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UM DEBATE EM TORNO 
DA MUSICA BAIANA 

Guerreiro, Goli. A Trama dos Tambores: a miisica afro-pop de Salva- 
dor. S5o Paulo, Editora 34,2000. 320p. 

A Trama dos Tambores, da antrop6loga Goli Guerreiro, busca descre- 
ver os processos sociais e hist6ricos que engendraram o fen6meno mu- 
sical do samba-reggae, definido como "um dos polos mais atraentes da 
produ~go artistica de Salvador e um dos principais eixos do debate cul- 
tural da cidade" (p. 15). 

Seu interesse n8o reside apenas no fato de ser o primeiro livro 
devotado ao estudo do samba-reggae. A pesquisa da autora possui ain- 
da um atrativo a mais para quem, como eu, 6 da 5rea de mhsica, pois- 
diferentemente de outros trabalhos no campo da musica popular, que 
tratam basicamente dos aspectos contextuais, determinantes e/ou de- 
terminados pelas pr5ticas musicais-tem na descriqiio e explicaqzo 
musical do samba-reggae seu principal intento. 

0 livro divide-se em quatro partes. Na primeira, Guerreiro busca 
descrever o ambiente musical, na d6cada de oitenta, que imediatamente 
precedeu o advent0 do samba-reggae. Realiza tambim um mapeamento 
dos principais blocos afro de Salvador, descrevendo tanto os bairros a 
que pertencem, quanto os principais traqos que os caracterizam. Na 
segunda parte-a que me interessa comentar aqui-, a autora trata das 
hip6teses acerca dos elementos musicais que engendraram seu objeto 
de estudo. Na terceira parte, h i  a discuss20 dos aspectos referentes 2 
inserggo do samba-reggae no mercado fonogr5fico local-n5o s6 alte- 
rando tal mercado, mas tambkm adaptando-se a suas exigencias. H i  
tambem considera~6es acerca do desenvolvimento dos meios tecnol6- 



gicos que possibilitaram ao samba-reggae ser considerado um produto 
pop bem acabado para o mercado nacional e internacional da mlisica. 
Na quarta parte, a autora desloca o foco, antes centrado nos blocos 
afro, para tratar do carnaval baiano, tal como este tem ocorrido mais 
recentemente. Por fim, hA ainda um apendice, em que se busca tratar 
de aspectos mais tkcnicos do samba-reggae-tais como os processos 
de transmissgo oral entre mestres e aprendizes, a descriqgo e a origem 
dos instrumentos que comp6em 0s blocos, a afinaq2o dos tambores e a 
terminologia utilizada pelos percussionistas. 

Apesar de todo o interesse despertado pela maneira como a au- 
tora aborda seu objeto de estudo, devo dizer, contudo, que existem dois 
problemas fundamentais em seu trabalho de pesquisa. 0 primeiro deles, 
C que falta ii autora maior conhecimento em nilisica para a discuss20 
dos aspectos musicais que envolvem o samba-reggae. Arrisco dizer que 
falta tambkm um conhecimento mais profundo da literatura em mfisica, 
tanto da literatura referente i s  manifestaq8es tradicionais-como, por 
exemplo, no caso da musica de candomblk-, quanto da literatura j i  
existente na Area de mfisica popular. 

0 segundo problema, que certamente decorre do primeiro, 6 a 
ausencia de evidencias musicais empiricas (em forma de exemplos, no 
corpo do texto) e de anhlises que pudessem consubstanciar os pontos de 
vista e hipdteses da autora. Algo que a faz incorrer em generalizaq6es 
e, por conta disso, reforqar determinados mitos-principalmente aque- 
les relativos i presenqa de traqos musicais africanos na m6sica dos 
blocos afro. Mitos que mascaram aquilo que talvez ngo seja tZo eviden- 
te, ou que talvez n2o seja t2o atraente como hipdtese de trabelho: a 
marcante heranqa europkia na mfisica do samba-reggae. 

Metodologicamente falando, os dados obtidos por Guerreiro re- 
sumem-se 2s entrevistas e depoimentos-dos quais se vale quase que 
exclusivamente para as explicaqties de seu objeto de estudo. E os equi- 
vocos musicol6gicos, que dai decorrem, se d20, justamente, pela n2o 
verificaq20 entre o que k afirmado nos depoimentos tornados e aquilo 
que se poderia inferir a partir de uma anilise dos dados empiricos dispo- 
niveis (registros sonoros de ensaios, gravaq6es j8 existentes, textos, trans- 
criqBes, demonstraq6es que poderiam ser feitas pelos percussionistas, 



nlo costuma ser encontrada fora das praticas rituak2 Para este autor, 
k apenas na apargncia que a musica popular incorpora seus elementos.' 

Do mesmo modo, para Manuel, em seus estudos sobre as musi- 
cas das ilhas do Caribe, as correla~6es entre as musicas tradicionais 
caribenhas e aquelas caracteristicas que podemos atribuir uma origem 
africana sHo apenas evidentes nas musicas religiosas-tais como a 
santeria cubana, o vodu haitiano e o kromanti jamaicano. No todo, po- 
rkm, os tipos de "africanismos" evidentes nas musicas populares, no 
Caribe-e, creio, tambkm no Brasil-, consistem mais de principios 
genkricos do que de elementos especificos .' 

A dificuldade metodol6gica que se apresenta a autora k que se, por 
um lado, constatamos, em grande parte de nossa musica, a presenCa de 
elementos genkricos africanos-tais como a Enfase no aspect0 ritrnico, o 
carater coletivo das manifestag6es musicais, a maneira de cantar, o uso 
de certos instrumentos, a tkcnica de canto e resposta, o uso de cklulas 
ritrnicas repetitivas e musicalmente estruturantes, etc.--, por outro, nHo 
podemos precisar com clareza o que seria exclusivamente africano de 
origem e o que seria resultante da interac;Ho entre as diversas culturas que 
se encontraram (e que continuamente se encontram) no process0 histori- 
co de forrna~lo cultural do pais. E precis0 salientar tambkm que sabemos 
muito pouco ou quase nada acerca das praticas musicais populares que os 
europeus trouxeram para o Novo Mundo, tanto quanto sabemos acerca 
das priiticas musicais trazidas pelos escravos B kpoca do trifico negreiro. 
Isso para nHo mencionar o nosso desconhecimento acerca das praticas 
musicais dos povos indigenas que aqui se encontravam. 

A respeito das evidencias musicoldgicas que apontariam para uma 
heranga africana, Bkhague faz alusiio a certas caracteristicas musicais 
encontradas em algumas manifesta~6es musicais afro-brasileiras tradi- 

' Jose Jorge de Carvalho, "Black Music of All Colors: The Construction of Black Ethnicity 
in Ritual and Popular Genres of Afro-Brazilian Music", in Gerard Behague (org.), Music 
and Black Etlzrzicit?..: Tlze Caribbean and Soutlz Alnerica (Miami, University of Miami 
North-South Center, 1992), p. 188. 
No caso baiano a e x c e ~ g o  C o ritmo do i jexi  que, para al6m do universo religioso, 
costuma ser encontrado tamb6m na musica popular. 

4 Peter Manuel, Caribbealz Curl-e~zts: Front Runzbn to Reggae,  Philadelphia, Temple 
University Press, 1995, p. 6. 



cionais: o uso de escalas pentathnicas, de escalas diat6nicas maiores 
com o sCtimo grau rebaixado, de escalas hexat6nicas sem o sktimo grau. 
Refere-se tambCm a determinados aspectos ritmicos que, apesar de 
n50 serem compariiveis a complexidade do que ainda se encontra hoje 
em certas pr6ticas tradicionais africanas, tern, muito provavelmente, a 
Africa como origem. Segundo est; autor, h6 um consenso acerca da 
identificaqgo destes elementos em congadas, maracatus, nos diversos 
tipos de sambas rurais, na (hoje esquecida) puxada de rede, nas canti- 
gas de capoeira angola e maculele, etc. Tais manifestaqGes, ao lado da 
presenqa de elementos herdados de uma tradi~zo luso-hispgnica, exi- 
bem tamb6m outros traqos que niio poderiam ser atribuidos a esta he- 
ranqa europkia, mas sim a uma origem africana. Mas adverte: "6 prati- 
camente impossivel indicar as origens culturais africanas especificas da 
maioria dos generos afro-brasileiros, uma vez que diversas culturas afri- 
canas mantiveram um contato estreito, desde o inicio do tr6fico dos 
escravos" e complementa: "se a miisica dos negros no Brasil possui 
aspectos estilisticos que podem ser relacionados ii Africa ocidental, os 
repert6rios em si, muito provavelmente, foram criados localmente. Simi- 
lares africanos foram encontrados em algumas poucas melodias religio- 
sas, apesar de que seja possivel que, no Brasil, se tenham preservado 
cantigas que jB nzo existam mais na pr6pria Africa" (p. 240)? 

Ora, para que pudCssemos precisar os elementos musicais espe- 
cificos, oriundos de prhticas musicais ancestrais europCias e africanas 
e, portanto, para que pudCssemos estabelecer evidencias musicol6gicas 
concretas entre o que hh de exclusivamente europeu e africano em 
nossa mlisica popular, necessitariamos descobrir uma maneira de re- 
montar musicalmente o passado, mais especificamente, o period0 com- 
preendido entre a segunda metade do sCculo XVI at6 fins do XVIII, 
para buscar descobrir como tais prhticas coexistiram. Somente dessa 
forma poderiamos estabelecer tais evidencias-o que, do ponto de vista 
da verificaqzo musical empirica, 6 metodologicamente impo~sivel.~ 

5 Gerard BChague, "Brazil", in Stanley Sadie (org.), The New Grove Dictionary of Music 
arzd M~lsicians,  (London, Macmillan, 1980), vol. 3, pp. 223-244. 
A este respeito ver o brilhante artigo de Philip Tagg, "Open Letter: 'Black Music', 
'Afro-American music' and 'European music', Popular Music, 3 (1989), pp. 285-298. 



0 que podemos apenas supor, portanto, baseados em esparsas 
evidgncias, 6 que um trgnsito de influsncias mfituas tenha ocorrido, tan- 
to em rela@o ao que reconhecemos como europeu, quanto ao que n2o 
hesitamos em chamar de afro, e isso niio somente em relac;5o i s  mani- 
festa~6es populares, mas tambCm em relaq5o i s  priiticas musicais reli- 
giosas, i s  quais normalmente se atribui a capacidade de preservar ca- 
racteristicas arcaicas e originais.' 0 s  praticantes das religi6es afro-bra- 
sileiras, paralelamente ao universo dos ritos religiosos com os quais con- 
viviam, mantinham contato com um mundo cultural e musical marcada- 
mente ocidentalizado, ainda que hibrido. 

A n o ~ 5 o  de africanidade, subjacente 2s tentativas de se estabele- 
cer as origens africanas do samba-reggae, era algo que jii se evidencia- 
ra no artigo "As trilhas do samba-reggae: a inven~go de um ritmo", 
publicado anteriormente ao presente livro. Ali encontrkvamos as se- 
guintes afirma~des: "Dentre os elementos esteticos utilizados pelos blo- 
cos afrobaianos que buscavam inspiraq50 na Africa, destaca-se a musi- 
calidade percussiva desenvolvida pelos povos africanos, cuja estrutura 
revela a polirritmia ... tambem presente na configuraq20 do samba- 
reggae"? Ora, a polirritmia C algo que n5o se encontra no samba- 
reggae-que, aliks como o proprio reggae, 6 construido tendo-se como 
base um idioma musical, melodico, ritmico e harm6nic0, muito mais eu- 
ropeu do que africano. 

0 problema das afirmaq6es relativas i africanidade do samba- 
reggae 6 que os elementos musicais especificos, aos quais acreditamos 
possuir origem africana-aqueles que se encontram de maneira mais 
evidente na musica religiosa afro-brasileira, ou em certas prkticas tradi- 
cionais seculares-n5o se verificam no samba-reggae. 0 samba-reggae 
e um fen6meno musical urbano, atravessado e determinado em grande 

7 0 prof. Jamary Oliveira, num bate pap0 informal acerca do  assunto, chamou-me a 
atenqiio para o fato de  que costumamos falar das influencias africanas nas prhticas 
musicais reconhecidamente de origem europiia, mas niio costumamos falar das influencias 
europkias nas praticas que reconhecemos como de origem africana. Jamary destaca, como 
exemplo, o canto em uni\*ono, urn aspect0 que se encontra arnidde nas prhticas musicais 
dos candomblks e que ngo encontra correspond&ncia do outro lado do Atlfintico. 
Goli Guerreiro, "As trilhas do Samba-Reggae: a invenqiio de urn ritmo", Latin Anzericnrz 
Music Review, 1 (1999), p. 124. 



parte pelos meios de comunica~Bo de massa. 0 sincretismo que apre- 
senta se dB em grande medida, por conta de um triinsito de informaG6es 
internacionais que, em dado momento, siio apropriados e transformados 
localmente: a ado~iio da musicalidade reggae, mas tambkm de certos 
elementos ideol6gicos, tal como valoriza~iio da negritude que nos chega 
atravks de movimentos culturais norte-americanos, e que se somam a 
uma determinada tradi@o percussiva baiana. 

A afirmagiio de uma africanidade evidente na m6sica dos blocos- 
afro, portanto, n5o somente contribui para refor~ar mitos, mas tambkm 
revela uma falta de conhecimento mais aprofundado em musica, por 
parte da autora, hem como um desconhecimento dos problemas meto- 
dol6gicos que se apresentam para a musicologia e para a etnomusicologia. 
0 que, de certo modo, decorre de um outro aspect0 problemitico, em 
seu trabalho de pesquisa, e sobre o qua1 tratarei a seguir. 

A ausencia de evidencias empiricas 

Ao tentar explicar musicalmente o que vem a ser o samba-reggae, Goli 
Guerreiro parte da seguinte observagBo: "o samba-reggae recria sonori- 
dades africanas, mesclando-as com ritmos brasileiros e caribenhos" (p. 
17). E hipotetiza "a fusBo entre samba duro e reggae" (p. 57) como 
proviivel explicapo das matrizes ritmicas que lhe dariam origem. Afir- 
ma ainda que, apesar de posi~bes divergentes acerca de tais origens, 
"estudos mais sistemiiticos de alguns musicos apontam para a confir- 
ma@o da fusiio ritmica" (p. 57). 

0 que se observa, contudo, 6 que, A exce~iio de um unico "expe- 
rimento" a que faz referencia para confirmaqiio da fus2o ritmica entre 
samba e reggae, a autora nBo esclarece quais seriam os outros estudos 
que confirmariam a mesma hip6tese. Al6m do mais, o experiment0 cita- 
do pela autora k plenamente questionivel em relaGBo ao mktodo que 
emprega e, conseqiientemente, ao resultado a que chega: "Em seu ate- 
li2 de investigaGBo musical, o musico/pesquisador Bira Reis experimen- 
tou o process0 de separar duas equipes percussivas, enquanto uma fa- 
zia samba a outra fazia reggae. c concluiu que dessa jun~Bo resultava o 
samba-reggae" (p. 58). 



Presume-se que a autora confia e acredita no que lhe esti sendo 
dito, uma vez que n8o tece comentirios ou acr6scimos Bquilo que seu 
entrevistado afirma. Diante disso, nHo h i  como deixar de apontar a au- 
sencia de verifica~Ho empirica, por parte da autora, para a confirma~iio 
de tal hip6tese. Uma linica quest50 revelaria a fragilidade do "experi- 
mento": a que tipo de samba se juntou o reggae, para que a equaG5o 
resultasse em samba-reggae? Ora, diversos tipos de samba existem, 
assim como nHo existe uma so maneira de se fazer reggae. De qualquer 
modo, a proposiqHo, samba + reggae = samba-reggae, mereceria maio- 
res considera~6es. 

As explica~Zies relativas ii natureza e origem do samba-reggae tor- 
nam-se ainda mais complexas atravks das tentativas de identifica~zo dos 
elementos especificos que contribuiriam para sua forrnag5o. Para Bira 
Reis, de acordo com a autora, "o mestre Neguinho do Samba utilizou a 
cClula bisica do reggae (que determina um contratempo), a clave cubana 
e uma outra clave invertida, que 6 a do candomblk de Angola" (p. 58). 
Partindo destas considera~c?es, a autora chega h segunda hip6tese: "a 
cClula ritrnica do samba-reggae k uma combina~50 de cklulas j i  existen- 
tes no candombli, nos sambas urbanos, na salsa e no reggae" (p. 58). 

E, aqui, retornamos ao ponto de partida, ou seja, h nao verifica~5o 
empirica daquilo que se afirma. Em outros termos, na ausencia de exem- 
plos, temos que nos contentar com aquilo que C afirmado. A autora nHo 
nos d i  a oportunidade de concordar ou discordar dela. 0 que nos remete 
para um outro problema (que talvez justifique a n5o inclusso de exemplos 
musicais, de forma grafica ou atravCs de algum expediente de transcri- 
~ 5 0 ) :  a dificuldade de falar precisa e tecnicamente de mlsica para n5o- 
especialistas. Dificuldade que se traduz nas seguintes quest8es: como fa- 
lar de musica, valendo-se apenas de descri@es? Como demonstrar musi- 
calmente aquilo que se quer comprovar apenas por intermkdio de pala- 
vras? Como saber, por exemplo, a que se refere a autora quando nos 

"ste aliSc 6 um dos problemas metodol6gicos da etnomusicologia. Ao investigar priiticas 
musicais onde conhecimentos s;io transmitidos oralmente, como faria o pesquisador para 
descrever as tecnicalidades musicais de seu objeto de investiga~ao? Se, por urn lado, parece 
haver consenso entre os etnomusicologos quanto aos riscos de se utilizar urn sistema de 
notaggo de uma dada cultura para representar urna outra; por outro lado permanece o 
dilema: como nos pesquisadores ocidentais conseguiriamos representar, valendo-se de 



fala na existencia de "c~lulas ritmicas", ou na existencia de uma "cklula 
bisica do reggae", de uma "clave cubana" e de uma "clave invertida"? 
Apesar de musico e pesquisador da Area, n5o faqo a menor idkia do que 
seja uma "clave invertida" e apenas posso imaginar o que seja uma "clave 
cubana". Para um outsider, como eu, a terrninologia utilizada pelo insider 
necessitaria de maiores esclarecimentos por parte da autora. 

Ao valer-se dos termos e das definiq6es dos insiders, Guerreiro 
nos fomece dados importantes acerca das maneiras atravks das quais 
eles compreendem e conceituam sua pr6pria pratica musical. Mas h i  
algo ainda tiio ou mais importante do que isso, e que a autora deixa de 
perceber justamente por n2o verificar a correspondencia entre o discur- 
so e a realidade musical: o conteudo das falas dos sujeitos pode, muitas 
vezes, querer reproduzir aquilo que e valorizado pelos outsiders-se- 
jam estes os pesquisadores, que se interessam skria e profissionalmente 
pelo assunto, ou os turistas, que manifestam seu interesse pelo exotico. 
Assim, referir-se ii presenqa de elementos especificos musicais africa- 
nos e caribenhos na musica dos blocos afro pode, muito provavelmente, 
corresponder a uma tentativa de legitimar sua importiincia, por lhe con- 
ferir um status de etnicidade que atualmente se valoriza. 

A influencia musical caribenha 

Aqui, a autora desenvolve algumas ideias int eressantes acerca dos pro- 
cessos de transnacionaliza~iio cultural que teriam propiciado o surgi- 
mento do samba-reggae: a presenqa da musica caribenha, em Salvador, 
nos anos 50 e 60. Este momento da musica caribenha k destacado como 
influencia rechdita, mas importante, responsavel por diversos ingredi- 

n o s o  sistema referencial, uma outra cultura? N3o ha respostas ficeis para tal dilema. 0 
mais acertado parccc ser a ado~i io  de uma postura de relativiza~go cultural por parte do 
pccquisador-incluhive para que possa perceber os limites de seu sistema referencial-e 
a consciencia dc quc a nota@o musical, qualquer que seja o sistema utilizado, sera sempre 
uma representa~50 parcial e, portanto, relnliva 2i cornpreens20 do pesquisador acerca do 
fenBmeno invesligado. A n o t a ~ z o  musical, contudo, mesrno para t r a d i ~ d e s  Agrafas, 
poderia ser utilizada para ilustrar algum aspect0 que se pretendesse discutir ou iluminar. 
A este respeito, ver as interessantes considera~6es  de Bruno Nett1 em Tlze Study qf 
Ethrzorn~isicolog~: Etqerzt~-Nine Isslles gild Corzripts, Chicago, University of Illinois, 
1983, p. 67. 



entes que posteriormente seriam utilizados no imenso nzeltirzg pot da 
cultura afro-baiana e que serviria para explicar a presenga deste tercei- 
ro elemento, que siio os "ritmos caribenhos", na formagiio do samba- 
reggae. 

Mas a que Caribe se refere a autora? Sabemos que as ilhas cari- 
benhas siio muitas e muito diversas s5o suas caracteristicas culturais. 
Em outros termos, o que se critica, ai, C que, da mesma maneira que a 
autora chama de "afro" tudo aquilo que possuiria uma ancestralidade 
africana, passa a designar, genericamente tambCm, toda uma diversida- 
de cultural sob a alcunha de "musica caribenha". 

A seguinte pista nos 6 fornecida: "Salvador se abrira para a mu- 
sics cubana desde os anos 50/60, que sob o nome de salsa, se tornou 
muito popular n5o s6 na Bahia, mas em varias partes das AmCricas" (p. 
96). Volto, contudo, a bater na mesma tecla: ha uma aus6ncia de eviden- 
cias musicais que fundamentem aquilo que C afirmado. A autora baseia- 
se apenas em alguns poucos depoimentos para a confirma@io de tal 
observac;%o. Al6m do que, h i  urn equivoco hist6rico nestas considera- 
g6es: a salsa, enquanto genero musical, de raizes cubanas e porto- 
riquenhas, s6 passa a ser conhecida, com este nome, nos EUA, no final 
da dCcada de 60, ou seja, apds a Revoluggo Cubana. 10 

A hip6tese da fusao ritmica 6 ,  ent50, consubstanciada a partir da 
suposi~iio de uma ancestralidade musical comum que ligaria o reggae 
ao samba-reggae: "A fuss0 de universos ritmicos do Caribe e do Brasil 
pode tambCm ter como fonte os ritmos do candomble" (p. 58). 0 que, 
portanto, justificaria a origem do samba-reggae, enquanto g6nero sin- 
critic0 entre samba, que viria do candomble, e reggae, que possuiria 
alguma semelhanqa com o ijexi. 

Mas que semelhangas musicais haveria entre ijexii e reggae? 
Palavras da autora: "0 ijexi ... contem um contratempo semelhante 
hquele que caracteriza a batida do reggae. ... t possivel afirmar que o 
dialog0 entre o samba baiano e o reggae jamaicano assentou-se em 
bases mais d i d a s ,  fincadas em cClulas ritmicas coincidentes, do que 
at6 ent20 se vislumbrava" (p. 58). 

10 A este rckpc!!n. \.cr > I ~ R U C I .  Cr~~. i l~b t*(~ t!  Czlrre~lts, p.  73.  

388 ~~ro-k lc i ,  24 f?L700), 379-395 



A hip6tese de uma matriz ritmica ancestral que justificaria as 
semelhan~as entre o ritmo do ijexa e o do reggae jamaicano e que, 
portanto, serviria para explicar a origem do reggae no samba-reggae, 
contudo, me parece niio somente impossivel de verificar historicamente, 
mas tamb6m de demonstrar musicalmente. Em outros termos: se ha tal 
similitude ritrnica, esta necessitaria ser demonstrada em termos musi- 
cais analiticos, uma vez que o ouvido nu niio percebe semelhanqas ritmi- 
cas nessas duas manifesta~6es. Mas, no final das contas, o que provaria 
a constata~iio de que ha "um contratempo" no ijexa semelhante ao do 
reggae? Tal aspect0 niio e suficiente para indicar a existencia de uma 
origem cultural comum. 

Descartada a hip6tese da ancestralidade comum entre reggae e 
ijexa, ficariamos por conta da descriqgo das memorias do cantor e com- 
positor Ger8nimo para indicar a presenqa de mtisica caribenha em Salva- 
dor, nas decadas de 50 e 60, e sua influencia na musicalidade afro-baiana. 
A autora, contudo, n2o fornece outros dados que possam consubstanciar 
tal hip6tese. Por exemplo, que fontes primhrias (charts de programaqiio 
das rridios da Bpoca, levantarnento de vendagem de discos, registros de 
sucessos musicais caribenhos no periodo, etc.), al6m dos depoimentos, 
poderiam confirrnar aquilo que a memoria de GerGnimo nos indica? 

Uma das referencias mais interessantes acerca da presenqa de 
um repertorio hispano-americano-niio apenas caribenho ou cubano, 
portanto-na Bahia dos anos 40 e 50, me veio na epoca do lan~amento 
do disco "Fina Estampa" de Caetano Veloso. No press release escrito 
pel0 pr6prio artista,ll podemos ler: "na cidadezinha de Santo Amaro, na 
Bahia, onde nasci e vivi at6 os 18 anos, ouviam-se ... canges cubanas, 
mexicanas, argentinas, paraguaias ou porto-riquenhas que marcaram a 
formas50 de toda uma geraqiio". HA ainda, no interessante texto de 
Caetano, a lembranqa do tema de abertura (a can~iio mexicana "La 
Golondrina") da novela radiof6nica "0 Direito de Nascer", B qua1 ele 
reporta "ter durado todos os anos do meu crescimento". E o que se 
depreende dai B a noqHo de como processos culturais transnacionais 
tem se dado, modernamente, atravBs dos meios de comunica~iio de 

I I Tal como se encontra em materia do jornal A Tnrrle (28/07/1994), Caderno 2, p. 8. 



massa. Acredito que a presenqa do reggae na Bahia, a apropriaqiio de 
sua mfisica, mas tambEm de seus simbolos e ideologia, pela comunidade 
negro-mestiqa de Salvador, tenha ocorrido por causa dos mesmos pro- 
cessos e mecanismos que fizeram Caetano e GerBnimo escutar rumbas, 
tangos, merengues, guariinias, etc, em sua juventude. 

De todo modo, as consideraqdes referentes B presenqa de urn 
repertorio musical caribenho e/ou hispano-americano na cidade de Sal- 
vador, entre as dCcadas de 40 e 60-pel0 menos de acordo com o que 
nos relata Gerbnimo e Caetano-mereceriam um maior aprofundamen- 
to, por parte da autora, principalmente no que tange 2 demonstraqiio de 
como tais influencias se manifestam na mtisica dos blocos afro de Sal- 
vador. Niio h5, como de resto em todo o livro, volto a insistir, exemplos 
musicais que indiquem como tais influencias ocorrem. 

Hi, certamente, no presente livro, consideraq6es interessantes, principal- 
mente no que tange as hip6teses que explicariam a natureza sincrktica e 
pop do samba-reggae. 0 que 6 uma pena 6 que, justamente a algumas 
destas hipbteses, Goli Guerreiro n8o tenha dado maior atenqgo, tal como 
deu, por exemplo, Bquelas mais infundadas, derivadas apenas dos depoi- 
mentos que colheu. Dentre as hip6teses interessantes, citaria, par exem- 
plo: (1) a existencia de escolas de samba na Bahia, entre as dkcadas de 50 
e 70-algo que pode ter fomecido urn modelo de instrumental para os 
b locos-a f rw que siio inclusive reportadas, pela autora, como organiza- 
qdes por onde passaram alguns dos importantes percussionistas de sam- 
ba-reggae; (2) o interessante caso de sincretismo musical que se deu 
atraves de dois mtisicos, urn alem8o e outro italo-suiqo, lideres do grupo 
de Latin Jazz, o Rumbahiana, que, na dCcada de oitenta, foram influentes 
no meio musical local. Por este grupo, como aponta a autora, passaram 
diversos percussionistas baianos que muito provavelmente divulgaram as 
informaqBes trazidas por aqueles dois mhsicos. Hi, no entanto, apenas 
um paragrafo dedicado ao grupo. Seria interessante procurar saber at6 
que ponto aquilo a que se atribui como decorrente de uma influencia mu- 
sical caribenha, mais recentemente na musica dos blocos afro, de fato niio 
ocorreu por causa da presenqa destes dois mlisicos. Hip6tese muito mais 



plausfvel do que aqfiela referente a semelhan~a entre reggae e ijexi. Ain- 
da assim, prefiro acreditar que, se h i  algo de caribenho no samba-reggae, 
n8o 6 sen50 o proprio reggae jamaicano.lZ 

Conclusiio 

Nesta resenha, procurei me ater aos aspectos musicais que julgava se- 
rem importantes discutir. Apesar dos problemas citados, penso que o 
livro seja leitura obrigatoria para quem pretenda compreender os desdo- 
bramentos ocorridos nos ultimos quinze anos no cenirio da musica po- 
pular urbana em Salvador. Seja pel0 mapeamento fornecido, relativo 
aos locais de origem dos principais blocos afro da cidade, seja pel0 le- 
vantamento dos personagens e dos acontecimentos importantes, acredi- 
to que o trabalho venha a constituir-se em obra de referencia, justamen- 
te por possibilitar que revisdes e acr6scimos possam ser realizados. Al6m 
do mais, a autora tem como importante merit0 o levantamento e a orga- 
n i z a ~ b  de diversas quest6es e tentativas de explica@o musical do samba- 
reggae que se encontravam dispersas, ainda que muitas delas necessi- 
tassem de maior aprofundamento. 

Espero ainda que as criticas e observagdes feitas possam alimen- 
tar futuros dihlogos entre os estudos musicologicos (e etnomusicol6gicos) 
e os estudos conduzidos por outras disciplinas no campo da musica po- 
pular-histbria, sociologia, antropologia, e t ~ .  Quanto ao estudo das ma- 
nifesta~6es musicais e dos fen6menos sociais relacionados aos blocos 
afro de Salvador, acredito que as diferentes abordagens e interpreta- 
~ d e s  podergo beneficiar-se do que a autora apresenta aqui. 

Eduardo Luedy 
Doutorando em Educa~iio Musical 

na UFBA 

" Esta presenqa do reggae no samba-reggae foi se modificando, mas era algo bastante 
perceptive1 em meados da dkcada de oitenta. 0 canto dos puxadores era acompanhado 
somente de instrumentos de percuss20 e a ritmica destes buscava reproduzir aqueles 
contratempos tipicos do reggae, que costumam ser realizados pelas guitarras e/ou tecla- 
dos. De qualquer modo, um aprofundamento nas quest6es relativas h presenqa do reggae, 
bem como desta presenqa musical caribenha mais genkrica, e m  Salvador, fugiria ao 
escopo da  resenha. 



Resposta de Goli Guerreiro 

Muitas vezes, o mais interessante nas resenhas k perceber as variadas 
possibilidades de interpretaqiio de urn livro. 0 s  muitos olhares. Mas por 
mais que isto seja esperado e desejado, a idkia de que A trarna dos 
tambores tivesse na "descriqiio e explica$io musical do samba-reggae 
seu principal intento" foi realmente uma grande surpresa. 

A Trama dos Tambores constr6i uma narrativa hist6rico-antropo- 
16gica que recorta 20 anos de context0 musical em Salvador. A inven- 
qiio do samba-reggae, enquanto produto cultural, 6 o ponto de partida de 
uma antropologia da musica urbana. Como afirmei no 6ltimo parkgrafo 
da "Apresentaqiio", o livro pretende reconstruir uma ambigncia socio- 
cultural "recortando a historia musical baiana, visitando os blocos afro, 
mostrando a cara dos personagens, suas trajetbrias, apontando as pistas 
que levaram a invenqiio do samba-reggae, revelando as estratkgias 
mercadol6gicas das bandas baianas e acompanhando as transforma- 
@es estkticas da percussiio." (p. 18) 

0 pr6prio autor da resenha reconhece que vai abordar apenas 
uma das quatro partes do livro, aquela que trata resurnidamente do que 
seja o samba-reggae, discute o crkdito do Olodum enquanto criador do 
estilo e apontapistas que confluiram para a inven~iio do ritmo dos blo- 
cos afro (bem como sua reproduqiio, que resultou em profundas trans- 
formaq6es estkticas). Estranhamente, o ''Apgndice" - uma (quinta) par- 
te, mais tkcnica, voltada para especialistas da jrea de musica (pois aborda 
algumas caracteristicas da linguagem percussiva, como oralidade, im- 
provisa~go e corporalidade, al6m da descri~iio de instrumentos, formas 
de percutir, afinaqiio de tambores e terminologia), niio mereceu a apre- 
cia@o do resenhista, que tem forma~iio musical. Como de resto, quase 
todo o livro. 

E facil entender o interesse do musicdlogo por um unico aspecto 
do livro, afinal n8o 6 todo dia nem em todo lugar que se inventa um 
ritmo. Isto 6, sem duvida, urn prato cheio para os estudos musicol6gicos 
baianos que, no entanto, jamais se debru~ararn sobre o assunto. Assim, 
o primeiro livro dedicado ao samba-reggae tern uma abordagem s6cio- 
antropol6gica. 



De qualquer forrna, apesar de todas as 1irnitaqBes impostas pela 
ausencia de formac;iio musical, procurei incorporar Lima leitura musicol6gica 
2 descrigiio do samba-reggae, baseada na literatura produzida sobre mu- 
sics popular, na teoria nativa e na unica disserta~iio de mestrado em etno- 
musicologia sobre blocos afro, Die BZocos Afro aus Bahia (Brasilien: 
Entw icklung eirzes yopuliirerz nzztsikstils), de Cristiane Gerischer, de- 
fendida na Universidade Livre de Berlim." A tese da etnomusicdloga e 
percussionista indica uma coincidencia musical entre reggae e ijex6. Esta 
leitura, baseada em pesquisa de campo, embora conste na p.58 como 
afirrna~iio de Gerischer foi, erroneamente, a mim atribuida . 

Outro erro de interpretaggo diz respeito B noqiio de africanidade 
como elemento do samba-reggae. 0 que o autor entende de forma lite- 
ral 6, como esti indicado na Parte I - "A Cena Musical Afro-baiana", a 
reconstruqiio simb6lica da ancestralidade africana realizada pelos blo- 
cos afro que termina por forjar v6rias ~ f r i c a s :  tribal, no caso do 11s 
Aiye, modema no caso do Ara Ketu, cientifica no caso do Olodum, 
mistica no caso do Male Debale ou n6made no caso do Muzenza. Falta 
ao comentador uma proximidade com a noqiio de representa@o que 
est6 embutida no ritmo. Aqui o samba-reggae C antes de tudo ideologia. 
E afirmaqiio de Negritude. E tradigiio inventada. 

Segundo o comentador haveria uma "marcante heranqa europiia 
na mlisica do samba-reggae", ignorada pel0 livro, que ele prop6e "preci- 
sar" (Uma visita ao apendice, no item 0 s  Instrz~merztos, pode esclarecer 
a discreta presenqa europkia contida principalmente nos tambores dessa 
origem). Talvez lhe pareqa atraente y l-ecisar; medir; classificar estes 
elementos. A mim interessou sugerir, indicar, propor pistas que d5o aces- 
so ao process0 de invenq5o cultural e que remetem a v6rios paises da 
Africa, aos EUA, B Jamaica e ao pr6prio meio musical local. As conexdes 
apontam que o samba-reggae resulta de uma "mestiqagem est6tica". Esta 
anglise passou despercebida ao musicdlogo, que prefere atribuir a si mes- 
mo uma interpretaqiio semelhante que ele chama de "sincretismo" moti- 
vado por um "triinsito de informa~fies internacionais". 

" A tese n8o foi lida no original. mas sim discutida no curso que a autora ofereceu como 
profc~hura visitante na Escola de MLisica da UFBA. 



A tentativa de atribuir um olhar musicoldgico aos prop6sitos do 
livro, logo no primeiro paragrafo da resenha, levou Luedy a alterar o 
sentido de uma citaq2o da "Apresentaq5o", atravks da inclus2o de um 
pregmbulo que confunde a express20 "musicalidade afro-baiana" com 
"o fen6meno musical do samba-reggae". Afimo na p. 15 que "A Tra- 
ma dos Tambores mergulha neste 'mundo' [da percuss501 para falar da 
musicalidade afro-baiana, um dos p6l0s mais atraentes da produq5o 
artistica de Salvador e um dos principais eixos do debate cultural da 
cidade". Talvez um pouco mais de cuidado na leitura do livro como um 
todo evitasse distorq6es de tal proporq80. 

As preocupa~6es do resenhista indicam o grande fosso que exis- 
te entre seu olhar musicol6gico e a experiencia vivenciada no mundo da 
percuss2o. Uma pesquisa de campo em torno do samba-reggae muito 
provavelmente lhe mostraria que o interesse em partituras de percuss20 
6 puramente academico. A leitura de partitura n2o corresponde a reali- 
dade artistica dos percussionistas baianos focalizados no livro. Ha todo 
um capitulo, "Oralidade, Improvisaq20 e Corporalidade", no "Apendi- 
ce", dedicado a esta questgo. Inumeras falas demonstram o desinteres- 
se dos percussionistas pela partitura. Tais corno: "na percuss50, voc& 
n8o precisa ler partitura, voc& precisa C de ouvido musical" (Eliana, 
percussionista da Did& p. 273); ou "a partitura nZo faz parte do mundo 
da percussb, pegou [o ritmo] vai embora" (Paulinho Munhoz, profes- 
sor de percuss50 da Escola de Musica Didrl, p. 273).14 

0 distanciamento do campo tambkm faz com que Luedy afirme, 
baseado em JosC Jorge Carvalho (um dos meus mais importantes inter- 
locutores na confecq80 da tese que deu origem ao livro), que os elemen- 
tos do CandomblC est8o incorporados fora dos rituais apenas na aparen- 
cia. Bem, o ex-mestre do Olodum Neguinho do Samba, responsavel 
pela forrnaq2o de centenas de percussionistas nos ultimos 20 anos adota 
em sua escola (Escola de Musica Did&) o ritmo ijexa como introdu~iio 
ao mundo da percuss20 popular. 0 seu projeto de formar percussionistas, 

l4 Quanto a reduzida amostra de exemplos musicais que o resenhista aponta como proble- 
ma, deve-se a uma quest20 de outra natureza. Qualquer citaqiio de canqiio corresponde ao 
elevado custo de direitos autorais cobrado pelas editoras musicais. A inclus2o de mais 40 
c a n ~ 6 e s  no texto original do livro foi considerada inviivel em termos comerciais. 



eximios executantes de samba-reggae, ritmo do qua1 se considera cria- 
dor, parte desta base, embora o tom erudito dos ritmos do candomblk 
niio sejam audiveis nas manifestaGBes populares. l 5  

Por fim, a forma~iio musical acadgmica do cornentador e o en- 
volvimento com a teoria musical ocidental implica numa desqua1ificac;iio 
da teoria musical nativa, que ele chama de "hip6teses (..) infundadas, 
derivadas apenas dos depoimentos". No entanto, me pareceu muito in- 
teressante a ultima nota de rodapk da resenha, que mostra uma coinci- 
d&ncia de opinides entre a fala nativa e a do doutorando que tambCm 
observa no samba-reggae a presenGa do reggae atravCs de seus tipicos 
contratempos. 

Goli Guerreiro 
Professora da UNIFACS. 

15 Al6m dos ritmos retrabalhados popularmente, onde o ijex5 se destaca, temos tambCm a 
tCcnica responsorial utilizada nos cultos, que consiste em uma pergunta puxada pel0 
solista e respondida pel0 coro e/ou pelos atabaques. Esta tkcnica caracterizou o estilo 
no primeiro momento de produqr'ro dc s:i~nba-rcggac nos anos 80 (ver cap. 7). 


