica deve ser pensada
junto à mimesis.
Já no segundo capítulo, “Dub, Tradição, Gênero e Tecnologia”, é feita uma análise
de como o álbum Mauritsstadt Dub traduziu o que é o dub, de maneira a gerar
uma reflexão sobre o que esta palavra cerca. Aqui, considera-se que o processo
de tradução é tanto mais revelador, quanto mais se considera sua capacidade de
modificação do “original”. Desta maneira, apresenta-se o dub e sua relação com o
desenvolvimento da música e da política jamaicana, em paralelo com questões
pertinentes ao remix de “músicas locais” de Pernambuco.
O terceiro capítulo, “Dub como Linguagem ou Linguagem como Dub”, centra-se
no caráter difuso da relação entre música, palavra e escrita. Apresenta a dub
poetry, onde a própria voz busca trazer toda uma instrumentação, que não
necessariamente se encontra presente no momento da performance, sendo uma
forma de poesia, ao mesmo tempo que é música. O desenvolvimento desta forma
de fazer poético está intrinsecamente associado à limpeza da paisagem sonora
promovida pelo dub no reggae, abrindo espaço também para o talk over.
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Devido à supressão das letras, havia o temor de que o dub afetaria o caráter
politizado do reggae. Contudo, dentro deste contexto, a política encontra meio de
expressão no maior espaço aberto para a participação comunitária na produção
musical, que usava os dubs para se expressar ao vivo nos sound systems. Assim, a
voz torna-se um intrumento de atuação política, o que acontece não apenas nos
sound systems da Jamaica, mas, também, no hip hop de Nova Iorque, no baile funk
do Rio de Janeiro, entre outras formas de expressão.
Deixo para o último capítulo, “Cercamento”, a tarefa de assentar controvérsias e
cercar ou delimitar algumas questões tratadas ao longo deste texto. A
preocupação com um cercamento prematuro é algo que deve estar presente
tanto no procedimento de elaboração do trabalho científico, quanto na
abordagem do assunto em si. Daí a reticência em elaborar de antemão um
cercamento da “questão”, mantendo difusas as fronteiras, exatamente por que
elas também devem ser objeto de atenção.
Entre cada capítulo são colocados trechos das entrevistas realizadas com
produtores musicais, estes recortes introduzem as temáticas a serem tratadas
nos capítulos que seguem.
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QUADRO 1 – Autoria e dub
Kassin
Você acha que nesse cd (Mauritsstadt Dub), independente do que foi acordado em termos
mais burocráticos, você acha que autoria pode mudar, em uma determinada faixa o lance da
mixagem pode ser mais autoral?
Mais extremo assim? Eu acho que em alguns casos pode acontecer. Mas eu acho que essa parada
de autoria depende muito caso a caso. Depende muito mais do objeto em questão do que uma
idéia. Pra ter uma noção, tipo uma faixa de hip hop, se a programação é metade da música e a
letra é a outra metade, esse tipo de coisa. Eu acho que é muito relativo pra cada caso. No caso do
dub também. Por exemplo, tem algumas músicas que você pega alguns discos jamaicanos que é a
mesma base pra não sei quantas músicas sabe? Tipo o stalag, o stalag tem uma caralhada... tem
disco que a base é so stalag do início ao fim. Ring the alarm... bla bla bla (cantando). Fudeu né? A
parada vai e não acaba.
Tem mais essa coisa da recorrência de um determinado padrão?
É, de um determinado padrão. Ao mesmo tempo eu acho que isso na Jamaica faz muito sentido.
Pelo jeito que é o mercado lá, e pelo jeito que é o comércio de música, faz muito sentido.
Na verdade você tem muitas intervenções em cima de uma música que esta circulando né? O
cara faz esse riddim aí o produtor pode intervir, fazer várias versões, aí chega no sound
system a música volta várias vezes, tem o toasting...
É legal porque tem uma coisa viva. Eu fui pra Jamaica, sem ser... no final de... a gente tá quando?
2009? Acho que foi final de 2007.
Gil (amigo de Kassin): Você foi gravar a Vanessa da Mata?
É. Aí a gente foi em todos aqueles estúdios. O turismo da gente era ir em estúdio. E... fomos no
sound system ver como é que era. Lá faz o maior sentido a parada. Tem um lance de música que é
que nem pão, não tem muito LP, é tudo 45 rotações, da semana. O cara gravou aquilo, vai pra loja
e na semana seguinte vai pro estoque.
É vinil mesmo ou é...
Vinilzinho 45, não tem nem muito CD. Tava começando a ter CD, no i nício mesmo. Loja eu não vi
nenhum CD, só vi CD no aeroporto.

Buguinha Dub
Uma coisa que eu achei bem interessante neste cd Mauritsstadt Dub é aquela coisa do “dub
fora do reggae”, você pode falar um pouco mais sobre isso? E também como foi trabalhar
com a “música tradicional de rua de Pernambuco”?
Pra mim, na real, foi massa. Pegar uma coisa de raiz e interferir. O processo é um quadro, como se
fosse pintar um quadro. Você tem a obra aberta na sua mão e você vai interferir nela. Então vem
na hora as paradas, eu vou pirando nas texturas. Não tem muito isso, de eu vou fazer isso e
aquilo. Ai você vai sentindo a música. Uso alguns elementos, outros eu tirei. No caso do meu CD
eu dividi tudo igual. O cara vai lá, toca um apito, entra como todo mundo. Não tem isso do cara
colocou a melodia, outro a harmonia, a letra ganha 50 %. Ninguém ganha mais, nesse disco meu
em especial. Aí os outros eu entro dependendo da proposta. Não quero é ficar de fora. No meu
caso, eu dividi tudo igual. O meu até demorou mais por causa disso. Ia lá, voltava autorização, um
em Nova Iorque, outro em Recife, não sabe onde tem cartório. O cara tá aqui no Rio, manda pra
cá, vai no cartório, etc. Até o último momento foi difícil pegar essas autorizações.
Deixando um pouco de lado a questão legal. Mais seu sentimento mesmo. Você e a música
que você ta fazendo. Por exemplo, quando veio esta faixa lá de Recife e depois que você
alterou aquilo tudo lá, como você se sentiu em relação à música?
Ô nego, você tem uma parte sua ali, seu sangue ali. Como se fosse seu sangue ali dentro. O contato
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com uma mulher é a mesma coisa. Seu sangue vai correr ali dentro dela. Me senti assim. Eu entrei
na veia dela também. Quando eu interfiro numa música eu me sinto assim, parte dela como todo
mundo ali.
Você acha que isso é com todos os dubs que você fez? Você sente de maneira parecida com
outras músicas, seja música tradicional, reggae, você se sente igual? Ou não, algumas você
faz com mais frieza, pelo trabalho mesmo?
Não. Quando a galera realmente chega a mandar faixa, entrar em contato comigo, já é porque está
sintonizada com o trabalho. Nunca subestimo um trabalho. Quando a pessoa me procura ela já ta
buscando um pouco estas texturas. Ela pode até nem ter um trabalho do passado que tenha esta
interferência. Mas ele ta procurando naquele momento aquilo. É assim que eu vejo, então eu
entro de cabeça mesmo. Porque é uma oportunidade também dele estar saindo dos padrões.
Nunca fecho portas. Fulano procurou você. Vamos dizer... Sandy e Junior. Meu irmão, eles é que
tão ficando loucos, velho. Não sou eu, velho. (risadas) É isso que quer? Então beleza! O cara é que
tá me procurando. Vou acabar com a música deles. É isso que eu digo... Não fechar portas. Eu
sempre entro de cabeça. É como eu falei, é como pintar um quadro. Jogou na minha mão, disse
essa faixa é tua, aí já era.

Rodrigo Brandão
Isso é uma coisa muito louca. Eu tava trocando idéia outro dia. Não sei quem foi que me falou
isso, que tem a ver com o negócio da era, que agora a gente tá na Era de Aquarius. Diz que é meio
que isso assim. Na era anterior a nossa, tava mais ligado a isso assim de um buraco fundo, de
pouca espessura, mas muito profundo. Por exemplo, Badden Powell, o cara é violonista e é “o
violonista”, ele mergulha naquilo ali pra ser o melhor violonista, e vai se aprofundando cada vez
mais naquilo, naquilo, naquilo, naquilo... Hoje em dia eu já acho que é ao contrário. Sabe? Os
buracos são bem mais largos e bem mais rasos. Que é justamente isso, você é guitarrista,
entrevistador, produtor, jornalista, você faz um monte de atividades, cumpre um monte de
funções, ao invés de só se aprofundar em uma delas. É claro, as duas coisas tem as suas vantagens
e as suas desvantagens. Não é uma coisa melhor e outra pior, são apenas características de época.
Tá ligado?

Lucas Santtana
Você toca cavaquinho não é isso?
Agora.
‘Agora’, você diz quanto tempo?
Eu aprendi cavaquinho por causa do Three Sessions. Eu queria fazer uns sambas-dub e tal, aí eu
queria usar o cavaquinho. Eu aprendi o cavaquinho pra poder fazer o disco.
Entendi. Mas você já tocava guitarra antes?
Já tocava guitarra, violão.
Então foi uma coisa mais programada pra... Mas, isso já vinha surgindo na música que você
tava fazendo com outras pessoas, essa idéia do samba, ou foi uma idéia mais pré-concebida
mesmo?
Nos shows do Parada de Lucas, eu tive uma conversa com o batera que gravou o Three Sessions,
que já era o batera, que é o Gil Jiló, Gil de Oliveira, que hoje em dia mora em Nova Iorque. E aí a
gente estava conversando isso. Pô... 2004. A gente falando disso, porque bicho é impressionante.
O samba é um negócio do caralho de tocar, e nossa geração toda não toca samba. Sabe? A galera
do rock então, nem pensar. Acha que aquilo é o fim do mundo. E porra, é um negócio que é bom
de tocar sabe? Uma parada que até tem a ver com o rock. Porque quando você toca samba com
baixo, batera e guitarra, que tem a ver com os Novos Baianos e tudo, a tendência é de você
imprimir um som muito mais com punch do que uma coisa light. Entendeu? Nossa geração não
toca assim, você vê, tem muito pouco até hoje em dia. Se você pegar gravação destas bandas
todas: Cidadão, Otto, Nação, Curumin. Curumin não porque a parada dele é mais samba-rock. Mas
se você pega essa geração, você vai achar poucos sambas na discografia. Neguinho não toca. E a
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gente teve essa conversa e falou: “Bora tocar uns sambas”. Foi aí que a gente pegou o Dodô do
Tom Zé e pegou o Pode Me Chamar do Eddie, como laboratório. “Vamos tocar essas músicas nos
shows, que a gente se amarra nessas músicas? Vamos!” E aí: “Vamos tentar um approach novo no
samba, vamos fazer uns dubs com samba e tal”. E aí a gente começou a fazer. E aí isso foi gerar o
Dodô no Three Sessions e o Tijolo a Tijolo também. Foi filho desse laboratório.
Foi Eddie e...
Foi Pode Me Chamar do Eddie, que a gente fez uma versão, diferente deles. E Dodô do Tom Zé.
Que já tinha essa repetição (talaco teco teco teco), já tinha o dub na letra. E aí eu falei: “Pô, tem a
ver, vamos tocar essa daqui”. A própria letra dela já tem essa coisa do delay.
Já tem essa sugestão.
É já tem a sugestão. Eu tava conversando com o Chico Dub exatamente sobre isso. Porque um
gringo pediu pra ele fazer uma coletânea sobre dub brasileiro, pediu pra ele mandar várias faixas.
Ele mandou e aí o cara falou: “Caralho, não tem uma parada assim... cada faixa que você me
mandou é uma parada diferente. Não tem um lance...
Uma unidade né?
Porque na Europa neguinho imita muito a Jamaica né? Na Finlândia, na Suécia, tudo é um pouco
imitação. Nos Estados Unidos também. E aqui não né? Aqui o cara sacou logo isso. Um faz um
samba, outro faz um negócio, o dub entra muito mais como uma técnica de mixagem...
Acabou que eles fizeram uma linha européia mais delimitada. Teve aquela ponte através da
Inglaterra.
Exato.
Misturar com o digital...
Mas mesmo um cara como Adrian Sheerwood que eu sou fã, ele foi um cara que teve essa
sacação. Começou a pegar outras paradas, outras batidas, e usando o dub como técnica de
mixagem. Não seguiu muito a coisa do riddim, do lance jamaicano.
Tiago: Fechadão assim né?
Fechadão é...
Mas o dub ele tem muitas dimensões diferentes, e na Inglaterra me parece que o pessoal
focou muito no lance do timbre mesmo. Porque na Jamaica a coisa estava integrada em um
sistema. O cara fazia o dub plate, mas, ninguém escutava o dub plate em casa. Era pra festa,
e aí era entendido assim.
E isso é uma característica do caralho do dub. Porque, hoje em dia, existe toda essa cultura que é
produzida pra uma caixa de som. E os cara foram pioneiros nisso. Isso que você tá falando. Os
caras já produziam aquilo, essa coisa do grave, pensando que aquilo ia ser escutado em uma caixa
de som que ia ter um falante grave poderoso. A música, ela já é produzida... é isso. A composição
ela começa ali no violão, no piano, mas ela só acaba na masterização. Tudo isso vai fazer parte do
resultado final, sabe? Eu já vi músicas boas na qual o cara na masterização destruiu a música, a
música ficou pior nessa etapa do processo. E os caras na Jamaica já sabiam disso. Não é a toa que
eles botavam grave, eles já sabiam que aquilo ia tocar naquele lugar. Todo processo de feitura
tecnológico fazia parte da composição. Entendeu? A composição não estava destacada. Não era
uma coisa no violão e aqui é outra coisa, era tudo uma coisa só.
Inclusive, até o momento em que aquilo ia tocar no sound system, ainda estavam compondo
aquele todo...
Porque cada um ia fazer uma rima em cima, e a linha do baixo se presta a várias músicas.
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2. A Reprodutibilidade Técnica, a Cópia e o Estilo
2.1 “A morte da arte”
O pensamento de Walter Benjamin sobre a reprodutibilidade técnica é central
para esta dissertação. Uma vez que no dub, assim como em outras artes, dentre
elas o cinema e a fotografia, a reprodutibilidade é constitutiva. Como coloca
Gianni Vattimo sobre este tipo de arte:
“as obras não só não possuem um original, mas sobretudo tende a cair a diferença
entre produtores e fruidores, mesmo porque essas artes se resolvem no uso técnico
de máquinas e, portanto, liquidam qualquer discurso sobre o gênio (que é, no fundo,
a aura vista do lado do artista).” (VATTIMO, 2002, p. 44)

Este trecho coloca de uma só vez diversas questões que serão consideradas ao
longo deste trabalho: a originalidade, a relação entre produtor e fruidor e o
discurso do gênio criativo. Parto do trabalho de Benjamin, pois considero
evidente a importância das técnicas de reprodução na modificação do que
entendemos por arte. Busco, aqui, realizar uma leitura que não considere
Benjamin como um leitor essencialmente negativo da reprodutibilidade técnica.
Seu trabalho contribuiu imensamente para um melhor entendimento dos efeitos
destas novas técnicas.
Discute-se a “morte da arte”, esta última se dissolveria em uma estetização
completa da nossa existência (VATTIMO, 2002). Seguindo Vattimo, pensa-se a
“morte da arte” como “o anúncio de uma época do ser em que, na perspectiva de
uma ontologia (...) só pode ser indicada como ‘ontologia do declínio’”. Mas, a
tarefa estética filosófica deve ser capaz de se abrir “para acolher o sentido não
puramente negativo e dejetivo que a experiência da esteticidade assumiu na
época da reprodutibilidade e da cultura massificada” (VATTIMO, 2002, p. 55).
Assim, pode-se encarar a arte não como expressão da eternidade, do “ser como
permanência, imponência, força” (VATTIMO, 2002, p.54). Mas, do ser como
resistência, mortalidade, memória, vestígio.
A questão não passa tanto por determinar se a “morte da arte” é algo que
realmente acontece ou vem acontecendo, mas, insere-se dentro de um contexto
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de fim da metafísica, que, apesar de tudo, ainda nos deixa uma herança. Dessa
forma, como colocado por Vattimo:
“a morte da arte não pode ser entendida como uma ‘noção’, de que se possa dizer
que corresponde ou não a um estado de coisas, ou que é mais ou menos
contraditória logicamente e que se possa substituir por outras, ou cuja origem, cujo
significado ideológico, etc., se possa explicar. É, antes, um evento, que constitui a
constelação histórico-ontológica na qual nos movemos. (...) Neste sentido,
geschicklich, destinal, a morte da arte é algo que nos concerne e não podemos deixar
de encarar. Antes de tudo, como profecia-utopia de uma sociedade em que a arte
não existe mais como fenômeno específico, suprimida e hegelianamente superada
numa estetização geral da existência.” (VATTIMO, 2002, p. 41).

2.2 O dub e a superfície
Marcelo Yuka, no documentário Dub Echoes, ao citar alguém que ele afirmou ser
um sociólogo amigo dele, disse que futuramente poderemos olhar para uma
pintura e afirmar: “Isso é dub pra caralho!”. Como poderia uma pintura ser dub?
Esta é uma pergunta que eu considero extremamente importante para a minha
pesquisa. No Mauritsstadt Dub temos o dub fora do reggae. Como seria o dub fora
da música? Responder esta pergunta exigiria acreditar na existência do dub
como um conjunto isolado que pudesse estar fora de algum outro conjunto, no
caso a música. Aqui o que se coloca é muito mais uma aproximação dos sentidos
e das diferentes artes, num contexto de fronteiras cada vez mais difusas. Um
processo de estetização da existência, como colocado por Gianni Vattimo, no qual
as artes tendem a se dissolver em uma experiência mais geral do estético.
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Figura 1.

Através da colagem podemos estabelecer uma proximidade entre o dub e muitas
vanguardas artísticas do século XX: o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o
surrealismo, o cinema como um todo, entre outras tendências. Para Veal, as
experimentações do cubismo buscavam uma representação simultânea do
tempo e do espaço. Leland Guyer (1987) aproxima a proposta cubista da poesia
de Fernando Pessoa, e nos permite encontrar alguns paralelos com a música
jamaicana. Dessa forma, através da colagem podemos encontrar pontes entre
manifestações artísticas diversas: pintura, poesia e música.
Vejamos como Guyer apresenta o cubismo segundo a definição de Gerald
Kamber:
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“In the primary phase of Cubist technique he discerns: ‘(1) a pulling to pieces of the
object; (2) a rebuilding of the pieces into an independent composition; (3) a placing
together of objects (or parts of objects) from an unrestricted range of observations;
(4) a shifting of emphasis from the 'reality' of the objects to the 'reality' of the
aesthetic surface’. (GUYER, 1987, p. 73)

Os primeiros itens estão muito relacionados ao próprio procedimento técnico de
criação estética da colagem de uma forma geral, enquanto o último item nos traz
uma característica interessante de se pensar em relação à música dub e à poesia
de Pessoa. Rejeita-se o realismo simples - onde busca-se refletir a “realidade” –
para assumir um compromisso com a superfície estética. Até pela falta de
equipamentos de última geração e em bom funcionamento, os jamaicanos
trabalhavam com o que tinham a mão. Não estavam comprometidos com a busca
de uma fidelidade sonora, ou seja, o som da caixa da bateria, por exemplo, não
precisava ser o som daquela caixa que foi gravada; se através de efeitos como
delay, eco, reverb, este som pudesse ser transformado de maneira a se adequar à
paisagem sonora sendo concebida, tanto melhor.
Buguinha Dub traça paralelos explícitos entre a pintura e a sua atividade de
“harmonizar” os timbres, mostrando como a música também pode ser vista como
uma superfície:
Você escuta a música e ela lhe dá um retorce. Aí você tem que fazer o que? Afinar os
ouvidos, queimando um verde. Pega uma brejinha na vizinha. Bota pra ficar
repetindo. Aí vai começando a vir as influências. Vou cortar aqui, picotar aqui. Pega
a tesoura e pega o pincel...(assovios). Põe isso aqui pra lá, limpa aqui...(assovios).
Harmoniza tudo, passa o pente fino... Normalmente eu gosto de pegar o dia, pego,
piro, encho com as paradas. E no dia seguinte, eu passo o pente fino. Tiro só o
excesso. E aí a música tá pronta. Tiro só o excesso da parada, bota uma moldurinha
e o treco pra pendurar.

Aproximando-se do cubismo, busca-se representar simultaneamente o tempo e o
espaço através desta superfície. O que nos permite revelar algumas diferenças
introduzidas pela possibilidade da gravação. Quando pensamos a respeito do que
diz Hegel sobre a música, afirmando que o tempo é seu elemento fundamental, e
não a espacialidade: “os sons não têm, como as obras de arquitetura, de escultura
e de pintura, uma existência objetiva permanente, mas desaparecem mal
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ressoam, a obra de arte tem a necessidade, em virtude dessa existência
instantânea, de reproduções contínuas” (HEGEL, 1997, p. 308).
A gravação e a forma como ela modificou o fazer musical traz a possibilidade de
pensar a música através do conceito de monumentalidade (VATTIMO, 2002,
p.67). Para Hegel, o monumento era uma obra na qual se identificavam “forma e
conteúdo, interno e externo, idéia e manifestação, e que, como tal, representaria
um exemplo eminente de bem-sucedida realização da liberdade” (VATTIMO,
2002, p.67). Entretanto, Vattimo contesta tal idéia, para ele: “monumento é,
antes o que dura na forma, já projetada como tal, de máscara fúnebre”. O
monumento é feito para persistir ao tempo, de maneira que:
“o esforço com que o poeta trabalha a poesia, a cinzela, a escreve e reescreve, não é
um esforço em direção a perfeição da coincidência entre conteúdo e forma (...); ao
contrário, é uma espécie de antecipação da erosão essencializante que o tempo
exerce sobre a obra, reduzindo-a a monumento. O que se procura com o pôr-emobra poético é o acontecer de uma Lichtung, daquela meia-luz em que a verdade se
dá não mais com as características impositivas da evidência metafísica”. (VATTIMO,
2002, p. 70)

Para Vattimo a criação artística é também um “‘pôr-em-obra’ da verdade”, já que
a verdade não se estrutura de maneira metafisicamente estável, mas enquanto
evento. Portanto, mais importante do que aquilo que dura, são os vestígios, o
resto, a memória, em suma, o monumento. Assim, estar exposto à mortalidade
não é algo “limitativo”, o próprio efeito destrutivo do tempo pode exercer efeito
positivo em uma obra de arte.
Os sons ao ganharem uma existência permanente, aproximam-se daquelas artes
das quais Hegel distinguia a música, como a arquitetura, a escultura e a pintura.
Além disso, a possibilidade trazida pela gravação certamente afeta o pensamento
hegeliano de que:
“é, efetivamente, a própria interioridade subjetiva que a música toma por conteúdo,
com o fim de se apresentar não sob o aspecto de uma obra objetiva com uma forma
exterior, mas como uma expressão dessa própria interioridade, a exteriorização
deve ser a de um tema vivente que, por seu intermédio, comunique-se com os
outros e lhes faça partilhar desta interioridade.” (HEGEL, 1997, p. 308)
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E, se Hegel não considerava a pintura como algo ainda mais distante da música,
era por partilhar com ela uma característica: ambas eram consideradas pelo
filósofo artes românticas. Isto, porque, apesar da pintura depender da “forma
exterior” para a manifestação do interior, “o verdadeiro fundo desta arte é a
subjetividade particular” (HEGEL, 1997, p. 288). Algo semelhante ocorre com a
música, que segundo ele possui a missão, “não [de] reproduzir objetos reais, mas
em fazer ressoar o eu mais íntimo, sua mais profunda subjetividade, a sua alma
ideal” (HEGEL, 1997, p. 290).
2.3 O compositor
Entra em cena o compositor - visto como um “gênio criativo”, gerador de uma
obra de arte inviolável e única - marcando um momento no qual a criação
musical, antes muito baseada na mimesis, passa a ser marcada por um
entendimento essencialista. O “gênio criativo” aparece como que corporificando
este individuo ao mesmo tempo único e divino que seria o artista de talento.
Norbert Elias em seu livro “Mozart: Sociologia de um gênio” aborda esta questão,
vejamos o seguinte trecho onde ele reflete sobre a forma como se tentava
separar o Mozart-artista do Mozart-homem: “A razão pela qual essa dicotomia
romântica sobreviveu tão tenazmente é clara. É um reflexo do sempre renovado
conflito entre os civilizados e sua animalidade, que até agora nunca foi
adequadamente resolvido em todos os estágios do desenvolvimento. A imagem
idealizante de um gênio é um dos elementos que os indivíduos agrupam em
nome da espiritualidade contra o eu corporal. (...) Trata-se de um problema
civilizatório não resolvido”. (ELIAS, 1995, p.55)
Esse conflito com a corporeidade aparece no pensamento de Hegel, a música visa
transcender o corporal, o exterior. Para ele: “a sonoridade, (...) já é por si mesma
qualquer coisa de mais ideal que a corporeidade real, renuncia mesmo a esta
existência ideal e torna-se assim um modo de expressão da interioridade pura”
(HEGEL, 1997, p. 290).
Para os românticos, a expressão artística reflete os sentimentos e a alma do
compositor, por tanto, a obra-de-arte deve ser única assim como inviolável.
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Temos aqui, então, duas grandes “invenções” deste período, o “gênio criativo” e a
obra-de-arte fechada e acabada (FOUCAULT, 1979). Com relação à primeira, no
que diz respeito à música, antes de 1800 era comum utilizar trechos de outros
compositores, o que passou a ser condenável. Além disso, a performance fazia
uma grande parte do processo de composição. Conseqüentemente, antes do
movimento romântico, uma ênfase maior era dada ao executor. Isto se alterou ao
longo dos séculos XIII e XIX, como colocado por Jean e Brigitte Massin (1997, p.
669): “apesar de subsistirem as diferentes funções do músico (...), o século XIX
viu afirmar-se uma nova figura de músico: apenas, ou, sobretudo, compositor,
vivendo exclusivamente, ou quase, de sua criação musical.”. O argumento de
Lydia Goehr é apresentando no artigo de Toynbee (2006) para demonstrar como
esta mudança ocorre partir do século XIX. Com relação à obra-de-arte, para
Goehr (TOYNBEE, 2006), não seria possível aplicar este conceito à música antes
de 1800. Neste período, esta era resultado de um processo contínuo e não o
rebento de um gênio criativo dando luz a uma obra única, forma como a música
passou a ser vista, principalmente a partir do romantismo.
A noção de autoria subentendida na legislação de direitos autorais está imbuída
de um forte discurso romântico (TOYNBEE, 2001). Além disso, ela também
possui fortes raízes iluministas. Apesar da forte oposição romântica ao
iluminismo, houve uma união de ambos no sentido de criar o que entendemos
hoje por autor (TOYNBEE, 2001). O que não é assim tão estranho se
compararmos o caráter individualista de ambos os movimentos com a concepção
também individualista que embasa a atual legislação de direitos autorais.
Foucault, escrevendo antes de todas as modificações ocorridas nas últimas
décadas, demonstra crer que a noção de autoria vigente desde o século XVIII
estaria em declínio:
“since the eighteenth century, the author has played the role of the regulator of the
fictive, a role quite characteristic of our era of industrial and bourgeois society, of
individualism and private property, still, given the historical modifications that are
taking place, it does not seem necessary that the author function remain constant in
form, complexity, and even existence” (FOUCAULT, 1979, p. 159)

28

Até recentemente, “a execução era vista pela imensa maioria dos teóricos de
cunho culturalista como uma instância do famoso fato social total maussiano”
(CARVALHO, 1999, p.63). Entretanto, atualmente, muitos consideram tal
interpretação errônea. José Jorge de Carvalho (1999) chega a afirmar que através
da mediação pelas novas tecnologias o fato social total foi substituído pelo “fato
individual total”. O autor inclusive nos conta a história da gravação de uma
música chamada Ebony and Ivory de Paul McCartney, na qual, o cantor, em
conjunto com Steve Wonder, canta sobre a integração do branco e do negro
“lado-a-lado”. Ironicamente, no entanto, ambos nunca se encontraram
fisicamente para gravar a canção.
A idéia de que existe uma “individualização extrema da criação, produção e
recepção da música” (CARVALHO, 1999, p.64) precisa ser complexificada.
Retomemos outra reflexão de Carvalho:
“[o] maior acesso atual à música das culturas do mundo é algo extremamente
positivo, porque inspira criadores e ouvintes sensíveis a explorar dimensões e
linguagens sonoras a até pouco tempo praticamente desconhecidas” (CARVALHO,
1999, p.56).

Portanto, se por um lado os atuais desenvolvimentos tecnológicos podem nos
levar a uma maior individualização do trabalho criativo, eles também criam uma
percepção mais apurada de como a criação é um fenômeno social e não apenas o
rebento de um “gênio criativo”. Assim, o novo contexto informacional parece
afetar tanto a forma de se fazer arte, como também a maneira como as pessoas
fora e dentro da academia irão enxergá-la. Steven Feld nos apresenta uma idéia
de Arjun Appadurai que demonstra de maneira clara o que eu quero dizer:
“Appadurai sees more crucial space for struggles and creative contestation marking
this schizophrenic condition. Music becomes a particularly poignant locale for
understanding roots versus rootlessness, homogenization versus heterogenization…”
(FELD, 1995, 107).
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2.4 Mimesis e técnica
A música feita no mundo após a possibilidade de sua reprodução técnica fez com
que muitas coisas mudassem na criatividade musical, como relata o livro de
Mark Katz (2005) intitulado “Capturing Sound: How Tecnology has Changed
Music”. O autor apresenta uma diversidade de exemplos: o esquecimento de
alguns instrumentos devido à sua pouca adaptação aos meios de reprodução;
mudanças no estilo de execução, como a maior utilização do vibrato no violino;
mudanças na duração das músicas para se adaptar ao formato material; e, a
mudança na própria forma de se estudar e criar música, uma vez que hoje é
possível a criação de uma montagem a partir de diversas execuções de um
artista, montagem que pode ser posteriormente estudada por ele e reproduzida
em outras execuções.
Contudo, antes da possibilidade de reprodução, a tensão entre original e cópia, a
tentativa de se controlar o processo mimético já se via presente. Sendo que o
desenvolvimento de técnicas de reprodutibilidade do texto escrito, da música ou
da imagem, sempre geram dificuldades adicionais na execução deste controle.
Assim, é importante pensar a reprodutibilidade técnica dentro de um contexto
mais amplo envolvendo o processo mimético.
A discussão sobre mimesis realizada por autores como Taussig (1992) e Gell
(1998) nos permite pensar de um modo produtivo a música, especialmente o
dub. Parece adequado pensar o direito autoral como um destes dispositivos que
claramente tentam exercer algum controle sobre a atividade mimética. Como
enfatiza Taussig, pensando em termos de uma história dos sentidos, houve num
determinado momento uma passagem da mimesis para um controle organizado
da mimesis.
A desconfiança com relação à mimesis possui uma longa história na tradição
ocidental que nos remete a Platão, para quem a cópia nunca chega a se equiparar
ao original. Platão estava reagindo a uma “nova forma de linguagem plástica
[que] contrariava o antigo sistema de figuração” (VERNANT, 1990, p.329),
deixando de encarnar valores religiosos e pautando-se pela cópia de um modelo.
Platão revelava assim uma “nostalgia dos antigos símbolos divinos, apego às
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mais tradicionais formas de representação do deus, reticências a respeito de
toda figuração da divindade”. (VERNANT, 1990, p. 329).
Contudo, o estatuto da imagem mudaria novamente ao longo da história. JeanPierre Vernant aponta que:
“no que concerne ao estatuto e ao destino da imagem no Ocidente, é preciso ainda
lembrar que Plotino, no século III da nossa era, marca o início do momento em que
a imagem, em vez de ser definida como imitação da aparência, será interpretada de
modo filosófico e teológico, ao mesmo tempo em que é tratada plasticamente, como
expressão da essência. De novo e por muito tempo, a imagem empenha-se em
figurar o invisível” (VERNANT, 1990, p. 329).

Não é apenas no caso da imagem que o controle organizado da mimesis ocorre, é
possível observar na música o mesmo fenômeno. Michael Taussig (1992) e
Alfred Gell (1998), em grande parte apoiados em Benjamin, parecem apresentar
uma visão diferente em relação à mimesis do que aquela de desconfiança vigente
em certos períodos da história da arte no ocidente. O pensamento de Walter
Benjamin considera a reprodutibilidade técnica como uma ameaça ao contexto
orgânico de manifestações tradicionais, uma ameaça à autenticidade. Contudo,
não me parece que ele deixou de notar os potenciais artísticos e renovadores da
reprodutibilidade técnica. Bruno Latour e Antoine Hennion (2003) apresentam
severas críticas a Benjamin, exagerando o caráter destrutivo da técnica na obra
do autor alemão. Acusam-no, também, de defender uma posição excessivamente
romântica da arte.
Para Benjamin (1986) a aura está ligada à autenticidade, assim como à unicidade
da obra e ao reconhecimento de seu pertencimento a uma tradição, contudo, é
possível uma leitura menos focada nestas questões. A própria técnica não é vista
por Benjamin como inimiga da arte, mas sim como um aspecto constituinte da
modernidade que deve ser utilizado principalmente com fins revolucionários,
mas através da arte. Em sua conferência “O autor como produtor”, ele afirma a
importância do domínio da técnica para que os meios de produção possam ser
modificados, e isso somente poderia ser alcançado mediante a eliminação da
oposição entre intérprete e ouvinte, técnica e conteúdo. De uma maneira geral:
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“o aparelho é tanto melhor quanto mais conduz consumidores à esfera da
produção, ou seja, quanto maior for sua capacidade de transformar em
colaboradores os leitores ou espectadores” (BENJAMIN, 1986, p. 132).
Vivemos hoje uma situação na produção musical em que cada vez mais
consumidores se transformam em produtores. Esta distinção vem lentamente se
tornando menos importante. E a montagem, assim como pensava Benjamin
utilizando como exemplo o teatro épico de Brecht, desempenha um papel
relevante nesta realidade ainda incipiente. A música eletrônica é feita através de
montagens, e, hoje, muitas pessoas estão se dedicando em suas casas a criar
através de softwares de computador novas músicas a partir de materiais préexistentes.
Além disso, a indústria fonográfica sofre uma imensa reestruturação. Contudo,
não é a reflexão “sobre sua posição no processo produtivo” que está gerando
estas mudanças, tampouco, a solidariedade entre artistas e o proletariado, idéias
de Benjamin que estão claramente associadas ao momento histórico de seu do
texto. Sua palestra1 foi proferida em um momento histórico específico, marcado
pelo antagonismo entre capitalismo e socialismo em que a preocupação com a
luta revolucionária é clara. A ênfase na reflexão como forma de gerar mudança
talvez revele a contradição indicada por Latour e Hennion (2003) de que
Benjamin tenta satisfazer simultaneamente idealistas e materialistas. Nas
palavras dos autores:
“Hence his success: his text flatters both camps. He flatters materialists, because he
pretends to reveal a hidden infra-structural basis under an idealistic story of art;
but in the end he flatters idealists too (or the hidden idealist sleeping inside every
materialist), because he presents the technicization of the world as a new
mechanical deperdition of a past state of the art.” (LATOUR e HENNION, 1995, p. 5)

Contudo, penso que essa aparente contradição notada por Latour e Hennion
deriva justamente da tentativa benjminiana de entender conjuntamente o
material e o ideal. Vejamos o seguinte trecho de Benjamin:

1

Este texto é fruto de uma conferência pronunciada no Instituto para o Estudo do Fascismo em 27 de
abril de 1934.
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“Também aqui, para o autor como produtor o progresso técnico é um fundamento do
seu progresso político. Em outros termos; somente a superação daquelas esferas
compartimentalizadas de competência no processo de produção intelectual, que a
concepção burguesa considera fundamentais, transforma essa produção em algo de
politicamente válido; além disso, as barreiras de competência entre as duas forças
produtivas – a material e a intelectual – erigidas para separá-las, precisam ser
derrubadas conjuntamente” (BENJAMIN, 1986, p. 129).

Benjamin estava preocupado com o caráter revolucionário da produção, assim
como Taussig. O conceito de técnica utilizado por Benjamin apresenta a
vantagem de buscar superar o “contraste infecundo entre forma e conteúdo”,
além disso, busca situar o que é produzido dentro das relações de produção de
uma época. A criação musical faz parte de todo um processo de circulação e
comercialização, e tentar enxergar a criação como isolada da sua forma de
circulação não faz muito sentido, ainda mais quando se tem em foco a indústria
jamaicana. Tim Ingold (2008) pensa a técnica de maneira semelhante a
Benjamin, associando-a - ainda que não necessariamente - ao uso de
ferramentas, onde o sujeito é central na ação. Ele defende a idéia de que houve
uma evolução da distinção aristotélica de tekhné/mékhané para o moderno
dualismo tecnologia/máquina, quando o sujeito torna-se periférico; um processo
de descolamento das relações técnicas da socialidade humana. Ingold torna isso
claro no seguinte trecho:
“whereas technology is indiferent to the personhood of its operator, techniques are
active ingredients of personal and social identity. Thus the very practice of a
technique is itself a statement about identity; there can be no separation of
communicative from technical behaviour” (INGOLD, 2008, p. 318).

A respeito dos efeitos destrutivos da técnica, não acho que eles sejam
inexistentes, e talvez, por buscar entendê-los, Benjamin tenha sido associado a
uma visão negativa da reprodutibilidade. Contudo, mesmo os aspectos
destrutivos não precisam ser vistos em termos essencialmente negativos, uma
vez que a destruição pode também significar o ponto de partida para um
processo renovador. Para Benjamin:
“na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do
espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois
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processos resultam num violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise
atual e a renovação da humanidade” (BENJAMIN, 1986, p. 169).

Portanto, Benjamin não estaria assim tão longe de Latour, quando este diz, por
exemplo, que: “A real materialist story would have to give back to the technique its
role, not that of demoniac modern perversion of art but of its active
producer.”(LATOUR e HENNION, 2003, p. 5). Benjamin não parece entender a
técnica como uma perversão demoníaca moderna, e, muito menos, deixa de
reconhecer o seu papel como produtora ativa de arte.
No dub, a relação entre o controle dos meios de produção e a elaboração criativa
é muito próxima, uma vez que se trata de uma música feita basicamente através
da manipulação dos equipamentos do estúdio. A importância da operação das
máquinas no sentido de realizar uma intervenção em fonogramas já existentes,
contrasta fortemente com a pretensão realista vigente nos primórdios da
implementação

das

tecnologias

de

gravação,

quando

estas

deveriam

simplesmente gravar o mais fielmente possível o “conteúdo” musical composto.
Logo, o engenheiro de som deveria buscar um objetivo muito claro, aproximar o
som final da gravação do som real, acústico. É claro que isso mudou com o
tempo, como demonstra o artigo de Kealy (2006), muitos experimentos criativos
já eram realizados antes do dub tanto dentro de uma tradição erudita como na
música popular. Entretanto, diferentemente de outros experimentos isolados, o
dub é conhecido como um conjunto de técnicas agrupadas em torno de um nome.
Quando Benjamin (1986) fala em técnica literária busca realizar uma análise que
não separe forma de conteúdo e que não ignore as relações de produção
envolvidas na criação. É imprescindível para a compreensão da música hoje
entendê-la levando em consideração, conjuntamente, a criação, sua forma de
produção, além da sua circulação e comercialização. Como coloca Walter
Benjamin: “a reprodutibilidade técnica do filme tem seu fundamento imediato na
técnica de sua produção”, em seguida ele afirma, “o filme é uma criação da
coletvidade” (BENJAMIN, 1986, p. 172). Como não lembrar do manifesto
revolucionário de Dziga Vertov publicado em 1922, onde ele afirma:
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“Nós caminhamos de peito aberto para o reconhecimento do ritmo da máquina,
para o deslumbramento diante do trabalho mecânico, para a percepção da beleza
dos processos químicos”. Mais à frente, coloca: “Todos aqueles que amam a sua arte
buscam a essência profunda de sua própria técnica” (VERTOV, 1983, p. 249).

O mesmo pode ser afirmado a respeito da produção musical, entretanto, talvez,
cada vez mais este termo coletividade adquira um significado mais amplo, indo
além daquela coletividade inicialmente reunida para produzir um determinado
projeto com o nome de um filme ou de um álbum. O barateamento e a
conseqüente popularização dos meios de produção permitem com que cada um
possa intervir em um fonograma, customizando uma música segundo seu
próprio gosto.
2.5 O músico como produtor, ou vice-versa
Algo muito próprio do dub é a importância de um profissional que em alguns
momentos recebe o nome de produtor ou engenheiro de som. Esta diferença de
nomenclatura é bastante significativa, uma vez que revela disputas de status que
dizem respeito à importância deste profissional em relação ao processo criativo
na música. Na bibliografia consultada sobre a música jamaicana, o produtor
normalmente possui o controle de recursos econômicos, incluindo muitas vezes
o próprio estúdio, enquanto que o engenheiro de som desempenha os trabalhos
mais técnicos de gravar, mixar e masterizar as gravações. Contudo, comumente,
aquele que opera os equipamentos do estúdio também é denominado produtor.
Na verdade, esta palavra pode referir-se a uma diversidade de ocupações
relacionadas à execução de alguma ação cultural. Quando utilizada como
referência àquela pessoa responsável por gerir os recursos econômicos de uma
determinada gravação denomina-se produtor executivo. Já os produtores
musicais são aqueles que trabalham na conceituação estética de um determinado
álbum e sua atuação varia imensamente dependendo do artista e do estilo
musical sendo trabalhado.
Phil Ramone (2008), produtor que já trabalhou com artistas como Frank Sinatra,
Tom Jobim, Bob Dylan, Paul MaCartney, Ray Charles, João Gilberto, entre uma
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numerosa quantidade de nomes de importância é uma referência de produtor
musical bem sucedido dentro da indústria fonográfica tradicional. Segundo ele,
este profissional se envolve diretamente nas três fases da produção de um disco:
a gravação, a mixagem e a masterização. Durante a gravação, os elementos
constituintes de uma música são gravados: voz, baixo, bateria, sopros, e por aí vai
dependendo do estilo; estes elementos podem ser gravados ao mesmo tempo ou
separadamente. Em seguida, eles precisam ser reunidos para que formem a
canção final, esta é a fase da mixagem. Agora, o produtor tem uma imensa
quantidade de materiais para compor um todo. Normalmente, a música vai para
mixagem com uma forma mais ou menos estabelecida, uma vez que os
instrumentos são gravados tendo como referência uns aos outros. Contudo,
muito trabalho ainda deve ser feito. Os volumes devem ser equalizados e os
timbres dos componentes trabalhados através de diversos efeitos que atuam
sobre as ondas sonoras; até uma voz considerada desafinada pode ser corrigida
através de recursos digitais. Por último, durante a masterização, o som como um
todo é aprimorado e o disco está pronto para ser prensado e distribuído.
A ambigüidade relativa ao papel do profissional que lida com a operação dos
microfones, mesas de mixagem, entre outros equipamentos de um estúdio de
gravação é levada em consideração por Edward Kealy (2006) em um estudo
sobre os engenheiros de som. Ele analisa como estes colaboradores passaram de
técnicos para artistas ao longo das últimas décadas, e como seu papel deixou de
ser julgado em termos utilitários e passou a ser considerado do ponto de vista da
expressão. Um processo que antecedeu este atual momento marcado pela “autoprodução”, quando pessoas que não se sentem a vontade para se autodenominarem músicos realizam música através de seus computadores (BACAL,
2008).
As mudanças nas tecnologias de gravação foram acompanhadas por mudanças
na rigidez dos papeis daqueles envolvidos nas gravações: do engenheiro de som
sindicalizado do momento pós II Guerra Mundial ao atual colaborador, que além
de operar o equipamento considera-se um “artista”, assim como os músicos
envolvidos na produção. O digital sem dúvida representa uma descontinuidade
na forma de produzir música, entretanto, representa também a radicalização de
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um processo já em marcha desde pelo menos a década de 1960, que envolve:
maior acessibilidade à tecnologia de gravação; um maior experimentalismo no
que diz respeito às sonoridades sendo buscadas dentro do estúdio; além de um
maior envolvimento dos músicos com o equipamento (KEALY, 2006).
Este processo também estava em curso na Jamaica, onde a experimentação em
relação ao timbre era a base do dub, contudo, os equipamentos dos estúdios
jamaicanos não se comparavam aos dos grandes estúdios dos países
considerados desenvolvidos. Como colocou Micheal E. Veal:
“What made dub unique in the context of pop music both in Jamaica and worldwide
was the creative and unconventional use recording engineering made of their
equipment (…). This enabled them to fashion a new musical language that relied as
much on texture, timbre, and soundscape, as it did on the traditional musical
parameters of pitch, melody, and rhythm” (VEAL, 2007, p. 64).

Tatiana Bacal afirma em seu artigo “Produzindo Sonoridades: a ambigüidade de
uma categoria ou a destruição do nome” que: “a categoria ‘produtor’ atualmente
serve como um amplo guarda-chuva para abrigar novos protagonistas artísticos
‘sem nome’, agentes que carecem de uma denominação que os caracterize
precisamente” (BACAL, 2008, p.319). No estudo de Bacal ela estuda novos
“produtores” que não se classificam como músicos, mas fazem música através do
computador. Essa possibilidade de criatividade musical que não passa pelas
expressões classicamente consideradas se expandiu com o advento da
digitalização e dos computadores. Entretanto, algumas experimentações
realizadas antes da música digital já apontavam um sentido que apenas foi
extrapolado pelas novas possibilidades. A imprecisão com relação a utilização do
termo produtor parece anteceder ao surgimento do digital e destes “novos
protagonistas” estudados por Tatiana Bacal atualmente, um momento no qual,
como colocado por Seeger em uma palestra: “todos (...) estão se autoproduzindo”
(BACAL, 2008, p. 318).
O músico hoje não é apenas criador de conteúdo musical, ele está envolvido em
diversas produções que envolvem, entre outras coisas: a promoção da sua
música através de shows e da gravação de CDs; a busca por patrocínios através
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da iniciativa privada ou de leis de incentivo a cultura; a participação em outros
projetos como filmes, peças, etc.
Buguinha Dub, um dos produtores entrevistados ganha a vida com música, no
entanto, não é exatamente um músico, uma vez que o que é importante em sua
atuação profissional não é tocar um instrumento. Contudo, seria extremamente
simplista chamá-lo de engenheiro de som, uma vez que sua atuação criativa é
notável, ele possui um CD que leva o seu nome e apresenta a sua caricatura na
capa operando equipamentos de som. Ele possui um estúdio em casa no qual
realiza suas produções, o que é de suma importância, pois, como coloca Rodrigo
Brandão a respeito do dub: “Seu instrumento é o estúdio né? Isso é muito louco!
É tipo uma navezinha espacial né? O que você toca? Eu toco baixo, bateria,
guitarra. Não, eu toco estúdio”.
Apesar da palavra dub aparecer em produções totalmente distintas, algumas
recorrências podem ser indicadas: o caráter repetitivo, a incompleição, o remix,
o uso de certos recursos técnicos como o delay e o reverb, a montagem, a ênfase
nos graves, principalmente no baixo, etc. Tudo isso, está intimamente
relacionado ao uso que se faz dos equipamentos do estúdio, sejam eles digitais
ou analógicos. Seres-humanos se relacionam com as máquinas para produzir
música. Segundo Rodrigo Brandão, “um monte de máquina e um monte de
humano fazendo sair um som que as pessoas se divertem”.
2.6 A agência não-humana
Alguns autores têm desenvolvido reflexões sobre a idéia de agência dos objetos.
Alfred Gell (1998) busca realizar um análise semiótica da arte, mas não de um
ponto de vista da linguagem e sim de um ponto de vista no qual objetos e seres
humanos se relacionam. Para ele, os objetos possuem agência uma vez que
carregam intencionalidades neles materializadas por outros agentes humanos.
Esta epistemologia “animista” não é considerada assim tão nova. Michael Taussig
coloca Walter Benjamin e Marx como representantes e antecessores desta
“tendência”, este último, por exemplo, afirma: “In practice I can relate myself to a
thing humanly only if the thing relates itself humanly to the human being”
(MARX APUD TAUSSIG, 1992, p. 98). Na leitura feita por Taussig de Marx, em um
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estado de comunismo, sem propriedade privada e sem Estado, os objetos
possuiriam agência humana. Ao invés de “fetichismo”, Taussig acredita que Marx
poderia muito bem ter falado em “animismo”. Com o fim do capitalismo, a atual
função socioeconômica do “fetichismo” cessaria de existir, contudo, ele
continuaria a ser uma força social ativa inerente aos objetos.
O seguinte trecho do O Capital nos fornece uma imagem interessante para
ilustrar esta capacidade de agência dos objetos:
"o ser humano (…) modifica, por exemplo, a forma da madeira quando dela faz uma
mesa (…). A mesa ainda é madeira, coisa prosaica, material. Mas, logo que se revela
mercadoria, transforma-se em algo ao mesmo tempo perceptível e impalpável. Além
de estar com seus pés no chão, firma sua posição perante as outras mercadorias e
expande as idéias fixas de sua cabeça de madeira, fenômeno mais fantástico do que
se dançasse por iniciativa própria". (MARX, 1998, p. 1993)

Por último, temos Bruno Latour (2007) propondo em seu livro “Reassembling
the Social”, que visa ser uma introdução a Teoria Ator-Rede, a necessidade não
apenas de considerarmos a capacidade agentiva dos objetos, mas, também, a de
evitarmos a separação humanos e não-humanos como domínios separados da
realidade. Uma das principais colaborações da Teoria Ator-Rede é colocar o nãohumano em pé de igualdade com o humano do ponto de vista da consideração
sociológica. Para Latour, a “sociologia das associações” – aquela que ele defende deve estar pautada em um primeiro momento pela consideração de cinco fontes
de incerteza, a terceira delas nos diz: “objetos também possuem agência”. Não se
trata de buscar um tratamento simétrico dos objetos dentro da sociologia, mas
sim de não criar esta assimetria em primeiro lugar. Já dentro da “sociologia do
social” os objetos são incapazes de originar a atividade social, eles meramente
expressam ou simbolizam relações de poder, de gênero, hierarquias, etc.
Para Latour, objetos e seres-humanos podem muito facilmente trocar de lugar
em suas múltiplas conexões. Podem funcionar como intermediários, na
terminologia do autor uma relação onde não ocorre nenhuma modificação do
input; ou como mediadores, quando algo ocorre ao longo do processo, alguma
transformação é realizada. Tanto não-humanos (do vírus, ao objeto de arte
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indígena, passando pelos equipamentos de estúdio) como humanos devem ser
induzidos a falar, a fornecer descrições a respeito de si mesmos.
2.7 O delay e o reverb
O delay é um efeito sonoro que pode ser obtido a partir da utilização de racks ou
pedais que interferem em um sinal qualquer gerando uma repetição mecânica.
Por exemplo, o som proveniente da caixa, normalmente o tambor mais agudo de
uma bateria, ao ser processado através de um delay irá se repetir um
determinado número de vezes em um ritmo estipulado. O resultado obtido
através deste processo é totalmente diferente do som que seria obtido caso
durante a execução o baterista tocasse diversas vezes a caixa da bateria no
mesmo tempo do delay.
A agência do delay, assim como a importância de uma constelação de fatores que
interferem no resultado final da atuação do efeito, torna-se claro em algumas
falas de produtores entrevistados, como nesta de Rodrigo Brandão sobre a
diferença entre analógico e digital: “Tem coisa que é foda, por exemplo, Kaoss
Pad que a gente usa é digital, mas dependendo de onde você liga, o grau de efeito
é totalmente diferente. Tem uns lugares que soa completamente fora de controle,
um delayzinho que

bota

e ele

vai (papapapapapakakakakakkukuku).

Dependendo eu acho que da câmara mesmo, da sala, do som da sala, da
reverberação da sala. Muitas vezes até saber da energia das pessoas que estão no
pico. Tem isso até com a porra do digital”. O digital, supostamente, seria mais
preciso, contudo, muitos efeitos digitais buscam copiar efeitos analógicos. Além
disso, como coloca Brandão, o espaço também interfere em como irá soar o
efeito.
Em um disco chamado Below the Bassline, um guitarrista jamaicano chamado
Ernest Ranglin reproduz o que seria um efeito de delay mimetizado
humanamente na guitarra. Percebe-se claramente que se trata de uma produção
humana que busca reproduzir uma execução mecânica. Ernest Ranglin
contribuiu no surgimento do ska, um dos primeiros gêneros jamaicanos
originados a partir desta fusão de ritmos locais e africanos com o R&B norteamericano. Este álbum citado já faz parte de um trabalho mais recente e muito
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influenciado pelo jazz. Curiosamente, temos um caso do que Latour chama de
mediação, o delay ao atuar sobre um sinal gera uma determinada intenção, gera
uma modificação, que pode ser imitada por um guitarrista gerando um outro
resultado diferente. Homem e máquina copiam-se mutuamente.
Reverb é uma palavra utilizada para referir-se a efeitos sonoros que buscam
reproduzir sons sendo tocados em determinados ambientes. O som processado
através deste efeito irá soar como se fosse reproduzido dentro de uma câmara
sonora, reverberando. Uma banda, por exemplo, ao tocar dentro de um
determinado espaço emite freqüências que interagem com o ambiente em volta.
Dependendo da localização dos instrumentos, da disposição dos objetos e da
geografia do local, ecos podem ser escutados e reverberações produzidas.
Existem equipamentos que atuam em um sinal fazendo-o soar como se fosse
reproduzido em um ambiente específico, como uma catedral ou um auditório,
como na foto do abaixo, que mostra um plug-in dentro do programa Pro-Tools.
Figura 2.
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Antes da música feita através de computadores eram necessários equipamentos
específicos para a realização destes efeitos, hoje, utilizam-se os plug-ins. Os plugins são programas auxiliares que permitem realizar alguma tarefa, como, por
exemplo, acessar determinada informação na Internet. Uma vez realizado o
download do plug-in, você passa a ser capaz de ver e fazer o que antes não era
possível. No mundo do áudio esta palavra é utilizada para referir-se aos
programas auxiliares do software principal para operar com o som. São plug-ins
de compressão, reverb, delay, filtros, um sem número de processamentos que se
pode realizar. Os reverbs apresentam opções que dizem respeito a diferentes
ambientes como igrejas, corredores, banheiros. Alguns programas chegam a
simular o som sendo tocado dentro de um copo de vidro, por exemplo.
Novamente a questão da mimese aparece, busca-se imitar contextos orgânicos
de execução através da máquina, e a possibilidade de que estes efeitos atuem em
cada um dos elementos de uma música faz com que cada instrumento soe como
se estivesse em um determinado ambiente, gerando uma sensação espacial
muito acentuada.
Latour aproveita a metáfora do plug-in para pensar em como o sujeito não é o
único possuindo intencionalidades, sendo racional e calculista. Ele prefere
pensar o ator humano como composto por muitas camadas, cada uma
empiricamente diferente da outra. Você baixa um plug-in e passa a ser capaz de
realizar uma nova tarefa. Ele fala que ao invés de plug-in poderíamos pensar em
subjetivadores, personalizadores ou individualizadores, contudo, ele prefere o
termo extraído da computação.
Pensar através dos plug-ins é especialmente interessante para o caso da música.
Hoje em dia, fazer música passa quase que necessariamente pela utilização de
plug-ins. Você pode através destes recursos subjetivar, personalizar ou
individualizar uma música, mesmo que ela não seja “sua”, em suma, você pode
atuar criativamente através deles.
Obviamente, o mesmo é verdade para os mais diversos equipamentos de som.
Até a utilização de equipamentos antigos e ultrapassados pode contribuir para
gerar uma identidade distintiva para um determinado conjunto de sons.
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Buguinha Dub, por exemplo, gosta de utilizar tanto efeitos digitais quanto
analógicos. Contudo, a importância dos equipamentos analógicos é notória. A
utilização da gravação em fita (ver figura 3), por exemplo, é importante em seu
trabalho, entre outros motivos, por que “remete a uma coisa mais antiga”. Outra
característica de seu trabalho: ele gosta de aproveitar aqueles equipamentos que
foram desprezados. Ao ser perguntado sobre o termo “adubar”, que ele utiliza
para referir-se a sua forma de intervir em um conjunto de fonogramas através do
dub, ele falou o seguinte:
“Porque tem isso, velho. É uma coisa meio de escanteio os periféricos que eu uso, eu
gosto de misturar com a parte digital. Não uso só analógico, gosto de misturar
também. Usar plug-ins, saio misturando tudo. Essas coisas antigas que a gente usa,
foram muito jogadas né, sucateadas. E hoje, até valorizou um pouco. Nesse caso a
história do adubar é isso, é o que fertiliza. Onde é que nasce a planta? É na bosta né?
Onde a turma despreza. Bosta, bosta... porque às vezes tem isso né. Você vai usar
umas coisas velhas e aí o pessoal vem dizer, mas esse equipamento é uma bosta.
Veio disso assim. Então vamos adubar, melhor deixar a bosta. Fui gravar o disco do
Eddie em fita, e ai o cara do estúdio veio dizer: ‘se eu fosse você fazia o contrário,
mas você ai que é o produtor, eu estragava depois’, me disse ele. Tá ligado? Eu digo:
Me deixa estragar antes, eu gosto é de estragar antes. Já deixa eu adubar antes, jogar
o balde de merda aí. (risadas)”

Figura 3.
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Os equipamentos agem sobre a música não apenas através da sua operação. Em
função de suas diversas utilizações ao longo de sua “vida” como objeto, um
periférico pode estar associado a sonoridades que muitas vezes pouco tem a ver
com o que tinha em mente o próprio construtor do aparelho. A sonoridade não é
um fenômeno físico puro e simples, mas parte de uma construção social, de uma
produção e de uma recepção. Um periférico que ao longo da sua história foi
deixado de lado para depois voltar a ser utilizado, certamente não teve em sua
construção o objetivo de criar um som “vintage”. Mas, foi exatamente o seu
ostracismo que permitiu sua utilização com essa intenção estética. Contudo, os
plug-ins buscam recriar sons “vintage” através da mimesis de equipamentos
antigos. Isso ocorre, inclusive, através do layout, que apresenta o equipamento
tal qual seu aspecto físico, na tela do computador. Um equipamento utilizado por
Buguinha é o Space Echo, que aparece abaixo em sua versão de plug-in seguida
do módulo de efeitos.

Figura 4.
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Figura 5.

O dub está necessariamente associado a uma base material de produção, no
entanto, não se trata aqui de reproduzir o clássico modelo marxista. Na verdade,
esta é uma afirmação que chega a ser óbvia, uma vez que os meios de produção
fonográfica são os meios de produção do dub. Até o formato material - o acetato
ou o vinil, chamado de dub plate na Jamaica - é importante tanto do ponto de
vista da comercialização, quanto do ponto de vista da elaboração criativa.
Assim como o vírus necessita de outro organismo com o qual se associar, sem o
qual ele perde sua capacidade de agência, o mesmo pode ser afirmado com
relação ao dub. Este apenas pode ser pensado dentro de sua relação com os
equipamentos utilizados para a sua produção, sem eles, não existe dub. Na
Jamaica, os equipamentos utilizados eram antigos e muitas vezes defeituosos,
como relatado por Sylvian Morris, um dos engenheiros que ajudou a criar o som
característico do Studio1, um dos mais famosos estúdios da Jamaica. Segundo
ele, muitos dos microfones não possuíam as frequências mais altas, outros não
possuíam as mais baixas, e, segundo ele, esta limitação o obrigava a recriar o som
que estava faltando através dos recursos eletrônicos (VEAL, 2007). Já na Europa,
os equipamentos a disposição eram muitos e, há também, faz algum tempo, o uso
de computadores, o que permite a realização de produções dub muito distantes
do realizado inicialmente na Jamaica.
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2.8 Dub como um vírus
Acredito que é possível avançar um pouco no entendimento do dub ao pensá-lo
como um vírus, através de uma metáfora utilizada por Steve Barrow, jornalista,
historiador e produtor que se dedicou a pesquisar o reggae. Como coloca Veal:
“dub has been central to the soundscape of eletronica, leading Steve Barrow to use
the metaphor of the dub as a ‘vírus’, seen to ‘infect’ other popular styles and
facilitate their mutation into a multiplicity of new, studio-based soundscape
genres” (VEAL, 2007, p. 238).
Existe o questionamento sobre se o vírus seria ou não uma forma de vida. Ele
depende de uma célula hospedeira para se reproduzir, e a capacidade de assim
fazê-lo, leva alguns biólogos a afirmar que ele merece sim ser considerado um
organismo vivo. Contudo, eles não possuem um sistema metabólico próprio, o
que segundo outros biólogos desqualifica o vírus como uma forma de vida. O
dub necessita de um hospedeiro para reproduzir-se e para reproduzir o
fonograma original. Para Veal (2007), a utilização que Donna Haraway faz dos
estudos de Lynn Margulis, que estuda as relações simbióticas entre humanos e
espécies não-humanas, como bactérias e vírus, fornece um paralelo interessante
a ser traçado entre o dub e a infecção viral.
Lynn Margulis (1990) defende um papel mais pronunciado das relações
simbióticas na evolução humana, em detrimento das mutações aleatórias,
normalmente consideradas mais relevantes. Os vírus também estabelecem tais
relações com seres humanos, e estão sendo crescentemente associados ao
desenvolvimento do câncer, por exemplo. Deve-se lembrar, que para alguns, os
vírus não podem nem ser chamados de seres vivos, e ainda assim, estabelecem
relações de simbiose com seres-humanos. E aqui entra Donna Haraway (1990),
inspirada pela Teoria Ator-Rede de Latour, ela busca trabalhar as relações entre
humanos e não-humanos atribuindo a capacidade de agência a ambos. Nossa
noção de natureza dificilmente pode ser considerada à parte de todo um aparato
tecnológico e midiático que realiza uma construção do que entendemos por
natureza. Em suas palavras:
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“I want myself and lots of other people to be inside the belly of the monster, trying to
figure out what forms of contestation for nature can exist there. I think that's different
from reproducing the cultural appropriation of nature, reducing nature yet again to a
source redefined culturally. Without the nature/culture split, how can nature be
reinvented, how can you make those moves? In my more recent work, for example, on
the discourse of immune systems, that means discovering extraordinarily rich
resources for avoiding the narrative of the invaded self, the defended, walled city
invaded by the infecting Other. These discourses have the potential for telling very
different stories about relationality, connection and disconnection in the world. We
need to ask how those kinds of extant languages, practices, resources in immunology
could become more determinative of the practices of medicine.” (HARAWAY, 1990,
p.6)

Michael Taussig (1992) em sua discussão sobre mimesis considera esta
faculdade como algo de certa forma natural, utilizado pela cultura para a
construção de uma nova natureza. Não se trata, contudo, de um natural em si
mesmo, substantivo, dado o caráter inescapavelmente relacional da mimesis. Ele
afirma existir algo de “primitivo”, antitético ao “individualismo possessivo”, que
permite a existência de uma maior destreza mimética. O mimetismo é muito
presente entre plantas e animais, a própria reprodução é de certa forma uma
atividade mimética. O vírus, por exemplo, se utiliza do organismo hospedeiro
para realizar cópias do seu material genético.
Esta discussão em torno da relação natureza e cultura pode parecer um pouco
distante da discussão inicial sobre ser ou não o dub um estilo, mas, encontra seu
foco quando pensamos que a mimesis é central para a compreensão da música
jamaicana, muito pautada na utilização criativa da cópia. Esta discussão permite
também refletirmos sobre este “individualismo possessivo” característico do
modernismo e muito presente na legislação autoral. Além disso, mais do que se
questionar a relação natureza e cultura, o que está em jogo é a relação entre
humanos e não-humanos e a agência dos objetos. Isto é de importância teórica
fundamental neste trabalho, uma vez que o dub é feito basicamente através de
uma relação entre homens e máquinas, e a agência exercida por estes objetos
não pode ser desconsiderada.
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O vírus nos lembra como são contínuas as fronteiras de classificações, que por
vezes nos parecem totalmente claras, como o vivo e o não-vivo. Faz pensar
também nos critérios que utilizamos para distinguir grupos, sejam humanos,
não-humanos, ou até certas recorrências e padrões encontrados nas artes. No
caso dos vírus, eles nos levam à necessidade de se elaborar sobre o que seja vida.
Talvez, as várias classificações geradas para se separar uma musicalidade da
outra, um gênero de outro, nos revelem muito sobre o que é a música para
aqueles que operam através de tais classificações.
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QUADRO 2: Maurittstadt Dub, Tradição e Tradução
Siba
Você falou do acústico. Essa relação é bastante forte. Quando se fala em cultura tradicional
já se associa logo a um contexto mais orgânico do acústico mesmo, e, quando existe alguma
transformação, mesmo uma gravação com a proposta de ser música tradicional, já acontece
uma mudança. O que você acha disso?
Esse é um assunto que ele tem mil desdobramentos. Porque eu acho que primeiro tem a forma
como a gente no Brasil entende isso da tradição, e da cultura tradicional, e disso que a gente
chama de cultura popular. O que é isso pra gente? Não é igual em todo canto né? E no Brasil,
como a gente tem um tipo de preconceito muito forte contra pobre, acaba que ele passa pra tudo
o que representa. A música que a gente chama de popular, como ela vem de pessoas mais pobres
ela carrega uma marca de preconceito muito grande. E tem também o preconceito às avessas.
Que é o preconceito de quem dá tanto valor, que também costuma não exercer senso crítico. Ou a
pessoa detesta totalmente, ou então gosta tanto que não separa nada. Então tem que ser aquilo,
se coloca o que obrigatoriamente é cultura popular. Pra quem gosta, elas se consideram meio que
donas daquilo. Então, acham que tem que ser daquele jeito, feitas pelas mesmas pessoas.
Conseqüentemente, as pessoas precisam viver sempre daquele jeito também, e se comportar
daquela maneira.
Às vezes essas exigências acabam sendo colocadas por fora nos próprios artistas
tradicionais. Porque se criou essa visão romântica, que foi colocada no campo da música
tradicional. Vista como uma criação coletiva, sem autoria, sem dinheiro. E aí se começa a ser
diferente, é visto com desconfiança. Ou não é tão tradicional, ou então... Mas no disco a gente
vê vários artistas tradicionais que conseguiram.
Mas você pode ver que eles meio que bateram em um limite. Tipo Salustiano, Lia, Dona Selma,
falando de alguns poucos que conseguiram tirar o nariz da lama do anonimato, da coisa mais
geral. Mas eles bateram em um limite, não tem mais muito pra onde eles correrem. Não tem como
ir muito mais longe do que isso. Em parte porque eles tem poucas ferramentas, em parte porque
da forma como o mundo está organizado, aquele lugar está reservado para eles e não vai ser
muito mais do que aquilo. Um pouco que a própria categorização já diz onde cada coisa vai.
Quando você separa o que Salustiano faz como tradicional, e o que um outro artista faz como não
tradicional. Por exemplo, o que separa Nóbrega de Salustiano? (…)Salustiano e Antonio Nóbrega
são dois artistas que são ao mesmo tempo músico e ator. Tem um monte de coisa em comum no
trabalho deles, independente de ter bebido nessa fonte do cavalo marinho. Mas quando Mestre
Salustiano vai para um palco, pega a família dele e vai para um palco, não é mais cavalo marinho
não é nada, é um show no palco, com figurino, muita cor, dança, com música.
Com direcionamento.
Com direção pra palco, não é mais festa de rua, é um palco. Ele faz isso durante muito anos, fez
isso né, já faleceu. Fez isso mais de dez anos na vida dele, buscando direção pra palco mesmo, que
entendo, dá pra comparar com o que Nóbrega faz. Música, teatro, dança, com muito figurino,
comparando assim, grosseiramente. Só que Salustiano sempre vai ser raiz, popular, tradicional,
por mais que o que ele fez no palco não seja nada do que é tradição. Partiu daquilo, mas ele
formou outra coisa lá. Nóbrega também, formou aquilo tudo lá que tem a ver como coisas de rua
e tal, mas é colocado em outra prateleira.
Mas você acha que isso gera mais oportunidade para o Antonio Nóbrega ser chamado pra
fazer trabalho fora, coisas que tenham...
Mas isso daí não é culpa dele nem de ninguém. É a forma como a sociedade coloca as coisas no
lugar.
Essa distinção tão forte tem a ver com como a sociedade coloca as coisas no lugar, mas tem
também uma questão de classe talvez?
Eu acho que tem muito a ver com uma questão de classe. A forma de expressão tem a ver com a
classe, e também um tipo de preconceito de classe que tem a ver com a pessoa, o cara aparentar
aquilo, também vai ter um limite pra ele.
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Quase um racismo.
É um tipo de racismo, mas o cara pode ser branco, lógico.
Mas certos traços o associam a uma origem popular...
Sim, é facilmente reconhecível...
A partir daquele momento está marcado, pro bem ou pro mal, vai estar lá sempre.
E isso aqui pra gente é uma coisa determinante. Você compara, por exemplo, o tipo de relação
que a gente tem com isso que a gente chama de raiz com o blues americano, você vê que é
totalmente diferente. Por mais que lá eles tenham um racismo muito claro. Mas os caras não só
endeusam toda a história do blues, a música negra deles lá, como tem todo um registro, tem
iconográfica, tem filmografia, tem informação, não só lá. Aqui mesmo, vai numa loja aí que você
encontra. Vai pesquisar essas coisas no Brasil, hoje já está melhor, dez, quinze anos atrás não
tinha.
Mas você não acha que esse projeto, Mauritsstadt Dub, como um projeto isolado, pode fazer
parte também da criação desse acervo, servindo pra disponibilizar esse tipo de informação,
elaborar em cima disso, para que um dia essa origem popular possa ser vista de outra
forma, ou você acha que isso é muito difícil de se mudar. Qual seria mais ou menos o
caminho?
Eu acho que isso passa por criar uma ponte, uma ponte de comunicação, independente de
avaliações que você faça do ponto de vista estético. São dois mundos que se encontram aqui, e
acho que é válido, porque como está aqui no cd outras pessoas podem fazer esse caminho, ida e
volta, pelos dois mundos, de várias maneiras. Não só quem gosta de dub, mas turma que gosta
disso aqui, que vai de alguma maneira passar por um outro território. Só essa passagem, eu acho
que já irriga de alguma forma, pode irrigar, alguém que passe pelo meio disso. Agora, eu não acho
que catalogação, registro, resolve nada disso. Eu acho que a única coisa pra mudar esse
panorama, mais abrangente do qual a gente está falando no Brasil, somente educação e
distribuição de renda. Nem tanto política cultural. Porque hoje existe muita política cultural
envolvendo o tradicional, cultura de raiz, identidade. Tem, mas como a política já foca essa
categorização das coisas, não é que ela não sirva, não seja positiva, mas ela está meio que
inchando o mesmo lugar.
A tradição no Brasil é tão associada à certos traços, à preservação, que às vezes é difícil você
separar as coisas. Se você tira essa preocupação mais paranóica com a preservação, o que é
o tradicional, como a gente pode pensar o tradicional fora dessa necessidade de
manutenção.
Temos realmente uma questão. O que é realmente tradição né? A gente reserva o termo tradição
apenas para estas coisas de gente pobre. Quando você quer parar o tempo você fala que é
tradicional. Só que se você for olhar, deixa eu dar um exemplo na prática, o maracatu de baque
solto. Quem canta maracatu hoje? O pessoal da minha idade, digamos no máximo até cinqüenta
anos, que é a geração antes de mim e a minha. O que a gente canta de maracatu hoje, a forma
como é, é mais recente do que o rock´n´roll. Não é que o maracatu seja mais novo que o
rock´n´roll, mas o jeito que a gente canta, o estilo de hoje, que eu chamo de estilo moderno, é mais
recente que o rock´n´roll. É mais novo do que a bossa nova, e tem uma produção muito mais atual
do que aquela da bossa nova, tem muito repertório a quarenta anos. Então se você pegar a
tradição, neste sentido endurecido, a bossa nova está muito mais tradicional do que o maracatu.
Então é mais uma palavra para jogar, quando na verdade, tradição é muito mais assim. Eu
entendo tradição quando você compartilha um gosto com um quantidade grande de pessoas, ao
mesmo tempo um gosto e um certo sentido de história daquilo, de relação de tempo, do que as
outras pessoas fizeram antes. De alguma forma, por mais que você faça você está sempre
dialogando com essa história. Mas por mais que você adicione você nunca está quebrando
totalmente. Então eu entendo tradição assim. Quando passa a ser simplesmente a manutenção de
um repertório, aí já vira uma outra coisa, vira essa tradição no mal sentido. Então, eu vejo muito
mais tradição no mal sentido no samba do Rio hoje. Por exemplo, todo mundo canta repertório,
repertório clássico. Não é que não tem gente nova que compõe, tem. Mas você vê muito essa má
tradição do samba. Todo mundo cantando aquelas músicas e tal, gente nova inclusive né? Você
vai num maracatu de baque solto hoje, você nem sonha em cantar nada de ninguém, você não
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canta, não existe esse negócio de verso tradicional. Você não vai cantar nada de Baracho, de nada,
você não canta. A gente conversa, diz um verso, discute: “Pô, isso naquele tempo era bonito, feio,
era legal”. Discute, conhece, possui esse senso da história. Mas na hora de cantar eu tenho que
cantar o meu, ele tem que cantar o dele. Cada um é que se vire. Entendeu? E não pode ficar
repetindo não. Vou canto hoje, se ficar um ano sem ir num lugar, tem que cantar outra coisa.
Além de ter que saber improvisar razoavelmente, tem que também renovar o repertório. Não é
pra ficar cantando... você não tem o seu repertório pra cantar não. Mesmo na ciranda, que não é
tão exigido assim, improviso e só verso novo e tal. Mas nenhum cirandeiro bom passa dez anos
com o mesmo repertório não. Ele tem umas cirandas mais velhas e tal, mas toda vez que ele vai
num lugar ele prepara e são três, quatro horas cantando. Não é pouca coisa.

Buguinha Dub
Em relação ao disco Mauritsstadt Dub... Você foi e fez a sua parte separada. Não foi um
projeto no qual as pessoas se juntaram muito?
Esse daqui? Não. Na real é o seguinte. O segundo já tá há mais de dois anos pra sair. É muita coisa
envolvendo. Tem hora que neguinho pensa que a gente tem tempo. Ah... você não vai na palestra
tal. Cada um tem sua missão na música. Sabe? Não dá pra generalizar. Tem gente que é ativador
cultural, tem gente que mexe com ONG, tem gente que mexe com os índios, tem gente que vai no
meio do mato. Alfredo Bello, por exemplo, que é um cara lá de Brasília. Ele tem um grande acervo
de coisa regional. Ele é pesquisador, coisa que eu não sou, que os caras não são. Eles conseguem
trazer eles para serem pelo menos conhecidos no meio de alguma forma. A função de Pupillo e do
parceiro dele no selo é de pegar os tiozinho e trazer para o popular. Tá ali esquecido, mas eles
vão lá e dizem: não gente, a música dos caras é foda, vamos lá. Aí vai, grava os tiozinho, bota... os
tiozinho ainda ganham um troquinho de royalties. Acabou. Manda a faixa pros menino. Cada um
faz uma faixinha pra não ter tanto custo. Viabiliza um projeto, que vem trazer o que? Agora
muitos outros vão lá pra pesquisar, ver, gravar os tiozinhos, saber da história, da cultura. Se
hospedar no interior. Cada um tem sua missão na parada. Tem gente que é ativador, que corre
pra frente. Feito a parada do dub mesmo. Neguinho fica às vezes pensando que eu sou da raíz do
dub. Não sou não. Não vou gritar Jah Rastafari porque eu nem conheço a cultura direito. Como é
que eu vou falar isso. A mesma coisa de eu falar Iemanjá, parara, parara. Eu vim de dentro, minha
mãe era filha de santo, diziam lá que eu ia ser ogan, porque eu tocava lá. Mas eu não fico dizendo,
Xangô, não sei o que. Porque cada um tem a sua missão. Meu negócio é celebrar. Trazer um pouco
de diversão. Mostrar que tem várias formas de fazer música. Sabe? Estar fazendo uma celebração.
Juntar tudo. Meu negócio é espetáculo, tem a ver com teatro, tem a ver com cena, tem tudo isso
envolvido. Porque é de onde eu vim, da música de rua, do carnaval. Lá, com o Marcos Frota, onde
eu trabalhei com esse filho de rapariga daqui ( apontando para seu parceiro de trabalho
hospedado no mesmo quarto na cama ao lado)... no circo dele. Trabalhei no circo dois anos. Tive
contato com Ulisses Cruz, que é diretor de teatro. Jorge Fernandes que é diretor de teatro. O
próprio Cordel do Fogo Encantado é teatro. E aí, é tudo isso. Todas as influências que eu tenho ao
meu redor. Na verdade eu quero fazer um grande bailão de carnaval com a Vitrola. Uma salada
brasileira, só música brasileira, não só música brasileira, mas música universal independente do
Brasil.
E quais as influências de música tradicional, canbomblé, maracatu, essas coisas no seu
trabalho?
Deixa eu lhe falar. Influência eu acho que tá no groove. O groove é universal, o beat. Nele tocou o
branco, tocou o cafuso, tocou o índio, tem tudo aí. Tem sangue de tudo quanto é lugar aí. Então,
eu acho que as influências são essas. Um pouquinho de cada. Você vai ouvir e vai se encontrar.
Tem uns que enxerga um negócio, outros que enxerga coco, eu não sei. Fiz as músicas que tava
curtindo ali no momento. Nem fui por esse caminho na real. Teve uma que virou puta frevo aí.
Que eu: Porra! Caralho! Já ouvia tanto, já tava tão acostumado. Que hoje eu consigo ouvir uma
puta música lá no álbum. Que eu fico: “caramba, consegui fazer isso!”.
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Rodrigo Brandão
E qual que você acha que era o objetivo do Mauritsstadt Dub? Se é que tem um. Envolvia isso
de fazer aquela música local circular melhor, trazer aquilo pras gerações mais novas?
Com certeza. Eu acho que tem a ver necessariamente com o lance de... a coisa do Chico Science
partiu muito disso né? De você pegar uma tradição e você trazer aquela tradição pra uma geração
nova, de uma maneira reconfigurada, que é o que a gente tá falando até agora, de maneira que a
linguagem fica mais próxima. E o trabalho da Nação, e outros trabalhos do pessoal da Nação, até
hoje reverberam esse fundamento, porque era importante mesmo né cara? Que é a coisa do
passado presente futuro, tudo ao mesmo tempo agora. Aí é essa fita. Tanto a onda de fazer os
tradicionalistas enxergarem o valor da geração atual, quanto de fazer essa música que é antiga, e
é maravilhosa e é riquíssima em melodia, em ritmo, chegar na mulecada atual. Tá ligado? É uma
coisa loca né? Porque eu fui criado nos anos 1980 né? Assim como eles. Era uma coisa assim...
uma briga pra você conseguir som e tal, música brasileira em si. Porque o que a gente estava
vivendo naquela época era o auge da invasão americana. Tipo, você vê o que era música
brasileira popular era o rock dos anos 80, né? Aqui, na maioria dos casos, o pessoal estava
emulando grupos ingleses e americanos da mesma época. Então, tipo assim, a gente cresceu sem
saber quem era J. T. Meirelles, quem era Raul de Souza, todo um movimento do samba-jazz.
Muita, muita coisa da história da música brasileira que a gente só foi conhecer a partir do
relançamento do Charles Gavin, a partir dos anos 90 mesmo. Isso é uma coisa que quem viveu,
essa falta mesmo. É como se tivesse sido tomado um pedaço da história. Se eu tivesse crescido
ouvindo o som de J. T. Meirelles ou um disco do Deodato com os Catedráticos e não “A televisão
me deixou burro muito burro demais”, talvez hoje em dia eu fosse outra coisa. Tá ligado? Talvez
se eu pudesse optar eu não deixaria de ter escutado, outro dia tava até vendo o documentário dos
Titãs, teve sua importância, sua história, mas eu gostaria de ter escutado todo esse som mais raiz
na época.
Hoje parece que a gente tem mais acesso a tudo né?
Com certeza! É um fato! Eu acho que pra quem foi suprimido dessas coisas, tem uma necessidade
muito grande de buscar mesmo, de colocar na cara pra quem quer que seja tudo aquilo do
passado que é bonito e que poderia estar sendo ouvido e que poderia estar sendo sacado e
muitas vezes não tá. Eu acho que tem muito a ver com isso a história do Mauritsstadt.
E o que você acha? Você acha que tem alguma coisa que possa descaracterizar a música
tradicional quando você faz isso? Ou você acha que ao contrário, na verdade traz o olhar
para aquilo, mostra mais a parada?
Acho que é louco o seguinte. Toda árvore tem que ter raiz e tem que ter galho né? Tipo assim, se a
raiz não for se aprofundando cada vez mais a tendência é morrer, mas, ao mesmo tempo, se o
negócio não crescer e os galhos forem se espalhando, não vai virar uma árvore. Então eu acho
que as duas paradas são importantes. Tem gente que... vai da natureza de cada um mesmo. Sabe?
Tem nego que o que ele pira é em fazer o negócio tradicional, e o contrário também, tem nego
que é naturalmente subversivo. Eu sou desses. Sabe? Naturalmente, as coisas mais extremas,
quando as pessoas buscam alargar as fronteiras das coisas. Assim, em geral, é onde eu me
identifico mais sabe? Não tem uma coisa assim, isso é certo e isso é errado. Eu acho que errado é
achar que o outro é errado. Sabe? Porque é aquela velha história. Se não fosse a tradição você não
ia ter em cima do que chapar. Ao mesmo tempo, se a coisa só fica no tradicional chega uma hora
que ela perde a conexão com outras gerações. Muito louco, mas outro dia eu tava conversando
com um guri de quinze anos, e os caras acham James Brown uma música muito velha. Tá ligado?
Os caras: “Não, eu não entendo como vocês dançam isso. Eu não acho dançante”. Cara, eu acho
James Brown uma das coisas mais dançantes que já foram feitas no planeta Terra em todos os
tempos. Sabe? Mas às vezes eu acho que tem essa coisa de generation gap mesmo. A pessoa não
conseguir se relacionar tanto com aquela música naquele formato. E aí é onde eu acho que entra
a coisa da chapação, de você subverter a ordem vigente, até mesmo porque daqui a pouco uma
pessoa que... sei lá... eu conheço um monte de gente que começa a ouvir hip hop só pelas paradas
mais doidaça que são tipo as coisas que eu mais gosto. Tipo, Anti-Pop, Madlib, Quasimoto essas
coisas sabe? E depois de um tempo nego começa a escutar.. não pô... eu gostei do Eric B. & Rakim
que eu não conhecia, as coisas mais tradicionais. E eu acho que uma coisa pode levar a outra.
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3. Dub, Tradição, Gênero e Tecnologia
O passarinho que está preso em uma gaiola
Ninguém sabe com certeza
Se ele ri ou se ele chora
Mas ele chora
O coitadinho
Quando canta com saudades
Que ele sente de seu ninho
- Seu Bezerra

3.1 O dub é um gênero musical?
A analogia com o vírus permite nos fazer entender o dub como relações
recorrentes que não se encaixam em nossas classificações convencionais, assim
como o vírus não se encaixa no que normalmente entendemos por vida. Dizer
que algo configura um gênero é considerar a existência de elementos recorrentes
que fazem com que determinada prática artística seja reconhecidamente
colocada dentro de um determinado rótulo. Estes elementos não estão
necessariamente presentes o tempo todo, e nem são estabelecidos de maneira
clara e imutável. Mas, comunidades de ouvintes são capazes de reconhecê-los,
utilizando-os para enquadrar uma música ou artista dentro de uma determinada
qualificação, estas qualificações podem ser mais abrangentes – rock, por exemplo
– ou mais específicas – rock progressivo. O dub é muitas vezes considerado um
estilo dentre outros da música jamaicana, como é o ska, o rocksteady, o roots
reggae e o dancehall.
Contudo, Hermano Vianna não concorda com essa idéia, em um artigo para o
caderno Mais da Folha de São Paulo (09/11/2003) ele fez a seguinte afirmação:
“o dub não é um estilo musical: é mais um procedimento filosófico. O dub não é
uma forma, mas sim um ‘modo de agenciamento de formas’” (VIANNA, 2003).
Para o autor, o que o dub tem a nos ensinar é próximo ao aprendido por Picasso
através da arte africana: a importância da montagem e da combinação para a
criação de redes de sentido:
“O que os jamaicanos nos ensinaram com o dub era semelhante: uma outra maneira
de se relacionar com os sons, como se fossem elementos arquitetônicos que podem
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ser combinados de muitas formas diferentes, não privilegiando nenhuma dessas
formas como a original”.

É uma das experiências pioneiras no desenvolvimento de uma prática muito
comum na música atualmente, o remix.
Rodrigo Brandão, do coletivo Mamelo Sound System, também não concorda que
o dub seja um gênero. Ele me falou o seguinte: “quando você conversa com
pessoas que realmente são envolvidas em música jamaicana de maneira
aprofundada como o pessoal do Dubversão, Magrão, Yellow Pi, Bigodon, esses
caras. Eles dão muita risada quando ouvem dizer que o dub é um gênero de
música. Porque não é, tá ligado? Não é um gênero de música. É isso: uma série de
técnicas pra você transformar uma música e fazer uma versão com aquelas
características”.
Alexandre Kassin, um produtor brasileiro que já trabalhou com vários artistas
conhecidos como Los Hermanos e Vanessa da Matta, também não parece pensar
o dub como um gênero, afirmando que acredita que o dub seja “um ponto de
vista”, “mais uma maneira de pensar do que um gênero”. Em um documentário
produzido recentemente por Bruno Natal, diversos depoimentos caminham no
mesmo sentido de dissociar o dub da idéia de estilo ou gênero.
Não pretendo exatamente discordar destas opiniões, o dub nem sempre foi
reconhecido como um estilo e, além disso, realmente ele não se configura como
tal na forma como normalmente são pensados os gêneros musicais. Contudo, o
dub é algumas vezes compreendido como um “gênero”, e para Veal, isso
aconteceu em sua assimilação na Inglaterra. Devo, portanto, considerar esta
possibilidade. Como coloca Veal:
“because of the traditions of psychodelic and progressive rock, dub in England and
Europe has tended to be appreciated on purely sonic terms, as opposed to Jamaica
where it was largely understood to be a backdrop of deejays” (VEAL, 2007, p. 83)

Ao ser retirado de seu lugar dentro do eixo estúdio-sound system ele foi escutado
por outros ouvidos, uma vez que os próprios jamaicanos não compreendiam o
dub como um “estilo” à parte. Essa palavra era usada fazendo referência aos dub
plates e às dub versions, que eram utilizados nos sound systems. Contudo, estas
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versões sem voz que possuíam uma determinada função dentro dos sound
systems foram absorvidas de outras formas na Europa, onde o dub passou a ser
recebido por um outro padrão de escuta, mais contemplativo e menos
ritualístico, ainda que os sound systems tenham se proliferado também na
Europa, principalmente na Inglaterra. Os efeitos, a atmosfera psicodélica, o
timbre, ganhavam agora o primeiro plano, enquanto na Jamaica o DJ tomava a
cena em sua execução para a dança.
Assim, é possível que dub tenha ao longo de sua apropriação européia se
constituído como “gênero”, mas um tipo de “gênero” muito peculiar, que já deixa
entrever o surgimento da música eletrônica, marcada por um retorno do pulso e
do modal. Os diversos gêneros eletrônicos possuem uma dívida com a música da
ilha caribenha, assim como com as experimentações vanguardistas européias. No
entanto, estas últimas não podem eclipsar a importância da música jamaicana no
estabelecimento de uma musicalidade pautada pelo pulso, ou como dizem os
músicos, pelo “groove”. Ao mesmo tempo, se experimentava desde então na ilha
com a colagem e com a reciclagem de fonogramas, duas características muito
marcantes da música eletrônica.
Um grupo chamado Easy Star All Star já realizou versões dub de grandes álbuns
da história do rock: O Dark Side of The Moon do Pink Floyd tornou-se Dub Side of
The Moon; o Radiohead tornou-se Radiodread, na versão do elogiado álbum Ok
Computer; por último, lançaram o CD Easy Star´s Lonely Hearts Dub Band, versão
do famoso álbum Sgt. Pepper dos Beatles. Contudo, nestes casos, as músicas
foram todas regravadas por artistas de reggae e os timbres são bastante
influenciados pela sonoridade do dub: as intervenções feitas pelos produtores, a
retirada de elementos até o mais básico - caracterizando o que se chamou de
drum´n´bass- e a utilização de reverbs, delays, filtros entre outros efeitos, alteram
o timbre e, em alguns momentos, o ritmo.
Estas recorrências que talvez permitissem qualificar o dub como um estilo foram
frutos de experimentações feitas por engenheiros de som jamaicanos como Lee
Perry e King Tubby. Mais uma vez são os “técnicos” os responsáveis pela
inovação e não os criadores com os quais a tradição “ocidental” está mais
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acostumada. Melodicamente e harmonicamente o dub jamaicano é igual ao
reggae, isso quando ele é utilizado para transformar o reggae. No caso do
Mauritsstadt Dub utilizou-se o dub para modificar a música tradicional de
Pernambuco, neste caso o dub possui características da música pernambucana.
Certamente, o dub chegou a ser entendido como um gênero, ou ao menos como
um subgênero do reggae, mas, acredito que pensá-lo como tal significa
apreender apenas uma pequena parte do que é o dub.
O dub pôde ser compreendido como um “gênero” distinto do reggae em função
de escolhas alheias à harmonia e à melodia, os parâmetros dominantes dentro da
tradição musical européia. As diferenças de timbre e de ritmo são mais
importantes, assim como acontece com a música eletrônica de hoje. Veal (2007)
passa rapidamente pelo conceito de estética da incompleição, ao invés de ser
uma música pautada pela construção, pela adição de elementos até o ponto
desejável, o remix dub parte da desconstrução, da exclusão de elementos ao
mínimo. A importância da máquina na produção musical também deve ser
ressaltada.
O rótulo de dub é atribuído a produções realizadas no mundo inteiro, algumas
dissociadas do reggae como é o caso do Mauritsstadt Dub. Devido a sua proposta
de realizar um “dub fora do reggae”, remixando canções nordestinas, o álbum
chama a atenção para as particularidades do dub. Assim, é um campo de estudo
privilegiado para a compreensão do que seria este “estilo”, se é que podemos
chamá-lo como tal. Esta afirmação talvez pareça um pouco contraditória: como
um álbum produzido por pessoas que não são nem jamaicanas, muitas vezes não
negras, e, tampouco, africanas, pode nos ajudar a compreender este
“procedimento filosófico”. Afinal, não seria melhor focar a atenção em uma
remixagem dub de um “autêntico” roots reggae?
Porque não utilizarmos uma mixagem não-dub, existente em um álbum de dub,
feito a partir de músicas nordestinas? Kassin afirma que não sabia do caráter dub
do álbum Mauritsstadt Dub, acreditava que a proposta era ser um álbum de
remix. Ele pensa que sua versão, feita a partir da adição de uma batida
programada através de um Game Boy a uma canção de Caju e Castanha, não é um
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dub. Segundo ele: “Não é uma coisa que eu tirei todos os elementos deles e
aproveitei só a base. Tá tudo ali”. Para ele, a música de Caju e Castanha já é
simples, é “só pandeiro e voz. Não tem tantos elementos pra você brincar... Pra
você perder o que tá ali”. Portanto, ao pensar o dub a partir da idéia de
incompleição, torna-se difícil aplicar tal procedimento à música de Caju e
Castanha, uma vez que ela já é uma proposta minimalista.

3.2 Breve história da música jamaicana
A Jamaica - um país periférico, pequena ilha localizada no mar do Caribe - foi
capaz de atrair a atenção para si através de sua música, que se tornou
extremamente popular em diversos locais do mundo. O maior ícone do reggae,
Bob Marley, está estampado em camisetas de jovens no mundo inteiro. O dub
surgiu na Jamaica e é associado ao rastafarianismo e ao reggae, em um certo
sentido, o dub é reggae.
As cores que representam o rastafarianismo são o verde, o amarelo e o vermelho,
as cores da bandeira da Etiópia, cores utilizadas também por outras bandeiras
africanas e representantes do pan-africanismo. O rastafaris possuem uma
linguagem libertadora, contudo, seu compromisso a princípio era com a África e
não necessariamente com a Jamaica. Segundo Stolzoff (2000), um slogan famoso
dos rastas era: “We won´t give up an island for a continent” (STOLZOFF, 2000, p.
79). A relação com a África e com a raça negra era essencial no discurso do
rastafarianismo. Ainda assim, os diversos estilos musicais anteriores ao reggae
surgiram, dentre outros motivos, devido à localização geográfica da Jamaica e
sua proximidade dos EUA.
No começo da década de 50 a principal música sendo tocada nos bailes
jamaicanos era o R&B norte-americano, contudo, como o mercado jamaicano era
extremamente pequeno, estas gravações tinham que ser trazidas dos Estados
Unidos. Com o surgimento do rock´n´roll a produção de R&B norte-americano
diminui se tornando cada vez mais difícil manter a fonte de novidades para o
público. Assim, Coxsone Dodd começou a produzir canções jamaicanas de rhythm
and blues com o objetivo de tocá-las em seu sistema de som.
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Inicialmente, estas gravações eram feitas em acetato, um pré-produto do vinil
que normalmente era comercializado, sua vida útil era mais curta, no entanto,
era mais barato e fácil de ser prensado; estes eram chamados os dub plates.
Pouco tempo depois, Coxsone começou a comercializar suas gravações para o
público e outros sistemas de som. Estes lançamentos ficaram conhecidos como
“pre-releases”, uma prensagem limitada na maior parte das vezes a um pouco
mais de cem cópias. O selo do vinil era branco, não havendo indicações para sua
comercialização, uma vez que se assumia que o mercado disponível para estes
lançamentos era muito pequeno. Como coloca Stolzoff, era como uma profecia
que se auto-realizava, uma vez que, devido a leis de copyright, a falta de um selo
impedia estas músicas de serem tocadas no rádio, não conseguindo assim ganhar
uma maior audiência.
Até o final dos anos 50 estas produções jamaicanas começaram a adquirir uma
identidade mais distintiva. A combinação do R&B com idiomas musicais locais,
como o mento, contribuíram para a criação do estilo de música que ficou
conhecido como ska. Diversos trabalhos sobre a música desta ilha caribenha
(VEAL 2007; STOLZOFF 2000; KATZ 2006) relatam o surgimento de outros
estilos musicais desenvolvidos a partir do ska, como o rocksteady, o reggae, até o
atual “hardcore dancehall”. A partir de agora me concentro especificamente no
surgimento do que ficou conhecido como dub.
O dub surgiu em meio à cultura do dancehall, como estudado por Norman
Stolzoff em sua etnografia “Wake the Town and Tell the People”. Desde os
primórdios da música jamaicana com o mento, o ambiente onde as pessoas se
encontravam para socializar, beber, fumar marijuana e principalmente dançar,
eram chamados dancehalls. Durante a década de 40, devido aos altos custos de se
contratar uma banda, pessoas começaram a tocar música em caixas de som, ao
mesmo tempo em que arrecadavam dinheiro através da venda de bebidas e a
cobrança de ingressos. Estas equipes ganharam popularidade e cresceram,
tornando-se um negócio imensamente competitivo, assim como meio de
manobra política: houve um momento na história jamaicana na qual certos
sistemas de som eram identificados com determinados partidos políticos
(STOLZOFF, 2000).
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Uma nova tecnologia disponível, a gravação em dois canais, permitiu aos
produtores a criação das versions, ao possibilitar que um cantor ou DJ interviesse
em uma base gravada anteriormente. Essa possibilidade permitiu o surgimento
de duas inovações estilísticas. A primeira, a gravação da voz dos DJ em cima dos
riddims, inicialmente eram comentários elogiosos ao sound system2 responsável
pela gravação. Estes comentários começaram a ganhar cada vez mais espaço na
música como forma de reproduzir a realidade dos dancehalls, onde os DJs
costumavam realizar o toast - uma performance vocal que se aproxima mais da
fala do que da expressão melódica tradicional do canto - durante as faixas sendo
tocadas. Um dos mestres do gênero, U-Roy, tem grande mérito na popularização
do toasting, que é considerado uma forma de precursor do rap, desenvolvido em
Nova Iorque por jovens caribenhos, negros, entre outros grupos marginalizados
(STOLZOFF, 2000).
A outra inovação introduzida por engenheiros de som como King Tubby e Lee
Perry ocorre quando uma canção original é alterada por uma série de
equipamentos de estúdio. O engenheiro de som altera todos os elementos dentro
de uma música, modificando timbres e adicionando efeitos. As bases –
conhecidas como riddims e normalmente identificáveis pela linha melódica do
baixo - são reconstruídas através de técnicas de remixagem que limpam a música
original deixando apenas seus elementos mais básicos. Muitas vezes apenas o
baixo e a bateria, dando origens às dub versions. Esta ênfase no baixo e na bateria
é um dos elementos mais marcantes do dub. O termo drum’n’bass, hoje associado
a um gênero de música eletrônica específica, começou a ser utilizado para
referir-se a esta forma pioneira de remix. Esta opção pelo minimalismo, pela
limpeza da paisagem harmônica, além de ter estabelecido uma base para o
surgimento da música eletrônica, permite abrir espaço para improvisações.
Como as performances realizadas pelo DJ, que faz o toast, assim como, a
experimentação com efeitos e a improvisação de outros instrumentistas. Neste
sentido, Veal acredita que o dub é para o reggae, o que o jazz modal foi para o
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Equipes de som na Jamaica, bem similares às equipes de som dos bailes funk cariocas como
estudadas por Hermano Vianna. A rivalidade era extremamente alta entre estes grupos, chegando a
haver atos de sabotagem contra equipes rivais.
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Bebop e o hip-hop para o funk e o R&B, uma forma de abrir espaço para a
improvisação.
As dub versions são normalmente mais longas que as canções normais de reggae,
além disso, os vocais aparecem picotados e alterados através de intervenções
com efeitos como echo, delay, reverb, flanger, utilizados também nas peças da
bateria, nos metais, nas guitarras e teclados. Propositalmente, são também
introduzidos diversos ruídos para conferir uma atmosfera mais psicodélica. Ao
menos é isto que acontece quando a “filosofia do dub” é aplicada ao reggae. O dub
não é no seu momento de origem visto como um estilo, um gênero, ele é uma
manipulação de sons já existentes feitas por produtores que buscam reciclar
gravações e adaptá-las para outros usos mais livres e espontâneos, na maioria
das vezes realizados no ambiente do sound system. As dub versions aparecem em
um dos lados do dub plate e são utilizadas em performances ao vivo, pois
permitem espaço ao toasting. Além disso, o dub ao ser utilizado na expressão,
rub-a-dub, pode referir-se tanto a uma forma de canto quanto a uma forma de
dança.
Tem-se, então, de um lado o sound system e do outro o estúdio, estes são os
principais locais onde acontecem a música jamaicana. O dub na Jamaica apenas
faz sentido ao ser compreendido dentro desta relação, dentro deste eixo estúdiosound system. A produção é toda direcionada para o sound system, se as músicas
não funcionarem lá, são deixadas de lado. Para Rodrigo Brandão, ao falar sobre
sua recente viagem para a Jamaica, isso não mudou: “Se o negócio não funcionou
pra dançar, esquece meu amigo. Então, a coisa de dançar, de mover as pessoas
continua sendo fundamental mesmo”.
José Miguel Wisnik (2006) fala em diversos modos de escuta: um que ele
considera dominante, o da repetição, e outros dois, recessivos, o contemplativo e
o ritualístico. Primeiramente, ouve-se música o tempo todo em muitos lugares,
daí o predomínio da escuta repetitiva. Já a escuta contemplativa é aquela feita em
determinadas condições de atenção e silêncio, enquanto, a escuta ritualística
envolve a participação em um ato ritual. A produção jamaicana parece estar
orientada a uma recepção ritualística em festas, no entanto, o dub pôde ser
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assimilado na Europa através de uma escuta contemplativa feita por jovens com
um ouvido acostumado a certos estilos de música, como o rock psicodélico.
3.3 Mauritsstadt Dub
No álbum Mauritsstadt Dub, que leva o nome da cidade de Recife durante a
ocupação holandesa, a palavra roots é utilizada para referir-se ao primeiro CD,
contendo “música tradicional de rua de Pernambuco”: coco de roda, embolada,
bandas de pífano, ciranda, cantoria e cavalo marinho. Já no segundo de CD, onde
estão as versões dub, escutamos as intervenções feitas nas versões originais por
produtores, músicos e coletivos como: Pupilo, Dengue, Buguinha Dub, Dj Dolores,
Fred Zero Quatro, Kassin e Berna Ceppas, Instituto, Mamelo Sound System,
Capenga Sample, Scott Hard, Apollo 9, Arto Lindsay e Melvin Gibbs.

Figura 6.

Textos no interior do encarte informam o ouvinte da diferença entre o dub e o
roots. O roots, “raiz” em português, é uma característica atribuída ao reggae
tocado por artistas como Bob Marley e Burning Spear, normalmente associado
ao Rastafarianismo. Segundo Simon During: “a Jamaican religious cult much
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influenced by Marcus Garvey who preached a ‘Back to África’ doctrine in the first
decades of the twentieth century.” (DURING, 2005, p.126). Também traz
informações sobre o dub, onde este é conceituado como “um modus operandi,
uma série de técnicas e ferramentas que consiste basicamente na arte de
ressaltar as freqüências graves e adicionar texturas + efeitos (como delay, eco e
reverb) a uma faixa previamente gravada”.
Devido a sua proposta de realizar um “dub fora do reggae”, remixando canções
nordestinas, o álbum chama a atenção para as particularidades do dub. Assim, é
um campo de estudo privilegiado para a compreensão do que seria este “estilo”,
se é que podemos chamá-lo como tal. Não pretendo de forma alguma deixar de
lado a produção jamaicana, contudo, é de suma importância o caráter deslocado
do dub no Mauritsstadt Dub. A pluralidade de mediações ocorridas neste álbum é
imensa. A música “tradicional” é transformada, primeiramente, através da
participação de músicos, técnicos e produtores durante a gravação. Em seguida,
esse material é entregue a produtores, localizados também em outras partes do
país, para que as “originais” sejam remixadas através do dub.
3.4 Acústico, elétrico e digital
O temor de que a reprodução mecânica possa afetar a espontaneidade da
musicalidade autêntica e tradicional é bastante visível no trabalho em que Roger
Wallis e Krister Malm comparam brevemente o desenvolvimento da utilização de
recursos técnicos no desenvolvimento da música de Trinidad e Tobago e da
Jamaica. Os autores afirmam que poucas apresentações de reggae ao vivo
ocorrem na ilha, dizendo que o que predomina são imensas discotecas, no caso
os sound systems. Ele afirma que a realidade em Trinidad e Tobago costumava
ser oposta a essa, com muitas apresentações ao vivo. Contudo, a proliferações de
grandes sistemas de som minaram a criatividade e a espontaneidade das
apresentações de calypso, que costumavam ser mais improvisadas e relativas a
acontecimentos recentes. Ele chega a afirmar o seguinte: “The calypso has thus
become adapted to the available music industry technology. Calypso has not gone
so far as reggae yet in becoming a purely studio product, but the pattern of change
is the same” (WALLIS E MALM, 2006, p. 170).
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Contudo, o próprio autor fala da espontaneidade de performances ao vivo
realizadas pelos deejays na Jamaica em cima de bases chamadas de “dubs”. Sendo
equivocado afirmar que a música na Jamaica se tornou puramente um produto
de estúdio. O problema é que ela deve ser pensada necessariamente dentro do
eixo estúdio-sound system. Tampouco, a música na Jamaica deixou de tratar de
temas recentes e cotidianos, sendo essa uma marca extremamente presente da
cultura do sound system até hoje, como relatado pelo produtor Kassin em uma
viagem para a ilha:
No dia que eu cheguei teve uma falta de luz. Teve um problema de luz, era segunda
feira. A gente ia ficar exatamente uma semana. Aí a gente chegou no aeroporto, tava
faltando luz. Absurdo. Não tinha nada aceso na cidade. A gente chegou no final da
tarde. E tava tudo apagado. Chegou na cidade a cidade toda escura. Estranhão. Aí dia
seguinte, chegamos no estúdio. Falou: “Pô, o que foi aquela parada ontem?” “É, tá
tendo esse negócio de falta de energia”. “Chato essa parada né?”. “É, tá tendo
recorrente, é meio que uma greve”. Aí beleza. Eu sei que nessa noite a gente foi no
sound system, e começou a tocar uma música chamada Power Cut. Que já era em
referência ao que tinha acontecido no dia anterior, sacou? No dia anterior teve uma
queda de luz. No dia seguinte o cara gravou. E de noite já estava tocando Power Cut,
no sound system, pra uma cabeçada. No dia seguinte eu fui na loja tinha um 45 de
Power Cut, em vinil. Sacou? Porque a prensa é no próprio estúdio. Tem um lance,
que a parada é meio que imediata. Não é... achar um lp lá, você vai no estoque e aí
encontra uns Lps lá. E o resto é imediato. Aí já vem... o lado B é o instrumental e a
capela. Aí passa uns dias já tem outra base em cima do vocal de Power Cut e já tem
outro vocal em cima da base de Power Cut.

Entretanto, Wallis e Malm insistem em afirmar que o processo de perda de
espontaneidade e improviso no calypso seja causado pela implementação da
tecnologia, fazendo eco a uma idéia muito presente no senso comum de que o
tradicional é avesso ao elétrico. Vejamos o que Siba, integrante da banda Mestre
Ambrósio, disse a esse respeito:
Em geral, o que acontece é que essas categorizações são feitas de cima para baixo:
pelo poder público, pelos mediadores artísticos, pelas pessoas que tem a ver com
esse mundo, mas que também tem a ver com o mundo da cultura oficial. Aí vão se
criando nomes, categorias, classificações, que acabam sendo assumidas pelas
pessoas que estão lá em baixo. Isso eu estou cansado de ver em várias situações,
dentro do maracatu, na Mata Norte temos vários exemplos disso. É difícil pra quem
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não tem escolaridade lidar com esse jogo de forças conceitual pra caramba. Acaba
que na prática, as pessoas nem sempre praticam aquilo que dizem. Essa resistência
ao elétrico, por exemplo, à tecnologia. O que acontece é que, em geral, o artista
popular ele tem pouco acesso aos meios, à tecnologia, tem pouca grana. Mas,
quando a tecnologia chega, mesmo que com muito atraso, ela sempre é absorvida.

Será que é a tecnologia em si que trás essa mecanização do processo criativo
como parece proceder do argumento de Wallis e Malm? Através da minha
conversa com Siba pude me atualizar bastante sobre diversas “tradições”
presentes em Pernambuco e em outros lugares do nordeste. Ele elaborou
bastante sobre o que ele entende por tradicional. Falou, por exemplo, do Cavalo
Marinho, que segundo ele, apesar de ser uma manifestação muito bonita, deixou
um pouco de falar para as pessoas da Mata Norte. Há também o coco de roda, que
segundo ele apresenta poucos representantes que ainda estejam criando coisas
novas, ele mesmo apenas foi capaz de citar Zé do Teté. Entretanto, Siba também
fala da cantoria, do maracatu de baque solto e da ciranda, que segundo ele ainda
apresentam uma grande renovação e muitos compositores. A cantoria seria a
mais inquieta e renovadora destas tradições.
Resumindo o que disse Siba, existem as tradições que se engessam, e vivem da
repetição de um repertório; e as tradições que ainda conseguem manter um fluxo
de novidades, mas sempre dialogando com um passado que deve ser lembrado e
conhecido:
Eu entendo tradição quando você compartilha um gosto com um quantidade grande
de pessoas, ao mesmo tempo um gosto e um certo sentido de história daquilo, de
relação de tempo, do que as outras pessoas fizeram antes. De alguma forma, por
mais que você faça, você está sempre dialogando com essa história. Mas, por mais
que você adicione, você nunca está quebrando totalmente.

O grau de dinâmica e continuidade de uma tradição pode ser afetada pela
implementação de recursos tecnológicos. Contudo, esta influência não é
homogênea e dificilmente pode ser pensada de maneira geral e aplicável em
todos os casos. As maneiras como os recursos eletrônicos e digitais são
apropriados e utilizados são as mais diversas e geram resultados muito distintos,
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que dependem da compreensão de como estas ferramentas são utilizadas.
Contudo, não conta apenas como elas são utilizadas, mas também a sua história e
sua associação a determinados traços estilísticos e tradições musicais. O som de
um delay se torna conhecido como vintage, o cavaco é associado ao samba, a
alfaia ao maracatu, e por aí vai.
Quando uma banda como o Chico Science e a Nação Zumbi se apropria da alfaia e
de levadas características do maracatu, popularizando o gênero pelo Brasil e
pelo mundo, uma determinada forma de relacionar-se com a tradição se
estabelece. Uma série de outras possibilidades, de um momento para outro, eram
abertas a música pernambucana, no momento em que todos os olhos tinham se
virado para lá. Mesmo que de uma maneira mediada pela banda, pessoas no
Brasil inteiro entravam em contato com algo que percebiam como associado a
uma determinada tradição de Pernambuco, o maracatu.
Para Herom Vargas:
“O Manguebeat conseguiu, assim, não apenas um respeito ao que se considera a
tradição – cujo traço é a relação marcante com a comunidade que a produz, e não a
estabilidade de suas formas -, e nem somente o valor ao que se conhece por mais
contemporâneo, mas fundamentalmente atenção às mesclas construídas com um e
com outro, no tal regime de indeterminação e relação. E um não se perde em função
da ação do outro, tanto que as misturas proporcionaram também um olhar
cuidadoso para a tradição maior do que o que se tinha antes” (VARGAS, 2007, p. 98).

Por que um não se perdia em função do outro? Afinal era de se esperar que isto
acontecesse? A apropriação renovada do “tradicional”, equalizada, amplificada e
adequada ao padrão da indústria, tenderia a ofuscar totalmente os artistas
“realmente tradicionais”?
O tradicional não é algo palpável e substantivo, ele não disputa espaço com
outras propostas artísticas. O que eu pude perceber através da entrevista feita
com Siba é uma multiplicidade de aparições do tradicional, graduações,
continuidades. A banda Mestre Ambrósio surgiu em conjunto com a cena Mangue
em Recife, e Siba, atualmente, possui um projeto chamado Siba e a Fuloresta.
Mestre Ambrósio misturava inúmeros ritmos e tradições musicais. Contudo,
aparentava estar mais próximo do que normalmente se considera música
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tradicional por não flertar tanto com o rock, como faz boa parte das bandas da
cena Manguebeat. Além disso, a escolha dos instrumentos reforça essa idéia,
como coloca Siba:
Se a gente for pegar do ponto de vista de quem está preocupado com a pureza o
Mestre Ambrósio estava muito mais perto. Mais acústico, por que era menos rock
mesmo, menos hip hop e tal. Agora, a gente não foi nem um pouco purista eu acho.
Mestre Ambrósio misturava as coisas de jeito muito livre também. Não tinha essa
coisa de representar nenhuma tradição específica, nenhum estilo específico. Tomando
posse de alguns estilos, mas a gente estava misturando muita coisa. Mas é claro que
pela sonoridade, pelos instrumentos acústicos, tipo Rabeca, Fole, percussão e tal, você
acaba representando uma coisa mais purista, mais ligada mesmo.

Interessante notar a utilização do termo “representando” na última frase, como
que buscando marcar uma distinção entre a realidade de “mistura” e a forma
mais “purista”, como eles poderiam ser percebidos pelos outros. Também,
percebemos através dessa fala, um dos parâmetros comumente utilizados para
discernir o que é música tradicional: a utilização de determinados instrumentos,
acústicos e rústicos no que normalmente se chama de uma “manifestação”.
Termo que para Siba já serve para estabelecer uma delimitação entre o
tradicional e o não tradicional. Ele elabora sobre essa idéia:
Se o cara pega uns tambores, umas percussões, faz um coro, um canta, outro
responde, cantam em rima, aí é uma manifestação. Mas se tiver uma guitarra, um
violão, um teclado, tal, tal, tal, aí é música, né? E tudo isso tem um jogo de poder do
caralho.

Em outra fala de Buguinha Dub, quando ele narra o processo de criação de uma
das faixas do seu cd, percebemos como os instrumentos contribuem na
caracterização de uma determinada música. Neste caso, não é uma música
dentro do que normalmente se reconhece como tradicional, contudo, o flerte se
torna claro através da utilização de determinados instrumentos:
Pã-pã-pã-pã (cantando uma linha melódica de frevo presente no seu CD). Essa aí...
dom-dom-dom (cantando uma linha de baixo) Começou baixo, bateria e teclado,
tum- tum (bumbos de bateria), isso aí não é frevo. E aí eu... tugundum-tugundum...
Foi só colocar o gonguê. Num festival aí que eu toquei... que teve o Fuloresta. Peguei
o gonguê do cara emprestado... tá ligado? E o ganzá. E aí fui lá pra cabine, ficar
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gravando lá. Meu Pro-tools a Digi, quando acabou a passagem eu fiquei lá...
tugundum-tugundu. Picotado, porque eu não sei tocar direito né velho? E aí ficou
um frevo, com maracatu rural. E aí foi quando Nico foi colocar o trombone. Não
tinha como. O cara do maracatu rural, Cruzeiro do Forte. E aí ele botou a onda e eu
pensei: “Caralho, que música do caralho”. Fizemos esse bagulho aqui, com a nossa
cara... Aí eu pensei. Sabe de um negócio? Agora vou caracterizar! Peguei, botei uns
blocos de carnaval, com negócio do You Tube. Peguei do You Tube, tenho um
microfone aqui. Gravei. Pronto.

Importante perceber como Buguinha Dub assume sua falta de perícia ao tocar o
Gonguê e o Ganzá, daí a necessidade de se editar para que os instrumentos
ficassem no tempo. Para o tipo de música feita por Buguinha, saber executar bem
o Gonguê é desnecessário, no máximo lhe pouparia alguns minutos de edição.
Como produtor, seu instrumento não é nem o Gonguê nem o Ganzá, nem nenhum
outro instrumento como tradicionalmente pensamos tal coisa na música. Como
coloca Rodrigo Brandão, seu instrumento é o estúdio, mesa, periféricos,
computadores, rolos de fita, etc. A maioria dos instrumentos utilizados para se
produzir dub são meios, mediadores, e isso se torna extremamente claro quando
pensamos na mesa, de certa forma o principal instrumento daquele que faz dub,
onde estão centralizados periféricos e instrumentos sendo afetados. Em resumo,
o cérebro da coisa toda.
Assim, o que caracteriza o dub não é a sonoridade de um instrumento em si, mas
a sonoridade de uma transformação, que pode ser aplicada, segundo alguns, em
qualquer música. O dub reúne recorrências das transformações possibilitadas
pela amplificação eletrônica de certos sinais sonoros. Mas, a mera amplificação
sonora já modifica a experiência de um bloco de maracatu, por exemplo, como
narrado por Siba:
“Por exemplo, se você vai, ouve música jamaicana, esse tipo de coisa, de dub, que
processo é esse? Você altera a perspectiva de audição, através da mixagem, você
muda os elementos que estão mais na frente mais atrás, dá um espaçamento através
de eco e delay, e de ambiência, você joga com o espaço sonoro dos instrumentos que
estão ali em jogo. Aí você vai, por exemplo, em uma sambada de maracatu, e já
ouviu esse tipo de coisa, aí você fica lá escutando. É um carro de som, no meio da
rua, com um microfone só. Tem uns caras batendo a percussão, tem uns metais
tocando, um cara cantando e um pessoal respondendo. E a cada momento o
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microfone está em um lugar. E quando a bateria está tocando, as percussões e os
metais, o cara que está segurando o microfone ele às vezes bota na percussão, às
vezes soca os metais. Não tem assim... funciona assim. E é um tipo de mixagem ao
vivo, mas não é feita com esse pensamento, ninguém está falando nem em mixagem.
Mas, se você for ouvir com esse ouvido, você meio que vai ter uma experiência de
dub.”

Estas transformações possibilitadas pela amplificação e reprodução geram o
“nervosismo” do qual fala Feld, presente na palavra schizophonia. Como coloca
Feld a respeito de Schafer, responsável pelo conceito:
“Schafer laments a drop in the world acoustic ecology from hi-fi to lo-fi soundscapes
marked by the proliferation of noise, proliferation corresponding to the increasing
split of sounds from their sources since the invention of phonographic recording a
little more than onde hundred year ago”(FELD, 1994, p. 97).

Curiosa essa descrição do que lamentava Schafer, quando a comparamos com a
letra de música chamada “Dub Mentality” de uma banda localizada na Inglaterra,
mas formada por imigrantes e caracterizada por forte atuação política,
denominada Asian Dub Foundation:
Dub is the place we come to argue and debate
It isn’t just a backdrop for our herbal intake
And in this time we fill the space with noise
Black noise will be a sound you can’t avoid
We’re raising our voices to reflect our reality
Using dub as our foundation
’cos we’ve got dub mentality.

Listen to the sound of the drum and the bass
Different communities meet up in the same place
We are mixing the flavour to suit every taste
This music have the power for all of the human race.

Dub is the teacher
Jungle is the preacher
Dub education through de jungle a go reach ya.

Cut and splice and regeneration
Militant mix and equalization
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These are the methods for a serious operation
Pushing back the borders of your musical civilization
So listen without prejudice and without delay
To the sound of the Asian Dub Foundation today

Com o surgimento do dub - e a supressão de longos trechos das letras de reggae temia-se que o conteúdo político se perdesse, fazendo das operações através do
dub um meio de suprimir a força política do reggae. Contudo, o que se observou
foi exatamente o reverso disso. O dub abre espaço para que pessoas possam
tomar o microfone e passar a sua mensagem. Assim, da mesma forma que o
surgimento das tecnologias de gravação pode permitir que uma determinada
música seja apropriada de maneira totalmente descontextualizada, estas
mesmas tecnologias podem abrir espaço para que a comunidade se expresse,
seja narrando a sua realidade, seja demonstrando revolta, ou, simplesmente,
tentando animar aqueles presentes na pista de dança. O ruído - que pode ser tido
como um obstáculo na comunicação - serve para chamar a atenção, para gerar
uma atmosfera, uma mudança na sensação ambiental que propicie e dê
sustentação, fundação, ao que está colocado através do microfone. E os métodos?
O recorta e cola, a colagem.
3.5 O local e as “classes não progressivas”
Além das características dos instrumentos utilizados, que como vimos possuem
um papel importante na definição de uma tradição, existe uma infinidade de
outras características que são tomadas para o estabelecimento de limites entre
as

diferentes

tradições.

Contudo,

me

concentrei

primeiramente

nos

instrumentos, chegando à conclusão de que existe uma noção muito bem
estabelecida de que o tradicional estaria ligado ao acústico, sendo ameaçado pela
implementação de recursos elétricos. Outro dado de importância no que diz
respeito à forma como se pensa o tradicional, costuma ser a localidade a qual
esta tradição está ligada. Os gêneros tradicionais passam a ser representativos
de uma determinada nação ou região, como se pode perceber com ritmos como o
samba, o baião, a salsa, o tango, etc. E neste sentido, existe uma tendência à
homogeneização, como coloca Ana Maria Ochoa: “La construcción de una
categoria genérica se da através de un processo de eliminación de la diferencia a
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favor de la semejanza y dicho proceso es siempre estético e ideológico” (OCHOA,
2003, p. 87).
Indo na contramão desta noção do que é gênero, o dub surgiu na Jamaica e foi
absorvido na Inglaterra, ao mesmo tempo em que deixou de ser produzido na
ilha caribenha, passou a ser produzido em todo continente europeu. Este
processo é narrado através de vários produtores no filme Dub Echoes, que deixa
claro em todo momento o cosmopolitismo desta forma de expressão. Contudo,
isto não significa que ao adotar esta “mentalidade dub” as pessoas estejam
deixando de refletir a sua realidade. O cosmopolitismo do dub parece ser comum
a boa parte da música eletrônica, certos locais são reconhecidos como pólos de
produção de certos estilos, contudo, a origem de um determinado produtor não
necessariamente atesta contra ou a favor da sua produção. Mas, um japonês
tocando samba ainda é visto com um tanto de estranheza.
A partir de uma visão mais rígida de tradição seria possível pensar o
Mauritsstadt Dub como o encontro de dois mundos contraditórios. Um marcado
pelo local, pelo acústico e pela continuidade. Outro, marcado pelo
cosmopolitismo, pelo elétrico e pelo corte; a música tradicional de Pernambuco e
o dub. A própria visão que os rastafáris tinham a respeito de si mesmos como
desterrados pode ter uma influência forte, no sentido em que eram
marginalizados na Jamaica e sentiam que aquele não era o seu lugar.
Exteriorizavam este sentimento através da música. Paradoxalmente, a Jamaica,
conhecida mundialmente por causa do reggae, que passou por um processo
semelhante ao ocorrido com outros gêneros já citados, ficou identificado a uma
determinada nação. Contudo, uma diferença deve ser considerada, os sound
systems e estúdios já estavam muito bem estabelecidos na ilha desde muito cedo,
fazendo com que o reggae já surgisse possuindo uma linguagem muito fácil de
ser assimilada por jovens ouvintes de rock e outras manifestações eletrificadas.
Um romantismo ao melhor estilo de Rousseau muito presente no folclorismo
parece resistir na forma como se pensa o tradicional. Existe uma idéia de que o
músico tradicional é supostamente inocente, pobre, deseducado. Indo para o
final do século XIX podemos encontrar com o desenvolvimento do folclorismo o
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início da sistematização destas idéias que ainda norteiam políticas públicas,
jornalistas, etc. Para Renato Ortiz, encontramos no seguinte trecho de Andrew
Lang, mais ou menos uma síntese do que seria o objeto desta disciplina:
“Propriamente falando, o folclore concerne as lendas, costumes, crenças do povo,
das classes que foram menos alteradas pela educação e que participam menos do
progresso. Mas o estudo do folclore logo mostra que essas classes não progressivas
retêm várias crenças e maneiras dos selvagens” (LANG APUD ORTIZ, p. 33).

Lang fala em “classes não progressivas”. Para Siba, por exemplo, algumas pessoas
por serem identificadas com esta origem popular já encontram um limite em sua
atuação artística. Em sua comparação de Mestre Salustiano com Antonio
Nóbrega (ver QUADRO 2) isto aparece de maneira clara.
Entretanto, o problema não é apenas conceitual, aspecto que dentro de uma
abordagem relacional, pouco sentido faz ser separado da prática. Para Tim
Ingold, as palavras podem ser pensadas como instrumentos de percepção e
também como ferramentas: “Both conduct a skilled and sensuous engagement
with the environment that is sharpened and enriched through previous
experience” (INGOLD, 2008, p.147). Neste sentido, alguns artistas tradicionais
conseguem se utilizar destas ferramentas conceituais a seu favor. Mas, até que
ponto eles podem mudar sem deixar de serem considerados tradicionais,
depende do que se entende por tradição naquele local. Assim como, de uma
relação com o que “outros” entrando em contato com aquela comunidade
entendem por tradição. Estes “outros” podem ser agentes do governo, turistas,
produtores locais, internacionais, jornalistas, em suma, pessoas atraídas por
algum motivo. Isso nos muitos lugares onde termos como tradição e
autenticidade já se tornaram nativos.
Muitas vezes, os traços étnicos são de grande importância no sentido de marcar
determinados artistas como pertencendo a uma “origem popular”. Contudo, ser
identificado como um artista de “origem popular” traz também uma série de
expectativas. O quanto ele pode frustrar, jogar com, ou aceitar estas expectativas
é algo que depende muito da trajetória do artista, da educação, dos recursos por
ele mobilizados ou colocados a sua disposição, etc. Assim, essa noção de “classes
não-progressivas” parece até hoje estar atrelada a estas pessoas que fazem
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reconhecidamente música popular, tradicional, regional, etc. Não é difícil
perceber o ciclo vicioso que pode se formar a partir daí, quando o mercado
consumidor passa a esperar certos comportamentos e o próprio governo passa a
atuar com base nestas concepções para realizar política pública.
3.6 Dub e a transição para o dancehall
A música vem atrelada a questões políticas muito importantes, envolvendo
agentes dos mais diversos. A própria constituição dos Estados nacionais se
relacionou com a constituição de muitos gêneros, que passaram a ser pensados
como representativos de certas nacionalidades (OCHOA, 2003). E, também, de
identidades locais e regionais, muitas vezes se posicionando defensivamente em
relação à institucionalização em curso, como coloca Albuquerque Jr. em relação
ao nordeste (ALBUQUERQUE JR., 2006).
Em 1972, através do partido PNP (People’s National Party), Michael Manley
conseguiu o poder na Jamaica com uma plataforma socialista moderada. Ele se
aproximou dos Rastas e dos fãs de reggae em geral. Esta foi a época de ouro do
reggae: “The ‘70s were the heyday of roots reggae, with Marley, Jimmy Cliff, Peter
Tosh, Toots and The Maytals, and other groups enjoying healthy local and foreign
record sales and international stardom” (MANUEL, 2006, p. 197).
Contudo, no começo da década de oitenta as coisas mudaram. Depois de eleições
violentas, marcadas por sangrentos conflitos entre as partes, Edward Seaga
consegue o poder com o JLP (Jamaican Labor Party), alinhado aos EUA e
oposição ao PNP. Simultaneamente, Margareth Tatcher e Ronald Reagan eram
eleitos, marcando uma forte virada para a direita na Inglaterra e nos EUA. Ao
mesmo tempo, Bob Marley morria de câncer em 1981 e Lee Perry queimava seu
estúdio em 1979, King Tubby seria assassinado em 1989. O reggae roots declina
na Jamaica e em seu lugar surge o dancehall: digital, marcado por letras de
conteúdo sexual, muitas vezes sexista, armas e violência. Entretanto, esta música
não emergia do nada, mas era um desenvolvimento a partir da cultura do sound
system, onde os deejays eram extremamente importantes (MANUEL, 2006).
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Como colocado por Peter Manuel:
“The stylistic differences between reggae and dancehall (...) are so pronounced that it
seems odd that they both are refered to as ‘reggae’. (...) Even the language of the two
difered: much classical reggae used standard English, often with biblical flavour, while
dancehall reveled in the expressive Power of Jamaican Patois / patwa, often delivered
in high speed, and if Yankees or local uptown elites had trouble following it, then to
bad for them. Moreover, much roots reggae generally used conventional ‘song’ format,
with original compositions with flowing melodies, changing chord progressions, and
verses and refrains. Dancehall, by contrast typically features the deejay intoning
verses in what is often a short, repetitive tune superimposed over a ‘riddim’, which
generally consists of a repeated, and often digitally generated and reproduced,
ostinato”. (MANUEL, 2006, p. 200)

Esta citação nos faz compreender bem a importância do dub nesta transição para
o dancehall. As versions já eram feitas durante a década de 1970 e representavam
exatamente uma desconstrução do formato convencional de canção típico do
roots reggae. Eram experimentos pioneiros no sentido de limpar a cena para o
deejay atuar, a estrela do dancehall. Como coloca Steve Barrow: “Dub created the
opening for the DJ. And the DJ took over” (Dub Echoes).
3.7 Traduzindo o roots
No álbum Maurtisstadt Dub, um dos lados, com as versões originais, chama-se
“roots”, o outro é o lado “dub”, no lugar do roots reggae entra a “música
tradicional de Pernambuco”. Primeiramente, trata-se de uma proposta onde o
dub é algo diferente do que é na Jamaica nos termos da sua produção. Lá, o dub
estava muito associado ao eixo estúdio-sound system. Tanto que como coloca
Veal, a importância do dub não deve ser compreendida a partir da popularidade,
e, sim, a partir de suas inovações estilísticas, determinantes para o rumo tomado
pela música local. Como coloca Veal: “By its very nature and setting, [dub] was a
creation of producers and engineers, with it’s primary market being sound system
operators and reggae record collectors, as opposed to general public, among whom
it was a highly especialized taste” (VEAL, 2007, p. 189).
Pretendo pensar o dub como uma tradução, o Mauritsstadt Dub, por exemplo,
pode traduzir aquela música local para outras pessoas mais acostumadas com o
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que a música se transformou nos últimos anos. Esta idéia aparece nas entrevistas
feitas com produtores que participaram do álbum. O dub poderia aproximar
aquelas canções de uma sensibilidade mais atual.
Como coloca Manuela Cunha ao tratar do processo de tradução realizado pelos
xamãs Ashaninka, traduzir não significa “guardar o novo em velhas gavetas”, a
ênfase não está na “ordenação”, mas, no “remanejamento”. Esta última palavra é
bastante significativa no caso do dub, que passa exatamente pelo remanejamento
de elementos, sem importar-se com uma fidelidade à ordem inicial. Assim, à
semelhança do afirmado por Cunha a respeito do xamã, o produtor de dub não é
um nomoteta, mas sim o seu oposto. Não visa estabelecer regras e
ordenamentos, mas sim, rearrumá-los de maneira a criar uma multiplicidade de
conexões, que ao invés de enfraquecer o sentido, o enriquecem. Como coloca
Cunha a respeito do xamã, afirmação que pode ser feita também em referência
ao produtor de dub: “O trabalho do xamã (...) é essa tentativa de reconstrução do
sentido, de estabelecer relações, de encontrar íntimas ligações” (CUNHA,
Manuela, 1998, p. 13).
Vejamos o seguinte trecho de Seligmann-Silva: “ele (Walter Benjamin)
transforma o topos da tradução livre; como atividade não submissa/escrava, ou
seja, ele liberta esse topos da cadeia de polaridades e hierarquias
senhor/escravo, original/cópia, fidelidade/liberdade, à que ele sempre aparecia
vinculado – a tradução é vista antes de tudo agora como uma forma e não como
um modo de representação” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 28). Ainda segundo o
mesmo autor, no que concerne à tradução: “o que menos permite ao ‘sentido’, à
‘mensagem’ passar é o que torna mais visível; ao menos dentro da visibilidade
que importa a Benjamin, a saber, aquela que implica na revelação da diferença e
da complementaridade das línguas” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 29). Ainda
sobr o conceito de tradução, utilizando as palavras de Cunha, que até parecia ter
em mente o dub no momento de sua escrita: “A boa tradução é (...) aquela que é
capaz de apreender os pontos de ressonância, de fazer com que a intentio em
uma língua reverbere em outra” (CUNHA, Manuela, 1998, p. 13).
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No caso do Mauritsstadt Dub, as técnicas utilizadas foram muitas, do Game Boy
de Kassin, aos periféricos de Buguinha Dub; batidas eletrônicas foram
adicionadas a algumas faixas; os instrumentos recortados e colados em ordens
diversas. Em suma: as músicas originais foram reconstruídas, assim como,
traduzidas. A tradução não necessariamente deve passar o sentido de maneira
perfeita e fiel, e isso é comum tanto ao pensamento de Benjamin quanto ao de
Latour. Exatamente ao barrar o sentido, permite a visibilidade, ou seja, revela a
alteridade. A própria proposta de sociologia das associações de Latour se torna
mais clara através da idéia de tradução: “I can now state the aim of this sociology
of associations more precisely: there is no society, no social realm, and no social
ties, but there exist translations between mediators that may generate traceable
associations” (LATOUR, 2007, p. 108).
No caso do dub, o sentido é literalmente barrado, tornado turvo através de
efeitos, ou cortado e picotado. E ao fazê-lo permite à diferença mostrar-se.
Alguns dos artistas que fizeram remixes no álbum Mauritsstadt já realizavam
esta mediação entre uma música mais acústica e tida como mais tradicional, para
uma musicalidade mais próxima do rock e da música eletrônica. O Manguebeat
realizava isso, e boa parte daqueles que participam deste álbum eram ligados ao
Mangue.
O primeiro disco da Nação Zumbi, da Lama ao Caos, terminava com uma faixa
chamada Coco Dub (Afrociberdelia), a palavra entre parênteses correspondia ao
nome do próximo cd da banda. Como coloca Herom Vargas, em seu livro
“Hibridismos musicais de Chico Science e Nação Zumbi” a respeito do disco Da
Lama ao Caos: “Se o disco iniciou-se com uma chamada sobre a modernização do
passado e a revolução político musical, ele termina com a faixa psicodélica Coco
Dub (Afrociberdelia), de Chico Science. Sobre uma batida básica de coco (mais
parecida com um baião) e as síncopes dos tambores, uma série de sons de
guitarra com efeitos do pedal delay, samplers de várias fontes com ecos e
reverberações constroem uma colagem psicodélica de informações sonoras e
conceituais com quase sete minutos de duração. Essas sonoridades lisérgicas e
extáticas são o que caracteriza o dub, forma de música essencialmente de
estúdio, criada na Jamaica a partir de versões eletrônicas de frases de baixo e
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bateria, cheias de efeitos e motivadas por uma espécie de transe sonoro”
(VARGAS, 2007, p. 151).
Tanto Herom Vargas como Wallis e Malm apresentam esta noção do dub como
uma música de estúdio. No entanto, neste caso, para compreendê-lo deve-se
atentar para sua circulação, enquanto atua como mediador. Como coloca Peter
Manuel: “Though produced in studio, dub was meant to be heard ‘live’ in the soundsystem dance, where dancers and listeners would revel in the surrealistic
desconstruction of familiar songs, now presented as perpetually mutating rhythm
tracks conceived and ideally consumed under the spiritually medicinal effect of
ganja” (MANUEL, 2006, p. 198).
Este foco no dub como uma produção de estúdio me parece relacionar-se com as
formas de escuta pelas quais o dub foi consumido em outros lugares do mundo.
Com a atenção nos efeitos psicodélicos de uma base instrumental, esquecendo
que na Jamaica sua produção estava diretamente relacionada com a interação na
pista de dança com os DJs e toasters. Em outras apropriações o dub aparece de
maneira distinta e realizando traduções distintas. Contudo, na Jamaica, o dub
circulava através de dub plates que eram vendidos para os sound systems, o
mercado era pequeno e restrito.
A gravação, a possibilidade de se consumir uma música como se fosse um
produto acabado e descontextualizado gera para José Jorge Carvalho a
possibilidade de “crises nos códigos de sensibilidade inter-culturais”, onde:
“o ouvinte o apreende apenas como um produto acabado e não como um processo,
social e cultural, que se desenvolve, na verdade, como um inter-texto, a realidade
sonora funcionando apenas como uma abstração analítica a posteriori”
(CARVALHO, 1999, p. 4)

Acho interessante pensar na crise como uma ocasião propícia à mudança. O dub
foi escutado em muitos lugares, principalmente na Europa, como um gênero de
música feita em estúdio. Muitas vezes, este ouvinte tem uma experiência
bastante distante daquela vivida por jamaicanos ao escutarem este som. Já que
esta música era feita na Jamaica como uma base para a atuação de DJs, não para
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ser escutada em casa de maneira relaxada e contemplativa. Por isso, os dub
plates mal eram vendidos para o público em geral.
O argumento de José Jorge Carvalho (1999) passa pelo caráter estéril do
encontro entre “estilos musicais tradicionais” e os “objetos estéticos midiáticos”,
mas, parece se aplicar bem à forma como o dub foi escutado por europeus.
Mesmo já circulando em forma de um produto, uma gravação, o dub acabou
sendo apreendido através de uma escuta distinta, como um gênero, uma música
feita por produtores em estúdios. Mas, essa outra escuta permitiu com que o dub
na Europa fosse assimilado através da ênfase nos processos de transformação
possibilitados por equipamentos de estúdio.
José Jorge passa pelo equalizador, pela amplificação e pelas reverberações e ecos,
associando esses recursos tecnológicos ao que ele chama de “estética musical
contemporânea”. Ele enfatiza a tendência homogeneizante e até ilumunista
advinda do padrão de equalização proposto pelas grandes multi-nacionais do
disco. Entretanto, ao invés de querer me concentrar nas histórias de
homogeneização e padronização advindos do uso da tecnologia, pretendo,
através do conceito de técnica, considerar estes recursos que José Jorge Carvalho
parece entender a partir de um uso mecanicista e repetitivo, de um ponto de
vista criativo. Estes recursos também podem ser entendidos como ferramentas,
da mesma maneira que as palavras, citando Ingold: “Words, in this sense, are
instruments of perception much as tools are instruments of action” (INGOLD, 2008,
p.146).
O dub traduz o reggae para uma nova sensibilidade musical insurgente, que se
tornou explícita com o dancehall. Houve um processo de mudança da canção
para a música com uma ênfase maior no ritmo, nos componentes graves e na
repetição; houve também uma opção mais minimalista do ponto de vista
harmônico.
3.9 Questão geracional
O álbum Da lama ao caos começava com a seguinte frase: “Modernizar o passado
é uma evolução musical”. A relação da cena Mangue com o tradicional era
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bastante distinta daquela de grandes regionalistas como Ariano Suassuna. Para
os mangueboys, qualquer coisa poderia ser captada pelas antenas parabólicas
enfiadas na areia e fertilizadas através de mediações diversas e hibridismos com
músicas locais. O álbum Mauritsstadt se aproxima desta postura da cena Mangue
em relação ao tradicional. Isto aparece de maneira clara nos seguintes trechos
extraídos de entrevistas feitas com Siba e Rodrigo Brandão, responsáveis por
escrever as introduções presentes na capa para os discos roots e dub do álbum:
A pessoa tem um gosto formado já por um tipo de sonoridade, de processo. E
muitas vezes as pessoas não fazem o exercício de separar o processo em si do estilo
aonde ele acontece, no caso a música jamaicana e tal. E o processo em si, no caso o
dub, ele se tornou algo muito comum na música pop hoje. Então acaba que você cria
um tipo de música pra esse tipo de sonoridade. E quando você junta os dois, acaba
que você cria a possibilidade de despertar um outro tipo de sensibilidade, pra um
outro tipo de música. (Siba)

É importante a história de colocar os sons originais. Justamente nessa. Ah Beleza!
Você gostou disso? Então conheça o original também. Também é legal. É outro jeito,
mas também é classe. Acho que tem a ver isso. Ao mesmo tempo o oposto também.
O pessoal mais tradicionalista. Pô que legal! Uma coletânea. Resgataram. Gravaram.
Levaram para estúdio alguns dos bastiões da música regional. E aí esses caras
também têm a oportunidade de sacar a influência destes trabalhos na geração atual.
Acho que quando existe sintonia, cor, pele, idade, condição social, background, tudo
isso se torna não irrelevante, mas menos importante. (Rodrigo Brandão)

Siba reconhece a possibilidade do álbum despertar pessoas para uma outra
sensibilidade, mas, também, apresenta reservas em relação ao projeto. Ao ser
perguntado se ele achava que aquela era uma boa proposta, ele respondeu o
seguinte:
Eu acho que representou um momento. Representa um momento onde de certa
forma essa possibilidade, dessas outras matrizes sonoras de alguma forma
fertilizarem esse jeito de ouvir música que tem a ver o dub, esse tipo de mixagem.
Isso aconteceu em vários lugares do mundo, até hoje tem muito isso também. É um
tipo de junção de duas coisas que eu acho que fala mais de um momento em si do
que propriamente o resultado. Não modifica o mundo, não propõe necessariamente
nada de novo.
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Já Rodrigo Brandão pareceu bem mais entusiasmado em relação ao que
propunha o álbum:
Eu acho que tem a ver necessariamente com o lance de... a coisa do Chico Science
partiu muito disso né? De você pegar uma tradição e você trazer aquela tradição pra
uma geração nova, de uma maneira reconfigurada, que é o que a gente tá falando
até agora, de maneira que a linguagem fica mais próxima. E o trabalho da Nação, e
outros trabalhos do pessoal da Nação, até hoje reverberam esse fundamento,
porque era importante mesmo né cara? Que é a coisa do passado presente futuro,
tudo ao mesmo tempo agora. Aí é essa fita. Tanto a onda de fazer os tradicionalistas
enxergarem o valor da geração atual, quanto de fazer essa música que é antiga, e é
maravilhosa e é riquíssima em melodia, em ritmo, chegar na mulecada atual.

Não faço referência aqui da tradução de uma música “antiga” e “ultrapassada”
para uma “nova geração”, com uma nova sensibilidade. A idéia de geração pode
melhor ser entendida como um processo contínuo, como proposto por Ingold. As
pessoas simplesmente são continuamente geradas, não existem sucessivas
gerações de pessoas, ligadas por linhas de descendência. Neste sentido, fazendo a
já aludida distinção entre “modelo genealógico” e “modelo relacional”:
“According to genealogical model, every person is a substantive entity, whose
particular make-up is function of biogenetic and cultural specifications received
from predecessors, prior to it’s involvement with other entities of like or unlike
kinds. By contrast, the relational model situates the person in the life-world from
the very start, as a lócus of self-organizing activity: not a generated entity but a site
where generation is going on” (INGOLD, 2008, p. 142).

Assim, a música mudou, a sensibilidade musical se alterou, mas isso não se deve
ao fato das gerações serem diferentes, uma coisa não é separada da outra. As
pessoas vão entrando em contato com experiências diversas ao longo de suas
vidas, criando novas musicalidades, misturando coisas distintas. As ferramentas
criadas revelam novas potencialidades - a possibilidade de se gravar em dois
canais permitiu o surgimento do dub, por exemplo. Contudo, não se trata de um
processo linear de desenvolvimento. Um rack de delay pode ser recuperado
depois de anos de ostracismo com o objetivo de se produzir um resultado
vintage, por exemplo. Ou seja, mimetizar o som de uma outra época.
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O remix surgia na Jamaica em parte como uma demanda contínua dos sound
systems por mais músicas. Os produtores realizavam estas remixagens e versões
com outros cantores e instrumentais com o objetivo de manter a fonte de
novidades. Mas, curiosamente, permite com que esses padrões permaneçam
vivos durante muito tempo. Veja o caso dessa música narrado por Dennis Bovell:
“Something like... Alton Ellis tune, “I’ still in Love with you”. This tune was a hit in
the sixties. Alton Ellis: “I’m still in Love with you”. Ok, good. You say: “ok, it was a hit
in the sixties”. Than, it was a hit in the 70’s, Althea and Donna. Did “Uptown top
ranking”, with the same rhythm track. You think: “ok, it’s been a hit twice in ten
years, it will never happen again. Oh yeah? Sean Paul comes and rides it in the
2000s! Right? So it’s a hit again.” (Dub Echoes)

E este não é um caso solitário, o Stalag, por exemplo, é um riddim utilizado desde
a década de 1970, e posso rapidamente me lembrar de versões muito diferentes
dele, feitas em momentos muito distintos. Foi gravada por Sister Nancy, na
canção Bam Bam, durante a década de 1980, versão considerada um clássico do
reggae. Foi utilizado por um dos primeiros grupos de hip-hop, Public Enemy, na
faixa Don’t Believe the Hype. Também utilizada pelo grupo de rock americano
311, durante a década de 1990. Além de ter sido utilizada infinitamente na
própria Jamaica. Assim como este riddim existem muito outros que permanecem
ao longo do tempo, sendo regravados indefinidas vezes. Como coloca Peter
Manuel: “The reuse of riddims, indeed, had begun in the 1960s, as producers found
they could remix old materials from their vaults to provide backing for new
releases” (MANUEL, 2006, p. 2001).
Através da compreensão do que se modificou ao longo do processo é possível se
conscientizar das características dos textos envolvidos. Assim, a relação entre
materialidade e performance pode ser mediada através de diversas formas.
Ingold examina a história da escrita, inserindo-a dentro de uma perspectiva mais
ampla do estudo das linhas. Ele foca a transição de um período no qual a leitura e
a escrita estavam mais impregnadas da habilidade e de um envolvimento
corporal. O texto era entendido como um espaço a ser tecido, habitado e
explorado e não como algo acabado e pronto, uma obra de arte, noção surgida
com a modernidade tanto na literatura quanto na música. A relação entre a
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forma e a performance não se dá apenas através da partitura. O dub plate, por
exemplo, é uma das formas como a música circula na Jamaica, tendo um papel
importante na constituição da cultura musical desta ilha. O dub plate não deve
ser visto como um mero formato adequado à circulação comercial daquela
música, sem nenhuma relação com a criação musical em si.
A recepção de uma música passa necessariamente pelos locais de recepção desta
criação. Através de quais formas? Em quais equipamentos? Na presença de quais
pessoas? Nenhuma destas dimensões deve ser relegada para um segundo plano.
Aqueles envolvidos com o dub dão um grande valor aos sub-graves, assim, a
música já é criada de maneira a realçar estas frequências. Contudo, não são todas
as caixas que são capazes de emiti-las, assim, escutar esta música em um
equipamento de som adequado àquela intenção inicial proporciona uma
determinada experiência; em um certo sentido, uma experiência considerada
mais adequada. Já outras formas de apresentação consideram a mera
amplificação já uma distorção, algo indesejável. Há também diferenças por parte
de quem ouve a música, diferentes formas de relacionar-se com os sons
dependendo da história pessoal da pessoa, de sua inserção em diferentes grupos
e do envolvimento com experiências musicais.
Ao ser retirado de seu lugar dentro do eixo estúdio-sound system ele foi escutado
por outros ouvidos, uma vez que os próprios jamaicanos não compreendiam o
dub como um “estilo” à parte. Essa palavra era usada fazendo referência aos dub
plates e às dub versions, que eram utilizados nos sound systems. Contudo, estas
versões sem voz, que possuíam uma determinada função dentro dos sound
systems foram absorvidas de outras formas na Europa. Lá o dub passou a ser
recebido por outro padrão de escuta, mais contemplativo e menos ritualístico,
ainda que os sound systems tenham se proliferado também na Europa,
principalmente na Inglaterra. Os efeitos, a atmosfera psicodélica, o timbre,
ganhavam agora o primeiro plano, enquanto na Jamaica o DJ tomava a cena em
sua execução para a dança.
Pensar o significado do que é o “tradicional” pode nos ajudar a entender o dub,
pois esta palavra está muito associada a práticas onde este dilema mudança e
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permanência aparecem de maneira mais forte. É, também, no âmbito destas
práticas consideradas tradicionais que a noção de gênero desenvolveu-se de
maneira mais rígida. A partir deste extremo do que seria entendido por gêneros
como o samba, o tango, a salsa, que passaram por processos de homogeneização
e criolização no sentido de representar nações, povos (OCHOA, 2003) podemos
compreender melhor sua inadequação para pensar o dub.
O gênero é um conceito que parte de um conjunto estipulado de características, e
foca-se na permanência das formas. Além disso, como coloca Ana Maria Ochoa:
“La idéia de clasification está estrechamente asociada al pensamiento sobre los
gênero artísticos derivado em parte del proyecto clasificatorio biológico a nível global
en el siglo XIX y la idéia de homogeneización que acompañó el desarollo histórico del
estado-nación” (OCHOA, 2003, p. 83)

Como enfatiza Ochoa as críticas ao conceito de gênero são numerosas. Contudo, a
consolidação de certas musicalidades em gêneros foi algo muito marcante em
diversos universos, não sendo o caso do dub. Ele pode ser melhor pensado
através de verbos do que de adjetivos. O mais importante é verificar o que ele
modifica, não o que ele é.
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QUADRO 3 – Poética Dub
Rodrigo Brandão
Qual é a sua profissão?
A minha profissão é vagabundo profissional. Brincadeira... Não. Assim, é... Eu me considero um
MC, mas no sentido de colocar letra e poesia... É... Serem minha porta de entrada pra música. Eu
acho que música é a coisa mais linda que tem no mundo. Assim, sem ficar com xaveco gospel ou
coisa do tipo. Nada a ver, muito pelo contrário. Mas é tipo assim, música é Deus, é Deus no
mundo. É o som, você não consegue pegar ele, mas ao mesmo tempo o troço muda a vida de todo
mundo. Pra mim é tipo isso, eu me considero um escritor rítmico. Acho que essa é a parada. Se for
pra definir definir mesmo é mais fácil falar que é MC.
Fala um pouco dessa parada de afro-futurismo. Eu tava lendo no CD de vocês tem uma
citação, vocês falam disso. E tem tudo a ver com dub, eu acho.
Total! Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi o San Ra falando isso: “Space is the
Place”. O espaço é o lugar, porque na terra não tem espaço pra gente. É meio que essa a idéia. E
toda essa onda, de você pegar a coisa tribal e olha com óculos digital, entre aspas, é uma parada
que faz muito sentido desde sempre né cara? Até é coisa que já está inscrita há muito tempo, não
sei se você tá ligado, um cara chamado William Gibson? Autor de um romance chamado
Neuromancer, ele é considerado o pai do cyberpunk, por assim dizer. Ele tem uma parte do livro
que ele fala isso, uma das cenas é um cara chegando numa estação lunar, no que ele desce, o
ambiente era atmosférico, muita fumaça e uns rastas, com roupa espacial, ouvindo dub e
concertando nave. Eu acho que essa cena, ela é fantástica nesse sentido assim né? Ela é uma foto
do que realmente é isso, é a coisa de você se aprofundar cada vez mais no foundation por assim
dizer, os ritmos africanos mais tradicionais, mas você botar aquilo num contexto mais espacial,
mais a frente que seu olho conseguir enxergar e seu ouvido conseguir escutar.
No começo me parece que o rastafarianismo tinha muito essa coisa da volta à África, do panafricanismo. Com os governos Margareth Tatcher e Reagan, a política na Jamaica também
ficou bastante conservadora, e parece que o dub reflete um pouco esse momento um pouco
de falta de esperança no qual o pan-africanismo parecia estar perdendo apelo. Se perdeu um
pouco a inocência, e aí entra um pouco o que você falou, o espaço é o lugar porque não há
lugar aqui na Terra.
Aqui não tem né?
Agora é só espaço mesmo.
É o único lugar que sobrou né? Acho que tem a ver com essa onda também, não acho que seja um
paralelo muito profundo. Mas de maneira rasa, você pode colocar, entre aspas, o rastas como os
hippies. A coisa tanto da filosofia e tal. Mas quando chegou o lance do dancehall, que era
justamente quando o digital invadiu, o minimalismo começou a tomar conta. Começou a se
assumir a realidade violenta em que se vive. A história do roots, do rastafarianismo, aquela
história de volta a África, chegou uma hora que ficou evidente que da mesma forma que os
hippies quererem viver em comunidades fora da cidade, era algo pouco palpável dentro da
realidade. Pelo menos pra uma maioria, entende?

Lucas Santtana
E neste ultimo cd (Sem Nostalgia) o dub aparece também?
O dub aparece em algumas faixas. Mas, neste último, eu tomei o cuidado de que fosse o menos
dub de todos. Porque também eu não gosto muito desse negócio. É... é... “E aí o disco novo é
dub?”. Sabe? Já vira o cara do dub, e aí eu não gosto muito dessa parada sabe? Aí eu fiz esse disco
e segurei mesmo o lance do dub. Sabe? E até mesmo uma maneira de educar as pessoas que o
dub trabalha muito com ambiência. Com eco, reverb, tudo isso são ambiências. O nome disso é
ambiente. E ambiente também é muitas outras coisas. O que você está ouvindo agora por trás da
nossa fala é ambiente. Entendeu? Não tem reverb, mas é ambiente. Se você tirar o que está atrás
agora, muda totalmente a minha fala. Então, também educar as pessoas neste sentido. Ambientes
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são várias coisas. Não é só eco e delay.
Então você acha que o dub é mais uma coisa de lidar com ambientes, do que só sair
aplicando reverb e delay?
Também...
Que é o mais manjado né?
O que caracteriza, não um bom dub, ou um dub ruim. Mas, o que faz a diferença na história da
discografia jamaicana, deste som jamaicano, é a ambiência da sala, e uma ambiência de um efeito
quando o cara bota. Não é só o cara botar o eco. Buguinha mesmo me disse isso: ‘Neguinho acha
que dub é delay’. Sabe? E é reverb. Não é só isso, é como você vai botar o reverb naquela caixa,
para ela dar uma ambiência dentro da música, junto com o baixo, junto com o som da guitarra.
Você pega aquele reverb (paaaah), e aquela mola vai bater naquela caixa ali e reverberar naquele
ambiente ali. Então, você está construindo aquela música, aquela sonoridade, entendeu?

Buguinha Dub
Mas acontece muito de enquanto você está fazendo o mix ao vivo, você pensar que o take
saiu ruim, que você falhou em algum momento, mas na hora de ouvir perceber que era
aquilo mesmo que você queria?
O dub vem da falha. Rola isso quando você distorce um sinal. Mas, às vezes é erro de máquina, é
sinal, erro de máquina. Você tá no meio do negócio e dá um problema que não tem como salvar. O
ideal é ter as duas possibilidades já montadas. O que eu não tenho. Tem que montar toda vez que
eu vou fazer uma coisa analógica, eu paro faço umas quatro versões, escolho e ficam as outras lá.
Eu queria comprar uma mesa pra mim pra já deixar tudo plugado, pra ter as duas possibilidades.
Eu quero as duas possibilidades, o rolo já entrando no digital. Dou play no rolo já ta lá no
analógico, se quiser eu transcrevo pra cá pra dentro e brinco aqui (apontando para o
computador) depois. Ter as duas possibilidades. Porque daí vai dar vibe. Tendo a captação
também analógica, aí são até bem vindas as estouradas. Aqui não, a distorção faz... (imitando um
som desagradável de distorção digital).
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4. DUB como linguagem ou linguagem como DUB
Three monkeys sittin' under a coconut tree
Discussing things as they are set to be
Said one to the others
Now listen you two
There's a strange rumor that can't be true
They say man was descended from our noble race
But the very idea is a big disgrace
No monkey ever deserted his wife
Or her baby to ruin their lives
YEAH, the monkey's drift is mine.
Educated fools they have ruined di world
And start make it hard for both di boys and di girls
Dem steal all the Africans diamonds and pearls
And start bank it up inna federal reserves
And then Rasta fuck it up and insight riot
Warn dem fi cool and we did warn dem fi quiet
Now dem hear the kick drum di snare and di hi hat
Load up dem belly with some copper shot diet.
- Damien Marley

4.1 Linguagem e música
Para Tim Ingold, uma ferramenta pode ser utilizada da mesma maneira que uma
palavra, assim como deve ser compreendida dentro de um contexto relacional de
pessoas, objetos e ambiente. O mesmo que acontece com a palavra linguagem,
acontece também com as palavras, tecnologia e inteligência, que são muitas
vezes consideradas como sistemas a partir dos quais o uso das ferramentas e a
atividade criativa aparecem como meras “instanciações comportamentais”; Tim
Ingold trabalha contra esta noção. Em suas palavras: “Even in our own society, in
which this propositions form a part of received wisdom, they are not immediatly or
obviously borne out in experience” (INGOLD, 2008, p. 407).
A chamada virada lingüística nas Ciências Sociais produziu uma concentração na
interpretação, na polissemia e no caráter convencional e arbitrário da relação
icônica entre conceito e mundo exterior. Contradizendo a lingüística saussuriana,
Tim Ingold afirma: “To me it may seem that a quality of hardness is presented in
the very utterance of the word ‘hard’, just as it is presented in a passage of music
played staccato” (INGOLD, 2008, p. 409). Ingold procura partir da relação entre
os falantes e seu ambiente, assim como da continuidade entre ambos, não de um
conjunto estabelecido de normas e relações como se entende através da palavra
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linguagem. Ainda que ele reconheça a influência destas regras sistematizadas por
linguistas no desenvolvimento de como a comunicação acontece cotidianamente.
Tim Ingold em seu livro intitulado Lines busca trabalhar a relação e a distinção
entre fala e canção. Para aqueles acostumados com a tradição ocidental, a
distinção se estabelece no eixo entre linguagem e música. A música é capaz de
evocar sentimentos, e ao elaborarmos em cima do significado dela, a eles
recorremos. Já no que diz respeito à linguagem, quando escutamos uma fala
atentamos para os significados que estes sons são capazes de revelar.
No entano, como coloca Ingold, as coisas nem sempre foram assim. Para Platão e
seus contemporâneos a música era essencialmente verbal. Assim como no
período medieval, quando, como coloca Lydia Goehr, a música de igreja era
cantada em um estilo declamatório que dava prioridade à palavra. Esta visão
permaneceu durante a renascença, entretanto, é estranha a sensibilidade
moderna.
Para Saussure, por exemplo, o som é secundário. Na linguagem não há sons, mas
imagens do som. Enquanto a sonoridade em si é um fenômeno físico, as imagens
são psicológicas. Para Ingold, o argumento de Saussure implica no fato de que ao
ser incorporada na música, a palavra deixa de pertencer à linguagem. Em uma
reversão da concepção clássica e medieval, a música moderna enfatiza o
instrumental em detrimento do vocal. Ingold, então, coloca a seguinte questão:
como a musicalidade essencial da canção foi retirada do âmbito verbal e
transferida para componentes não verbais, como a harmonia, a melodia e o
ritmo?
Ingold apresenta a crítica de Walter Ong à Saussure. A separação entre palavra e
som estipulada por Saussure parte do fato dele viver em uma sociedade letrada,
onde a palavra tem uma presença física marcante através da escrita. Para
pessoas vivendo em um mundo que Ong chama de ‘oralidade primária’ as
palavras não teriam uma existência separada dos sons.
Contudo, Ingold irá contestar o argumento de Ong. Uma vez que para ele não foi
o advento da escrita que levou à separação entre palavras e música, mas sim o
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seu fim. Durante muito tempo a música foi uma arte basicamente verbal, logo, a
palavra escrita era uma forma de escrita musical. Hoje, a escrita nos parece algo
distinto da notação musical. Para Ingold, a história da escrita deve levar em
consideração também a notação musical, e como ambas vieram a se separar. Ele
apresenta algumas idéias que buscam dar conta desta separação com base na
noção de que a escrita seria um ato cognitivo de tomar os significados contidos
no texto, enquanto que a partitura forneceria instruções para a realização de
uma performance. No entanto, a própria idéia de uma obra musical fechada,
inscrita em um sistema de notação, surgiu apenas no final do século XVIII.
A contra argumentação de Ingold apresenta semelhanças com a suspeita e o
temor em relação à gravação e à reprodutibilidade técnica. Isto, em função de um
rompimento: aquele entre o gesto manual e a inscrição gráfica, no caso da
música, a inscrição do som. Nas palavras do autor, ao tratar da escrita:
“the outcome was the same: to split skilled handicraft into separate components of
‘imaginative’ design or composition and ‘merely’ technical execution, with the
consequent reduction of manual labor – whether of the printer, builder or mechanic
– to the implementation of pre-determined operational sequences that could just
well be done by machine” (INGOLD, 2008, p. 26).

No mesmo parágrafo em que se fala do rompimento entre o gesto manual e o de
inscrição gráfica, Ingold afirma que a impressão não é um processo de inscrição,
mas sim de impressão. Segundo ele, os gestos envolvidos no processo não são
revelados ao leitor. Da mesma forma que um mapa, o texto é apresentado como
um todo finalizado que não apresenta vestígios de sua elaboração. Pode-se
argumentar, no entanto, que na gravação musical a ruptura não é tão extrema,
uma vez que não estamos diante de um conjunto de dados que serão
simultaneamente colocados sobre uma superfície preparada para recebê-los,
como no caso da impressão.
Buscando esclarecer a mudança na relação com a palavra escrita ocorrida com a
modernidade, Tim Ingold lança mão de uma comparação entre o caminhante e o
navegador. Este último já possui a trajetória pensada de antemão, como o leitor
moderno que já se coloca frente a um livro visto como um todo acabado. Já o
leitor medieval, como alguém que segue uma trilha acompanhado por outros que
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por ali já passaram, busca marcas que indiquem a direção através da memória.
Uma vez que uma das funções da escrita era manter o diálogo através do tempo.
O navegador utiliza o mapa, e este, não revelaria em absoluto o processo de
elaboração necessário para a sua existência. Para Ingold, o mapa apareceria
como um trabalho acabado, não possuindo marcas daqueles que trabalharam em
sua concepção: “It bears no witness to the activity of those whose labours brought
it into being, appearing rather as a pre-composed artefact, a work. Language is
silenced” (INGOLD, 2007, p. 24).
O manuscrito apresenta de maneira evidente o trabalho daqueles que
trabalharam o texto. Contudo, o trabalho de se produzir um texto em uma
máquina de escrever, assim como em um computador é bastante distinto,
apresentando atividades manuais diferentes. Ingold reconhece isto, porém,
afirma que o destino final é sempre a página impressa: “Whatever gestures
involved in the process, whether manual or mechanical, they bear absolutely no
relation to the shapes of the graphic marks they serve to deliver” (INGOLD, 2007,
p. 26).
Devemos perceber a distância que marca as duas citações de Ingold, presentes
nos finais de cada um dos parágrafos anteriores. Uma coisa é afirmar que com o
surgimento da imprensa, e o consequente “fim da escrita”, estes gestos estejam
distanciados das marcas gráficas do texto, outra é afirmar que as conseqüências
do trabalho manual sejam totalmente suprimidas através do processo de
impressão. Não cabe aqui se alongar neste questionamento, no que diz respeito à
escrita, me limitarei a colocar questões: será que não podem existir diferenças
estilísticas entre uma dissertação escrita em uma máquina de escrever ou em um
computador que sejam fruto destes diferentes métodos de escrita? Será que os
processos manuais envolvidos em ambos os processos não possuem uma relação
com o resultado final do texto, ainda que este seja impresso?
Ingold, quando fala do advento da imprensa, apresenta semelhanças com o que
diz José Jorge de Carvalho a respeito da gravação, ao afirmar que esta seria
responsável por apresentar a música como um produto acabado, não permitindo
percebê-la como um processo cultural e social. No debate com Ong, Ingold acaba
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por concordar com o alvo da crítica em um ponto: na importância dada à
tecnologia em modificar a relação entre palavra e som. Não se trata de negar tal
importância, mas, recorrendo à distinção estabelecida pelo próprio Tim Ingold,
questionar se a imprensa deve sempre ser considerada como uma “máquina”,
indiferente à personalidade do autor. Será que não podemos considerá-la como
uma “ferramenta”, intrinsecamente ligada a uma afirmação de identidade, onde o
comportamento comunicativo é inseparável do comportamento técnico? A
gravação do som não poderia ser entendida da mesma maneira? De qualquer
forma, parece clara a importância de se relativizar a relação entre música e
linguagem.
4.2 Oralidade
Ingold acredita que as pessoas até o surgimento da imprensa, ao invés de
vivenciarem a linguagem de uma maneira diversa da nossa em função da falta de
familiaridade com a palavra escrita, como quer Walter Ong, elas na verdade
possuíam um entendimento distinto da própria atividade da leitura e da escrita.
Não olhavam para ver, e sim para escutar. Assim como a escrita é uma forma de
fala, a leitura é uma forma de escrita.
Esta última afirmação parece caber bem à dub poetry, contudo, a escrita neste
caso não é apenas uma forma de fala, mas uma forma de canto, de performance
musical e poética. Esta performance se torna assim, uma forma de escrita, um
bom exemplo é Jean Binta Breeze e sua escrita performática. Ela relata que sua
escrita é feita através de uma atuação, como no teatro. A poetisa relata que em
seu processo de composição ela escuta vozes: “If you ask me why I write, I´d say
it´s because I hear voices, and I find it really easy to do. It´s not just theater for me
in terms of performing what I´ve written. It´s also theater for me in terms of getting
into the role to write the voice in the first place”3. Ou seja, não é um texto sendo
interpretado, é um texto fruto de uma interpretação.
É importante aqui, lembrar da importância da oralidade na música jamaicana,
assim como no hip-hop. Podemos encontrar ênfase similar em quase toda música
pop, contudo, a prática dos remixes de separar a voz dos instrumentos de
3

Encontrado no site “57 productions”, < http://www.57productions.com/article_reader.php?id=8>.
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maneira que ambas pudessem ser recombinadas gerou um estilo e uma maneira
de lidar e gerenciar essas bases. Além disso, o toast de um DJ jamaicano, assim
como a rima de um rapper, não são passíveis de serem transpostas para uma
pauta musical. A melhor representação da música em um pedaço de papel seria
simplesmente a sua letra escrita. Muitas vezes, a própria base é bastante
repetitiva e pouco variada em termos harmônicos, rítmicos e melódicos, sendo
composta por loops de batidas. Estas características ensejam críticas de que estas
músicas seriam pobres, repetitivas e pouco complexas.
Acredito que a forma como Paul Zumthor pensa a poesia oral pode nos ser de
grande valia neste momento. Vejamos o que diz o autor:
“as convenções, regras e normas que regem a poesia oral abrangem, de um lado e de
outro do texto, sua circunstância, seu público, a pessoa que o transmite, seu objetivo
a curto prazo. Claro, isto pode ser dito também, de uma certa forma, da poesia
escrita; mas, tratando-se de oralidade, o conjunto desses termos refere-se a uma
função global, que não se saberia decompor em finalidades diversas, concorrentes
ou sucessivas. No uso popular do Nordeste brasileiro, a mesma palavra, cantoria,
designa a atividade poética em geral, as regras que ela se impõe e a performance”
(ZUMTHOR, 1997, p. 156).

Será que algo semelhante ao que Zumthor afirma a respeito da cantoria, não
poderia ser também afirmado sobre o sound system? O sound system se constitui
em um espaço público para a construção da língua inglesa, tanto na Jamaica,
quanto na Inglaterra, entre aqueles pertencentes à chamada “Black Britain”. E
isto, serve não apenas para o processo de constituição da linguagem, mas se
refere à própria construção da noção de nação entre estas pessoas. A forma
como uma língua se associa à maneira como as pessoas vivem o Estado-nação é
algo de extremo interesse para se pensar a dub poetry. Nas palavras de
Hitchcock:
“Black Britons do not just remember the countries of their past, they continually
reinvent them as a challenge to the nationhood they now confront. And, as Paul Gilroy
has noted, the focus of the alternative public spheres they create is musical. Nation
languages are sound systems”. (HITCHCOCK, 1993)

90

Assim, ainda que o tema de uma determinada composição não seja nenhuma
realidade cotidiana ou algo de relevância imediata para a comunidade, o local é
sempre presente e revelado através da voz. É bastante claro, por exemplo, o
quanto ao longo dos diversos estilos da música jamaicana desde o roots reggae
até o dancehall de hoje, houve um exagero no sentido de realçar e exagerar o que
se conhece como patois. É cada vez mais difícil para um não jamaicano, e talvez
até para muitos jamaicanos não familiarizados com esta maneira de falar,
entender as produções mais recentes tocadas nos sound systems (STOLZOFF,
2000).
Contudo, esta não é uma particularidade da música jamaicana. Uma série de
outras manifestações, como o funk carioca, o tecnobrega paraense, a cumbia, o
reggaeton, o hip hop, etc, estabelecem esta relação entre o local, o nacional e o
global. Em todos estes casos observamos um processo de globalização e
cruzamento de todos estes ritmos, sem que eles percam a referência local e sua
relação a uma determinada nação. Mas, não é apenas o ritmo da batida que conta,
mas também o ritmo da fala, da língua. Não apenas o ritmo composto pelo
rapper, DJ, ou embolador de coco, mas o ritmo criado relacionalmente a este
ritmo da linguagem. Vale muito o jogo com as distinções existentes dentro da
mesma língua, que dependendo de uma série de fatores recebem nomes como
“sotaque”, “patois” no caso do inglês falado Jamaica, rótulo rejeitado por
linguistas. No caso da música jamaicana, como separar linguagem e música?
4.3 A voz como instrumento
Bunny Lee, clássico produtor jamaicano, afirma que o dub teria surgido de um
acidente no qual o vinil foi prensado sem a faixa da voz. Contudo, este “mito
criador” se refere a um fenômeno que na época ainda não se entendia como
“dub”. O dub poderia se referir a movimentos do corpo ou a uma forma de rimar,
feito na expressão rub-a-dub; assim como, à forma como a músia seria
transportada, dub-plate. Não se referia, contudo, a um conjunto de práticas muito
bem definido. Abaixo coloco o relato de Bunny Lee no qual ele conta como teria
sido o tal acidente:
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“When dub started it wasn´t really ‘dub’. Tubys and myself was at Duke Reid’s studio one
evening, and [a sound system operator] by the name of Rudy [Redwood] from Spanish
Town was cutting some riddims, with vocal. And the engineer made a mistake and him
was going stop and Ruddy said, ‘No, man, make it run!´ And then the pure riddim run
because him didn´t put the voice. Ruddy said, ‘Now take another cut with the voice.” And
then, him take the cut with the voice.

[Ruddy] was playing the next Saturday and I happened to be in the dance. And they play
this tune, they play the riddim and the dance get so excited that them start to sing the
lyrics over the riddim part and them have to play it for about half an hour to an hour!
The Monday morning when I come back into town I say ‘Tubbs boy, that little mistake we
made, the people them love it!’ So Tubby say, ‘All right, we´ll try it.’ We try it with some
Slim Smith riddim like ‘Ain´t to proud to beg.’ And Tubbys start it with the voice and
[then] bring in the riddim. Then him play the singing, and them him play the complete
riddim without voice. We start a call the thing ‘version’. (VEAL, 2007, p. 52)

Parece existir uma tendência a descrever o dub como um processo no qual a voz
é removida ou fragmentada e modificada através de efeitos. Veal, por exemplo,
diz que a remoção da voz acrescentou um elemento de criatividade em algo
prosaico como prensar um disco, tornando-se uma das estratégias de
composição mais importantes do dub: “droping out vocal and instrumental parts”.
Esta é a principal estratégia do que Veal chama de estética da incompleição: as
mixagens dub retiram a ênfase dos elementos harmônicos mais tradicionais,
como a guitarra e o teclado, que alterados através de efeitos como reverb, delay,
filtros, servem como colorações, como “enfeites” da base, onde o baixo e a bateria
adquirem proeminência clara.

As experimentações com a colagem podem levar também ao efeito oposto ao que
foi dito a respeito da estética da incompleição: a estética da acumulação.
Cantores cantam em cima de vozes fragmentadas de outros cantores, presentes
em gravações anteriores, interagindo com a mensagem da voz original. Como no
seguinte exemplo dado por Veal, primeiramente apresento a letra em sua versão
original, uma canção de reggae, um hit de Tony Brevett em 1974 :
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Don’t get weary, little girl
Don’t get weary
You’re getting weary, little girl,
Don’t get weary
You pick yourself up from off the ground
For this is no time to lie around
If he says he love you, stick around
Why you gonna put him down?

Don’t get weary little girl
Don’t get weary
You’re getting weary, little girl,
Don’t get weary
A thousand times or more
You told me you really love him so
You want the whole wide world to know
That you’ll never let him GO
Don’t get weary

Tappa Zukie interfere na musica original através do “talk-over”, mudando a
mensagem original, claramente romântica, para uma exortação da fé na religião
Rastafári:

(Don’t get weary little girl
Don’t get weary...)
No, no, no!
(You’re getting weary little girl,
Don’t get weary...)
Seh! A sistah don’t get weary
I beg ya try a little theory
Sista don’t get weary
I beg ya try a little theory
For if ya Born as a natty then you mus’ be a natty
You grow up as a natty say you mus’ be a natty
A-natty, natty, natty, natty, natty...
A-natty, natty, natty, natty, natty...
A-natty dont eat fatty
(Thousand times or more...)
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O dub, assim como abre espaço para o “talk-over” do Dj, permite o
desenvolvimento também do que se denomina dub poetry, um estilo de poesia
cuja a base é o riddim. Comumente, os músicos utilizam o termo “base musical”
para referir-se ao conjunto da instrumentação ao desconsiderar a voz. Não é
qualquer conjunto de instrumentação, mas um conjunto que pressuponha a
existência da voz como virtualidade. E quando digo voz, neste caso, poderia
perfeitamente bem ser um instrumento melódico como um saxofone ou uma
flauta. E, quando digo que o dub forneceu a “base” para o que se denomina dub
poetry, não me refiro apenas à base musical.
A remoção da voz é algo importante, assim como o seu ressurgimento, na voz do
Dj ou na performance de um poeta. Como bem enfatiza Peter Hitchcock em seu
ensaio sobre Linton Kwesi Johnson (LKJ), um dos expoentes da dub poetry, o dub
não é apenas a base sem a voz, mas também a voz na ausência de uma base.
Como coloca Hitchcock:

“Dub itself describes the paradox of the poet´s voice and the absence of Jamaican
speech rhythms. Again, a confrontation with deconstruction's primary reflex might
seem in order (the word as the presence of an absent voice) but that only partially
explains the paradox at issue. (…) Dub reggae's very emphasis on production, on
mixing, is itself a challenge to the ideology of the artist as a performer or
originator (and is sometimes snubbed by reggae artists precisely because it
threatens or subverts their copy-rights). This feature emerges in many other forms
of popular music (for instance, rap, techno-punk, and rave), which all sample each
other with wild abandon, but often as much with the voice track as without. But if
dub reggae mixes out the vocals, dub poetry lays down the voice as an instrument
within the reggae beat; indeed, the voice is so closely allied with this beat that if
you remove the reggae instrumentation you can still hear its sound in the voice of
the poem.” (HITCHCOCK, 1993)

Esta experiência de ‘escutar’ a base mesmo sem o acompanhamento de
instrumentos foi relatada por Rodrigo Brandão ao ver Linton Kwesi Johnson em
Londres:
Uma vez eu vi uma session dele a capela, numa livrariazinha assim de Londres. E é
muito louco. Por que é justamente isso. Ele começava a ler as coisas, os poemas dele.
Quando via você estava já ouvindo o baixo as coisas vem na sua cabeça, sem nada,
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sabe? Porque é justamente isso, muito, muito rítmico, o som da voz dele é muito
grave. Aquilo ali já é mântrico, já é musical.

Na dub poetry existe uma relação entre música e palavra muito particular, a voz
possui a capacidade de evocar toda uma instrumentação. LKJ diferencia o que ele
chama de talk over ou toast da dub poetry, o primeiro seria mais espontâneo,
voltado para um evento como o sound system. Hitchcock reconhece que esta
separação é problemática, mas, afirma que a dub poetry tende a privilegiar a
palavra, ou melhor, incorpora o ritmo da instrumentação em sua criação.
Um aspecto do que Hitchcock chama de “identidade do dub” é uma ênfase não no
ser, mas no estar no meio, como no modelo do Atlântico Negro, proposto por
Gilroy. Para Hitchcock: “The sound of dub is the sound of the diaspora, and it´s
doubling, it´s versions”. O próprio texto de Hitchcock, em uma versão reduzida, foi
lido em cima de uma base de reggae, buscando exemplificar o caráter único da
performance: “The present ‘re-mix’ pushes against the impossibility of reproducing
that event even as it admits the importance of this form of irreducibility”.
4.4 A “educação” e a voz
No caminho estúdio-sound system, a canção original ao ser reconfigurada perde a
voz original, esta é mandada para o espaço. Mas, ao ser levada para o sound
system através do dub-plate, a voz tem seu retorno triunfal, marcada pela atuação
performática do DJ. Este retorno da voz é base para uma atuação política muito
marcante, que multiplicou-se pelo mundo através de similares do sound system
jamaicano, onde alguém da própria comunidade pode tomar o microfone e
manifestar-se. O microfone vira uma arma, assim como a palavra. Como coloca
Brathwaite, é um uso que estas comunidades anglófonas caribenhas fazem da
língua inglesa. Parece haver uma consciência crescente que se verifica entre DJs,
MCs, rappers e pessoas de certa forma ligadas à cultura da diáspora negra, de que
a língua, a palavra, a voz, são ferramentas políticas de grande importância.
Utilizando as palavras de Black Alien:
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“Minha voz
É um instrumento
Que dá sustento
Ao microfone, espírito
Dos novos tempos
O sentimento
O mar a velho vento
Pra navegar na Babilônia
De asfalto e cimento
Infelizmente eu só lamento”

Em outra música, Black Alien se coloca como um soldado (patente primeirotenente) em reconhecimento na Terra, em uma missão de vingança na qual a
arma é a sua caneta:
“América, século 21
Tem fogo no céu da cidade, não são fogos-de-artifício
É bom me ouvir, melhor não me subestimar
Pelo meu tamanho, cara, raça ou vício
Sou Gustavo, codinome Black Alien, patente primeiro-tenente
Vim vingar os moradores daquele edifício
Interestelar setenta e dois, esquadra número sete
Na Terra em reconhecimento, aqui desde o início
Se tem disposição, junte-se a mim
Senão, sai da minha frente e não atrapalha o meu serviço
De qualquer maneira, vou passar por cima
Na pressão que tem a rima, não há nada de pessoal nisso
Nem comédia, nem brincadeira
É alto o saldo de soldados mortos
Feridos, confinados a uma cadeira
O mal domina esse planeta, é preciso combatê-lo
Eu tenho minha caneta

Não vou deixá-los destruir minha América
Deus abençoe minha América”

O caso de Black Alien é particularmente instigante e, por isso, faço uso intensivo
de suas letras aqui. Apesar de se apropriar de linguagens sistematicamente
associadas ao “gueto”, como a música jamaicana, especialmente o ragga, e o rap,
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a história de seu apelido nos deixa perceber que a forma de exclusão vivenciada
por ele é um pouco diferente daquela de habitantes destes locais associados à
pobreza. Segundo ele, seu apelido tem origem no fato de que tanto na sua escola
de classe média ele era hostilizado e chamado de “criolo”, como ao subir o morro,
também era considerado um “outsider”. Assim, deste sentimento de não
pertencimento surgiu seu apelido, Black Alien. Ele era um “alienígena” entre
aqueles de sua classe social, assim como, entre aqueles que tinham a mesma cor
que a sua. Reproduzo abaixo seu relato em uma entrevista dada a professora
Santuza Naves:
“Às vezes tinha dois neguinhos na sala, pretos mesmo, que eram bolsistas. Então
eles tinham que estudar ´pra caralho` o dobro dos outros, para ter aquela bolsa ali. E
os caras, em vez de chamarem a eles, chamavam a mim de ‘criolo, seu preto...’
Porque eu tinha a mesma situação monetária deles, o meu pai tinha o mesmo
dinheiro, então acho que isso doía mais neles. E logo depois dessa época fui expulso
do colégio, e aí já é outra história. Comecei a ir ao morro – ia lá pegar meu
bagulhinho, era moleque, ainda não sabia de nada, de risco, essas coisas – e, às
vezes, os caras me tiravam de boy do asfalto. Então eu imaginei que eu era um
alienígena, tanto no meu meio, quanto no meio que deveria me aceitar como um tal.
E aí ficou Black Alien.” (NAVES, 2006, p. 360)

Black Alien falou que desconhecia os riscos de subir o morro. Mas, através desta
relação que ele estabelecia com estas pessoas que tinham o “bagulhinho” ao qual
ele almejava, ele entrou em contato com o outro, capaz de constituí-lo a ponto de
ser uma relação à qual ele recorre para explicar a forma como ele é chamado.
Anos mais tarde de sua época de colégio, integrando a banda carioca Planet
Hemp, Black Alien seria preso junto com os outros elementos da banda em
Brasília, acusado de estar fazendo apologia ao uso da maconha e incitando jovens
ao consumo da erva. Em uma operação da polícia federal, onde utilizaram-se
gravadores e duas câmeras, que realizaram filmagens do show e do público
presente, o delegado alegou uma associação, difícil de ser provada, entre as
palavras da banda e o consumo de maconha pelo público presente.
Contudo, se a ligação entre o consumo da droga pelo público e as palavras da
banda é uma relação muito mais complexa do que a simples causalidade, não
deixa de existir por parte da banda uma vontade declarada de influenciar o seu
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público. Contudo, não necessariamente no sentido de fazê-lo utilizar a planta,
mas, de informá-lo sobre um dinâmica social associada à proibição, capaz de
contribuir para o estado de violência existente.
Fazendo a sua cabeça com a cultura do arrastão
pra você poder sobreviver, cê tem que ter boa educação.
Boa educação que eu to falando não são boas maneiras,
é saber distinguir, o pó da poeira.
Porque malandro quando tá na pior sabe sair de lá,
de lá o único barulho que eu escuto é rá-tátá rá-tatá.
Cê tem que fazer a sua cabeça com que você bem quiser
ninguém pode impedir se você sabe o que quer.
Chega de hipocrisia, pare antes que eu enlouqueça
então não esqueça, fazendo a sua cabeça !

Fazendo a sua cabeça !
Fazendo a sua cabeça !
Fazendo a sua cabeça !
Planet Hemp, fazendo sua cabeça !

Através do sotaque e das gírias dos músicos a origem de todos eles está bem
colocada. As letras apresentam o que eles chamam de um “estilo carioca”,
passando inclusive pela típica figura do malandro. Em suas letras encontramos a
malandragem colocada em um Rio de Janeiro marcado pela violência, onde a
necessidade de manter o “olho aberto”, de “se ligar”, de “não vacilar” é muito
grande. Caso contrário, as conseqüências podem ser fatais:
Rio, cidade-desespero
A vida é boa mas só vive quem não tem medo
Olho aberto malandragem não tem dó
Rio de Janeiro, cidade hardcore.
Arrastão na praia não tem problema algum
Chacina de menores é aqui 021
Polícia, cocaína, Comando Vermelho
Sarajevo é brincadeira, aqui é o Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, demorô, é agora
Pra se virar tem que aprender na rua
O que não se aprende na escola
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Segurança é subjetiva
Melhor ficar com um olho no padre e outro na missa
Situações acontecem sobre um calor inominável
Beleza convive lado a lado com um dia-dia miserável
Mesmo assim, não troco por lugar algum
Já disse: este é o meu lar.

Nas letras do Planet Hemp aparece a necessidade de “aprender na rua o que não
se aprende na escola”. Isso surge na fala de Black Alien ao dizer que quando era
“moleque”, não sabia dos riscos. O risco de se viver na cidade do Rio de Janeiro é
algo extremamente presente nas letras da banda. Como agir para evitar um
“vacilo”, ou um erro que pode ser fatal, é algo que exige uma “boa educação”, que
eles parecem querer ensinar aos seus ouvintes: “cumpadi, não suba o morro/ se
você não se garante/ como conseguir então?/ não compre, plante”. Impossível
deixar mais claro à quem se dirigia o álbum lançado em 1995, seu nome era
“Usuário”.
Talvez, estimular o plantio como uma forma de conseguir maconha sem a
necessidade de subir o morro não seja exatamente o que a moralidade vigente
chamaria de “educação”. Contudo, eles deixam bastante claro que a “educação”
da qual eles estão falando é outra. Eles acreditam que a situação violenta vivida
pelo Rio de Janeiro poderia ser melhorada com a legalização da droga. Assim, a
“educação” passa também por uma consideração das conseqüências negativas da
estratégia proibicionista e repressora de “guerra às drogas”. Apontam também,
que existe uma postura de condenação, mas total falta de conhecimento sobre os
efeitos da planta: “É muito fácil criticar sem se informar/ Se informe antes de
falar e legalize ganja”.
Em outro momento, Black Alien fala do papel educativo dos samplers, uma
prática que dentro da legislação autoral vigente não é muito bem estabelecida, o
sampler pode até ser considerado uma forma de roubo. Black Alien diz o
seguinte:
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“Então a gente acha que cumpre de certa forma um papel de educar, já que o
governo não cumpre esse papel e a televisão, como o resto, acaba por tirar. Então
tem que martelar aquelas citações e aquelas lembranças ali, porque quem gosta de
sua música, vai correr atrás daquela informação e vai acabar sabendo daquilo ali. E
aquilo ali nunca acaba, entendeu? Então eu acho que é um papel social. E o rap, hoje,
agora, no mundo inteiro, deve ter mais de cem mil moleques escrevendo letras”.
(NAVES, 2006, p. 356)

Não é apenas Black Alien que vê um papel educativo no rap. Em um artigo de
Catherine Tabb Powell ela considera o papel educativo que o rap exerce, apesar
de seu potencial conflito com o ensinado pela escola formal. O rap pode
estimular a prática da escrita, como considerado por Black Alien, e para Powell,
foi também capaz de estimular o que ele chama de um “comportamento
empreendedor” entre jovens que se envolveram com esta forma de música.
Segundo Powell:
“Rather than simply discounting rap as a corrupted form of cheap culture, it should be
recognized that, for better or worse, rap is an educational medium capable of
affecting the values and attitudes of many of our young people. Rap’s emergence has
facilitated the rise of many creative young African Americans, some of whom are
keenly aware of the educational potential of this unique musical form and of the
influence they, as rap artists, exert on today’s young people. Some public school
teachers have determined that rap is an effective teaching tool when used to enhance
the self-steem of Black youngsters” (POWELL, 1991)

No Brasil estas idéias não passaram totalmente despercebidas. George Yúdice
fala do ganho de visibilidade tido pelo movimento rap, inclusive encontrando
“respaldo político intelectual de órgãos progressistas do Estado, como a
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que patrocinou o projeto Rap nas
Escolas – Rap … Pensando a Educação (Silveira, 1992), ou CEAP (Centro de
Articulação das Populações Marginais) do Rio, que patrocinou a Associação HipHop Atitude Consciente (Curry, 1993). O objetivo destes projetos era ‘construir
uma cidadania dos subalternos’” (YÚDICE, 2006, p.178).
Contudo, se tais idéias não passaram despercebidas, posturas tendentes a
considerar o rap como uma música “barata” e tosca ainda são comuns. Como
exemplificado no seguinte trecho retirado de uma reportagem publicada na Veja
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sobre a prisão dos músicos do Planet Hemp: “A música do Planet Hemp é uma
versão brasileira do lixo globalizado mundial. As melodias são ruins e os
arranjos, óbvios. Os músicos são instrumentistas de baixa categoria e seus versos
se é que podem ser chamados assim são de uma pobreza inacreditável”.
Hitchcock fala da voz como um instrumento entre os outros dentro da base
musical. Mas, ela também é utilizada como um instrumento num sentido mais
amplo: um instrumento de intervenção no presente, através de uma relação com
o passado, como forma de modificação do futuro. Ou seja, é um instrumento de
atuação política. Atacar esta música do ponto de vista estético é uma das
maneiras de desvalorizar importantes e incômodos temas trazidos a tona, como
a legalização da maconha. Além de ser uma estratégia que parte ou do
desconhecimento ou da má fé, uma vez que tal avaliação, feita por critérios
extraídos da musicalidade européia tradicional (como melodia ou arranjo), me
parece semelhante a criticar o cubismo devido a sua “falha” em apresentar a
perspectiva “corretamente”.
4.5 Poetas, personagens e autores
Uma polêmica que aparece entre rappers é o equilíbrio entre o conteúdo político
e musical da criação. MV Bill aparece como um dos defensores da idéia do rapper
como predominantemente um ativista político, enquanto isso, Black Alien
acredita que “não é assim não”, para ele a música é o principal. Quando
perguntado sobre a opção pela sinceridade em sua atuação política, ele diz:
“Cara, não sei. Acho que isso é do poeta mesmo, não digo do poeta que canta rap,
eu digo do poeta mesmo, no sentido mais amplo da palavra. Eu acho que o poeta
é sincero, o poeta de verdade ele é sincero”. Citando Fernando Pessoa, a
professora Santuza, que entrevista Black Alien, diz que sua afirmação estaria em
contradição com o que pensa o escritor português, quando ele afirma que “o
poeta é um fingidor”. O que é prontamente negado pelo entrevistado, que diz:
“O que eu acho é parecido com o que ele disse. Quando eu escrevo eu posso ser tudo o
que eu não sou. Então eu acho que é a mesma coisa, porque quando eu escrevo eu
posso voar, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, o mundo pode ser assim, pode ser
assado. Então eu acho que se você é um poeta mesmo, tudo o que vem é de coração,
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não adianta, não tem nada assim forjado. Se forjou já não dorme direito” . (NAVES,
2006, p. 356)

No filme “Freestyle: um estilo de vida” aparece muito a noção de “tranformar um
momento em música”, nas palavras de Emicida. Uma vez que no freestyle o
sentimento é muito importante, algo que vem do “coração”. O tempo aparece
como uma distorção, ao ter pouco tempo para formular uma rima, a mensagem
seria mais direta, mais honesta. Para quem pratica freestyle, quando pensamos
demais sobre o que vamos dizer acabamos por modificar a mensagem. Contudo,
os próprios MCs afirmam a importância de se preparar, de possuir um bom
vocabulário.
Estamos diante de uma das contradições sobre a qual Bateson pensou
magistralmente: a performance é tão melhor quanto mais parecer espontânea,
entretanto, é necessário preparar-se, ensaiar para ser espontâneo. Gregory
Bateson (1973) considera a arte como a capacidade de comunicação da relação
entre consciente e inconsciente. Buscando comunicar sobre os “componentes
inconscientes da performance” o artista pratica, assim, se torna cada vez menos
consciente de sua performance, logo, menos capaz de comunicá-la. Afasta-se de
seu objetivo o quanto mais busca alcançá-lo. Como coloca Bateson: “Clearly, his
task is impossible but, as has been remarked, some people do it very preetily”
(BATESON, 1973, p. 243).
Em um certo sentido, também é necessário ser um fingidor, vejamos o poema de
Pessoa onde aparece a célebre frase:
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda
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Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.

Estamos diante de quatro sentimentos aqui: aquele sentido pelo poeta; aquele
que ele finge em seu poema; aquele que é sentido pelo leitor; e aquele que o
leitor não tem, que ele sente através do poema. Tanto no poema de Pessoa, como
na fala de Black Alien, o poeta se fragmenta através da experiência poética.
Existe, além disso, um movimento circular exposto na última estrofe do poema,
principalmente através da presença de palavras como “roda” e “gira”.
Fernando Pessoa fala de um contínuo que iria da poesia lírica à poesia dramática.
Questiona a classificação aristotélica, que para ele é falsa, “como todas as
classificações”4. O estilo aqui está ligado não apenas ao poeta, mas também às
suas personagens. Ambos acabam se confundindo, uma vez que há tantos poetas
como personagens distintos. O que é próprio da personagem é seu caráter
fictício, e não o fato de pertencer a um drama. Seguindo Antonio Candido,

4

“O primeiro grau da poesia lírica é aquele em que o poeta, concentrado no seu sentimento,

exprime esse sentimento. Se ele, porém, for uma criatura de sentimentos variáveis e vários,
exprimirá como que uma multiplicidade de personagens, unificadas somente pelo temperamento
e o estilo. Um passo a mais na escala poética, e temos o poeta que é uma criatura de sentimentos
vários e fictícios, mais imaginativo do que sentimental, e vivendo cada estado de alma antes pela
inteligência que pela emoção. Esse poeta exprimir-se-á como uma multiplicidade de personagens,
unificadas, não já pelo temperamento e o estilo, pois que o temperamento está substituído pela
imaginação, e o sentimento pela inteligência, mas tão somente pelo simples estilo. Outro passo,
na mesma escala de despersonalização, ou seja, de imaginação, e temos o poeta que em cada um
dos seus estado mentais vários, se integra de tal modo nele que de todo se despersonaliza, de
sorte que, vivendo analiticamente esse estado de alma, faz dele como que a expressão de um
outro personagem, e, sendo assim, o mesmo estilo tende a variar. Dê-se o passo final, e teremos
um poeta que seja vários poetas, um poeta dramático escrevendo em poesia lírica. Cada grupo de
estados de alma mais aproximados insensivelmente se tornará uma personagem, como estilo
próprio, como sentimentos porventura diferentes, até opostos, aos típicos do poeta na sua pessoa
viva. E assim se terá levado a poesia lírica – ou qualquer outra forma literária análoga em sua
substância à poesia lírica – até a poesia dramática, sem todavia se lhe dar a forma de drama (...)”.
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podemos pensar que o principal é a composição e sua coerência, não sua
comparação com o mundo. E, algo de extrema importância para Pessoa é a
coerência destes personagens/poetas em termos estilísticos e sentimentais.
As/os personagens/poetas de Pessoa são letrados e integrantes da elite,
burgueses, fidalgos, etc. Já na música da Jamaica e no rap poderiam
perfeitamente bem serem analfabetos, ou seja, essa aproximação entre
personagem e poeta se daria de maneira muito mais provável através uma
poesia oral, como o toast e o rap.
Apesar da distância que separa a obra de Pessoa da poética aqui sendo pensada,
temos nessa aproximação uma possibilidade de melhor compreender a
desconstrução da autoria e a criação de personagens no sentido de se construir
uma “poesia dramática”. Assim, a fragmentação em personagens permite revelar
uma experiência multifacetada de uma determinada realidade, mediada através
das palavras do poeta. De maneira que, apesar do egocentrismo de que fala Black
Alien, a poesia do rap e do dub, e da diáspora negra de uma forma geral, é capaz
de exprimir também uma multiplicidade de experiências. Podemos pensar em
termos de uma “poesia dramática” baseada em grooves construídos através de
colagens, onde o poeta é capaz de sentir “por um certo número de Outros, todos
diferentes uns dos outros, uns do passado, outros do presente, outros do futuro”.
(PESSOA APUD BERARDINELLI, 2004, p. 118).
É um caso comum no rap cantores que interpretam várias personagens, com
estilos e sotaques diferentes. Eles atingem este resultado através da utilização de
artifícios diversos, que passam pela emulação de sotaques e estilos de maneira
sarcástica e irônica, assim como pela utilização de recursos eletrônicos e digitais.
Contudo, é muito presente a referência a um certo local de origem, nem que seja
uma imitação do sotaque de outro lugar para se realizar uma brincadeira ou
provocação.
Black Alien detecta, por exemplo, a existência de um “estilo carioca”, influenciado
pelo Planet Hemp, Rappa e Funk Fuckers, um estilo de rimar “baseado em
metáforas, (...) mais palavras por frase, (...) poucos espaços de respiração.”.
Enquanto que “o rap paulista é mais lento no BPM, tem menos palavra por frase
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e o assunto é basicamente sobre a periferia” (NAVES, 2006, p. 360). Mas, ele fala
também que houve muita influência mútua entre os dois estilos, sendo que
alguns rappers em São Paulo começaram a cantar mais rápido, enquanto outros
no Rio fizeram o contrário.
A afirmação feita por Paulo Emílio Sales Gomes de que: “Não é na estética, mas
na sociologia que refulge a originalidade do cinema como arte viva do século”, é
até certo ponto válida também para pensarmos o dub e outras formas de
expressão como o funk, o tecnobrega, o rap, entre outras manifestações do que
vem sendo chamado de Guetotech. Isto em grande parte decorre da utilização da
montagem como um recurso técnico fundamental. Não é coincidência que como
afirma Gomes, “o filme tornou-se campo aberto para o franco exercício de uma
literatura falada”(CANDIDO, ROSENFELD ET AL, 2002, p. 106), assim como o dub
serviu de base para a dub poetry. Outra semelhança também pode ser apontada
no recurso a pilhagem: “O cinema se adapta mal ao critério de individualismo e
originalidade que se tornou norma na melhor literatura. Para ele, tudo ocorre
como se as personagens criadas pela imaginação humana pertencessem ao
domínio público” (CANDIDO, ROSENFELD ET AL, 2002, p. 106).
Em 2004 Black Alien lançou o álbum “Babylon By Gus: O Ano do Macaco”, além
do nome do cd utilizar uma palavra muito comum no jargão rastafári, “Babylon”,
em muitos momentos ele passa por outros temas comuns à “cultura do
dancehall”, fala, por exemplo, em “rude boy style”. Uma das músicas de Black
Alien na qual ele cita os rude boys, o rapper afirma que pode ser chamado tanto
de “mister Niterói”, como rude boy ou superherói. Ele pode ser colocado tanto no
lugar deste indivíduo super poderoso, capaz de resolver quase todos os
problemas em nome do “bem”, como no lugar daquela personagem jamaicana,
marcada também pelo seu desejo de vontade soberana e ilimitada.
4.6 O rude boy: uma personagem jamaicana
A partir de agora eu falo de uma personagem específica muito presente em
músicas jamaicanas, inglesas e americanas, o rude boy. Algo notado por Stolzoff,
mas perceptível a qualquer um que tenha o costume de ouvir a música da
Jamaica ou o rap prestando atenção nas palavras, é que alguns cantores – deejays
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e toasters na Jamaica ou rappers - podem fazer letras na qual a atuação violenta é
glorificada, enquanto que em outras letras, do mesmo artista, encontram-se
pedidos de paz e união. Muitas letras tratam de situações, dramas, onde diversos
personagens ligados a realidade de quem faz aquela música aparecem.
Artistas de reggae, entre eles o próprio Lee Perry, escreveram tanto “a favor”
como “contra” os chamados rude boys. Uma coletânea lançada pelo Studio 1
chamada Rude Boy, onde eram selecionadas músicas sobre esta personagem, a
capa apresenta um texto informativo, onde se diz o seguinte:
“Coming from the poorest areas of West Kingston – like so many of the musicians – rude
boys were into clothes, money, violence, drugs and music. They carried German ratchet
knives, machetes and sometimes guns. They also dressed sharp – in 3-button tonic suits
and trilby hats, this style reflected the image of gangsters in popular Hollywood Bmovies shown in Kingston at the time and was in sharp contrast to their dilapidated
surroundings. For the dance promoter, Rude Boys were generally trouble. Rude Boys
came to mash up the dance. Promoters often responded by making the same youths
‘security’ to protect themselves as well as to mess up other promoters dances (…)”.

Figura 7
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Além de trabalhar para os sistemas de som, os rude boys eram também
frequentemente associados à política. Tanto Edward Seaga, no partido de direita
JLP, quanto o socialista Michael Manley, da PNP, contavam com gangues
formadas por rude boys, cujas ações levaram o governo a declarar um mês de
estado de emergência em 1966. Demonstrando a proximidade entre a música e a
política: Edward Seaga era dono de um estúdio e selo, chamado WIRL; enquanto,
Michael Manley contava com a Splangers gang, fiéis ao sound system de Duke
Reid.
Enquanto Erin Mackie (2005) aproxima os rude boys dos piratas através de uma
suposta “nostalgia” do machismo e da vontade soberana, já há muito tempo
condenada na esfera política com a emergência dos regimes democráticos. Os
rastafáris seriam comparados aos degredados, e encontrariam sua origem e sua
possibilidade de redenção em uma África idealizada.
Placing themselves in a tradition of frontier outlaws that starts with the early modern
pirates and goes forward through the Wild West gunman and Depression-era mobster,
Jamaican rude boys selconsciously accrue the outlaw glamour produced by three
hundred years of popular culture. The popular glamor of the frontier outlaw is colored
by a nostalgia for a kind of fully licensed machismo already becoming outdated by the
turn of the eighteenth century and yet one that still, at the beginning of the twenty-first
century, remains active in fantasies of masculinity. In part, the dream for this particular
brand of liberty has its origins in notions of absolute individual sovereignty that arose
even as absolutism came under assault in the political sphere. A law unto himself, the
outlaw asserts the ultimate aristocratic privilege of sovereign will. (MACKIE, 2005, p.
25)

David Katz - ao invés de invocar uma “nostalgia” de um passado de machismo considera que os filmes americanos, muito assistidos entre as classes populares
na Jamaica, que os assistiam nos cinemas existentes em downtown, como o
Rialto, por exemplo, forneceriam um modelo que seria emulado pelos jovens
jamaicanos. O cinema não pode ser responsabilizado pela escalada de violência
que afetava a Jamaica ao longo da década de 1960, contudo, ele servia como
inspiração estilística.
Algo importante de se notar a respeito deste estilo é a forma como certos
símbolos prezados pelas classes mais altas eram apropriados e invertidos pelos
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rude boys, que inspiravam-se muito nos westerners e filmes de gangsters norteamericanos. Contudo, enquanto Obika Gray salienta o aspecto reativo e de
resistência dos “rudies”, Stolzoff lembra que muitas formas culturais praticadas
pelos rude boys faziam parte de uma herança de práticas existentes entre os mais
pobres na Jamaica.
Em 1967, Lee Perry lança a música ‘Judge Dread’, na qual o juíz, representado por
Prince Buster condena os rude boys a 4000 anos de prisão devido a seus atos
violentos. Contudo, a música apresenta também uma defesa dos rudies feita por
Lee Perry, na qual ele atribui os erros dos rude boys à pobreza e à falta de
educação:
They are from a poor generation
Having no education, no qualification
So they are driven to desperation
Can’t get a job, they have been forced to rob
I’m not suggesting that they should, but as you know
A hungry man is an angry one…

Your Honour, as you already know
That robbery was from creation
For it was robbery that befall the black nation
Our ancestors once ruled this world and all it’s gold
But now they are poor
Who stole the gold?
Your honour, could you answer me that question?
If you can’t then there must be silent thief
As well as violent thief.

Russel Potter se refere a essa música como um exemplo da proximidade entre as
estruturas narrativas e retóricas existentes entre o reggae e o ska com o hip-hop.
Algo que ele considera pouco explorado na literatura existente. Já o talk-over na
Jamaica e a proximidade desta prática com aquela feita pelos DJ no hip-hop é algo
bastante notado. Em suas palavras:
“What is less often noted is the strong similarity between the rhetorical
and narrative conventions of ska and reggae with those of hip-hop. Of
particular significance is the early “rude boy” style, which glorified the
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angry, young, though-living kids of West Kingston; there are striking
similarities, both cultural and musical, between the ‘rude boys’ of ska
and the ‘gangstas’ of hip-hop. A case in point is Prince Buster’s wellknown series of songs on the “Judge Dread” theme.” (POTTER, 1995, p.
38)
Potter cita uma música de Dr. Dre, um rapper norte-americano, chamada “Fuck
Tha Police”, na qual é narrada uma situação semelhante à de “Judge Dread”.
Detalhe importante é a recorrência da palavra ‘dread’, extremamente comum na
música jamaicana, adquirindo significados muito distintos, além dos dread locks,
comuns entre aqueles que se consideram rastafaris. Ao analisar o significado
dessa palavra na obra de LKJ, Hitchcock encontra uma multiplicidade de
sentidos, podendo indicar um sentido de crise, perigo, desafio. De uma maneira
mais geral, a palavra aparece para descrever a situação de marginalidade e
opressão vivida pela comunidade negra na Inglaterra, Black Britain ou Inglan,
para LKJ. Como coloca Hitchcock:
“Dub emphasizes what constitutes a voice in social discourse (…) Dub
means simultaneously instruments without voices and voices without
instruments. This neat chiasmus is not a tribute to the wily signifier so
much as a product of dread identity, subaltern subjectivity as sound,
silence, and warning. Dub is underlined by dread”. (HITCHCOCK, 1993)
Na música de Dr. Dre, os “niggaz” também são absolvidos, agora por “Judge Dre”.
Não se sabe se há alguma relação direta entre uma música e outra, isto,
tampouco importa. O ponto aqui é realçar a continuidade entre a experiência
jamaicana e o hip-hop. O que lembrado também por Black Alien, ao dizer que em
Nova Iorque, “os negros estavam começando a se ligar que eles poderiam imitar
a música que era feita na Jamaica” (NAVES, 2006, p. 347).
4.7 A tipologia dos estilos dos DJs
Voltando à idéia de que, semelhantemente ao cinema, não seria na estética mas
na sociologia que residiria a originalidade do dub, é conveniente lembrar uma
tipologia colocada por Norman Stolzoff para classificar os DJs jamaicanos. A
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fragmentação da autoria no dub se dá na direção da criação de tipos sociais como
o cultural rasta, rude-boy rasta, reality, gangster/gunman, slackness/loverman,
comedian/gimmick e allrounder.
Os cultural rastas possuem um discurso cultural, didático, de integridade moral e
espiritual, celebrando a africanicidade e a política revolucionária em afinidade
com os ideais rastafáris. Este tipo de DJs havia perdido muito espaço durante os
anos 1980 e início dos anos 1990, tendo ressurgido com a chamada “Renascença
Rasta”.
Entre os rude-boys rastas, existe um comprometimento com a cultura que se
combina com uma attitude agressiva e letras que falam em armas, mas a
violência aparece em nome da revolução e da convicção religiosa, não tanto
como uma romantização dos gangsters e do individualismo.
Já os DJs dentro do que Stolzoff chamou de reality, temos aqueles que se
associam à cultura e à visão rasta, no entanto, não se prendem ao simbolismo
característico da religião. Ao invés disso, eles pretendem relatar a realidade:
“Their performances report as the tell-it-like-it-is DJ street journalist. Reality lyrics
describe what is going on locally, nationally, and globally from the perspective of
the black guetto dweller” (STOLZOFF, 2000, p. 166).
Já o gangster/gunman romantiza a violência e o glamour de se portar armas e
adotar uma postura socialmente violenta. Muito criticado pela mídia, oficiais do
estado e até mesmo outros artistas, este estilo é extremamente popular. Parte
desta concentração no tema das armas tem relação com o uso desta forma de
expressão em sound clashes, quando os sound systems competem uns com os
outros.
O Dj dentro do tipo slackness/loverman oscila entre uma temática similar às
presentes nas baladas de amor até uma linguagem sexualmente muito explícita
onde as partes do corpo feminino são citadas e desejadas. Apesar da
predominância masculina entre os DJs, seja de qual tipo for, existem mulheres
que cantam no estilo slackness/loverman, como Lady Saw. Se já é difícil para uma
mulher entrar neste meio, cantar no estilo slackness é um risco ainda maior, visto
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a cultura machista existente na Jamaica, de maneira que esta atuação ganha uma
conotação política e de desafio.
O comedian/gimmick é extremamente especializado e realiza performances bem
humoradas, que muitas vezes fazem sucesso entre o público infantil.
Por fim, o tipo mais popular e versátil é o all-rounder capaz de se adaptar ao que
o público quer. Para Stolzoff, quase todo DJs tem um pé neste estilo, até mesmo
devido a questões mercadológicas. Como coloca Beenie Man, um dos maiores
produtores de hits da Jamaica nos ultimos tempos e assumido all-rounder:
“If the dance knows you as a gun man [than] you have to DJ gun lyrics, if they know
you as a reality man you have to go DJ reality f idem. If Tony Rebel [a culture DJ] tries
to talk about how many people he killed, they will say “A nuh Tony Rebel dat’ (that
isn’t Tony Rebel). People know Beenie as DJ who can DJ everything – a little of
everything. Just give them a good show. That is what they want here. Stay within your
strength. I DJ little gun, me DJ a little girl, me DJ a little reality, me DJ history. Ca me
talk about things that happen in the past: a history dat. So you can mix to the crowd.
And just give the crowd a good show. Cause that’s what dem want to hear. So it go.”
(STOLZOFF, 2000, p. 168).

É necessário deixar bem claro que estas não são categorias estanques. Assim,
quase todo DJs tem a capacidade de se fragmentar em mais de um destes tipos.
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QUADRO 4 – Pilhagem e Criatividade
Siba
Por exemplo, existe a possibilidade de alguém se sobressair do todo, no canto, tal. Aqui já é
uma outra proposta, totalmente deslocada até desse exemplo com a caixa de som. Não tem
nada a ver com o que seria um contexto orgânico mesmo, das pessoas tocando e tal. É
totalmente afastado. Mas, eu tava conversando com o Rodrigo Brandão, não sei se você
conhece, do Mamelo, e ele acredita na possibilidade desse trabalho (Mauritsstadt Dub) ser
uma tradução para pessoas que estão acostumada a ouvir sons processados, hip hop, toda
essa música que existe hoje. Eu já vi tocando estas faixas em boate, talvez seja uma forma de
recepção mais próxima de determinadas pessoas.
Aproxima o paladar né? A pessoa tem um gosto formado já por um tipo de sonoridade, de
processo. E muitas vezes as pessoas não fazem o exercício de separar o processo em si do estilo
aonde ele acontece, no caso a música jamaicana e tal. E o processo em si, no caso o dub, ele se
tornou algo muito comum na música pop hoje. Então acaba que você cria um tipo de música pra
esse tipo de sonoridade. E quando você junta os dois, acaba que você cria a possibilidade de
despertar um outro tipo de sensibilidade, pra um outro tipo de música. Nesse sentido eu acho
muito interessante a iniciativa.
Existem outros exemplos de coisas que caminham neste sentido, envolvendo, por exemplo,
música indígena e remix. Existem até autores dentro da antropologia que discutem os
limites éticos desta coisa, nesse caso, eu acho que foi tudo feito “corretamente”. O Fred Zero
Quatro quando fala em pilhagem, por exemplo, não sei se ele estava apontando a arma dele
exatamente para o Movimento Armorial, que é totalmente distante do remix, mas se pode
pensar em termos semelhantes. Eles vão lá, pegam tudo aquilo e fazem uma transformação
erudita. Eu queria discutir um pouco a ética disso, e destes outros projetos que você pega e
muitas vezes não avisa, ou faz uma transformação. E isso tudo é muito comum, a música
circula e quem fez muitas vezes nem toma conhecimento disso.
A gente está sempre se roubando né? Mas não tem o bobo só de cima pra baixo não, todo mundo
está sempre aproveitando algum tipo de informação a que tem acesso de alguma maneira. Então
é isso. Por princípio, a gente está sempre se roubando de alguma forma, artista então cara. Seja o
erudito, dito erudito, ou o dito popular, a gente está sempre se apropriando de alguma forma de
algo que nos interessa. Que você viu do outro em algum lugar, tal. O limite entre isso, e o real
aproveitamento indevido, ele é muito tênue, muito dizer exatamente onde ele vai. Entra muito
por uma questão de ética, de relações. Mas, eu não acho que seja errado necessariamente. Só por
uma questão de classe, eu acho muito vago isso.
Eu quero entender essas trocas de maneira que não entre tanto o elemento legal no meio.
Por que acaba que a lei ela estabelece certas normas, e as pessoas vão se adaptando àquilo.
Mas você vê como realmente estão se processando as trocas, como são as acusações de um
lado e de outro. Isso é plágio, roubo, etc, é um limite muito tênue. Quão radical deve ser um
processo de remixagem? Por que no dub isso é normal, pensa o Lee Perry, ele pega, grava os
músicos, e fica reciclando aquele material durante um tempo e no caso ele é o produtor,
aquele que se destaca. Você acha que existe espaço nesse cd pra isso? No caso, eu acho que o
autor é sempre o artista tradicional, mas no encarte aparece o artista que fez o remix ao
lado da faixa do lado dub. Como você acha que se processa a autoria nestes casos?
Todo processo de composição... como é que eu vou dizer isso... A partir do momento em que você
passa a não reconhecer mais de onde veio a fonte, seja lá que processo a pessoa usou, já é outra
coisa. Seja experimental, uma edição de computador, você pode fazer uma composição partindo
exatamente de outra. Você tira uma canção exatamente como ela era, começa a mexer na
harmonia, mexer na melodia, estica uma frase, estica outra, até que chega o momento que nem o
diabo vai reconhecer quem é que... a partir desse momento, se você não disser, ninguém vai
saber. Ninguém vai reclamar, nem poder reclamar nem nada. Pode até dizer que é parecido, se
ficar. Acho que é muito difícil analisar isso. O simples fato de remixar em si, eu acho que não quer
dizer exatamente que ele esteja sendo autor de uma nova coisa.
Depende do grau da mudança...
Eu acho que sim. Deve ter um grau, um momento no qual você não reconhece mais aquilo. E
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depende muito de que tipo de acordo foi firmado entre as partes. Uma coisa é você me gravar, e a
partir daquilo que você gravou, fazer uma coisa pra qual eu não tenho noção do que seja, e não
fui avisado que estava lhe dando liberdade total. Outra coisa é você deixar claro que processo
você vai usar, até que ponto você vai estar livre para mexer, e que tipo de acordo você honrou
naquele encontro. Depende muito da relação mesmo, de cada caso.
Do que foi acordado né?
Exato. Estabelecer uma norma geral para estas coisas é muito difícil.

Rodrigo Brandão
Você sabe como foi feita a divisão dos direitos no Cd?
Não. Porque na real na real, as pessoas que entraram nessa história, mais do que uma busca de
uma porcentagem aqui, e tal. Foi mais a onda de... Caralho eu vou ter acesso a meter a mão nos
arquivos de uma parada que cara, é a raiz pura do negócio. Eu acho que o ganho foi muito mais
musical. Colou um adesivo sabe, colocou uma tatuagem na pele de cada um, que não existia antes.
Eu tenho certeza que todo mundo saiu um pouquinho maior, um pouquinho mais foda do que
entrou nesse projeto.
É. Eu vejo muito isso. A galera quer fazer o projeto acontecer, a coisa do direito parece que
entra depois. Também é uma coisa que se constituiu em cima de certas ideologias e práticas
que hoje não acontecem da mesma forma. A coisa vai sendo feita a despeito disso mesmo, e
quando chega pra registrar é que se decide como dividir a coisa toda.
Chegou uma hora, que se eu não me engano, a gente falou: “Ah! Vamos dar essa grana pros velhos
e tá bom”. Eu não tenho certeza, mas acho que foi por aí. No final das contas todo mundo pensou.
Os tiozinhos muito foda, nenhum dos caras tem uma grana, nenhum dos caras vive folgado, dá
essa merreca que for vir pros caras. A galera de hoje em dia tá ganhando uma parada se
relacionando com esse tipo de gente que é monolito sabe? Acho que, não é ligado diretamente a
coisa do dub, mas vale a citação que é o seguinte. A parada que a gente faz é hip-hop (Mamelo
Sound System), faz tempo que a gente busca ter uma identidade brasileira, não clichê, dentro do
som assim. Aí eu tava conversando com um amigo meu: “Eu acho que eu vou samplear um monte
de coisa mesmo na cara dura”. Porque hoje em dia, pra valer a pena um processo de alguém. O
cara sampleou a minha música e tal. O cara tem que ter vendido cópia pra caralho, o cara tem que
ter feito uma grana com isso. E se um dia chegar nesse ponto. Classe demais! Quero mais é dar
uma grana pros velho. Não é exatamente a mesma coisa, mas... mais importante do que pode ou
não pode, é, esse pedaço de música me emocionou muito e vou fazer outra música a partir dele
mesmo. Não vou deixar de fazer porque a lei tá dizendo que é irregular. Foda-se a lei nesse
sentido né? Acho que é muito isso. Já vi muita gente, muito foda, dizendo isso. Cara, som meu
pode samplear a vontade. Eu quero ver mais é minha música se propagar. O Tony Allen quando
veio pra cá, conversando e tal, ele falou: “Eu gosto muito de trabalhar com pessoal de hip-hop, Djs
e tal”. Eu falei: “Vamos fazer uma parada”. Ele falou: “Eu faço questão de gravar umas tracks de
bateria, que eu quero ver o que vocês vão fazer com isso, porque pra mim é um jeito de expandir
o Afro-beat ao longo do mundo e do tempo”. Exatamente isso. Eu já vi Flora Purim falando isso,
Hermeto Pascoal falando isso, Bebeto Castilho do Tamba Trio falando isso. Cara, vai aí meu. Eu
quero mais é ver minha música dialogar com o que está acontecendo agora. E se essa é a
linguagem de hoje em dia, não tem que ficar com esse preciosismo autoral estúpido que só vai
ficar criando poeira em cima da sua obra. Porque eu acho isso, se você sampleia o som da Flora
Purim e o moleque de 16 anos chegar e escutar o som dela por causa disso. Puta, minha missão tá
cumprida. Sabe? E eu tenho certeza que a Flora está também feliz com isso. E se o executivo da
gravadora não está, problema dele.
É complicado compatibilizar né? Porque tem um monte de coisa sendo feita que não tem
nada a ver com a forma como a lei foi feita. A música da diáspora africana especialmente
tem isso, o reggae, o hip-hop...
Com certeza, muita citação.
E a lei não lida muito bem com isso. Mas ao mesmo tempo, existe essa possibilidade de você
ter um problema.
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Claro.
E eu acho que isso faz parte, porque essa é uma música marginalizada. E muitas vezes o
artista nem tem controle sobre a parada dele. Tem um contrato com uma editora. O artista
pode liberar o uso, mas editora chega e fala, não, não, não é bem assim.
Faz muito tempo que eu queria samplear aquela música, “Maioria sem nenhum” que é uma
música do Helton Medeiros, naquele disco Paulinho da Viola e Helton Medeiros, Samba na
Madrugada. Nossa, esse refrão é maravilhoso, tem as partes das músicas soltinhas, e aí sempre
esbarrei nessa história. Como a gente lança por um selo os discos do Mamelo, por um selo de um
estúdio que o YB existe uma propriedade ali a ser ameaçada. Rola aquela parada, eu não quero
colocar os caras numa roubada, perder o estúdio por causa de um processos, por causa de uma
música nossa. Mas aí quando rolou o lance da Boomshot chamar a gente pra fazer um single em
vinil, foi na hora, cara é isso. Trezentas cópias em vinil, meu amigo, processa aí. É isso, você vai
caçando as brechas, pra poder passar a música. Esse negócio que muita gente faz de botar na
Internet só, hoje em dia também. Tem tanta coisa que não é lançada oficialmente e que é sucesso.
Que beleza, tem maneiras de driblar isso daí. E é aquela história. Se em algum momento a coisa
gerar dinheiro o suficiente pra ganhar um processo, vou ficar muito feliz de dar um dinheiro pro
Helton Medeiros ou pra família dele. Tá ligado?
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5. Cercamento
Dem frame up George Lindo5 up in Bradford town
but de Bradford blaks dem a rally round
me seh dem frame up George Lindo up in Bradford town
but de Bradford blaks dem a rally round
Maggi Tatcha on di go
wid a racist show
but a she haffi go
kaw,
rite now,
African
Asian
West Indian
anÂ´ Black British
stan firm inna Inglan
inna disya time yah.
Far noh mattah wat dey say,
come wat may,
we are here to stay
inna Inglan
inna disya time yah...
George Lindo - im is a workin man
George Lindo - im is a famili man
George Lindo - he never do no wrong
George Lindo - di innocent wan
George Lindo - im nuh carri do dagger
George Lindo - im is not no robber
George Lindo - dem haffi let im goh
George Lindo - dem betta free im now!
- Linton Kwesi Johnson

5.1 Cercamento dos campos, cercamento da autoria
Pretendo tratar rapidamente de uma política realizada na Inglaterra e
considerada essencial para a revolução industrial: o cercamento dos campos. Se
o assunto parecia remoto para Karl Polanyi (2000) ao tratar das origens da
Revolução Industrial, pode parecer ainda mais remoto em uma dissertação como
esta. Contudo, o que está em jogo é uma questão imensamente discutida hoje em
dia, os chamados bens comuns.
A literatura econômica fala em “tragédia dos bens comuns”, onde o uso
comunitário de um determinado bem pode acarretar em seu esgotamento devido
5

Em 1978, um trabalhador de uma fábrica no distrito de Bradford chamado George Lindo foi preso
pela polícia acusado de roubar uma casa de apostas. Depois da articulação de líderes locais,
conseguiram libertar Lindo da prisão, a polícia foi processada e perdeu.
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ao não comprometimento individual com a sua preservação, assim cada um tenta
extrair o máximo que pode daquele recurso. Um exemplo muito comum deste
tipo de atitude é a pesca predatória.
A solução aventada para o problema é o cercamento, quando o uso dos bens
passa ser regulamentado e controlado, em oposição ao suposto uso
descontrolado dos bens comuns. É claro que toda esta discussão está
extremamente permeada por conceitos e idéias caras ao discurso liberal, como
aquela do indivíduo que busca maximizar a sua utilidade, extraindo o máximo
possível deste bem comum através de um comportamento competitivo,
causando seu esgotamento.
Existe razoável consenso sobre a importância que teve o cercamento dos campos
na Inglaterra durante o primeiro período Tudor, no entanto, também são
conhecidos os impactos socialmente destrutivos desta política. Polanyi considera
que muitas análises até o momento em que ele escreve pensaram a questão de
um ponto de vista estritamente econômico. Como se esta transformação fosse
algo inevitável, fruto do progresso econômico possibilitado pelas forças do
mercado. Contudo, ele considera extremamente importante a tentativa de conter
estas políticas, até para o seu sucesso. Uma vez que não importa apenas a direção
da mudança, mas também o ritmo no qual ela ocorre, que pode e normalmente é
determinante:
Aquilo que é ineficaz para parar uma linha de desenvolvimento não é, por isto
mesmo, totalmente ineficaz. O ritmo da mudança muitas vezes não é menos
importante do que a direção da própria mudança; mas enquanto esta última
frequentemente não depende da nossa vontade, é justamente o ritmo no qual
permitimos que mudança ocorra que pode depender de nós. A crença no progresso
espontâneo pode cegar-nos quanto ao papel do governo na vida econômica. Este
papel consiste, muitas vezes, em alterar o ritmo da mudança, apressando-o ou
diminuindo-o, conforme o caso. (POLANYI, 2000, p. 55)

Assim, apesar de todas as conseqüências negativa trazidas pelos cercamentos,
especialmente pela transformação de terras aráveis em pastagens, foi apenas
devido ao desenvolvimento de uma economia de mercado que os efeitos de tal
expansão não tiveram as conseqüências negativas verificadas na Espanha. Lá a
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criação de carneiros deixou apenas terras erodidas (POLANYI, 2000).

Ao

contrário, na Inglaterra desenvolveu-se uma atividade artesanal que garantia
renda a um bom número de pessoas, assim como fornecia emprego a posseiros e
pessoas sem terra. Ainda assim, tal política é descrita de tal forma por Polanyi:
Os cercamentos foram chamado, de uma forma adequada, de revolução dos ricos
contra os pobres. Os senhores e os nobres estavam perturbando a ordem social,
destruindo as leis e os costumes tradicionais, às vezes pela violência, às vezes por
pressão e intimidação. Eles literalmente roubavam o pobre na sua parcela de terras
comuns, demolindo casas que até então, por força de antigos costumes, os pobres
consideravam como suas e de seus herdeiros. (POLANYI, 2000, p. 53)

Pensar em como a propriedade, o cercamento, enfim, a suposta necessidade de
haver uma posse para que possa existir uma regulação do uso dos recursos,
levou a um mundo no qual estamos constantemente nos apropriando seja de
terras, objetos, conhecimentos, etc. Com isso surgem instituições que visam
regular a posse em si, vide a legislação de direitos autorais, por exemplo. Como
coloca Marlyn Strathern: “What is not owned exists either to be owned as some
future resource not yet exploited or else is notionally owned by human kind in
general, including the generations to come. Ownership envelops all.”(STRATHERN,
p. 270).
Para Marlyn Strathern a propriedade delimita o que poderia ser visto como uma
rede de colaboração que se estende indefinidamente. Ao analisar a patente
concedida à empresa capaz de isolar e detectar o vírus da Hepatite C, a
antropóloga demonstra como a propriedade isolou um certo número de
participantes do projeto como aqueles responsáveis pelo desenvolvimento final.
Enquanto isso, uma imensa parte da rede de pesquisadores, que já se debruçava
sobre o tema durante doze anos, não recebeu nada com relação à existência
daquela patente: “The long network of scientists that was formerly a such an aid to
knowledge becomes hastily cut. Ownership thereby curtails relations between
persons; owners exclude those who don´t belong” (STRATHERN, p. 524). Segundo
ela, um elemento externo, o comercial, entrou em questão. A viabilidade em
termos econômicos do projeto delimitou aqueles que pertencem e aqueles que
não pertencem. Ou seja, realizou um cercamento.
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Os cientistas reconhecem a existência de uma rede de pares que realizam
pesquisas e expandem os conhecimentos a respeito de determinados assuntos.
De maneira semelhante, músicos, produtores, DJs, compositores, etc, também são
parte de uma rede de colaborações mútuas. Assim como no caso analisado por
Strathern, o processo de instituição da propriedade delimita a participação de
cada um dos agentes no que diz respeito à constituição do material fonográfico
comercialmente viável. Os direitos autorais são uma variedade de direitos que
são atribuídos a cada um dos participantes de uma criação fonográfica, o
interprete é diferenciado do compositor, ainda que eles sejam a mesma pessoa.
Assim como no caso da academia, com suas regras e rituais, ao “mundo da arte”
também se atribui uma certa autonomia, ou autonomia relativa para Bourdieu.
Desta forma, o comercial pode ser visto como um elemento exógeno que corta a
rede de relações consideradas relativamente autônomas, estabelecendo o que
cabe a cada um dos participantes no processo de produção de um material
fonográfico. Ele regulariza relações que são consideradas como um mundo à
parte.
Os papeis reconhecidos na indústria tradicional, e que servem de referência para
a aplicação do direito autoral, como o autor, o intérprete, o instrumentista, o
engenheiro de som, o produtor musical, etc, são muitas vezes organizadas em
bases totalmente diferentes. No caso da Jamaica – parecendo ser este o caso
também no tecnobrega e no funk - a autoria é pouco reconhecida de uma
maneira geral, caso o autor não seja também intérprete. Muitas bandas eram
organizadas pelos produtores jamaicanos, e eram dispensadas quando a música
não agradava mais devido a mudanças no gosto. O engenheiro de som, ou aquele
responsável pelo conhecimento técnico, que atualmente passa pelo domínio da
computação e da utilização de sintetizadores e programadores de batidas, é
muito importante, estabelecendo tendências estilísticas e selecionando ou
recusando artistas.
A implementação da propriedade intelectual nos moldes conhecidos se torna
dificultada. A criação e a comercialização se relacionam de tal forma que o
processo de delimitação da rede feito pelo direito autoral tradicional não faz
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muito sentido. Existe o fato da produção estar calcada no reaproveitamento de
materiais existentes, o que já é conflitivo com a estética européia que privilegia o
original, o autêntico e o único; assim como contraditório com a legislação
autoral, já que esta também está embasada por tais valores.
A originalidade, por exemplo, não deve ser abordada no caso da música
jamaicana através de considerações estéticas, mas, sim, através de uma
perspectiva mais sociológica. Os DJs considerados bem sucedidos são aqueles
capazes de jogar com as convenções sociais e transitar entre tipos diversos de
apresentação das questões que mobilizam os jamaicanos.
5.2 A propriedade, o comum e a pilhagem
Quando pensamos na produção musical da Jamaica, percebemos através da
competitividade extrema e da busca por exclusividade, o outro lado de uma
criação musical imensamente coletiva. Assim, a própria agressividade existente
entre os sound systems encontrava uma das suas expressões através da pilhagem.
Gerando o curioso efeito de que apesar de muitas vezes condenada, a prática era
estimulada, uma vez que era uma das maneiras de atingir o adversário.
Marlyn Strathern considera o roubo, o empréstimo ou o compartilhamento como
parte de uma relação dinâmica entre palavras. Empréstimo funciona como uma
palavra sombra, tanto em relação ao roubo como em relação ao
compartilhamento, ela desenvolve esta idéia através de estudos etnográficos. O
que era chamado de “Xavier borrowing”, na Xavier High School, em Chuuk, na
Micronésia, servia para atenuar o que seria visto como um roubo pela
coordenadoria da escola, nessa modalidade de empréstimo os pertences não
eram devolvidos. Além disso, parte das justificativas existentes para explicar tal
hábito entre os alunos era evocar a idéia de que dos lugares onde os alunos são
provenientes, a tradição do compartilhamento é algo muito arraigado.
No entanto, Strathern considera também a possibilidade de que o “Xavier
borrowing” faça parte de uma relação entre os alunos, onde eles realizam
ataques uns aos outros através da subtração de seus pertences. Entrando em
contato com os procedimentos impostos pelas autoridades da escola, os alunos
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encontravam a necessidade de reorganizar seus conceitos de maneira a não
denunciarem seu comportamento infrator:
“When persons deploy things to enhance their spheres of influence, they are in effect
enlarging or extending their potential agency (Gell 1998), and thus exposing
themselves to the extent that it (their agency) matters to them; theft is an attack on
that extended person. If that reading applies here, and I have the raiders in mind, the
degree to which the victim can be provoked to extreme measures is likely to be
watched with great interest – even to the point of the perpetrators relishing the
severity of punishment.” (STRATHERN, 2009, p. 8)

Atingir o sound system adversário através de palavras e pilhagens está
intrinsecamente relacionado com desenvolvimento musical da ilha, que possui
uma tensão permanente entre a originalidade e mimesis, propriedade e
coletivismo. Alardear o pioneirismo e apresentar as músicas em primeira mão é
algo muito valorizado e essencial para o sucesso.
É importante ressaltar que quando se fala em pilhagem, subentende-se a
existência da propriedade. A noção de propriedade na música não é algo
ignorado na Jamaica, os envolvidos na produção musical levavam esta noção em
consideração nas suas relações. No entanto, por outro lado, temos também uma
musicalidade altamente pautada pela oralidade e pela existência de padrões
recorrentes, como os riddims.
A importância da análise de Strathern em relação aos termos roubo, empréstimo
e compartilhamento é de extrema importância, uma vez que apresenta uma
análise relacional destes termos. Considerar o roubo como algo fixo dentro de
uma relação entre palavras é algo que deve ser evitado, correndo o risco de se ir
na contramão do fazer antropológico, realizando uma análise condenatória,
etnocêntrica.
Contudo, relativizar estes termos apenas dentro do que está sendo chamado de
“cultura do dancehall”, como se esta fosse uma realidade fechada, vivida somente
pelo outro distante, não corresponde ao momento da produção musical hoje. A
música jamaicana ganhou notoriedade e influência, além disso, uma série de
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outras expressões artísticas, influenciadas ou não pela música da ilha caribenha,
possuem relações diversas com a propriedade. E, para dificultar, o fazer musical
está ligado a estas relações, além disso, se misturam hoje em um mundo onde
musicalidades se associam de maneiras muito diversas.
Neste sentido, a descontinuidade possibilitada pela reprodutibilidade técnica, a
ruptura entre a produção daquela música e sua apropriação ou recepção, é algo
que é assimilado dentro da própria musicalidade em questão. O que recebeu o
nome de schizophonia é algo que esta na base desta criatividade, o ruído que
surge como resultado desta ruptura não é tido como algo a ser evitado, mas sim
aproveitado. O nervosismo existente no conceito não será minimizado, o caráter
destrutivo e deslocado da apropriação também é importante de ser considerado.
No caso do dub, a criação musical não termina em sua fixação em um suporte.
Além disso, a circulação desta música, que é parte integrante da elaboração
criativa, não se esgota na venda de um suporte a consumidores passivos. Tanto
que os dub plates nem visam o seu consumo por um público de ouvintes, mas sim
por sound systems. Tampouco, a recepção por parte do público nesta exposição
festiva é passiva. A dança é parte importantíssima, quando não há dança, a
música está condenada e provavelmente será descartada. Ainda que a questão da
dança não tenha sido explorada extensamente nesta dissertação, existem
competições de dança e nomes conferidos a diferentes passos.
Desta maneira, a recepção não é algo que se esgota em si mesma. O movimento
que se espera tradicionalmente dentro da indústria musical vai da produção ao
consumo, algo que parte dos músicos e produtores e muitas vezes se esgota em
seu consumo pelo ouvintes. O que não é congruente com a musicalidade
considerada mais “tradicional”, pautada pela oralidade, como, por exemplo, a
cantoria. Talvez, não seja necessário ir tão longe, é bem possível que esta forma
de entender as coisas não seja congruente com a própria musicalidade feita hoje
em dia. O que ajuda a explicar também a crise vivida pela indústria fonográfica,
como vem sendo alardeado por jornais e revistas diversos, que insistem em
atribuir esta derrocada à famigerada pirataria. Como colocado por Zumthor
através do termo “função global”, a música oral tende a não ser facilmente
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decomposta em elementos discretos. Valendo a pena lembrar que isto também
acontece com boa parte da música sendo tocada na maioria das casas noturnas
do mundo hoje.
5.3 Sobre as cercas
Com o dub, percebemos que tanto o criador como a obra fazem parte de uma
constante negociação, constituem-se ao longo de trocas. Portanto, como
considerá-lo como um estilo ou um gênero a priori? Através de associações com
outros gêneros ou estilos, contribui para o surgimento de novas delimitações,
como um virus, que induz a célula hospedeira a produzir réplicas e, muitas vezes,
gera mutações. Este processo é relatado por Veal em relação ao surgimento de
vários tipos de música eletrônica na Europa, como o minimal e o drum’n’bass.
Contudo, não é possível afirmar categoricamente que o dub não pode ser
assimilado como um estilo ou um gênero. Os produtores entrevistados para este
trabalho, que em sua maioria resistiam à idéia de pensar o dub como um estilo,
possuíam uma determinada visão a esse respeito muito ligada à forma como eles
utilizam este conjunto de ferramentas e transformações conhecidos através
desta palavra. Outros podem ter um entendimento diferente, assimilando o dub
como um estilo, através de uma recepção marcada por uma assimilação que em
José Jorge Carvalho aparece como uma situação de crise.
A assimilação brasileira, feita pelos produtores entrevistados, certamente não
está imune a esta forma de distorção. Seguindo Benjamin, o que é considerado
através da palavra tradução é em um certo sentido uma forma, não apenas um
representar que deve submissão ao original. Desta maneira, a tradução é capaz
de revelar a alteridade, a diferença, além disso, ocorre também uma
aproximação, que como toda aproximação pode ser mais ou menos conflituosa.
O termo cercar não está necessariamente ligado a um tipo de apropriação
associada com o que Taussig chamou de “individualismo possessivo”. Arnd
Schneider (2006) considera a apropriação como uma via de mão dupla onde se
dá e se tira simultaneamente, ele pretende salientar a natureza hermenêutica
desta relação. Normalmente, existe uma visão negativa associada ao ato de
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apropriar-se de algo, como se tirássemos algo de um contexto para colocá-lo em
outro. Schneider propõe uma visão alternativa que enfatize o aprendizado e a
transformação,

ainda

que

ele

não

ignore

a

possível

inequidade

e

desbalançeamento das relações.
O cercar está ligado ao apropriar-se, mas, não significa necessariamente uma
apropriação exclusiva. Por exemplo, o conhecimento é capaz de ser apropriado
diferentemente de um prato de comida, sendo “não-rival” e “não-exclusivo”. O
consumo do prato de comida é restrito a quem o consome, ele pode ser dividido,
mas isso acarretará em menos para cada uma das partes. Além disso, ele permite
a exclusão do seu consumo, quem o consome pode querer não permitir que mais
ninguém o faça.
É certo que determinadas ciências e tradições em defesa de ortodoxias variadas
queiram fazer da sua cerca a única possível, mas estas tentativas logo se
mostram infundadas. Algumas vezes o “logo” demora um pouco mais,
acarretando em mortes e outros resultados indesejáveis.
Neste sentido, as cercas são também áreas deflagradas e motivo de conflito. Isto
se dá tanto territorialmente falando como em relação ao próprio uso das
palavras. O que é roubo, o que é compartilhamento de uma cultura, o que é
legítimo se apropriar ou não. Todas estas são questões muito importantes para
se buscar entender o estatuto da autoria e a delimitação do que é o objeto
artístico.
Alfred Gell considera três respostas para a definição de “obra de arte”. A
primeira considera que “uma obra de arte pode ser definida como qualquer
objeto esteticamente superior”, o que traz o problema de se acreditar “que
qualidades como apelo visual e beleza podem ser reconhecidas automaticamente
nos objetos”. Já a “teoria interpretativa”, como é chamada por Gell, estaria mais
próxima de uma compreensão da arte contemporânea. Esta forma de entender o
que é o objeto de arte busca situá-lo dentro de uma tradição, não procurando
entrar no mérito da qualidade desta arte. Por fim, nos é apresentada a “teoria
institucional”, que entende não existir nenhum tipo de característica intrínseca a
um objeto que o transforme em arte, esta transformação é realizada pela
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instituição da arte em si. Como coloca Gell: “Uma obra pode estar, a princípio,
fora do circuito oficial da história da arte, mas, se o mundo artístico coopta essa
obra e a faz circular como arte, então ela é arte” (GELL, 2001, p. 176).
Assim, combinando a teoria institucional com a visão interpretativa, Gell procura
chegar a um outro entendimento do que é arte. Ele considera a
interpretabilidade como algo constituinte da obra, contudo, rejeita esta distinção
idealizada entre artefatos ‘funcionais’ e obras de arte ‘significativas’. Assim,
mesmo que algo não tenha sido projetado para comunicar ou funcionar como
signo, nada impede que este objeto acabe sendo reconhecido como artístico.
Contudo, nem tudo pode ser considerado como arte para Gell, uma vez que
segundo ele não há nenhum objeto artístico que seja arbitrário, mesmo os ready
mades de Duchamp exigiram criteriosa seleção. Para eles os objetos artísticos são
aqueles que “demandam um exame minuncioso enquanto veículos de idéias
complexas. (...) Eu definiria como candidato a obra de arte qualquer objeto ou
performance que recompense, potecialmente, tal exame, pois encarna
intencionalidades que são complexas exigem atenção e são difíceis de
reconstruir plenamente” (GELL, 2001, p. 189).
Este ponto é alvo de críticas por parte de Els Lagrou, para quem Gell “não abre
mão do que foi identificado por Bourdieu (...) como a essência da definição de
arte que herdamos de Kant”. Por fim, Lagrou conclui: “Desta forma, Gell, um dos
mais virulentos críticos da tradicional antropologia da arte, faz concessões à
forma estudada por conta própria, isto é à análise formal (apesar de evitar,
cuidadosamente, falar em ‘beleza’), mas não ao conteúdo” (LAGROU, p. 17).
No entanto, apesar das críticas, reproduzo abaixo um trecho de Gell, onde ele fala
como armadilhas transmitem idéias e significados. E, reproduzo este trecho
também por me parecer que ele descreve mais ou menos o que acontece quando
uma música de sucesso é capaz de capturar o público:
“Além disso, se olharmos para outras armadilhas, poderemos ver que cada uma é
não apenas o modelo de seu criador, um eu subsidiário na forma de um autômato,
mas cada uma é também um modelo de sua vítima. Este modelo pode refletir
efetivamente a forma externa da vítima, como na cômica armadilha de girafa, que
delineia, em negativo, os contornos da parte inferior do animal. Ou a armadilha
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pode, de modo mais sutil e abstrato, representar os parâmetros do comportamento
natural do animal, que são subvertidos a fim de aprisioná-lo. As armadilhas são
paródias letais do Umwelt do animal. Assim, o rato que gosta de se enfiar em
espaços estreitos tem uma cavidade atraente, preparada para sua última e fatal
correria na escuridão. É claro que a armadilha não é, em si mesma, inteligente ou
enganosa. O caçador é que conhece as respostas habituais da vítima e é capaz de
subvertê-las. Mas, uma vez montada a armadilha, a habilidade e o conhecimento do
caçador estão efetivamente inscritos nela, de forma objetificada: caso contrário a
armadilha não funcionaria. Esse conhecimento objetivo sobreviveria até mesmo à
morte do próprio caçador e também seria (parcialmente) ‘legível’ por outros que só
tivessem acesso à armadilha e não ao conhecimento sobre o animal que está
refletido em seu projeto. A partir da forma da armadilha, poderiam ser deduzidas as
disposições da vítima. Nesse sentido, as armadilhas podem ser consideradas como
textos sobre o comportamento animal” (GELL, 2001, p. 184)

O final do texto deixa bastante claro o que Lagrou critica em Gell, contudo, não
deixa de ser muito interessante a idéia da armadilha que é um modelo tanto do
seu criador quanto de sua vítima, a exemplo da “rede” armada por Susan Vogel
em uma exposição intitulada Arte/Artefato, que “capturou, além de vários
filósofos e antropólogos (...), grande parte da questão sobre ‘o que é arte?’”
(GELL, 2001, p. 190).
Além de serem capturadas pela rede de Vogel, as pessoas também são
capturadas pela música apresentada em um sound system. O DJ precisa oferecer o
que as pessoas querem ouvir, e nesse sentido ele o faz através de uma arte que é
um modelo tanto de si quanto das pessoas que irão presenciar sua performance.
Entretanto, ele não é capaz de assim fazê-lo apenas por que possui
“conhecimento” a respeito de sua “vítima”, assim como, suficiente “habilidade”
para armar uma “armadilha” que funcione. É claro que o conhecimento é
importante, mas, como aparece na fala de Beenie Man, um dos maiores criadores
de hits, é necessário misturar-se à multidão: “you just mix to the crowd. And just
give the crowd a good show” (STOLZOFF, 2000, p. 168).
Algo muito importante no que diz Gell é o fato da “armadilha ser uma paródia
letal do Umwelt do animal”, ou seja, de seu ambiente. Em um certo sentido, tão
importante quanto o conhecimento ou a habilidade do caçador é sua capacidade
de estar relacionalmente ligado ao ambiente compartilhado entre ele e a caça, de
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maneira a poder fabricar tal armadilha. Uma vez que não é apenas com
conhecimento ou habilidade que se faz arte, mas é necessária uma inserção do
artista. Este, assim como o caçador, necessita da experiência, que serve bem para
unir o extraordinário e o ordinário, o idiosincrático e o típico. Nas palavras de
Abrahams:
“This discussion makes us all the more sensitive to the ways we ourselves are not so
original, especially as we recognize ourselves as members of a generation, a
network, a community” (ABRAHAMS, p. 50).

Experiências são centrais na constituição da identidade de um indivíduo,
contudo, são elas que nos lembram que o acontece a nós nunca é totalmente
original. Como coloca Abrahams, o termo realça o contínuo acontecer
característico da vida e o caráter aberto de nossas ações, afinal, uma experiência
pode dar errado, assim como uma base pode falhar em fazer com que as pessoas
dancem.
A afirmação de que o dub pode ser considerado uma experiência provavelmente
não seria alvo de ataques por parte dos produtores que o utilizam. Nomes que
remetem à ciência são comuns no dub, como Scientist ou Mad Professor. Além
disso, a dupla de baixo e bateria mais prolífica da Jamaica, conhecida como Sly
and Robbie, lançou um disco em 1985 pela Island chamdo “Dub Experience”,
palavra que aparece com certa frequência em outras produções. Apesar da
possibilidade de ser solidificado como um gênero, dependendo da sua
apropriação, o dub é antes de tudo algo em aberto, que pode contribuir para o
surgimento de um estilo, sem, contudo, constituir-se como tal.
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