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RESUMO
SANTIAGO, Rodrigo Peronti. Da periferia ao centro: olhares sobre as transformações na 
relação entre cultura, economia e política no mundo contemporâneo. Tese (doutorado) 
- Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

Estabelecendo similaridades entre fenômenos culturais populares-urbanos emergidos 

em uma metrópole mundial (Nova York), e em uma metrópole periférica brasileira 

(Salvador), que se estabelecem a partir de semelhantes relações com a cidade, com a 

indústria cultural, e com dados políticos e econômicos, procura compreender dinâmicas 

presentes na produção cultural do atual estágio do capitalismo, caracterizada pela 

orientação da cultura para a produção de mercadorias. Sendo assim, propõe um 

estudo comparativo, em que o conteúdo estético é deixado em parênteses, em favor 

de análises de efeitos materiais, sociais e econômicos, apresentando-se também como 

uma tentativa de compreensão de lógicas existentes em outras manifestações culturais 

contemporâneas, além de se apresentar como uma contribuição para reflexões sobre 

possíveis vínculos entre Arte, Cultura e Cidade. 

Palavras-chave: Nova York. Salvador. Espaço Urbano. Cultura Contemporânea.



ABSTRACT
SANTIAGO, Rodrigo Peronti. From the periphery to the center: perspectives on the 
transformations in the relationship between culture, economics and politics in the 
contemporary world. Tese (doutorado) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
de São Paulo, São Carlos, 2018.

Establishing similarities between popular-urban cultural phenomena emerging in 

a world metropolis (New York), and a peripheral Brazilian metropolis (Salvador), 

which establishes from similar relations with the city, with the cultural industry, and 

with political and economic data, aims to understand cultural dynamics present in 

current stage production of capitalism, characterized by the guidance of culture for 

the production of goods. Therefore, it proposes a comparative study, in which the 

aesthetic content is left in parentheses, in favor of analysis of material, social and 

economic effects, as well as an attempt of understanding existing logic in other cultural 

contemporary events, in addition to performing as a contribution to reflections on 

possible links between Art, Culture and City.

Keywords: New York. Salvador. Urban Space. Contemporary Culture. 



 13

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 
CAPÍTULO 1
ESPACIALIDADES: entre a metrópole mundial e a metrópole periférica

1.1 Introdução

1.2 Paralelos: Nova York e Salvador 

1.3 Transformações modernizantes 

1.3.1 A modernização urbana de Nova York 

1.3.2 A modernização urbana de Salvador

1.3.3 A influência dos meios de comunicação de massa

1.4 As emergências 

1.4.1 O grafite e o movimento Hip Hop do Bronx

1.4.2 Os festejos carnavalescos baianos

1.5 A difusão

1.5.1 A difusão do Hip Hop 

1.5.2 A difusão dos festejos carnavalescos

1.5.3 As novas formas de difusão 

CAPÍTULO 2
CULTURA MATERIAL: da “gambiarra” à customização 

2.1 Introdução 

2.2 O bricoleur e o engenheiro 

2.3 A apologia da “gambiarra” 

2.4 As “gambiarras” na vizinhança 

2.5 O empresariamento 

2.6 A customização 

CAPÍTULO 3
SOCIABILIDADES E POSTURAS POLÍTICAS E CULTURAIS: da vizinhança às redes sociais 

3.1 Introdução 

3.2 As sociabilidades na vizinhança 

3.3 Os contatos externos e novos atores

3.4 A multiplicidade de relações

CONCLUSÃO 

BIBLIOGRAFIA 

ICONOGRAFIA
DISCOGRAFIA 

ANEXOS - Projetos de Osmar Macedo

ÍNDICE

15

CAPÍTULO 1
33

35

38

41

41

47

52

59

59

70

79

80

89

96

CAPÍTULO 2
101

103

104

109

113

138

145

CAPÍTULO 3
151

153

157

168

185

203

217

227

233

237 



 14



INTRODUÇÃO





 17

 O desenvolvimento da presente tese de doutorado em Arquitetura e Ur-

banismo, baseou-se em etapas ou fases, que narram a evolução da compreensão 

e da tomada de consciência do problema da pesquisa, de seus objetos e das 

questões abordadas. 

 Podemos dizer que a primeira dessas etapas refere-se a própria concep-

ção da ideia do trabalho, que nasceu ainda em 2012, no âmbito de uma disciplina 

de pós-graduação, ministrada por nosso futuro orientador, realizada na época 

como aluno especial. Denominada “A Identidade Nacional nas Artes Plásticas 

Brasileiras no Século XX”, foi a partir dela que tomamos um contato fundamental 

com a produção de dois fotógrafos, atuantes na década de 1970 – Martha Coo-

per em Nova York e Miguel Rio Branco em Salvador. Naqueles anos, Cooper ha-

via produzido fotos icônicas do grafite nova-iorquino, especialmente o praticado 

nos vagões do metrô, compiladas no livro “Subway Art”, de 1984. Seus registros 

apresentaram o novo fenômeno para o grande público, contanto por meio de 

imagens o surgimento e explosão das primeiras inscrições, e principalmente o 

impacto espetacular dos trens grafitados na paisagem urbana de Nova York. Na 

mesma época, Rio Branco, embora também fotógrafo, havia produzido o curta-

-metragem experimental “Trio Elétrico”, que seguia a multidão que ia atrás do 

trio no carnaval de Salvador, revelando várias dimensões da festa – da alegria, 

sensualidade até a violência – , além de apresentar o depoimento de Osmar (um 

dos pais do trio elétrico ao lado de Dodô), acompanhado por diversas imagens 

da festa, desde a preparação do trio, o cortejo pelas ruas da cidade, a alegre e 

assustadora massa de foliões dançando ao redor do caminhão, e cenas de briga. 

 O contato com as imagens do metrô grafitado, de Cooper, e do caminhão 

enfeitado, de Rio Branco, registros formidáveis de dois meios de transporte com 

intervenções que acrescentavam valores estéticos, todavia sem anular as funcio-

nalidades destes objetos, nos chamou atenção, ainda mais pelo contraste, que 

desta forma adquiriam, contra o fundo da paisagem urbana das grandes cidades 

por onde circulavam. Além disso, como as imagens também mostravam, os ato-

res envolvidos nas duas manifestações culturais, sejam os grafiteiros ou a massa 

de foliões, eram, em sua grande maioria, formados por afrodescentes, outro fa-

tor que despertava algumas indagações. Um questionamento viria então à men-

te: tais similaridades seriam apenas coincidência de fatos isolados, ou aponta-

mentos de questões mais amplas?

 Estas inquietudes, serviriam então de incentivo para o desenvolvimento 

de uma monografia para a disciplina (que pode ser apontada como a segunda 

etapa da concepção de nosso trabalho), na qual aproximamos os fenômenos 
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nova-iorquino e baiano a partir de possíveis leituras dos registros de Cooper e 

Rio Branco. Em nosso entendimento, os fotógrafos, embora captassem contextos 

aparentemente distantes e esteticamente díspares, pareciam buscar, com suas 

lentes, legitimar o grafite e o trio elétrico como expressões carregadas de valores 

artístico e cultural relevantes, que, em última instância, ecoavam, de modo se-

melhante, desejos de indivíduos, até então “excluídos”, por visibilidade, acesso e 

apropriação espacial – concreta e simbólica – das cidades que habitam.

 No entanto, esta interpretação, embora possível, tratava-se, como vería-

mos mais adiante, de uma compreensão um tanto “romântica” dos fenômenos, 

baseada em uma visão corrente, forjada ainda naquela década de 1970 (pela 

arte culta, da qual esses fotógrafos faziam parte, e por estudiosos), caracteriza-

da por uma estratégia político-cultural que acreditava que o estabelecimento de 

contatos com manifestações “populares” dessa natureza, tomadas como formas 

de expressão originais e autenticas, contribuiriam para problematizar e estimular 

novos caminhos na produção cultural contemporânea. Entretanto, mesmo sendo 

uma visão idealizada, naquele momento ela mostrou-se fundamental para nossa 

aproximação inicial a estas manifestações. 

 Sustentando também esta primeira percepção sobre nossos futuros obje-

tos de pesquisa, tivemos contato com reflexões de Fredric Jameson a respeito do 

atual estágio do capitalismo, particularmente sobre sua concepção dos “novos 

sujeitos” da história. A partir da década de 1960, Jameson observa a emergência 

de indivíduos, já não compreendidos em termos de classe, mas condensados em 

figuras como a do colonizado, da raça, do gênero, do marginalizado, que progres-

sivamente ganharam voz, frente a uma tradição ocidental, masculina, burguesa e 

branca. 

Os anos 60 foram, assim, a época em que todos esses ‘nativos’ tornaram-se 
seres humanos, e isto tanto interna quanto externamente: aqueles inter-
namente colonizados do Primeiro Mundo – as ‘minorias’, os marginais e as 
mulheres – não menos que os súditos externos e os ‘nativos’ oficiais desse 
mundo (JAMESON, 1991, p.85).

 A cultura (cujos limites entre erudita e popular, alta e de massa se bor-

ravam a partir de experiências das neovanguardas) passaria também a ser uma 

das vias possíveis de busca por visibilidade para esses novos atores. Tal reflexão 

embasaria fortemente o trabalho a partir de então, não especificamente por pos-

síveis implicações étnicas, mas pela natureza comum de exclusão desses sujeitos, 

e a perspectiva de que fenômenos como o nova-iorquino e o baiano, poderiam 

significar formas maiores de conquista.  Partindo desse entendimento, a aproxi-
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mação proposta entre o grafite e o trio elétrico se mostrou realmente viável, com 

similaridades que falariam de um contexto muito mais amplo. 

 Paralelamente ao embasamento dado por Jameson, também seria funda-

mental para o desenvolvimento da monografia, o contato com duas narrações: 

a tese de doutorado do Prof. Milton Araújo Moura, da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, denominada “Carnaval e 

Baianidade: arestas de curvas na coreografia de identidades do carnaval de Salva-

dor”, defendida em 2001, que nos apresentou uma visão ampla sobre a história 

da festa carnavalesca na capital baiana e suas implicações sociais; e a disserta-

ção de mestrado de Raquel Ferreira, supervisionada por nosso orientador, deno-

minada “Práticas estranhas ao ambiente construído da cidade: a experiência do 

graffiti em Nova Iorque na década de 1970 e em São Paulo de 1980 até os dias 

atuais”, defendida em 2011 no IAU-USP, que abordou o surgimento do grafite 

nestas duas cidades, suas relações com o espaço urbano e as complexas e con-

traditórias formas de sua difusão.

 A realização da monografia encerraria assim o primeiro momento do pro-

cesso de concepção de nosso trabalho, servindo de base para projeto de pesqui-

sa de doutorado (aprovado em 2013), a partir do qual desenvolveu-se a presente 

tese.  No projeto, como uma nova etapa do amadurecimento de nossas questões, 

sentimos a necessidade de expandir cada um dos objetos estudados, como uma 

estratégia de abarcar alguns outros assuntos ainda não contemplados, que pode-

riam contribuir para uma compreensão mais abrangente dos fenômenos. Assim, 

no âmbito de Nova York, além do grafite, o Hip Hop (movimento ao qual passaria 

a fazer parte, como um de seus elementos) tornou também objeto de nossas 

discussões; já no âmbito de Salvador, ao trio elétrico foram reunidos os blocos 

carnavalescos como outras formas de expressão a serem também analisadas. 

 Com o redimensionamento dos objetos de pesquisa, no projeto fortalece-

mos o aspecto urbano de questões levantadas na monografia (como os desejos 

por visibilidade), ou seja, para o surgimento tanto do grafite/Hip Hop, como das 

expressões carnavalescas, vimos que foram essenciais, e estariam intimamen-

te atreladas a seus desdobramentos, reordenações espaciais (urbanas e viárias) 

ocorridas em Nova York e Salvador, que impactaram negativamente populações 

de bairros periféricos.  Tais ações consistiram basicamente em adequações da 

malha viária de ambas cidades, carregando consigo um forte discurso de mo-

dernização, entretanto que se mostraram intervenções urbanas excludentes, di-

vidindo, expulsando e precarizando a vida de moradores de regiões populares 

– em Nova York, especialmente o distrito do Bronx, e em Salvador, vizinhanças 
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próximas a fundos de vale. Em meio as perdas concretas e simbólicas de um “ro-

doviarismo” em choque com essa população, estabelecemos reflexões de que 

a emergência do grafite/Hip Hop e de manifestações do carnaval, tendo como 

pano de fundo o contexto descrito por Jameson, poderiam ser tomadas como es-

pécies de reação ou respostas à degradação de seus bairros. Assim, a emergência 

dos fenômenos nova-iorquino e baiano, diante da fragmentação resultante da 

modernização excludente, atuariam como uma espécie de “recostura” de senti-

dos e reapropriação do espaço urbano. 

 Aceito o projeto e iniciada a pesquisa (uma nova etapa de desenvolvi-

mento do trabalho), sentimos a necessidade de aprofundar algumas reflexões, 

no momento em que outras discussões, pouco a pouco, surgiram.

 Vale ressaltar, nesse ponto, que além das atividades acadêmicas de pes-

quisa, nossa experiência profissional (como funcionário de uma instituição pú-

blica municipal ligada à cultura e patrimônio histórico1), também nos auxiliou 

na quebra da visão corrente, e “romantizada”, até então adotada, que apenas 

celebrava os aspectos positivos destes fenômenos, que residiam apenas na “ori-

ginalidade” e em uma suposta “autenticidade” de suas produções, relacionadas 

a circunstâncias peculiares (e similares) de emergência (pelas mãos dos “excluí-

dos”), que enfim ganhavam “voz”. Pouco a pouco, tal concepção se chocou com o 

que observávamos, cotidianamente, através de nossa atuação na cidade de São 

Carlos, e em eventos que passamos a frequentar. Assim, percebemos que a nar-

rativa, forjada nos anos 1970, replicada no trabalho de pesquisa, se distanciava 

muito da realidade atual.  

 Somado a esses fatos, a realização de outra monografia, para uma disci-

plina de pós-graduação denominada “Arte Espaço Cidade”, também ministrada 

por nosso orientador, que analisou a carreira de Jean-Michel Basquiat, artista 

que trabalhou formas originárias grafite, sendo alçado ao estrelato mundial, 

romperia definitivamente essa visão. 

 Como expomos em mais detalhes na Conclusão dessa tese, embora Bas-

quiat se encaixasse perfeitamente na narrativa que celebrava positivamente 

formas de expressão dos “excluídos”, podendo ser visto com um dos maiores 

agentes legitimadores do grafite, por outro lado, sua trajetória explicitava diver-

sas ambiguidades, falando de complexidades que poderiam ser estendidas para 

outras manifestações emergidas a partir da mesma lógica, como o Hip Hop e até 

mesmo as novas expressões carnavalescas baianas. Cooptado por um predatório 

mercado de arte, em última instância, Basquiat representou os limites da visão 

1Desde setembro de 
2011, exercemos a função 

de arquiteto e urbanista 
na Fundação Pró-

Memória de São Carlos. 
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corrente baseada no programa político-cultural sustentada pela arte culta e por 

estudiosos.

 A partir desse momento, além da legitimação, a cooptação do grafite/Hip 

Hop e das formas carnavalescas, fatos ainda obscuros, mas que já observávamos 

por meio de nossa atuação profissional, passaram também a nos interessar. 

 Se em princípio, a reflexão de Jameson sobre a emergência dos “novos 

sujeitos” era central no trabalho, acabou sendo relegada para um segundo plano, 

em favor de outra discussão do autor (mais abrangente, da qual esta primeira 

faz parte). Passamos a observar que poderíamos estar diante de formas de ex-

pressões que refletiam um contexto muito maior, podendo ser tomadas como 

exemplos paradigmáticos de deslizamentos entre cultura, política e economia, 

dialogando com as visões de Jameson sobre as peculiaridades da produção cul-

tural no atual estágio do capitalismo. 

 Para o autor, na contemporaneidade (ou Pós-Modernismo), torna-se in-

viável a separação entre cultura, política e economia. A diferenciação entre alta 

cultura e cultura de massa, que se apresentava de maneira distinta no Modernis-

mo, seriam anuladas, e com ela uma relativa autonomia da cultura como espaço 

de experiência autêntica em contraste com o ambiente circundante da cultura 

comercial. Desse modo, a cultura de massa passaria a ser admitida no circuito 

de um novo e ampliado domínio cultural, podendo assim ser orientada, como 

todo objeto material ou imaterial, para a forma de mercadoria. “Na cultura pós-

-moderna, a própria cultura se tornou um produto exatamente igual a qualquer 

um dos itens que o constituem”. (JAMESON, 2007, p. 14).

 Dessa maneira, o olhar inicial fixado apenas no período de surgimento do 

grafite/Hip Hop e das formas carnavalescas, acabou se mostrando muito limitante. 

A solução encontrada foi então desdobrar os objetos temporal e espacialmente. 

 Para abarcar a maior complexidade advinda dessa expansão, elencamos 

outros momentos-chave, subsequentes à emergência, que pudessem contribuir 

para uma compreensão mais ampla. Chamamos esses momentos-chave de “legi-

timação” e “repressão/cooptação”, representando os contatos e as negociações 

posteriores ao surgimento dessas manifestações, que representariam, na verda-

de, sua verdadeira potência. 

 Por meio esse desdobramento, a “legitimação” foi descrita como os pri-

meiros contatos do movimento Hip Hop do Bronx e das expressões do carnaval 

da capital baiana com agentes “externos”. Trata-se da fase de abertura à cultura 

erudita, de reconhecimento de inventividades e qualidades, em uma cena cultu-
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ral que se apresentava cada vez mais sem fronteiras claras entre produções cultas 

e populares. Para ilustrar tais contatos, recuperamos os estudos da monografia 

sobre o papel de Martha Cooper e Miguel Rio Branco, os fotógrafos que registra-

ram de modo pioneiro o grafite e o trio elétrico, lançando olhares também para a 

atuação de outros dois personagens, eleitos como fundamentais nesse processo 

legitimação: Jean-Michel Basquiat, em âmbito nova-iorquino; e Caetano Veloso, 

em âmbito baiano.  

 A inserção de Basquiat como um importante agente externo, se deu a 

partir de discussões realizadas em outra monografia de disciplina de Pós-Gradu-

ação, que investigou, através da trajetória meteórica do artista, o surgimento de 

um mercado altamente lucrativo de arte, entre os anos 1970 e 1980. No período, 

Basquiat seria primeiro artista a levar linguagens provenientes do grafite pratica-

do nas ruas de Nova York aos museus e galerias, passando a ser cortejado e co-

optado por um círculo de curadores, agentes e colecionadores, convertendo-se 

em uma das figuras mais icônicas da época. 

 Já Caetano Veloso, como um agente legitimador do carnaval, se impôs 

pela leitura de “Verdade Tropical” (1997), seu livro autobiográfico, cujo foco é 

o surgimento do Movimento Tropicalista, com destaque para o cenário cultural 

baiano (e brasileiro) entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970. As lem-

branças do autor sobre o ano de 1969 foram especialmente interessantes para 

nossa pesquisa. Caetano conta que na época encontrava-se preso pela ditadura 

militar ao mesmo tempo em que era lançada sua música “Atrás do Trio Elétrico”, 

sucesso no carnaval daquele ano e que divulgaria esses novos grupos carnava-

lescos para todo Brasil. A partir dessa canção, o compositor traça um rico pano-

rama sobre a festa carnavalesca na Bahia, comentando suas evoluções estéticas 

e técnicas e alguns de seus desdobramentos posteriores. A relação (também le-

gitimadora) de seu parceiro musical Gilberto Gil com os afoxés – os cortejos de 

candomblés –, especialmente o “Filhos de Gandhy”, também é descrita (sendo 

posteriormente bastante explorada em nosso trabalho).

 Na sequência da “legitimação”, estabelecemos o evento da “repressão/

cooptação”, ou seja, um momento de “aparagem” das arestas do grafite/Hip Hop 

e das expressões carnavalescas (quando suas camadas mais subversivas foram 

dissolvidas ou suprimidas), para serem então cortejados pela indústria cultural. 

Trata-se, assim, do momento-limite da presença de uma suposta “autenticidade” 

em ambas manifestações, e o prenúncio de um processo de inserção dos fenô-

menos no mainstream, abrindo também possibilidades para que se convertes-

sem em formas viáveis utilizadas em ações governamentais (educacionais, turís-
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ticas, etc.) e ONGs [Organizações Não-Governamentais].

 Após a expansão da compreensão dos objetos, se mostrou necessário so-

lucionar outro problema: o desafio da construção de uma narrativa comparativa 

única, que unisse as descrições paralelas de ambos.

 Duas estratégias foram então utilizadas para enfrentar esta questão: a 

primeira, tratou-se de um esforço de análise, que procurou descrever um modo 

de produção comum presente nas duas manifestações; e a segunda, através do 

desenvolvimento de peças gráficas, no formato de tabelas, a serem preenchidas 

com informações similares entre o Hip Hop e as expressões carnavalescas.

 A primeira estratégia, resultou de estudos realizados em dois artigos, 

enviados a eventos científicos. Um deles, intitulado “O remix na emergência 

de novas expressões culturais”, foi apresentado no 23º. Encontro Nacional do 

ANPAP, promovido pela Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásti-

cas – ANPAP, realizado em Belo Horizonte, em setembro de 2014; já o segundo, 

intitulado “Colagens e remixagens na emergência de novas expressões culturais”, 

foi apresentado no CONLAB - I Congresso da Associação de Ciências Sociais e 

Humanas em Língua Portuguesa, promovido pela Associação de Ciências Sociais 

e Humanas em Língua Portuguesa, realizado em Lisboa, em fevereiro de 2015. 

 Em ambos, abordamos uma possível lógica interna presente na produção 

material e simbólica dos fenômenos nova-iorquino e baiano, cujas características 

se mostravam muito similares. Analisando mais de perto a estética do grafite, os 

“objetos” do DJ (Soundsystem, toca-discos, etc.), a moda dos B-boys, assim como 

a estética do trio elétrico e as fantasias dos blocos carnavalescos, verificamos a 

presença de uma linguagem de natureza comum, muito próxima às chamadas 

“colagens”, experiências estéticas realizadas pelas vanguardas heroicas no início 

do século XX, que vinculavam criação à destruição. Assim, a produção material 

das manifestações nova-iorquina e baiana, poderia ser lida como uma espécie 

de recepção de táticas de produção estética da arte erudita para um contexto 

popular (mas já inserido no meio urbano, que chamamos de “popular-urbano”), 

o que novamente nos conectaria às reflexões de Jameson, sobre o borramento 

de limites entre a alta e a baixa cultura no contemporâneo. 

 Seus atores originais pareciam trabalhar nas brechas da ordem econô-

mica e cultural dominante como espécies de “bricoleurs”, a partir de “detritos” 

e “fragmentos” do mundo urbano-industrial, o que fortaleceu a imagem da “re-

costura” de sentidos e reapropriação do espaço fragmentado por esses sujeitos, 

como uma das contribuições para a emergência dos fenômenos. Desse modo, o 
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tema dos dois artigos foi justamente procurar compreender a lógica dessa pro-

dução material. Como um parêntesis, nota-se a presença do termo “remix” nos 

títulos de ambos trabalhos. Vale ressaltar, que na época, utilizávamos o termo 

como definição para a colagem realizada pelos “novos sujeitos” (uma colagem 

“popular-urbana”), que diferentemente das vanguardas, que a produzia como 

experiência estética, surgiu de uma carência de meios. 

 Já a segunda das estratégias de estabelecimento de uma narrativa com-

parativa única, consistiu na criação de um “Diagrama de Análise em Blocos”, e de 

um “Diagrama de Análise Comparativa”. 

 O primeiro deles, foi uma tentativa de realizar, graficamente, através de 

“blocos”, uma narrativa cronológica entre os eventos e questões estudadas até 

então, esboçando comparações entre as informações colhidas. Tais blocos con-

sistiam em: “Espaço”, “Remix”, “Transição”, “Legitimação” e “Cooptação”. 

 Nessa organização, o bloco “Espaço” correspondia às cidades de Nova 

York e Salvador onde se desenrolaram as intervenções urbanas; o bloco “Remix”, 

correspondia às “respostas” às intervenções urbanas na forma das expressões 

culturais (termo substituído atualmente por “colagens”); o bloco “Transição”, 

referia-se ao período de travessia dos fenômenos em direção à “Legitimação”; o 

bloco “Legitimação”, relacionava-se ao momento em que a arte culta lança um 

olhar às novas manifestações, as legitimando; e o bloco “Cooptação”, referia-se 

ao momento em que o Hip Hop e as formas do carnaval são apoderados pela 

indústria cultural, passando de experiências “marginais” a expressões culturais 

dominantes. 

 A partir desses blocos de análise foram organizados itens, acompanhados 

de pequenos textos, utilizados como notas explicativas. Tais itens relacionavam-

-se a personalidades, objetos, grupos, locais e movimentos presentes em Nova 

York e Salvador, que teriam alguma relação com o desenvolvimento dos fenôme-

nos estudados. 

 Já a segunda tabela que desenvolvemos, consistiu em um “Diagrama de 

Análise Comparativa”, que aprofundou as comparações já esboçadas na tabela 

anterior, servindo também como um meio de recuperação de discussões reali-

zadas em reuniões com nosso orientador, assim como uma tentativa de recor-

te e articulação do material bruto coletado até o momento. Podemos dizer que 

esse novo diagrama representou um enorme salto para o trabalho, convertendo-

-se em uma de suas principais etapas de desenvolvimento, que lançaria luz em 

questões ainda não muito nítidas até aquele momento, procurando também unir 
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duas histórias paralelas através de descrições comuns. Entretanto, o levantamen-

to de todas as possíveis simetrias entre os exemplos nova-iorquino e baiano se 

mostrou uma tarefa extremamente complexa. Dessa forma, optamos por selecio-

nar alguns acontecimentos-chave que tivessem um poder simbólico-explicativo 

abrangente, abarcando as questões mais importantes ao trabalho.

 Assim, na seção do novo diagrama relativa a “Espaço”, as comparações se 

deram da seguinte forma: o distrito nova-iorquino do Bronx, e os bairros popula-

res de Salvador Garcia, Tororó, Federação e Liberdade; a “Grand Boulevard and 

Concourse”, a principal via do Bronx, antes da modernização “rodoviarista”, e a 

“Rua Chile”, a principal via de Salvador, utilizada para desfiles carnavalescos, até 

a década de 1960; a “Cross-Bronx Expressway”, via expressa construída no dis-

trito nova-iorquino, e as “avenidas de vale”, as novas vias implantadas na capital 

baiana; as “block parties”, festas que congregavam jovens ligados ao Hip Hop, e 

os “terreiros de candomblé”, centros religiosos ligados ao surgimento de blocos 

carnavalescos; os “train watchings”, pontos de observação dos metrôs grafitados 

de Nova York, e a Praça Castro Alves, local privilegiado de observação da festa 

carnavalesca. 

 Já na seção “Remixagens”, que reuniu objetos (as “colagens”) e persona-

gens (os bricoleurs), as comparações se deram entre:  os “Sound systems”, siste-

ma de som itinerante, originário da Jamaica, “importado” para as ruas do Bronx, 

e os “trios elétricos”, a atração carnavalesca criada a partir de um automóvel 

e instrumentos elétricos; “Kool Herc”, quem organizou a primeira block party e 

“importou” o Sound system, e “Dodô e Osmar”, os inventores do trio elétrico; a 

“piece”, maior e mais complexo grafite, e “Caetanave”, famoso trio elétrico em 

estilo futurista, em homenagem a Caetano Veloso; a “bombing”, onda expansi-

va dos grafiteiros, partindo das áreas onde habitavam, alcançando o centro de 

Nova York, e a “massa”, referência ao surgimento das “massas elétricas” que se-

guiam os trios; as “excursões”, práticas de “conquista” da cidade pelos grafiteiros, 

quando alcançaram o metrô, e “desfiles”, os cortejos dos blocos carnavalescos, 

formados por foliões de bairros populares, tomando completamente as ruas; 

“Grandmaster Flash”, quem criou as técnicas do DJing e reinventou o toca-discos, 

e os “Índios”, bloco carnavalesco que mesclou heranças culturais tradicionais à 

cultura de massa. 

 Na seção “Legitimação”, que reuniu personagens que estabeleceram os 

primeiros contatos externos ao local de origem dos fenômenos, as aproximações 

se deram entre: a “Zulu Nation”, ONG criada por Afrika Bambaataa, que congre-

gava ex-integrantes de gangues, através do Hip Hop, e os “Afros”, agremiações 
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carnavalescas onde se reuniam jovens de bairros populares; “Martha Cooper”, 

fotojornalista que registrou a emergência do grafite/Hip Hop, e “Miguel Rio Bran-

co”, artista e cineasta experimental que registrou os trios elétricos e os foliões 

que seguiam os desfiles; “Basquiat”, artista que levou a linguagem do grafite das 

ruas aos museus e galerias, e “Caetano Veloso”, primeiro nome da MPB a lançar 

olhares sobre o trio elétrico como um novo fenômeno cultural.

 E por final na seção dedicada a “Cooptação/repressão”, aproximamos 

eventos ocorridos após dissolução das camadas mais “rebeldes” das manifesta-

ções. No entanto, na época, ainda não havíamos coletado muitas informações 

sobre esse momento. Desse modo, a aproximação se fazia apenas entre o “Gra-

ffiti Hall of Fame”, locais oficialmente liberados pelo governo municipal de Nova 

York para a prática do grafite, e o “Circuito Barra-ondina”, trajeto estabelecido 

pela prefeitura de Salvador e pela indústria cultural para o desfile oficial dos trios 

elétricos. 

 O “Diagrama de Análise Comparativa” encerra-se então com uma seção 

que reuniu as principais referências utilizadas na pesquisa até então. 

 Diante da complexidade crescente, conforme nos aprofundávamos nos 

estudos, e da quantidade de dados que estavam sendo colhidos, orientados nes-

sa etapa por este diagrama comparativo, optamos então por uma estratégia de 

descrição do trabalho, baseada em três camadas de leitura, que, somadas, con-

tribuiriam para sua compreensão abrangente, porém com limites bem definidos. 

Assim, além de se vincular a relações espaciais (leitura presente desde o início), 

a pesquisa também passou a contemplar leituras ligadas a cultura material e a 

práticas sociais, camadas que foram evidenciadas com mais clareza a partir do 

desenvolvimento do diagrama. Este novo método de análise refletiria-se direta-

mente na estruturação da tese. 

 Embora tenha sido fundamental para a nova estruturação do trabalho, 

é importante destacar que a peça gráfica se apresentava restrita até o início da 

cooptação do movimento Hip Hop e das expressões carnavalescas pela indús-

tria cultural. Até então, nossa opção era seguir com as pesquisas apenas até o 

período do prenúncio da decadência da “autenticidade” dos fenômenos, entre 

o final dos anos 1970 e início da década de 1980. Todavia, uma segunda opção 

fortemente se impôs: passamos a compreender que a relevância cultural do Hip 

Hop e do carnaval residia, na verdade, na capacidade que tiveram em se adaptar 

a novos contextos e situações, através de negociações que estabeleceram com 

outros agentes e instituições. Dessa maneira, decidimos continuar “seguindo” 
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suas mutações, até os dias atuais.  

 Assim, adicionaríamos a “difusão”, como o período final do processo des-

crito até então, caracterizando-o como o período de acomodações das manifes-

tações à dinâmica do modo de produção atual, convertendo-as em formas pos-

síveis de serem reproduzidas, mercantilizadas e distribuídas “globalmente”, por 

redes de comunicação e negócios. Trata-se, enfim, do momento que o Hip Hop 

alça à posição de nova cultura juvenil mundial, enquanto as formas carnavalescas 

baianas tornam-se dominantes, exportando seu modelo para todo o Brasil. 

 No processo “da emergência à difusão” passou a ser clara a capacida-

de de ambas manifestações em se metamorfosear, e, em nosso entendimento, 

a razão principal pela qual se tornaram, com o tempo, hegemônicas, e outras, 

mesmo que emergidas em circunstâncias semelhantes, não (como por exemplo 

o movimento Punk).

 Ocorreu, assim, uma importante mudança de caracterização do proble-

ma: não estávamos diante apenas de produções decorrentes da emergência de 

“novos sujeitos”, mas de manifestações que também se construíram a partir de 

sua adoção também por outros grupos. 

 Adaptando-se de modo eficiente à maleabilidade característica do atu-

al estágio do capitalismo, semelhante a uma brincadeira de “telefone sem fio”, 

tais expressões culturais começaram então a ser vistas, em nosso trabalho, como 

mensagens que, passando de seus atores originais para outros públicos e agen-

tes, foram sendo reconstruídas, juntamente com novas formas de divulgação e 

produção, entretanto, vale  ressaltar, através de uma dinâmica pendular, em que 

a necessidade de adaptabilidade e as mudanças geralmente viriam acompanha-

das de certa resistência. 

 Descrita as etapas da evolução de sua concepção, o que então a presente 

tese de doutorado se propõe? Partindo de uma possibilidade de se traçar simi-

laridades entre um fenômeno cultural ocorrido em uma metrópole mundial, e 

outro surgido em uma metrópole periférica brasileira, aproximação capaz de cau-

sar certo estranhamento, sustenta a hipótese de que algumas questões comuns 

encontradas no movimento Hip Hop e nos festejos carnavalescos, emergidas a 

partir de suas relações com o urbano, com a indústria cultural, e com dados polí-

ticos e econômicos, longe de serem aspectos específicos e particulares, são parte 

da dinâmica da produção cultural do atual estágio do capitalismo, caracterizado 

pela orientação da cultura para a produção de mercadorias. Sendo assim, o estu-

do comparativo proposto entre as duas formas de expressão, se mostra uma ten-
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tativa de compreensão de lógicas existentes também em outras manifestações 

culturais, além de uma contribuição para reflexões sobre possíveis vínculos entre 

Arte e Cidade. 

 As comparações entre os fenômenos nova-iorquino e baiano baseiam-se 

em estudos em que o conteúdo estético foi deixado em parênteses, em favor 

de análises de efeitos materiais, sociais e econômicos, que orientaram investiga-

ções de posturas, atividades, materialidades e espacialidades, sempre procuran-

do destacar similaridades de procedimentos e horizontes. Vale ressaltar, que, ao 

longo do trabalho, procuramos também estender o horizonte, lançado olhares 

para outras expressões culturais, como por exemplo para o movimento Punk e 

para a cena Black Rio, que enriqueceu nossas discussões. 

 Assim, partindo das três camadas de leitura propostas (o espaço, a cultura 

material e as relações sociais), a tese de doutorado foi organizada em três capí-

tulos, além da Introdução, Conclusão e Anexos. Desse modo, o Capítulo 1 apre-

senta reflexões relacionadas a espacialidades; o Capítulo 2 à criação de objetos 

e processos de produção; e o Capítulo 3 ao estabelecimento de sociabilidades e 

posturas políticas e culturais. Cada uma dessas análises, por sua vez, é discutida 

atrelando-se a diferentes escalas de abrangência, denominadas “local”, “global” 

e “glocal” (detalhadas ao longo do trabalho), que correspondem, respectivamen-

te, ao surgimento dos fenômenos no contexto da vizinhança do distrito nova-ior-

quino do Bronx e dos bairros populares de Salvador nos anos 1970; ao momento 

de contato com a cultura erudita e difusão via meios de comunicação de massa 

entre as décadas de 1980 e 1990; e, por final, à fase de recepção e aclimatação 

em realidades locais dispersas mundialmente, nos anos 2000. 

 Assim, através dessa estruturação básica, o trabalho desenvolve-se da se-

guinte forma: 

 O Capítulo 1, denominado “Espacialidades: da metrópole mundial à me-

trópole periférica”, inicia com apontamentos de Fredric Jameson, sobre a evolu-

ção do modo de produção capitalista, na passagem do Mercantilismo ao Imperia-

lismo, que desencadeou profundas alterações no sistema de relações mundiais 

no século XIX. A imagem da formação de uma rede capitalista global, que alcan-

çou espaços “tradicionais” ao redor mundo, arrastando-os para processos de mo-

dernização e rodeando-os por novos mecanismos socioeconômicos, é utilizada 

para ilustrar o impacto, já em meados do século XX, que transformações moder-

nizantes em Nova York e Salvador tiveram sobre bairros populares, quando gran-

des avenidas rasgaram o tecido urbano de vizinhanças locais, justamente aquelas 
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onde emergiriam o movimento Hip Hop e novas expressões do carnaval baiano. 

Aspectos da história urbana das duas metrópoles são analisados e comparados, 

especialmente a semelhante política urbana “rodoviarista” da qual foram obje-

to, representada pela implantação de vias expressas por Robert Moses em Nova 

York, e pelo projeto de avenidas de vale do Escritório do Plano de Urbanismo da 

Cidade de Salvador (EPUCS), executado parcialmente durante o governo de An-

tônio Carlos Magalhães. Somadas à descrição da modernização urbana, também 

são discutidas alterações do ponto de vista cultural, como o advento dos meios 

de comunicação de massa e a cultura juvenil, que influenciaram comportamen-

tos e práticas artísticas seja no centro ou nas bordas do capitalismo. A partir dos 

estudos dessas transformações urbanas e culturais, é visto como o “arcaico” (ou 

o ambiente “popular-urbano”), acaba sendo arrastado pelo “moderno” nos espa-

ços de vizinhança de bairros populares nova-iorquinos e baianos, estabelecendo 

com ele simbioses. Diante desse choque (e encontro), em meio a fragmentações 

espaciais concretas e simbólicas, tentativas de “recostura” de sentidos e buscas 

por visibilidade, é discutida a emergência, em âmbito local e a partir da dimensão 

espacial, do grafite/Hip Hop no distrito do Bronx, e das novas expressões carna-

valescas em bairros periféricos de Salvador. Na sequência, são descritos proces-

sos de repressão a esses fenômenos – pela polícia (no caso nova-iorquino), e pela 

indústria turística (no caso baiano), que pouco a pouco “prepararam” a inserção 

de ambas manifestações em vastas redes de comunicação e negócios (via coop-

tação), que as disseminariam pelo espaço “global” (e “glocal”), em um processo 

que chamamos de desterritorialização e reterritorialização do Hip Hop e do car-

naval.

 O Capítulo 2, denominado “Cultura material: da ‘gambiarra’ à customi-

zação”, partindo de conceituações de Lévi-Strauss sobre as figuras do bricoleur 

e do engenheiro, descreve a emergência, o desenvolvimento e a difusão do mo-

vimento Hip Hop e das expressões carnavalescas por meio da produção de seus 

objetos, ou seja, a partir da cultura material. Através do autor, são estabelecidos 

contrapontos entre meios de produção racionalizados, simbolizados pela ima-

gem do engenheiro, e produtos da bricolagem, que chamamos de “gambiarras”, 

compreendidas como espécies de colagens resultantes de entrecruzamentos en-

tre o “arcaico” e o “moderno”, no âmbito de um ambiente “popular-urbano” (no 

caso, o distrito do Bronx e os bairros populares da capital baiana). A inventividade 

estimulada pela carência (ilustrada por reflexões de Certeau sobre as relações 

entre produtores e consumidores em práticas cotidianas), é o fio condutor de 

toda a discussão, iniciada nos espaços de vizinhança de Nova York e Salvador, 
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quando, em meio a fraturas espaciais representadas pelas intervenções viárias (e 

seus desdobramentos), favoreceram a improvisação (a bricolagem), ancorada em 

conhecimentos vinculados à vivência local, sociabilidades e repertório. Este pri-

meiro momento, representado pela emergência do grafite/Hip Hop e das expres-

sões carnavalescas, é descrito a partir da atuação de atores pioneiros (bricoleurs 

por natureza) e de suas criações. Na sequência, ganhando importância cultural, 

diante de necessidades de novos suportes materiais e organizacionais, é visto 

como, progressivamente, as “gambiarras” foram gradualmente dando lugar a for-

mas de produção mais racionalizadas, se aproximando da lógica do engenheiro. A 

penetração de métodos produtivos planejados e executados profissionalmente, 

fariam então com que os fenômenos nova-iorquino e baiano pudessem ser con-

vertidos em produtos de grande potencial comercial e midiático, se deslocando 

de espaços locais de vizinhança, onde surgiram, para espaços “globais” da indús-

tria musical, da moda, do turismo e do entretenimento. Vinculando ao cenário 

descrito por Jameson de orientação da cultura para a produção de mercadorias, 

é discutido como tais manifestações adquiririam assim um protagonismo inédito 

na produção cultural contemporânea, com presença marcante em meios de co-

municação de massa e, mais recentemente em mídias digitais, ao mesmo tempo 

em que, paralelamente, por outras vias, procuram ainda manter uma certa resis-

tência ao mainstream. 

 O Capítulo 3, denominado “Sociabilidades e posturas políticas e culturais: 

da vizinhança às redes sociais”, discute o surgimento de novas sociabilidades e 

posturas políticas e culturais, no momento em que o movimento Hip Hop e as 

formas carnavalescas expandiram-se para além de suas localidades de origem. 

Inicia com discussões conceituais, a partir de estudos de Georg Simmel, para en-

tão se fixar no avanço da reordenação espacial de Nova York e Salvador sobre 

tradicionais espaços de sociabilidade, especialmente os utilizados por camadas 

populares. Do ponto de vista das relações sociais, a emergência dos fenômenos 

é apresentada como uma forma de resistência, ancorando-se em reminiscências 

de espaços de sociabilidades, como conjuntos habitacionais, estabelecimentos 

comerciais, equipamentos públicos e também celebrações locais. Assim, a partir 

do episódio de reestruturação urbana, é descrito um processo de perdas, perma-

nências, mas também de surgimento de novas sociabilidades, que expandindo-se 

das vizinhanças, progressivamente estabeleceram contatos com a arte erudita, 

com empresas e com a indústria do entretenimento, convertendo-se também em 

objeto de novas posturas políticas e culturais por parte de instituições governa-

mentais, ONGs e, mais recentemente, por coletivos artísticos (muitos deles base-
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ados em redes sociais), que vêm articulando o movimento Hip Hop e expressões 

carnavalescas com diversas formas de ativismo. 

 E por final, a Conclusão, apresenta um panorama geral das discussões 

realizadas e dos assuntos abordados no trabalho. Recupera a ideia inicial da pes-

quisa, do grafite/Hip Hop e das formas carnavalescas como expressões culturais 

puras, autênticas, produzidas por “excluídos” que finalmente encontravam “voz 

própria”. Descreve então como essa concepção foi se alterando, no momento 

em que os fenômenos nova-iorquino e baiano passaram a ser compreendidos no 

contexto da produção cultural do atual estágio do capitalismo, desencadeando 

assim mudanças estruturais na visão “romântica” que se tinha desses exemplos. 

Discute como esse processo de abertura do trabalho favoreceu a compreensão 

da permanência e da disseminação “global” de ambas manifestações atualmen-

te, que, em última instância, resultaram de adaptações e negociações (com ou-

tros agentes, grupos e instituições), garantindo assim uma dominância cultural 

nos dias de hoje. Finaliza, com um quadro paradoxal que apresenta o exemplo 

de um evento atual (a Virada Cultural de São Paulo) em que estão presentes, no 

mesmo espaço físico, expressões originárias dos dois fenômenos culturais estu-

dados, com suas várias metamorfoses, que vem sendo inscritas desde os anos 

1970, no entanto com ausência de disputas, mas repleta de justaposições, refle-

tindo assim a rede ou o sistema cultural formado nas últimas décadas, que a tese 

de doutorado procurou descrever. 

 Apresentando-se desta maneira, a tese pode ser tomada como um esfor-

ço de compreensão da dinâmica de inserção destas manifestações nas transfor-

mações na relação entre cultura, economia e política no mundo contemporâneo, 

tendo como exemplos paradigmáticos o movimento Hip Hop e expressões do 

carnaval.
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CAPÍTULO 1
ESPACIALIDADES: 

entre a metrópole mundial e a 
metrópole periférica
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1.1 Introdução

 Nos ensaios presentes na obra “The Modernist Papers” (2007), Fredric 

Jameson realiza um esforço de análise e crítica sobre a literatura modernista dos 

séculos XIX e XX, estabelecendo relações com a evolução do modo de produção 

capitalista no período. Em suas reflexões, a poética de Rimbaud, momento-chave 

que marcaria a emergência do Modernismo e a crise do Realismo, marcaria igual-

mente o momento de passagem do capitalismo de mercado para o estágio de 

monopólio do capital, ou Imperialismo, transformação esta que desencadearia 

profundas alterações no sistema de relações mundiais. 

 Segundo Jameson, tratava-se de uma nova articulação do espaço. Até o 

Realismo, havia a persistência de uma certa existência comunitária, na qual a 

experiência individual e a inteligibilidade do cotidiano significavam que a própria 

experiência ou vivência do indivíduo ainda era capaz de penetrar a estrutura da 

vida social, a partir de uma profunda percepção do ambiente, tradições e sabe-

res locais. No entanto, na época de Rimbaud, entre o capitalismo de mercado e 

o Imperialismo, a vida na metrópole tornou-se cada vez mais estruturalmente 

dependente de uma rede de dominação formada por uma base colonial fora de 

suas fronteiras. Como aponta Hobsbawn (2009, p. 45), 

o fato maior do século XIX é a criação de uma economia global única, que 
atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo, uma rede 
cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movi-
mentos de bens, dinheiro e pessoas ligando os países desenvolvidos entre 
si e ao mundo não desenvolvido.

 Na emergência desta imensa rede imperialista formou-se uma lacuna en-

tre a experiência individual e a inteligibilidade do ambiente circundante. Naquele 

momento, à medida que dados determinantes à compreensão do cotidiano pas-

sam a apresentar-se fora do campo da experiência dos indivíduos, a realidade 

tornou-se cada vez mais ininteligível. Para Jameson (2007), a consciência indi-

vidual começa a ser informada e determinada, estruturalmente construída e in-

fluenciada, por dados abstratos, como o vasto sistema geográfico e internacional 

que se formava. Nesse contexto, uma compreensão abstrata ou científica de um 

fenômeno por indivíduos que passam a possuir a capacidade de “montar” todos 

os seus determinantes, tanto presentes como ausentes, não se relacionam mais 

a um conhecimento advindo de uma experiência concreta, mas a um comparti-

mento da mente reservada ao puro conhecimento e intelecção. 
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A noção de compartimentalização da mente em experiência e conheci-
mento é somente uma parte de uma imensa fragmentação psíquica (...) 
[também] é evidentemente o análogo mental para o processo de taylori-
zação do processo de trabalho durante o mesmo período (JAMESON, 2007, 
p.241).

 O entendimento deste encontro do “arcaico” com o “moderno” duran-

te a “Era dos Impérios”, como Hobsbawn (2009) define o período entre 1875 à 

1914, e as novas articulações espaciais, concretas ou abstratas, estabelecidas a 

partir dele, nos parecem fundamentais e também podem ser desdobradas para 

facilitar a compreensão de uma série de fenômenos contemporâneos, entre eles 

a emergência e desenvolvimento de manifestações culturais ocorridas no centro 

e na periferia do capitalismo entre as décadas de 1960 e 1970, representados 

pelo movimento Hip Hop do Bronx, em Nova York, e por um conjunto de novas 

expressões culturais emergidas em Salvador, Bahia. Seja na metrópole mundial 

ou na metrópole periférica brasileira, verificamos nestes anos, assim como na 

época de Rimbaud, que espaços “tradicionais” foram arrastados por processos 

de modernização e rodeados por novos mecanismos socioeconômicos. 

 Todavia, o interessante nesses dois fenômenos é como os habitantes 

destes espaços, partindo de conhecimentos vinculados à vivência local, a certas 

formas de sociabilidade e repertório, criaram novas formas de expressão e uma 

cultura urbana que os conectaram, de modo inusitado, a grandes processos de 

mudança em curso na época, do local ao global.

 Assim, o que se pretende estudar no presente capítulo, partindo da ótica 

do espaço, ou melhor, das espacialidades, termo que engloba a discussão realiza-

da previamente por Jameson, é justamente o salto dado por determinados atores 

no meio destas transformações e os produtos deste contato. Nosso interesse não 

será apenas compreender a dinâmica do engate entre o “arcaico” e o “moderno” 

nestas experiências, mas também iniciar a reflexão sobre o novo papel da cultura 

no atual modo de acumulação capitalista, discussão que será aprofundada nos 

próximos capítulos.

 Para isso, lançaremos um olhar sobre dimensões históricas, sociais, artís-

ticas e culturais locais presentes em Nova York e Salvador em meados do século 

XX, que em parte se aproximavam ainda da forma de conhecimento baseado 

na experiência cotidiana imediata presente no Realismo, mas que logo seriam 

“atravessadas” por ações exteriores. Processo em que foram determinantes a 

influência dos meios de comunicação de massa e capacidades de adaptabilidade 

(não sem resistências) ao atual estágio do capitalismo. Nesse cenário, a repre-
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sentação inicial mais simbólica e impactante é a imagem da avenida rasgando um 

tradicional tecido urbano, seja a via expressa no distrito do Bronx ou as avenidas 

nos fundos de vale na capital baiana, como veremos.

 Desse modo, para atingir nossos objetivos, primeiramente caracterizare-

mos Nova York e Salvador, analisando comparativamente alguns aspectos histó-

ricos focando na leitura das espacialidades que se configuraram em tais cidades 

em um período definido entre as décadas de 1940 e 1970. Apresentaremos pro-

cessos de modernização urbana ocorridos em ambas cidades, cuja característica 

comum mais marcante foi o que chamamos de “rodoviarismo”, uma política de 

planejamento urbano autoritário e excludente que, abrindo avenidas, cortou e 

fragmentou espaços urbanos tradicionalmente habitados por populações de bai-

xa renda. 

 Na sequência, afim de compreender o contexto que favoreceu as “rea-

ções” às intervenções urbanas pelos sujeitos marginalizados, realizaremos uma 

fundamental reflexão sobre a formação de uma cultura popular urbana, ligada à 

difusão dos meios de comunicação de massa e ao fortalecimento da indústria cul-

tural. Estudaremos como estes fatores ofereceram dados e novos conhecimentos 

que, vinculados à vivência do local, a certas formas de sociabilidade e repertó-

rio, contribuíram para a emergência do Hip Hop do Bronx e de novas expressões 

culturais em Salvador, fenômenos que analisaremos, em certa medida, como 

respostas que procuraram criar novos e “recosturar” tradicionais sentidos no es-

paço fragmentado, em busca por identidade e recuperação do sentimento de 

pertencimento no interior do que podemos considerar grupos sociais  (“comuni-

dades”) estruturalmente abalados. E então, veremos como tais fenômenos ultra-

passam as fronteiras dos espaços de vizinhança em que se originam, inserindo-se 

em redes concretas e simbólicas, através de processos que chamamos de des-

territorialização e reterritorialização, conquistando assim novas espacialidades.

Fig.1.1: Charge do 
século XIX, ilustrando o 
imperialismo britânico, 
cujos “tentáculos” 
alcançavam na época os 
quatro cantos do mundo.
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1O capitalismo tardio 
(“tardio” para marcar sua 
continuidade em relação 

ao que o precedeu e 
não a quebra, ruptura 

ou mutação) remete 
ao período atual do 

sistema, caracterizado 
por empresas 

transnacionais e novas 
divisões internacionais 

do trabalho, nova 
dinâmica de transações 

bancárias internacionais 
e das bolsas de valores, 
novas formas de inter-

relacionamento das 
mídias, computadores 
e automação, fuga de 
produção para áreas 

desenvolvidas do 
Terceiro Mundo e crise 
do trabalho tradicional 

(JAMESON, 1997).

1.2 Paralelos: Nova York e Salvador

 Como discutido, para Jameson, a passagem do capitalismo de mercado ao 

Imperialismo significou a formação de articulações espaciais em âmbito global, 

que criaram novos mecanismos socioeconômicos, influenciando consciências in-

dividuais e a compreensão da própria vida cotidiana. Entretanto, segundo Brau-

del (1995), seria possível já observar esta tendência à internacionalização desde 

os primórdios mercantis do capitalismo. Conforme o autor, as grandes compa-

nhias comerciais do século XVII – as chamadas Companhias das Índias –, corpora-

ções privadas que recebiam privilégios de Estados e disputavam a exploração do 

comércio na Índia, extremo Oriente, África e Novo Mundo, estavam na dianteira 

da expansão global inicial do capital, podendo ser consideradas as primeiras em-

presas multinacionais.
A meu ver o verdadeiro capitalismo, sempre multinacional, o parente do 
das grandes Companhias das Índias e dos monopólios de todos os tama-
nhos, de direito e de fato, que existiram outrora, análogos, nos seus prin-
cípios, aos monopólios de hoje. Não será lícito afirmar que as firmas dos 
Fugger e dos Welser eram transnacionais, como hoje diríamos, uma vez 
que tinham interesses em toda a Europa e representantes ao mesmo tem-
po na Índia e na América espanhola? (BRAUDEL, 1995, p. 12).

 Embora inseridos em contextos distantes, podemos verificar que os even-

tos iniciais tanto da história de Nova York como a de Salvador estão conectados 

justamente ao “jogo nervosíssimo capitalista” (BRAUDEL, 1995) destas grandes 

companhias comerciais, como importantes peças do primeiro estágio de interna-

cionalização do capital, processo este que seria potencializado no Imperialismo, 

como já destacado por Jameson, e cuja continuação se daria a partir de meados 

do século XX, com o advento do capitalismo tardio1. 

Fig.1.2: Mapa de Nova 
York de 1695, ainda com 

o traçado holandês da 
Nova Amsterdã.
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 Em Nova York, apesar dos primeiros registros da presença de europeus 

refiram-se à visita do italiano Giovanni Verrazano que, à bordo de um navio fran-

cês, teria navegado pela Alta Baia de Nova York em 1524, o início oficial de sua 

colonização somente se dá em 1609, quando Henry Hudson buscava uma nova 

rota para as Índias pelo norte, por incumbência da Companhia Holandesa das 

Índias Orientais (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, ou VOC) considerada, ao 

lado da Companhia Britânica das Índias Orientais, a primeira sociedade a emitir 

ações. Hudson, como Cristóvão Colombo, fracassou na busca de uma passagem 

para a Ásia, entretanto encontrou terras com uma abundante população de cas-

tores – o impulso inicial da colonização diante de um promissor mercado de peles 

que alimentava na Europa um lucrativo comércio. O local, que era ocupado pela 

tribo dos moicanos, três anos depois contava com quatro casas europeias entre 

as cabanas indígenas. Em 1623, trinta famílias saíram da Holanda rumo a ilha de 

Manhattan para fundar uma colônia chamada de Nova Amsterdã (KOOLHAAS, 

2007). Três anos depois, teria ocorrido a lendária compra da ilha dos índios pelo 

colono Peter Minuit (por US$24, em valores atuais). Em 1674, após as Guerras 

Anglo-Holandesas pelo controle de rotas marítimas, Nova Amsterdã, cedida defi-

nitivamente aos ingleses, foi rebatizada como Nova York. 

 60 anos antes de Nova York, em 1549, a cidade de Salvador fora fundada 

como uma capital fortificada por ordem do rei de Portugal D. João III, que herdara 

de D. Manuel I, o primeiro império global da história, “vastíssimo mas demasiado 

disperso”, com possessões que, além do Brasil, se estendiam por ilhas atlânticas, 

pelas costas ocidental e oriental da África, pela Índia, Malásia, ilhas do Pacífi-

co e China. Como primeira sede do Governo-Geral, o objetivo da fundação era 

ampliar a presença estatal portuguesa na colonização do Brasil, após o fracasso 

da tentativa baseada nas capitanias hereditárias. Foi a própria Coroa Portuguesa 

quem decidiu e realizou a construção da cidade. Entre o final do século XVI e o 

início do século XVII, durante a União Ibérica, período em que as dinastias das 

monarquias de Portugal e Espanha uniram-se na mesma unidade política, o Brasil 

tornou-se o primeiro grande alvo dos rivais dos espanhóis – os holandeses – e 

Salvador, então uma das principais cidades das Américas, seu maior objetivo es-

tratégico de conquista. Após algumas tentativas malsucedidas, em 1624 a capital 

colonial cairia após um ataque à cidade realizado pela Companhia Holandesa das 

Índias Ocidentais (West-Indische Compagnie ou WIC), uma corporação fundada 

nos moldes da VOC para a exploração comercial do Novo Mundo. Seu domínio 

(rebatizada como “Terra Batávica”) duraria até o ano seguinte, quando uma ar-

mada luso-espanhola uniu-se aos colonos portugueses nas batalhas pela retoma-
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da da cidade, conseguindo expulsar os invasores.

 Embora tenham sido peças importantes de semelhantes mecanismos de 

expansão do capitalismo em tempos coloniais, já em meados do século XX obvia-

mente as discrepâncias entre Nova York e Salvador tornaram-se enormes: de um 

lado, a metrópole mundial mais rica e influente do planeta, cidade símbolo da 

hegemonia norte-americana no Pós-Guerra; e de outro uma metrópole periféri-

ca, de um país periférico, estagnada desde os fins do século XIX (ALMEIDA, 2008). 

Mesmo assim, seria nesses cenários extremamente desiguais que ocorreriam in-

tervenções urbanas que se aproximam por um implacável “rodoviarismo” que, 

em nome do “progresso”, rasgaria avenidas e vias expressas no tecido urbano, 

desalojando populações e ocasionando sérios choques em seu sentido de per-

tencimento e territorialidade. 

 Trazendo as reflexões de Jameson acerca do engate entre o “arcaico” e 

o “moderno” para este contexto (um outro estágio do capitalismo), tais inter-

venções urbanas representariam um fenômeno simbolicamente amplo, em que 

vivências locais e saberes tradicionais são “arrastados” e modificados por ele-

mentos externos culturais e socioeconômicos, conectando a redes globais, mas 

também estabelecendo novas dinâmicas espaciais locais. Acreditamos que um 

Fig.1.3: Mapa de 
Nova York de 1851, 

com traçado urbano 
organizado a partir da 

“Grande Grelha”.

Fig.1.4: Ilustração 
mostrando Salvador 

em 1770, na época a 
segunda maior cidade das 

Américas.
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dos desdobramentos desse processo, que chamamos de desterritorialização e 

reterritorialização, tenha contribuído (entre outros fatores) para a emergência, 

entre as décadas de 1960 e 1970, das inovadoras expressões culturais represen-

tadas pelo movimento Hip Hop do Bronx e por novas expressões culturais liga-

das ao carnaval baiano. Paradoxalmente esta reação local – “atrasada” – acabou 

alcançando um protagonismo cultural inédito no atual estágio do capitalismo. 

Entender este “engate” (“salto”, talvez fosse a expressão mais adequada) é uma 

das questões que este texto se propõe. 

 Desse modo, torna-se primeiramente e fundamental compreendermos 

as motivações e os desdobramentos das modernizações urbanas do “rodovia-

rismo”, nova-iorquino e baiano, assim como o contexto em que se inseriram, ca-

racterizado por um conjunto de outras mudanças modernizantes, entre elas a 

expansão dos meios de comunicação de massa, o surgimento da cultura juvenil, 

e aspectos de ordem social e econômica.

1.3 Transformações modernizantes
1.3.1 A modernização urbana em Nova York

 Um dos maiores destaques da Feira Mundial de Nova York, aberta ao pú-

blico em abril de 1939, foi a instalação “Futurama”, que consistia em um passeio 

guiado por um mundo em miniatura, caracterizado por vastos subúrbios e ro-

dovias. Patrocinada pela montadora General Motors, “Futurama” apresentava 

visões de um futuro reluzente pontuado por altas torres de edifícios em estilo ae-

rodinâmico e introduzia aos cidadãos comuns norte-americanos o “conceito” de 

via expressa, ilustrando um sistema de autoestradas que poderia ser implantado 

em todo o país, no qual o automóvel tornava-se o símbolo maior de uma nova 

era. 

 O progresso tecnológico como sinônimo de tempos vindouros gloriosos 

presente no ideário de “Futurama”, expressava muito bem o sentimento otimista 

que aflorava nos Estados Unidos na época. Com os efeitos da Grande Depressão 

ficando para trás, o país ia se estabelecendo como o centro da economia mun-

dial. Inversamente, a Europa vivia momentos de apreensão diante da ascensão 

de regimes totalitários e de políticas militaristas que levariam novamente o mun-

do à guerra. Ironicamente a eclosão da II Guerra Mundial se deu apenas alguns 

meses após a abertura da Feira Mundial, que tinha como tema a fé no “mundo 

de amanhã”. Em 1945, ao final do conflito, os Estados Unidos se consolidariam 

como uma superpotência militar e econômica, de espetacular influência cultural 
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e, nesta nova ordem, Nova York, além do maior centro financeiro mundial, tam-

bém alçaria ao posto de nova capital das artes, papel antes protagonizado por 

Paris.

 O apogeu do pós-guerra em Nova York, foi acompanhado de uma vasta 

reestruturação urbana, conduzida durante décadas por um planejador polêmico 

e autoritário, que pareceu perseguir por toda vida o ideário visionário de Futura-

ma: Robert Moses, o “master builder” de Nova York.

 Atuando entre os anos 1920 até o final dos anos 1960, Moses coorde-

nou a construção de uma extensa rede de equipamentos como piscinas públicas, 

parques, zoológicos, estádios, aeroporto, hidrelétricas, além da infraestrutura da 

Feira Mundial de 1939 e de sua reedição em 1964, formidáveis símbolos da aven-

tura, do progresso humano e da fé no futuro. Todavia, foi através de suas obras 

de expansão viária que mais se notabilizou, positiva e negativamente. 

 Nas primeiras décadas do século passado, era grande a pressão para que 

vias rápidas, particularmente para caminhões, fossem construídas na ilha de Ma-

nhattan. Na época, existiam poucas ligações através de túneis e pontes, a maioria 

somente por trilhos, o que dificultava o acesso e provocavam congestionamentos 

na região. Visando solucionar tais problemas, em 1921 foi estabelecida a Auto-

ridade Portuária de Nova York, criada para executar e manter a maior parte da 

infraestrutura de transporte regional na cidade. 

 Foi nesse cenário que Robert Moses reconstruiu Nova York para a Era do 

Automóvel (GUTFREUND, 2007), chegando a ser apelidado de The Highwayman 

(o “homem autoestrada”) na biografia escrita por Robert A. Caro em 1974, mo-

delando a cidade a partir de um urbanismo “rodoviarista” e influenciando toda 

uma geração de arquitetos e engenheiros.

Fig.1.5: A instalação 
“Futurama”, na Feira 

Mundial de 1939: 
visões de um futuro 

reluzente, representado 
por arranha-céus e 

autoestradas.
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 Moses começou a construir autovias ainda em 1924, assim que assumiu 

o primeiro cargo público na cidade. Seu primeiro projeto estabelecia acesso a Jo-

nes Beach State Park, um espaço recreativo em Long Island, e simultaneamente 

implantava uma rede de parkways pela região. Em 1945, com o fim da II Guerra 

Mundial, que significou o fim de racionamentos de gasolina e a retomada da in-

dústria automobilística civil nos Estados Unidos2, iniciou-se um período de gran-

de prosperidade, que fez multiplicar o tráfego de veículos nas rodovias, ruas e 

avenidas de todo país, especialmente em Nova York. Diante do aumento dos con-

gestionamentos, Moses apresentou um ambicioso projeto de construção de vias 

na cidade e em seus arredores, que incluíam também pontes, viadutos e túneis. 

Como observa Caro (1974), se somadas, as vias expressas previstas no projeto 

ultrapassavam em tamanho a soma de todas as então existentes no planeta.

 Neste contexto nasceu o projeto mais polêmico de Robert Moses, inicia-

do em 1948 e concluído entre 1972 e 1974: a via expressa do distrito do Bronx3, 

conhecida como Cross-Bronx Expressway (CBE). 

 Conforme Getfreund (2007), na região metropolitana de Nova York uma 

distinção viária vital havia sido estabelecida entre as décadas de 1930 e 1940: as 

parkways eram projetadas para serem belas e engenhosas e abertas somente 

para veículos; já as expressways, vias utilitárias, eram projetadas para caminhões, 

mas abertas para todo tipo de tráfego. A CBE, criada como uma expressway, co-

nectando a Trans-Manhattan Expressway e a Ponte George Washington a outras 

importantes vias, tinha como objetivo desafogar o tráfego de Manhattan, mas 

também proteger parques e reduzir a densidade residencial do distrito do Bronx, 

especialmente a região conhecida como South Bronx, ocupado majoritariamente 

pela classe trabalhadora. 

 Dado o grande impacto da CBE na paisagem urbana e na vida dos mora-

dores da área, sua longa e complexa construção foi marcada por diversos protes-

tos. Como aponta Berman (2007, p.342), “a estrada seria dinamitada diretamen-

te através de dezenas de quarteirões sólidos, estáveis, densamente povoados 

(...) algo em torno de 60 mil pessoas, operários e gente de baixa classe média, 

sobretudo judeus, mas com muitos italianos, irlandeses e negros entre eles, se-

riam expulsos de seus lares”. O maior dos protestos contra a Cross-Bronx ocorreu 

em dezembro de 1952, quando foi noticiado que 1.530 famílias teriam seus lares 

demolidos para a construção de “uma milha” da CBE, entre as áreas conhecidas 

como Bathgate, East Tremont, e West Farms. O protesto tornou-se ainda mais 

vigoroso no momento em que uma rota alternativa, que deslocaria o traçado 

original dois blocos para o sul, passando na borda de um parque local – o Croto-

2Desde de fevereiro de 
1942 um automóvel civil 
não era fabricado nos 
Estados Unidos, que havia 
direcionado toda sua 
produção para o esforço 
de guerra. Em julho 
de 1945 a medida foi 
revogada.

3As origens do Bronx 
datam de 1639, quando o 
explorador Jonas Bronck, 
a serviço da Companhia 
Holandesa das Índias 
Ocidentais, estabeleceu-
se na região. Com uma 
localização estratégica 
entre a ilha de Manhattan 
e New England, o Bronx 
desenvolveu-se muito a 
partir do final do século 
XIX, com a implantação 
da linha férrea, que 
impulsionou a instalação 
de manufaturas e a 
chegada de imigrantes, 
especialmente irlandeses, 
italianos e judeus. Em 
1898, a região tornou-se 
um dos cinco distritos 
da cidade de Nova 
York, juntamente com 
Manhattan, Brooklyn, 
Queens e Staten Island.
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na Park –, foi apresentada por um comitê de moradores do Bronx e endossada 

tecnicamente por engenheiros. Com a nova proposta seria necessário apenas a 

demolição de 19 lares, além disso, por ser menos longa e possuir curvas menos 

acentuadas, a construção do trecho na nova conformação seria mais econômica 

(CARO, 1974, p.864).

 No entanto, a proposta feria dois “princípios” de Moses (GUTFREUND, 

2007). Para o planejador qualquer revisão de trechos de vias expressas signifi-

cava atrasos na obra e consequentemente aumento dos custos; e segundo, para 

ele era pior danificar um parque que reduzir a densidade populacional do local. 

Assim, diante de seu poder e intransigência4, o trecho original de Moses foi acei-

to pelas autoridades de Nova York, e as vastas demolições iniciaram-se em 1954, 

rasgando o tecido urbano do distrito, desalojando diretamente um grande núme-

ro de famílias entre o final dos anos 1940 e o início dos anos 1970, somadas a ou-

tras que se mudaram devido ao barulho, sujeira, tráfego, poluição e interrupção 

dos serviços essenciais causados pela construção, em um episódio que ficaria co-

nhecido como “fuga branca”5, ocorrida principalmente na região do South Bronx, 

que passou a ser habitada majoritariamente por negros e latinos, com irlandeses 

e italianos mantendo-se ao norte, no North Bronx (DONOVAN, 2007). À “fuga 

branca” somou-se o reflexo de uma política de controle do valor de aluguel da 

gestão do prefeito nova-iorquino John Lindsay (1966-1973), que dava pouca mo-

tivação para que os proprietários dos edifícios mantivessem suas propriedades, 

fazendo com que imóveis vagos no Bronx se multiplicassem, transformando-se 

em cortiços ou fossem consumidos por uma epidemia de incêndios criminosos, 

que visava o recebimento de seguros.

 Se por um lado a construção da CBE, o principal fator apontado por Caro 

(1974) para a decadência urbana do Bronx, trazia consigo a ideia de “progresso”, 

4Uma das máximas de 
Robert Moses, segundo 

Berman (2007) era: 
“Quando você atua 
em uma metrópole 

superedificada, tem 
de abrir caminho a 

golpes de cutelo. Eu vou 
simplesmente continuar 

construindo. Vocês façam 
o que puderem para 

impedi-lo.”

5Do termo inglês white 
flight. Expressão usada 

para designar a mudança 
em massa dos moradores 

brancos do Bronx por 
ocasião da construção da 
Cross Bronx Expressway. 

A partir da “fuga branca”, 
o perfil étnico majoritário 

dos moradores do 
bairro, que chegou a 

ser conhecido como um 
bairro judeu entre 1930 e 

1940, tornou-se de afro-
americanos e imigrantes 
latinos. Conforme dados 
demográficos da cidade 
de Nova York, em 1960 

a população total do 
distrito era de pouco mais 

de 1.400.000 habitantes, 
dos quais 1.256.000 

eram brancos, 164.000 
eram negros e 1090 

outros. Já em 1980, a 
população do Bronx caiu 

para 1.170.000, dos quais 
555.000 eram brancos, 
372.000 eram negros, 

397.000 eram latinos e 
228.000 outros. 

Fig.1.6: A abertura da 
Cross-Bronx Expressway 

sobre o distrito do Bronx.
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por outro lado se mostrava claramente excludente, materializando uma política 

de isolamento e divisão de comunidades potencialmente rebeldes, procurando 

evitar a formação de massas de instabilidade social (FERREIRA, 2011). O projeto 

significou, em última instância, sérios choques ao conjunto de seus moradores. 

Vale ressaltar que a dinâmica e escalas de vizinhança do Bronx já estavam sendo 

profundamente alteradas desde os fins dos anos 1940, com a construção de gi-

gantescos conjuntos habitacionais, como o Bronx River Houses, completado em 

1951, formado por 14 edifícios com 1.260 apartamentos.

 A paisagem urbana devastada do Bronx, que favoreceu a proliferação da 

pobreza, violência e tráfico de drogas, foi retratada por Marshall Berman na obra 

“Tudo que é sólido que desmancha no ar”(1982), publicada 10 anos após a con-

clusão da CBE, quando a via expressa já encontrava-se em pleno funcionamento. 

O autor lança um olhar sobre aspectos da sociedade e da cultura dos séculos XIX 

e XX, refletindo, em seu capítulo final, sobre o caso de Nova York, especialmente 

sobre a atuação de Robert Moses, chamado de “o maior criador de formas sim-

bólicas na cidade no século XX”. Os relatos de Berman ancoram-se nas memórias 

de sua infância no Bronx, quando testemunhou a construção da CBE:

(...) Moses principiou a se agigantar sobre minha existência de uma nova 
maneira, com o anúncio de que estava a ponto de fincar uma imensa via 
expressa, de escala sem precedentes, custos e dificuldade de construção 
inéditos, no coração de meu bairro. De início não podíamos acreditar; aqui-
lo parecia vir de outro mundo. Em primeiro lugar, quase nenhum de nós 
tinha um automóvel: o próprio distrito e o metrô que levavam ao centro 
da cidade definiam nossas vidas. Além disso, se a cidade precisava de uma 
estrada – ou era o Estado que a necessitava? (BERMAN, 2007, p.341).

 O agradável e comum bairro de sua infância, cujo maior símbolo era a 

Grand Boulevard and Concourse, a bela avenida inspirada na Champs-Élysées 

de Paris, onde se encontravam notáveis exemplares de arquitetura Art Déco, foi 

destruído, dando lugar a um agreste urbano, com “sublimes, espetaculares ru-

Fig.1.7: A proposta de 
Robert Moses para um 
trecho de “uma milha” da 
Cross-Bronx Expressway 
(1); e proposta alternativa 
do trecho, que pouparia 
diversas construções 
exsitentes (2).
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ínas”, quadras inteiramente vazias e edifícios incendiados, acontecimentos que 

encarnam um perpétuo ciclo de criação e destruição de Nova York, em que “o 

refinamento num momento será barbárie no momento seguinte” (KOOLHAAS, 

2007). 

O Bronx, onde cresci, tornou-se uma senha internacional para o acúmulo de 
pesadelos urbanos de nossa época: drogas, quadrilhas, incêndios proposi-
tais, assassinatos, terror, milhares de prédios abandonados, bairros trans-
formados em detritos e em vastidões de tijolos espalhados. A terrível sina 
do Bronx é experimentada, se bem que provavelmente não compreendida, 
por centenas de milhares de motoristas todos os dias, à medida que ven-
cem a Via Expressa Cross-Bronx (BERMAN, 2007, p.330).

 Mesmo que a construção da Cross-Bronx Expressway tenha gerado muita 

polêmica e protestos, foi com o plano de construção de outra via expressa na dé-

cada de 1960, – a Lower Manhattan Expressway –, que a reputação de Moses foi 

abalada, em um momento em que o debate público sobre o planejamento urba-

no ganhava força6. Encabeçado por figuras como a ativista Jane Jacobs, moradora 

de Greenwich Village7, um dos bairros que seria afetado pela construção da via, 

as discussões sobre o tema se focavam nas virtudes das pequenas escalas e do 

modo de vida das vizinhanças dos bairros, colocando em xeque as grandes obras 

e o urbanismo “rodoviário” de Moses. Jacobs argumentava:

As necessidades dos automóveis são mais facilmente compreendidas e sa-
tisfeitas do que as complexas necessidades das cidades, e um número cres-
cente de urbanistas e projetistas acabou acreditando que, se conseguirem 
solucionar os problemas de trânsito, terão solucionado o maior problema 
das cidades. As cidades apresentam preocupações econômicas e sociais 
muito mais complicadas do que o trânsito de automóveis. Como saber que 
solução dar ao trânsito antes de saber como funciona a própria cidade e de 
que mais ela necessita nas ruas? É impossível (JACOBS, 2000, p.6).

 Ao final de calorosos debates, o projeto da Lower Manhattan Expressway 

foi abortado, as críticas a Robert Moses avolumaram-se, fazendo com que fosse 

destituído de suas funções de planejador urbano da cidade em 1968. 

 No entanto, para o Bronx e sua população já era tarde. 

6O estopim do 
debate público sobre 

planejamento urbano foi 
a demolição em 1963 da 

Estação da Pensilvânia, 
construída em 1910, um 

ícone arquitetônico de 
Nova York.

7Na época, Jane Jacobs 
aproximou-se de 

vizinhos influentes do 
Village, como Eleanor 

Roosevelt, ícone feminista 
e ex-primeira dama 

norte-americana; Ed 
Koch, futuro prefeito de 
Nova York entre 1978 e 
1990; e o jovem cantor 

e compositor Bob Dylan, 
que escreveria “Listen, 
Robert Moses”, canção 
entoada nos protestos 

contra a construção das 
vias expressas.



 47

1.3.2 A modernização urbana em Salvador

Conta a lenda que a lagoa de Abaeté, em Itapoá, é Mal Assombrada. 

Essa lagoa é uma das moradas preferidas de Yemanjá. Muita gen-

te tem morrido nas águas dessa lagoa, afogada, desaparecida na 

lama do fundo da lagoa. Dizem na Bahia que na Lagoa de Abaeté, 

no mistério das suas águas, batem os espíritos dos pescadores, ma-

cumba em honra da mãe d´água. Que pelas noites se ouve o batuque 

saudando a sereia. E que os homens ali afogados são aqueles por 

quem Yemanjá se apaixonou. Foram lá tomar banho, a sereia os viu, 

e levou-os consigo pro fundo da lagoa escura. É uma lenda que corre 

na boca das lavadeiras que durante o dia estão estendendo a roupa 

lavada na areia da lagoa, tão alva que parece açúcar refinado, dunas 

que cercam a morada de Janaína.

Dorival Caymmi, 1947

 O trecho acima faz parte do livro “O cancioneiro da Bahia”, de Dorival 

Caymmi, em que conta algumas das histórias retratadas em suas canções praiei-

ras. A singular obra musical de Caymmi notabilizou-se por cantar os costumes e 

tradições do povo baiano, invocando uma terra romântica e exótica, cristalizada 

em visões sobre a “Bahia”. Como visto, nas primeiras décadas do século XX, a 

capital Salvador havia sido relegada a um segundo plano no cenário nacional, 

com uma economia baseada quase que exclusivamente em atividades agroex-

portadoras e mão-de-obra não especializada. Neste cenário de pouco dinamismo 

e descompasso em relação a outras regiões do país, permaneciam muito de mo-

dos de vida e costumes já superados em outras capitais, um cotidiano “arcaico” 

captado e poeticamente trabalhado por Caymmi em canções como “O Que É Que 

A Baiana Tem?”, “O Mar”, “Oração de Mãe Menininha” e “Vatapá”, repletas de 

referências à cultura africana, à religião, às danças, à comida ou aos pescadores.

 Além da rica herança cultural que inspirava artistas, persistiam na capi-

tal baiana antigas formas urbanas, presentes nos traçados das ruas e no casario 

colonial do apogeu da economia açucareira. Por outro lado, alguns problemas 

também permaneceram, tornando-se cada vez mais críticos. Como aponta Mou-

ra (1990), o pouco dinamismo e o ritmo vagaroso das mudanças em Salvador 

favoreceram a consolidação de procedimentos tradicionais em vários aspectos 

da vida social, inclusive na moradia, cujo déficit, potencializado pelo êxodo ru-

ral, desencadeou invasões, loteamentos clandestinos e outras formas de habi-

tação precária. A primeira das grandes invasões coletivas na cidade se deu em 
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1946, quando grupos de moradores de bairros pobres, como o Curuzu e Brotas, 

uniram-se a sem-tetos que dormiam na praça Cairu e em praias afastadas e inva-

diram as terras de um imigrante italiano conhecidas como Corta Braço, que viria 

a se tornar o bairro de Pero Vaz. A partir de então, invasões e autoconstrução na 

capital baiana multiplicaram-se.

 Vale ressaltar que desde o final do século XIX, um conjunto de projetos e 

de intervenções com o objetivo de modernizar Salvador, baseando-se em preo-

cupações estéticas, viárias e sanitárias, vinha sendo realizado, mostrando a cons-

tituição de uma prática urbanística que, todavia, ainda não incorporava a preten-

são de pensar e nem de intervir de forma ampla na cidade.

 Apenas em meados na década de 1930, iniciam-se discussões para um 

inédito planejamento global da capital baiana, em contraponto a ações pontuais 

do período anterior. “A Semana de Urbanismo”, realizada em 1935 pela Comissão 

Organizadora do Plano da Cidade, que levantou os principais problemas de Salva-

dor (condições sanitárias, dificuldade de transporte, deterioração do patrimônio 

cultural e aproveitamento de recursos naturais) foi a primeira ação nesse sentido. 

Os diagnósticos verificados no seminário serviriam de base para o plano que co-

meçou a ser implantado com a criação, em 1943, do Escritório do Plano Urbanís-

tico da Cidade de Salvador (EPUCS), sob coordenação do engenheiro Mário Leal 

Ferreira.

 Tratou-se de um plano pioneiro em relação a composição interdiscipli-

nar da equipe, que concebeu a cidade como um ente “evolutivo”, enfatizando 

a história e a morfologia do sítio como os elementos principais para corrigir as 

“distorções e deformações” observadas no meio social e econômico (FERNANDES 

et al., 2003). O modelo espacial empregado pelo plano era radiocêntrico, com o 

centro principal voltando-se para a Baía de Todos os Santos, o lugar polarizador 

da vida urbana. Havia grande preocupação com aspectos sanitários e de infraes-

Fig.1.8: O plano urbano 
proposto para cidade de 

Salvador, desenvolvido 
pelo EPUCS nos anos 

1940.
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trutura, baseando-se em orientações para a distribuição dos equipamentos de 

saúde, educação e habitação sob a ótica do bem-estar social, que demandou do 

escritório uma série de investigações, abrangendo desde as condições do am-

biente físico, passando por segurança alimentar, até economia urbana. 

 Além disso, sob influência do modelo de cidade-jardim, o plano lançou 

proposições como a escola-parque e ideias de “verde contínuo” nos vales (ilhan-

do as habitações em áreas protegidas da poluição dos automóveis), prevendo 

também centros cívicos de bairros, e uma legislação de zoneamento do solo ur-

bano com funções pré-definidas.

 O sistema viário foi entendido como um dos pontos determinantes da 

estrutura proposta. Conforme o EPUCS (1976 apud COSTA, 2009, p. 159), o plane-

jamento das novas vias foi pensado em duas partes: a primeira delas referiu-se à 

definição do traçado viário, balizada a partir da topografia, da orientação das ba-

cias hidrográficas e dos cursos d'água, da posição das praias e desembocaduras 

no litoral e na Baia de Todos os Santos, e da forma que o promontório, acidente 

geográfico que define a Cidade Alta e Cidade Baixa, impõe-se sobre o território 

de Salvador; já a segunda parte, relacionou-se à comparação da solução viária 

sugerida pela geografia da cidade à rede de vias então existente, concentrada, 

até então, principalmente na região do centro tradicional, atendendo a uma pe-

quena parcela da população. A partir destes estudos pensou-se em

linhas de penetração, destinadas ao tráfego expresso de maior velocidade 
e para  cargas pesadas, saindo das zonas central e industrial e chegando as 
zonas residenciais, através de estradas de rodagem e de linhas de bonde; 
e, por linhas de irradiação destinadas ao deslocamento da população, que 
necessitava ir e vir a locais de trabalho, comércio e serviços em geral (…) 
A principal justificativa desta dupla proposição centrava-se na necessidade 
de se reestruturar a congestionada circulação pendular centro-periferia em 
horário de “pico”, que ocorria para a área do centro de Salvador, pólo de 
toda região (COSTA, 2009, 159).

 Dessa forma, o novo sistema viário foi pensado como uma estrutura inte-

grada formada por duas redes de avenidas articuladas entre si: uma para o tráfe-

go mais lento, de acesso aos bairros, que seria implantada nas partes mais altas 

da cidade, interligadas por viadutos; e a outra que seria construída nos vales, as 

avenidas de fundo de vale ou simplesmente as “avenidas de vale”, a proposição 

viária mais conhecida do plano. A primeira dessas avenidas – a Avenida do Cente-

nário – foi construída em 1949 como parte das comemorações do IV Centenário 

da fundação de Salvador. 

 Trata-se da via implantada mais fiel ao ideário de circulação urbana pre-
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visto pelo EPUCS. Sua concepção baseia-se em parkways e caracteriza-se por ter 

duas pistas em cada sentido, com canteiro central, onde corre um riacho que co-

leta as águas pluviais da bacia. O eixo central é ladeado por pista de acesso local 

às edificações residenciais (FERNANDES et al., 2003).

 Segundo Fernandes et al. (2003), o EPUCS propunha organizar seu tra-

balho em seis grandes etapas, mas não conseguiu ir além da terceira, concluída 

apenas parcialmente. Com a morte precoce de seu idealizador e coordenador ge-

ral, Mário Leal Ferreira, em 1947, o plano conseguiu ainda se manter, sob a coor-

denação do engenheiro Diógenes Rebouças, até o início dos anos 1950, quando 

foi extinto, justamente em um momento marcado pela retomada do crescimento 

econômico e urbano de Salvador, impulsionado pela descoberta e exploração de 

petróleo no Recôncavo Baiano.

 O restante do sistema viário previsto, como viadutos e túneis, somente 

seria efetivamente implantado nos anos 1960, com a criação da SURCAP – Supe-

rintendência de Urbanização da Capital. Já as demais avenidas de vale começa-

riam a ser construídas apenas ao final da década, durante o governo municipal de 

Antônio Carlos Magalhães, e concluídas no decorrer dos anos 1970, quando este 

assumiu o Governo do Estado da Bahia, no auge do Regime Militar no Brasil.

 Embora seguindo a expansão do sistema viário expressando o desenho 

da cidade definido pelo EPUCS (PEREIRA, 2008), a construção das avenidas de 

vale entre os anos 1960 e 1970 ignorou por completo aspectos importantes que 

haviam norteado o plano original, tais como aqueles baseados no bem-estar so-

cial da população, aliando-se a interesses imobiliários e intimamente ligada à 

Fig.1.9: As avenidas de 
vale implantadas durante 

os anos 1970 foram: 1. 
Vale do Bonocô (1970); 

2. Contorno (1970); 3. 
Suburbana (1971); 4. 

Vale do Canela (1974); 5. 
2ª.pista Vasco da Gama 

(1974); 6. Magalhães 
Neto (1974); 7. Paralela 

(1974); 8. Vale dos Barris 
(1975); 9. Antônio Carlos 

Magalhães (1975);10. 
Garibaldi (1977); 11. 

Juracy Magalhães (1978); 
e 12. Vale do Ogunjá 

(1978).
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promulgação da chamada “Lei da Reforma Urbana”, de 1968. Através dessa lei, 

“a Prefeitura de Salvador, que detinha a maioria das terras do município, transfe-

riu sua propriedade para (algumas poucas) mãos privadas” (CARVALHO; PEREIRA, 

2008, p.85).  

 Com a “Lei da Reforma Urbana”, promulgada na véspera do Natal de 

1968, a municipalidade vendeu a preços baixos 21 km² de glebas públicas a agen-

tes econômicos, principalmente incorporadores. O Estado comprometeu-se na 

criação da infraestrutura (as avenidas de vale) e os agentes ficaram responsáveis 

pelas obras que dariam origem aos novos bairros. Assim, segundo Carvalho e 

Pereira (2008), a expansão viária incorporou estes espaços ocupados informal-

mente por famílias de baixa renda, aumentando muito o valor das áreas próximas 

às avenidas, “extirpando do tecido urbano mais valorizado um conjunto signifi-

cativo de assentamentos de população pobre, que ocupavam tradicionalmente 

os fundos até então inacessíveis dos numerosos vales de Salvador” (CARVALHO; 

PEREIRA, 2008, p.86). Somado a isso, o governo municipal erradicou ocupações 

populares localizadas na orla marítima, uma área reservada ao turismo e compo-

nente estratégico de crescimento e modernização da cidade.

 Como aponta Moura (1990), dessa forma a municipalidade renunciou a 

solucionar o problema da moradia popular. Como consequência, as invasões co-

letivas que ocorriam há tempos em Salvador intensificaram-se ainda mais, do 

mesmo modo que sua “perseguição pela polícia de choque e pelos tratores das 

construtoras interessadas em edificar nos locais onde se instalaram” (MOURA, 

1990, p.28).

 Dessa forma, Salvador passaria a comportar uma cidade “precária”, loca-

lizada nas periferias, como no chamado Subúrbio Ferroviário e Miolo, caracteri-

zada pela autoconstrução e péssima infraestrutura, ocupada por populações ca-

rentes, grande parte expulsa dos fundos de vales; e uma cidade “moderna”, com 

melhores condições habitacionais e de serviços, localizada na área central e ao 

longo da Orla Atlântica, todavia, onde persistiram “ilhas” de ocupação informal 

em remanescentes bairros populares, originados quando estas terras ainda não 

eram valorizadas. 

 Ao final, semelhante ao ocorrido no caso da Cross-Bronx Expressway em 

Nova York, as intervenções urbanas em Salvador se mostraram instrumentos de 

um modernização excludente e autoritária que colocou, deliberadamente, gran-

de parte da população da capital baiana às margens de seus benefícios, agravan-

do velhas e criando novas desigualdades sociais. 
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1.3.3 A influência dos meios de comunicação de massa

A maioria dos seres humanos atua como os historiadores: só em re-

trospecto reconhece a natureza de sua experiência. Durante os anos 

50, sobretudo nos países “desenvolvidos” cada vez mais prósperos, 

muita gente sabia que os tempos tinham de fato melhorado, espe-

cialmente se suas lembranças alcançavam os anos anteriores à Se-

gunda Guerra Mundial (...) Contudo, só depois que passou o grande 

boom, nos perturbadores anos 70, à espera dos traumáticos anos 80, 

os observadores – sobretudo, para o início de conversa, os economis-

tas – começaram a perceber que o mundo, em particular o mundo do 

capitalismo desenvolvido, passara por uma fase excepcional de sua 

história; talvez uma fase única. Buscaram nomes para descrevê-la: 

“os trinta anos gloriosos” dos franceses (les trente glorieuses), a Era 

de Ouro de um quarto de século dos anglo-americanos. 

Eric Hobsbawm, 1994

 Embora a imagem da avenida que rasga o tecido urbano seja, por si só, 

simbólica e impactante, é necessário desdobrá-la, percebê-la como parte de um 

conjunto de amplas transformações, que influenciaram vivências cotidianas e sa-

beres “locais”, seja na influente metrópole Nova York ou na periférica Salvador. 

Se Jameson chama atenção para o início de uma nova articulação do espaço na 

passagem do Mercantilismo para o Imperialismo, seria a partir de meados do 

século passado que este processo atingiria outro ápice, com a emergência do 

capitalismo multinacional – os “Trinta Anos Gloriosos”. 

 Nesse período de espetacular expansão global da forma mercadoria, da-

dos culturais e socioeconômicos externos penetraram nas mais variadas esferas 

da vida cotidiana, no centro e na periferia do capitalismo. Diversas formas de 

engate entre “arcaico” e “moderno” produziram novas dinâmicas, sobrepondo-

-se a dinâmicas tradicionais. Neste processo, os meios de comunicação de massa 

desempenharam um papel fundamental na difusão de novas informações, pau-

tando expectativas e modos de vida, alterando costumes e hábitos locais. 

 Na origem da expansão do mass media, pode-se dizer que o cinema foi 

o primeiro meio a ter uma influência maciçamente global. Em seus primórdios, 

na Era do Cinema Mudo, atores como Charles Chaplin, Rodolfo Valentino e Greta 

Garbo, forjaram a figura dos astros de cinema da jovem indústria de Hollywood, 

tornando-se celebridades mundiais. Mas o cinema trazia consigo além das ima-

gens, dados culturais de outras matrizes. Como observam Briggs e Burke, “já em 
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1920 havia rumores sobre ‘chaplinices’, para designar um filme que era acom-

panhado de produtos – música, danças, bonecas e mesmo coquetéis” (BRIGGS; 

BURKE, 2004, p.175). Entretanto, foi com a estruturação dos grandes estúdios e o 

surgimento dos filmes sonoros, cujas barreiras linguísticas em princípio também 

incentivaram produções locais, que os filmes norte-americanos tornaram-se es-

petaculares fenômenos de massa, consolidando a posição hegemônica mundial 

da indústria cinematográfica hollywoodiana. 

O “Cantor de Jazz”, o primeiro filme sonoro famoso, realizou-se, em 1927, 
dando início à era de ouro do cinema (na mesma época que o Mickey Mou-
se de Walt Disney estava sendo desenhado). O Cantor de Jazz custou 500 
mil dólares e rendeu cinco vezes mais nas bilheterias (…) Em 1928, o ativo 
da Warner Brothers [a produtora do filme] estava avaliado em 16 milhões 
de dólares; em 1930, com a forte depressão de 1929, era de 230 milhões de 
dólares (BRIGGS; BURKE, 2004, 177).

 Após a II Guerra Mundial, à formidável influência cultural exercida pelo 

cinema, sobrepõe-se a idade da televisão, que estabeleceu a segunda fase da 

chamada “Era da Difusão”, iniciada décadas antes pelo rádio. No pós-guerra, com 

o acirramento das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, os meios 

de comunicação de massa, aliados à indústria cultural, constituíram-se em estra-

tégias fundamentais de propaganda política na expansão dos blocos capitalista e 

socialista8. 

 No “Ocidente”, a exportação via mídia do American way of life – o estilo de 

vida baseado na “superioridade” da democracia, dos valores, e dos modos de vida 

norte-americanos que proporcionavam o bem-estar geral de sua sociedade, em 

contraste com a qualidade de vida das “populações oprimidas” do bloco socialista – 

foi a ponta de lança de uma verdadeira guerra midiática, condensada na imagem da 

típica família norte-americana da Era Eisenhower9: moradora da casa de subúrbio, 

equipada com os mais espetaculares eletrodomésticos que o dinheiro poderia com-

prar, ostentando na garagem um enorme Cadillac Eldorado ou um Chevrolet Bel Air. 

 A prosperidade econômica dos “Trinta Anos Gloriosos”, idealizada na 

imagem feliz da família perfeita de classe média norte-americana, também con-

tribuiu para o surgimento de um fenômeno que, do mesmo modo, seria muito 

bem explorado pelos meios de comunicação de massa: a cultura juvenil. Estabe-

lecida pela geração dos filhos da II Guerra Mundial – os baby boomers –, a cultura 

jovem tornou-se dominante em meados do século XX nas economias de mercado 

desenvolvidas. Pela primeira vez na história, os jovens constituíram-se em uma 

massa concentrada com poder de compra, e, nesse cenário, a juventude passou a 

ser não mais vista como um estágio de preparação para a vida adulta, mas como 

8Na Guerra Fria, 
o produto mais 
intimamente identificado 
com os valores norte-
americanos foi a Coca-
Cola, explorada pela mídia 
como um símbolo da 
liberdade, da democracia 
e do capitalismo de livre 
iniciativa. Conforme 
Standage (2005), tais 
associações remontam 
à expansão mundial do 
refrigerante durante 
operações do exército 
dos Estados Unidos na II 
Guerra Mundial, quando 
o presidente da empresa, 
vinculando a bebida ao 
patriotismo, divulgou 
sua determinação de 
que “todo homem de 
uniforme possa obter 
uma garrafa de Coca-
Cola por 5 centavos onde 
quer que ele esteja e 
quaisquer que sejam os 
custos para a companhia”. 
Assim, fábricas especiais 
de engarrafamento 
foram estabelecidas 
onde possível dentro 
de bases militares, num 
total de 64 ao redor do 
mundo, além de terem 
sido desenvolvidos 
distribuidores portáteis 
de Coca-Cola para o uso 
na selva e outros para 
encaixar-se na entrada 
de submarinos. O 
refrigerante também foi 
disponibilizado para os 
civis nas proximidades das 
bases norte-americanas 
no exterior, fazendo 
com que muitos deles 
desenvolvessem o gosto 
pela bebida. Dessa forma, 
“pessoas do mundo 
inteiro, dos polinésios aos 
Zulus, experimentaram a 
Coca-Cola pela primeira 
vez” (STANDAGE, 2005, 
p.199).

9Refere-se ao período 
de 1953 a 1961, em 
que os Estados Unidos 
foram governados por 
Dwight D. Eisenhower, 
ex-Comandante Supremo 
das Forças Aliadas na 
Europa, durante a II 
Guerra Mundial. Seu 
governo foi marcado por 
grande prosperidade 
econômica, hegemonia 
norte-americana em 
nível mundial e pelo 
aprofundamento das 
tensões com o bloco dos 
países comunistas.
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o estágio final do pleno desenvolvimento humano, tornando-se a matriz de uma 

revolução cultural, que alteraria modos de vida e costumes (HOBSBAWM, 2004).

 Suas origens, nos anos 1950, foram marcadas pelo nascimento do 

rock’n’roll10, pela moda do blue jeans, pelo inconformismo beatnik e por figuras 

icônicas rebeldes como James Dean e Marlon Brando. Tendo como centro irradia-

dor os Estados Unidos, os estilos juvenis

Difundiam-se através dos discos e depois fitas, cujo o veículo de promo-
ção, então como antes e depois, era o velho rádio. Difundiam-se através 
da distribuição mundial de imagens; através dos contatos internacionais de 
turismo juvenil, que distribuía pequenos mas crescentes e influentes flu-
xos de rapazes e moças de jeans por todo o globo através da rede mundial 
de universidades (...) Difundia-se ainda pela força da moda na sociedade 
de consumo que agora chegava às massas (HOBSBAWM, 2004, p.321).

 O surgimento dessa “juventude” foi muito bem retratada em filmes como 

“American Graffiti”11(1973), dirigido por George Lucas. Através de um enredo 

simples – a noite de despedida de grandes amigos de escola – o diretor apre-

senta um retrato dos jovens norte-americanos do final dos anos 1950 e início 

dos anos 1960.  Seu foco é o fim de uma era ainda inocente nos Estados Unidos, 

anterior à Guerra do Vietnã e ao movimento hippie, período que já despertava 

certo saudosismo na década de 1970, época em que o filme foi realizado. A at-

mosfera desses “anos dourados” é invocada no filme principalmente através da 

trilha sonora, composta pelos primeiros clássicos do rock’n’roll, que estabelece 

o ritmo da história ambientada em Modesto, Califórnia, cidade natal do dire-

tor. Entre milk-shakes, jukeboxes, namoros, bailes e “rachas” de carro, “American 

Graffiti” desenrola-se tendo como pano de fundo a cultura jovem do rock, dos 

drive-ins e lanchonetes, elementos que reconstroem o imaginário de uma época 

caracterizada pelo aumento e difusão em massa de mercadorias e, consequente-

mente, por uma ampla inclusão dos norte-americanos na sociedade de consumo. 

 Nascido nos anos 1950, este modo de vida juvenil se consolidaria e 

se radicalizaria nos anos 1960 na forma da contracultura, marcada por episó-

dios como Verão do Amor, as manifestações de Maio de 1968 e o Festival de 

Woodstock, em que o protagonismo dos jovens os fazia sentir “como se es-

tivessem vivendo uma revolução, fosse por haver escapado coletivamen-

te ao mundo do poder, dos pais ou do passado” (HOBSBAWM, 2002, p.287). 

 Tendo como base a filosofia drop out [caia fora], presente na obra “On 

The Road”, de Jack Kerouac, clássico beatnik cultuado desde a década anterior, a 

contracultura emergiria na costa oeste dos Estados Unidos, agrupando o desejo 

de jovens à procura de possíveis formas de fuga às amarras da sociedade, do 

10“Elvis liberou o corpo, 
Bob Dylan liberou a 

mente”, disse o cantor 
norte-americano Bruce 

Springsteen sobre a 
revolução trazida pelo 
rock’n’roll aos jovens.

11Discutindo as 
características da 

emergência do pós-
moderno ou do 

contemporâneo, 
Fredric Jameson coloca 

“American Graffiti” como 
o filme que inaugura um 

novo discurso estético 
baseado na nostalgia, 

caracterizado pela 
busca desesperada de 

recuperação de um 
passado perdido, diante 

da lei inexorável da 
mudança da moda. No 
caso do filme, “parece 

que, pelo menos aos 
americanos, os anos 
50 continuam sendo 

o objeto de desejo 
perdido predileto 

– não apenas pela 
estabilidade econômica 

e prosperidade da pax 
americana, mas também 

pela inocência cândida 
dos primeiros impulsos da 

contracultura, o começo 
do rock’n’roll e das 

gangs de adolescentes” 
(JAMESON, 1997, p.46).
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materialismo e do progresso aniquilador e gerador de guerras e miséria. Movidas 

por esses ideais, comunidades hippies começaram a despontar por toda parte, 

difundindo slogans antibelicistas e de exaltação ao amor livre, como os conheci-

dos “paz e amor” e “faça amor não faça guerra”, no que ficou conhecido como 

movimento flower power. O relato de Rowbotham ilustra bem o clima formado 

na época:

Os sentimentos pessoais já não estavam em primeiro plano. Meus encon-
tros sexuais eram como que roubados entre duas reuniões, e pelo jeito as 
emoções costumeiras não se fixavam sobre eles. A intimidade parecia ter 
adquirido uma qualidade aleatória. A energia do coletivo externo se torna-
ra tão intensa que as fronteiras da proximidade, da interiorização extática 
davam a impressão de haver-se derramado nas ruas [...] Percebi, assim, o 
aniquilamento peculiar do que era pessoal em meio a acontecimentos dra-
máticos como a revolução [...] Levados por aquele redemoinho de rebelião 
internacional, sentíamo-nos transportados para os limites do mundo co-
nhecido (ROWBOTHAM, 2000, p.56).

 Essa contestação juvenil teve no rock’n’roll, naqueles anos já convertido 

em um fenômeno global, um de seus maiores porta-vozes12, que amadureceu, 

adquirindo status de arte, expressada em canções com complexas estruturas 

musicais e letras que passaram a abordar questões existenciais, políticas e até 

mesmo místicas, compostas muitas vezes sob influência de drogas alucinógenas, 

tidas como supostos caminhos para a expansão da consciência. 1967 pode ser 

tomado como o grande marco dessa evolução, ano do Festival Pop de Monterey, 

do revolucionário album “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” dos Beatles, e 

do lançamento dos míticos trabalhos de estreia de Jimi Hendrix, Pink Floyd, The 

Doors e Velvet Underground, a banda de Andy Warhol. 

 Assim, a efervescência cultural dos anos 1960, aliada à prosperidade eco-

nômica13 do período, converteria-se no ápice dos “Trinta Anos Gloriosos”, um 

momento de intensa disseminação de novos dados culturais e socioeconômicos.

 Todavia, o “Sonho Americano” representado pelo American way of life e 

pela cultura juvenil, não alcançou a todos, nem mesmo dentro dos Estados Uni-

dos. Seu foco, na verdade, concentrou-se especificamente em um público forma-

do pela classe média e uma massa trabalhadora branca, deixando de lado, se não 

segregando, outros setores da população. 

 Se no centro difusor da cultura juvenil parcelas da população foram es-

quecidas, sua expansão nas margens do capitalismo, em princípio, foi ainda mais 

restrita.  No Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, sua penetração 

via indústria cultural foi mais acentuada, mas não recebida de modo unânime. 

12Embora o rock’n’roll 
seja considerado uma 
das maiores revoluções 
culturais do século 
XX, com diversos 
desdobramentos sociais, 
o estilo musical quase 
sucumbiu no final da 
década de 1950, quando 
seus maiores expoentes 
protagonizaram 
acontecimentos 
inesperados. Em 1957, 
Little Richard renegou sua 
carreira musical para se 
tornar pastor evangélico. 
No ano seguinte, Jerry Lee 
Lewis cairia em desgraça 
após casar-se com uma 
prima de 13 anos. No 
mesmo ano, o “rei do 
rock” Elvis Presley seria 
convocado para o serviço 
militar na Alemanha. 
Em 1959, Chuck Berry 
seria preso, acusado de 
entrar com uma índia 
apache menor de idade 
nos EUA com propósitos 
sexuais. Todavia, a data 
que ficou conhecida 
como o “Dia que o rock 
morreu” foi 3 de fevereiro 
de 1959, quando os 
cantores Buddy Holly, 
Ritchie Valens e J. “The 
Big Bopper” Richardson 
morreram em um 
desastre de avião. O 
rock’n’roll passaria então 
por áridos anos, marcado 
por ídolos adolescentes 
inexpressivos, até ser 
revigorado por grupos 
ingleses. A chamada 
“invasão inglesa”, iniciada 
pela primeira turnê 
americana dos Beatles 
em 1964, marcaria a 
retomada triunfante do 
estilo musical.

13Segundo dados 
da Organização 
para Cooperação e 
Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), seus 
países membros tiveram 
uma taxa de crescimento 
real do PIB de mais 4% ao 
ano na década de 1950, e 
de 5% ao ano na década 
de 1960, diminuindo 
para 3% e 2% nas 
décadas de 1970 e 1980, 
respectivamente.
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Sobre o fato, Caetano Veloso, recordando sua adolescência no final dos anos 

1950, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, escreve:

Extrovertido, falava com todo mundo no ginásio, usava com frequência um 
pé de meia de cada cor, deixava o cabelo crescer até muito além da tole-
rância da minha mãe (...). Em suma, o personagem que eu via delinear-se 
em mim, pouco ou nada tinha a ver com o do jovem concorrente em um 
daqueles concursos de rock’n’roll que tinham se tornado uma mania no Rio 
de Janeiro e em Salvador: seus participantes não demonstravam senão o 
desejo de se identificar com os estudantes de high school que eram vistos 
nos filmes jogando football americano e sendo encorajados por garotas que 
agitavam mamãe-sacode, a eventual rebeldia de alguns deles sendo apenas 
um adorno a mais na imagem invejada (VELOSO, 1997, p.29).

 Entretanto, se para o jovem Caetano a cultura norte-americana dos ro-

ckers e teddyboys não despertava interesse algum, para outros adolescentes bra-

sileiros se tornaria uma influência fundamental. Foi o que ocorreu com o tam-

bém baiano Raul Seixas14, um dos personagens centrais no desenvolvimento do 

rock nacional, para o qual as novas expressões culturais juvenis se revelariam 

uma verdadeira revolução pessoal. Vizinho do Consulado dos Estados Unidos em 

Salvador, a adolescência de Raul foi marcada pela amizade com os funcionários 

norte-americanos que lhe daria acesso aos discos dos maiores expoentes da pri-

meira fase do rock’n’roll, como Elvis Presley, Little Richard e Chuck Berry. Era o 

primeiro contato do futuro criador da “Sociedade Alternativa” com o novo e em-

polgante estilo musical. Sobre esta época, Raul Seixas, que fundaria em 1957 o 

primeiro fã-clube de Elvis Presley no Brasil – o Elvis Rock Club –, recorda: 

Eu ouvia os discos de Elvis Presley até estragar os sulcos. O rock era uma 
chave que abriria minhas portas que viviam fechadas. Usava camisa ver-
melha, gola virada para cima. As mães não deixavam as filhinhas chegarem 
perto de mim porque eu era torto como o James Dean. Olhava de lado, 
com jeito de durão. Cada vez que eu cumprimentava uma pessoa dava três 
giros em torno do próprio corpo. Eu era o próprio rock. Eu era Elvis quando 
andava e penteava o topete. Eu era alvo de risos, gracinhas, claro. Eu tinha 
assumido uma maneira de vestir, falar e agir que ninguém conhecia. Claro 
que eu não tinha consciência da mudança social que o rock implicava. Eu 
achava que os jovens iam dominar o mundo (SEIXAS, 2016).

 Assim, seja para os segregados do Primeiro Mundo ou para aqueles das 

bordas do capitalismo, a vontade de inserir-se naquela nascente cultura juvenil 

significava, antes de mais nada, um novo modo de vida.

 Diante desse panorama, entendemos que a emergência do movimento 

Hip Hop do Bronx e de novas expressões culturais de Salvador reunidas em torno 

de seu carnaval, tenha sido, antes de mais nada, uma “resposta” que procurava 

14Em “Verdade Tropical”, 
livro autobiográfico sobre 

as memórias do período 
tropicalista de Caetano 

Veloso, o autor comenta 
sobre as primeiras 

recepções, em seu ponto 
de vista superficiais, do 

rock norte-americano 
no Brasil entre o final 

dos anos 1950 e início 
dos anos 1960. Segundo 

Caetano, “Espremido 
entre o sentimentalismo 

de puteiro [canções 
sentimentais baratas] e 
a crescente sofisticação 

dos músicos que 
possibilitaram o 

surgimento da bossa 
nova, o rock’n’roll não 

produziu no Brasil uma 
minoria de massa (...) 

que o transformasse num 
fenômeno comercial ou 

numa referência cultural 
irrecusável, a extração 

social dos seus seguidores 
de primeira hora sendo 
muito difícil de definir, 
uma vez que, para que 

se o fosse, requeria-
se ao mesmo tempo 
um gosto suburbano 

e poder econômico 
que permitisse acesso 

imediato a informações 
sobre a cultura 

americana” (VELOSO, 
1997, p.43). Para ele, 

no vasto panorama da 
música brasileira, apenas 

dois artistas poderiam ser 
genuinamente chamados 

de roqueiros, “pela 
autenticidade de suas 

relações com o rock e/
ou pela adequação a ele 

de seus temperamentos” 
(VELOSO, 1997, p.45). 

Eram eles Erasmo Carlos e 
Raul Seixas.
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rearticular e ressignificar vivências e espaços fragmentados, mas que também 

lidava com os desejos de acesso à cultura juvenil e ao sonho norte-americanos, 

que vinham sendo difundidos a partir do pós-guerra para todo mundo pelos 

meios de comunicação de massa, como o cinema e o rádio.

 Entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o interessante é que 

esta disseminação de novos modelos socioculturais para além de seu público ori-

ginal, seja nos “guetos” periféricos de Nova York ou nas “ilhas” precárias da “cida-

de moderna” de Salvador, começaram a ser recebidos por sujeitos que, embora 

carregassem consigo uma tradicional cultura material, já estavam firmemente 

ancorados no urbano. Assim, um conceito como o de folclore15, já não dava mais 

conta de definir a cultura popular urbana em que estavam inseridos.

 Um exemplo bastante ilustrativo deste desejo de acesso por parte dos 

“excluídos”, todavia já posicionados dentro de uma cultura popular urbana, re-

laciona-se à rede de lanchonetes McDonald’s. A empresa de fast food, fundada 

em 1940 na Califórnia pelos irmãos Richard e Maurice McDonald, é reconhecida 

como a responsável pela implantação de um inovador “Sistema de Serviço Rá-

pido”, uma espécie de montagem em série para hambúrgueres, criação de clara 

inspiração fordista que tornou possível a padronização de seus sanduíches, inclu-

sive da forma de sua apresentação (em caixinhas), impulsionando assim a criação 

de franquias. 

 Em meados da década de 1950, seus criadores, em parceria com um de 

seus franquiados, o empresário Ray Kroc, iniciaram a expansão da rede de lan-

chonetes para todo os Estados Unidos, processo em que foi decisivo a utiliza-

ção de campanhas de marketing massivas e comerciais de abrangência nacional, 

com apelo direto às famílias e crianças. Tornando-se um dos maiores fenômenos 

empresariais da época e um dos grandes símbolos do American way of life, as 

Fig.1.10: A imagem da 
cultura jovem dos anos 
1950, difundida pelos 
meios de comunicação 
de massa, que povoava 
o imaginário de 
adolescentes ao redor do 
mundo.  

15A definição de 
folclore é bastante 
ampla, e algumas vezes 
controversa. Como 
expõe Brandão (1984), 
para determinados 
estudiosos seu domínio 
é tão grande quanto o de 
“cultura”. Já para outros, 
por isso mesmo, seria 
mais adequado chamá-
lo de “cultura popular”. 
Todavia, segundo o autor, 
atualmente a ideia de 
folclore como apenas 
“tradição popular” 
ou “sobrevivências 
populares”, estendeu-
se a outras dimensões, 
mais associadas à vida do 
povo, à sua capacidade 
de criar e recriar. Assim, 
sua conceituação, 
que, mesmo ampla, 
entendemos não 
abranger a ideia de 
cultura popular urbana, 
seria “tudo aquilo que, 
existindo como forma 
peculiar de sentir 
e pensar o mundo, 
existe também como 
costumes e regras de 
relações sociais (...) como 
expressões materiais do 
saber, do agir, do fazer 
populares. Não apenas 
a legenda do herói 
ancestral, o mito (...) 
mas também o rito, a 
celebração coletiva que 
revive o mito como festa, 
com suas procissões, 
danças, cantos e 
comilanças cerimoniais. 
Não apenas a celebração, 
o rito, o ritual, mas a 
própria vida cotidiana e 
os seus produtos: a casa, 
a vestimenta, a comida, 
os artefatos de trabalho 
(...)” (BRANDÃO, 1984, 
p.30).
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lanchonetes McDonald’s passaram ser um ponto de encontro de jovens e de fa-

mílias, e a significar um certo nível de status, modernidade e antes de mais nada 

diversão. Ray Kroc, que adquiriu a empresa de Richard e Maurice em 1961, dizia: 

“Nós não estamos no negócio de hambúrgueres; nós estamos no negócio do en-

tretenimento” (Forbes, 1996). 

 Naturalmente o apelo visual dos produtos e das lanchonetes McDonald’s 

e o estilo de vida que representavam, seduzia não só a classe média branca, seu 

público alvo, mas também aqueles que ainda não eram vistos como consumido-

res, como no caso dos afro-americanos. Jakle e Sculle (2002), relacionando os 

restaurantes fast food à Era do Automóvel, apontam que essa segregação fica 

nítida na orientação da empresa para a abertura de suas franquias. Conforme 

os autores, segundo regras internas, até o início dos anos 1970 as lanchonetes 

somente poderiam ser abertas nos subúrbios das cidades, típicos locais de mo-

radia da classe média e somente acessíveis por carros. Entretanto, desde o final 

da década de 1960, procurando captar astutamente as demandas por igualdade 

presentes no Movimento pelos Direitos Civis, o McDonald’s voltou-se ao poten-

cial mercado afro-americano ainda não explorado. Jakle e Sculle (2002) apontam 

que, entre 1969 e 1972, as franquias abertas por negros subiram de 4 para 15, 

representando 10% do total de novos empreendimentos no período. Além disso, 

após 1972, as lanchonetes, agora com presença global, finalmente começaram a 

ser instaladas em bairros e nos centros das cidades, facilitando muito o acesso a 

novos consumidores. Em meados da década de 1970, a reorientação dos negó-

cios da empresa ficou nítida com uma grande campanha de marketing especifi-

camente voltada aos consumidores afro-americanos que, no entanto, se mostra-

ria polêmica ao tentar emular costumes e expressões supostamente negras em 

suas peças publicitárias. Frases como “You don’t have to get dressed up, there’s 

no tipping and the kids love it” [Você não precisa se arrumar, não há gorjeta e 

as crianças adoram] passaram a ser utilizadas para atrair o novo público-alvo. 

 Neste processo de conquista de acesso aos negócios e aos “prazeres” do 

fast food16, o movimento de migração das lanchonetes dos subúrbios de classe 

média aos bairros, criaria novas espacialidades, alterando hábitos e costumes. 

Tal como retratado em “American Graffiti” em relação à juventude branca, esses 

locais tornariam-se na década de 1970 importantes pontos de encontro para jo-

vens e famílias anteriormente excluídos.

 Como veremos a seguir, a emergência do movimento Hip Hop do Bronx 

e de novas expressões do carnaval baiano, além de se relacionarem a “reações” 

contra os desdobramentos de autoritárias modernizações urbanas, inserem-se 

16O impacto do boom das 
franquias McDonald’s 

sobre a comunidade 
negra foi analisado 

pela primeira vez na 
reportagem “Black 

Franchises Under the 
McDonald’s Arches”, 

presente na revista de 
empreendedorismo 

afro-americano Black 
Enterprise, de maio de 

1974.
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também neste contexto de concretização de desejos de inserção de indivíduos, 

até então “marginalizados”, à cultura juvenil e ao consumo, tendo como pano de 

fundo articulações entre o “arcaico” e o “moderno”.

1.4 Emergência

1.4.1 O grafite e o movimento Hip Hop do Bronx

“I wanna wack up in that city

That doesn’t sleep

And find I’m king of the hill

Top of the heap”

Theme From New York, New York - Frank Sinatra, 1979

“Broken glass everywhere

People pissing on the stairs, you know they just don’t care

I can´t take the smell, I can´t take the noise

Got no money to move out, I guess I got no choice

Rats in the front room, roaches in the back”

The Message - Grandmaster Flash and The Furious Five, 1982

 A devastação causada pela implantação da Cross-Bronx Expressway, 

apontada por Berman (2007) como a maior causa para os “acúmulos de pesade-

los urbanos”17 do distrito nova-iorquino, ocasionaria sérias perdas no sentimento 

de pertencimento nas vizinhanças onde passou, que se somariam aos desejos 

latentes de visibilidade e de acesso ao “Sonho Americano”. 

 Partindo de uma leitura espacial, veremos que a emergência do movi-

mento Hip Hop se deu no contexto de uma tentativa de “recostura” de sentidos, 

ou na criação de novos, neste espaço fragmentado, utilizando de símbolos rema-

nescentes do repertório dos habitantes do local e da história do lugar, agregados 

a signos da cultura de massa, que assumiriam novos significados. 

 Nosso ponto de partida nessa leitura é a instalação no Bronx, no início 

dos anos 1970, de uma lanchonete Burger King, a maior empresa de fast food do 

mundo depois do McDonald’s, que relaciona-se ao contexto de reorientação de 

mercado e de inserção, discutido anteriormente.

17O rap “The Message”, 
de Grandmaster Flash and 
The Furious Five descreve 
bem a paisagem urbana 
devastada do South Bronx 
entre o final dos anos 
1970 e início dos anos 
1980. Trata-se de um 
interessante contraponto 
se comparado com o 
tema clássico do filme 
“New York, New York”, 
de Martin Scorsese, 
ambientado na década 
de 1940. Assim como o 
filme, o tema gravado 
por Frank Sinatra em 
1979, procura invocar 
a atmosfera eufórica e 
otimista instalada na 
cidade logo após a II 
Guerra Mundial, durante 
a era das Big Bands.
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Fig.1.11 - 1.12: A 
paisagem urbana do 
Bronx, na década de 
1970, após anos de 

intervenções urbanas, 
onde emergiram o grafite 

e o Hip Hop.
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 Conforme o projeto “Historical Bronx Hip Hop Sites” (2013), o imóvel da 

lanchonete abrigou entre as décadas de 1940 e 1960 um tradicional clube de 

jazz – o Club 845 –, onde expoentes do gênero, como Lionel Hampton, Charles 

Mingus e Duke Ellington, tocaram. Sua posterior conversão em uma loja da rede 

Burger King (mas com uma discoteca no porão, vale ressaltar), o transformaria 

em um importante ponto de encontro de adolescentes ligados à nascente cena 

Hip Hop (algumas das as primeiras apresentações de rap e breakdance aconte-

ceriam justamente nesta discoteca). Tal exemplo de reutilização e ressignificação 

de símbolos locais, introduz uma reflexão fundamental para a compreensão da 

emergência do fenômeno nova-iorquino (como também do baiano), aqui estuda-

dos: o estabelecimento de uma rede, formada por um conjunto de “nós” (como 

seria o caso do Burger King, em Nova York), que pode ser entendida como a 

“espacialização” destes fenômenos, o suporte espacial através do qual puderam 

emergir. Em última instância, trata-se de uma discussão mais ampla, sobre como 

os até então “excluídos”, passaram a ter visibilidade e interferiram na produção 

da cidade contemporânea, tanto no centro quanto nas margens do capitalismo. 

 Voltando às especificidades do caso nova-iorquino, a “rede Hip Hop” foi 

instaurada primeiramente em nível local (no espaço da vizinhança), expandindo-

-se aos poucos, seja utilizando-se do sistema de transporte metropolitano ou dos 

meios de comunicação de massa. Nesse contexto, foi o DJ Afrika Bambaataa18  

quem primeiro utilizou o termo “Hip Hop” para definir um conjunto de formas 

artísticas originárias de “subculturas”19 de jovens negros e latinos do South Bronx 

e Harlem, que teria como base quatro elementos: o rap (a música); o breakdance 

(a dança); o graffiti writing (o visual/a estética); e o DJing (a técnica). 

 Antes de serem fundidos em uma única tendência, estes elementos do 

Hip Hop mantiveram trajetórias paralelas, que se entrelaçaram com o tempo, 

dada a mesma realidade social e espacial partilhada por seus atores. Entretanto, 

um ponto comum de origem (que talvez poderia ser descrito como o primeiro 

“nó” da rede que daria suporte à emergência do movimento), foram os imen-

sos conjuntos habitacionais verticais do South Bronx, verdadeiras cidades que vi-

nham sendo implantadas na localidade desde os anos 1950 para abrigar a classe 

trabalhadora da região. Com o declínio urbano, a “fuga branca” e a ausência do 

Estado, tais conjuntos tornaram-se locais de alta criminalidade, tráfico e consu-

mo de drogas. Conforme Berman (2010), “um dos subprodutos [da decadência 

do Bronx] era ter várias crianças nas ruas e muitos dos locais que seriam alter-

nativas para as ruas deixarem de existir”. Nesse ambiente, proliferaram gangues 

juvenis, que passaram a patrulhar as vizinhanças, impondo leis próprias. 

18Nome artístico de Kevin 
Donovan, o primeiro a 
denominar de “Hip Hop” 
essa nova e abrangente 
cultura urbana. Foi 
morador do conjunto 
habitacional Bronx River 
Houses e ex-integrante 
da gangue juvenil Black 
Spades.

19Nosso entendimento 
de subcultura deriva 
das reflexões realizadas 
por Dick Hebdige em 
“Subculture: the meaning 
of style” (1979), primeira 
obra a discutir as relações 
entre os conteúdos 
estético e social do 
movimento Punk. Para 
o autor, a subcultura 
relaciona-se a formas 
expressivas e rituais de 
grupos subordinados, 
em tensão e disputa 
com grupos dominantes, 
sendo alternadamente 
desprezados, condenados 
e também glorificados. 
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 Em meio à disputa violenta pelo domínio das ruas, estes grupos começa-

ram a deixar inscrições de seus nomes e marcas em muros, paredes, tapumes e 

ruínas de edifícios destruídos. Essas assinaturas – as chamadas tags –, traziam 

os codinomes dos indivíduos que as criaram: o nome da gangue ao qual perten-

ciam e, muitas vezes, o endereço de seu autor. Seu código era muito simples: 

nomes, apelidos, ou sobrenomes muitas vezes tirados de filmes ou de histórias 

em quadrinhos, seguidos por números “provindos originalmente do endereço do 

writer (grafiteiro), e desenvolvendo-se como um acessório estilístico. Taki 183, 

por exemplo, vivia na Rua 183, em Washington Heights” (LEWISOHN, 2008, p.31). 

 Segundo Lewisohn (2008), as gang-tags – gangues de rua compostas por 

integrantes que realizavam as tags – possuíam uma função bem clara: a demar-

cação de território. As gang-tags, se autonomizando das gangues de rua, podem 

ser tomadas como o elemento dinâmico da rede a partir da qual a cultura Hip 

Hop pôde emergir, diante das “excursões” que realizam pelo espaço da vizinhan-

ça. A difusão do tagging20 no Bronx logo alcançaria outros locais da cidade de 

Nova York, utilizando-se para isso do sistema de transporte metropolitano, como 

discutiremos a seguir, tornando-se uma verdadeira febre. Entretanto, sua prolife-

ração desenfreada causaria não apenas grande poluição visual (FERREIRA, 2011), 

mas incentivaria toda uma decisiva evolução “estética”: para se destacar em um 

emaranhado de inscrições e em um caos de excesso de informação, as tags tive-

ram sua escala e principalmente suas espessuras aumentadas. 

 Efeitos de movimento e tridimensionais também foram criados como novas 

formas de destaque. Com essa transformação, surgiram as chamadas throwups 

- novas criações caracterizadas por um cuidado tipográfico maior, permitindo 

“nomes” visualmente mais interessantes e executados mais rapidamente que 

as tags: era o nascimento da estética do grafite que viria a ser incorporada ao 

movimento Hip Hop. A efervescência cultural da metrópole mundial Nova York, 

mesclando-se com a realidade local, influenciaram fortemente o desenvolvimento 

das throwups, a partir de sua forte inspiração na cultura pop e na indústria 

cultural. Segundo Ferreira (2011), as letras tipográficas utilizadas muitas vezes 

Fig.1.13 - 1.15: As 
primeiras tags deixadas 
pelos muros e edifiícios 

do Bronx.

20O ato de inscrição das 
tags nos mais variados 

suportes.
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eram reinterpretações de logotipos, marcas publicitárias e nomes de super-

heróis. Com o tempo, personagens de histórias em quadrinhos passaram a ter sua 

própria figura introduzida nos trabalhos (chamado de character), uma atitude de 

incorporação e colagem que seria utilizada de diversas maneiras, como veremos 

em detalhes no próximo capítulo.

 O Crotona Park East, um bairro do Bronx que esteve no centro da polê-

mica sobre o traçado da Cross-Bronx Expressway, foi um local importante nessa 

evolução estética em direção ao que seria conhecido como graffiti writing. Fo-

ram as quadras vazias e edificações em ruínas da Charlotte Street, arrasada rua 

do coração do bairro, os primeiros grandes suportes do grafite, convertendo-a 

em outro importante ponto de referência (“nó”) desta cultura urbana nascente. 

Com o tempo, as gangues começaram a dar lugar às crews de grafiteiros, que ca-

racterizavam-se por sua combinação de esforços e reunião de recursos, troca de 

habilidades artísticas e outras formas de conhecimento e experiências. Segundo 

Ferreira (2011), ao contrário das gangues de rua, já não se envolviam com ativi-

dades criminosas (além do ato de grafitar). No entanto, nas crews ainda perma-

neciam fortemente os traços étnicos (a maioria era formada por afro-americanos 

e hispanos), não devido a algum tipo de afirmação, mas somente pelo fato de 

grande concentração de uma determinada etnia no bairro de sua formação. Pre-

servaram porém, modificada, a ética da competição e hierarquização. 

 Paralelamente ao surgimento e desenvolvimento do grafite, outros ele-

mentos do Hip Hop começaram a ser moldados. A festa realizada em 11 de agos-

to de 1973, em um edifício localizado nas proximidades do início da Cross-Bronx 

Expressway, é reconhecida como o “nascimento oficial” do movimento. Era a 

celebração do aniversário de Cindy Campbell, uma garota que havia emigrado 

da Jamaica em 1967 com os pais e o irmão mais velho Clive Campbell. Para ce-

lebrar o aniversário, Cindy organizou uma festa nos moldes de uma block party, 

uma tradicional festa de rua nova-iorquina que congrega a comunidade local, 

Fig.1.16: A evolução 
estética da throwup.
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geralmente a vizinhança imediata, e ocorre em um quarteirão que é fechado ao 

trânsito de veículos. O evento geralmente contava com apresentações musicais, 

de dança e barracas de comida. 

 O aniversário ocorreu na área de recreação de seu edifício, animada por 

seu irmão Clive, na época com 16 anos, com sua coleção de discos. Clive fazia 

parte de uma gangue juvenil – a Ex-Vandals –, que escrevia tags pelas redondezas 

do distrito. Nelas, utilizava a tag “Kool Herc” (“Herc” era uma abreviação de Hér-

cules, que remetia a seu físico), alcunha que seria reutilizada nos panfletos feitos 

a mão anunciando a festa de sua irmã – “A DJ Kool Herc Party”. A trilha sonora 

escolhida era aquela à qual os jovens tinham acesso pelas rádios e discos, com 

a presença de alguns rocks progressivos, mas com preferência pela soul e funk, 

especialmente “lados B” e gravações ao vivo de James Brown. 

 Para sua noite de estreia como DJ, Kool Herc importou uma tradição de 

sua terra natal, surgida nos anos 1950 em guetos de Kingston, conhecida como 

Sound System – um sistema de som itinerante que estudaremos em detalhes no 

próximo capítulo. O evento foi um sucesso, contando com a presença de cerca de 

300 adolescentes, segundo Herc (THE GUARDIAN, 2011).

 A partir daí, Kool Herc passou a ser solicitado para animar block parties 

em diversos locais, congregando muito dos jovens “excluídos” da vizinhança, in-

clusive aqueles ligados às gangues de rua. A ressignificação da tradicional festa 

pode ser vista como uma estratégia de “desvio”, muito recorrente no processo de 

emergência do fenômeno nova-iorquino (como também no fenômeno baiano) 

que, aproveitando-se da infraestrutura urbana e costumes existentes, instaurou 

novas dinâmicas sociais e culturais ao distrito. No Bronx, Conforme o “Historical 

Bronx Hip Hop Sites”21, o playground conhecido como Cedar Park foi o segundo 

local utilizado por Kool Herc, quando o espaço de recreação de seu prédio já não 

comportava mais o público. Na sequência, o 63 Park, originalmente um parqui-

nho escolar, também começou a ser utilizado para apresentações de outros DJs 

pioneiros. Outro importante local foi o 23 Park, um parque onde, já na década de 

1950, grupos vocais se encontravam para ensaiar, sendo “tomado” pelos DJs em 

meados dos anos 1970. Já as “batalhas” de breakdance, em que dançarinos com-

petem entre si pelos melhores passos, tiveram como principal palco uma pista de 

patinação chamada The Skate Key, localizada ao lado da estação do metrô Grand 

Concourse.

 Às festas ao ar livre seguiram-se “eventos indoor”, reverberando, em par-

te, o ambiente dos clubes e discotecas da chamada “Era Disco”, como o icônico 

21Disponível em: 
<https://www.google.com/

maps/d/viewer?hl=en_ 
US&mid=1hxa8yKzvjyEyCX-

kMSvlIRH1Dv0>. 
Acessado em 15. maio. 2016.
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Studio 54 de Manhattan. Twilight Zone foi o clube utilizado por Kool Herc após 

suas apresentações em parques. Outros importantes locais voltados ao Hip Hop 

foram o Executive Playhouse e a Ecstasy Garage Disco. Entretanto, como práticas 

de “desvio”, muitas das primeiras apresentações ocorreram em lugares original-

mente criados para outras atividades, alguns deles intimamente ligados à história 

local do Bronx. A Disco Fever, por exemplo, era um bar de vizinhança de proprie-

dade de um ítalo-americano, que tornaria-se um famoso ponto de encontro de 

DJs e posteriormente um dos clubes mais importantes da região. O mesmo acon-

teceu com o já citado Club 845, tradicional clube de jazz, convertido nos anos 

1970 na lanchonete Burger King, cuja discoteca no porão passou a receber apre-

sentações de rap e breakdance. Outros exemplos interessantes de reutilização 

foram a Webster Pal (Police Athletic League), sede da organização da polícia de 

Nova York que oferecia atividades esportivas para jovens da comunidade, e o Fort 

Apache Center, ringue de boxe aberto por dois policiais aposentados da delegacia 

localizada no Bronx conhecida como “Fort Apache”, convertidos em importantes 

locais de encontro de B-boys e eventos.

 Fazendo um parêntesis, vale apontar analogias significativas com a cena 

cultural que estava surgindo no Rio de Janeiro, naquela mesma época. Conhecida 

como “Black Rio”, a cena se assemelha muito ao fenômeno nova-iorquino, espe-

cialmente em relação às táticas de reutilização e ressignificação por excluídos de 

estruturas concretas e simbólicas presentes no espaço urbano. Princípio do que 

viria ser conhecido como o “Funk carioca”, a “Black Rio” estabeleceu-se quando 

bailes dedicados à black music (os chamados “Bailes da Pesada”) foram extintos 

das boates da zona sul da cidade, passando a ser organizados nos subúrbios ca-

riocas (VIANNA, 1987). Para viabilizá-los, criou-se uma espécie de “rede do funk” 

que reaproveitou a infraestrutura presente nos subúrbios e morros, como giná-

sios e quadras de Escola de Samba para a realização dos bailes, além de instituir 

outros “nós”, como o “malódromo”, uma reunião efêmera e itinerante no centro 

do Rio, onde se podia contratar uma equipe de som para fazer um baile; e até um 

inusitado “nó” internacional, sustentado por emissários ou funcionários de com-

panhias aéreas, que, em um único dia de viagem, adquiriam nos Estados Unidos 

as últimas novidades do soul e funk, para alimentar clandestinamente as festas 

cariocas.

 Retornando ao contexto do Bronx, o ponto central da “rede” que se ins-

talou no distrito era o The Hub (como o próprio nome indica), um tradicional 

centro comercial localizado na intersecção de quatro importantes vias. Pode-se 

dizer que foi no The Hub que a cena Hip Hop começou a moldar-se como um 
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Fig.1.17 - 1.18: O Sound 
system e a breakdance,  

tomando as ruas do 
Bronx,no final dos anos 

1970.
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novo movimento de renovação juvenil, pois todos convergiam para lá: era no lo-

cal que muitos writers adquiriam seus sprays; onde os DJs trocavam informações 

sobre novas músicas, festas e Sound Systems; e onde B-boys e B-girls desfilavam 

suas roupas, tênis e acessórios. Aqui é interessante lembrar que o Bronx era uma 

localidade tradicionalmente ocupada por judeus. Todavia, na década de 1970, 

diante da decadência do distrito, essa comunidade estava partindo, seus esta-

belecimentos comerciais eram fechados e centenas de sinagogas foram vendi-

das, convertendo-se em igrejas e centros de reabilitação de drogas (FEUERMAN, 

2016). Entretanto, foi no comércio judeu remanescente, denominado generica-

mente de Jew Man´s, que muito das roupas adotadas pela nascente cultura Hip 

Hop eram vendidas. Podemos dizer que as Jew Man´s tornaram-se outro ponto 

central de difusão da nova moda, um dos “nós” definidores dessa emergência.

 Esta convergência dos elementos do Hip Hop e de seus atores, iria se com-

pletar no Bronx River Center, centro comunitário do conjunto habitacional Bronx 

River Houses, considerado o marco zero do Hip Hop. Seria neste centro comu-

nitário que o DJ Afrika Bambaataa, conhecido como o padrinho do movimento, 

criaria a Zulu Nation, uma ONG social e politicamente ativa que reuniu rappers, 

B-boys e writers, utilizando o Hip Hop como uma forma de afastar os jovens das 

drogas, da criminalidade e da violência das gangues22.  

 Em meados dos anos 1970, o distrito já estava tomado por este novo 

movimento juvenil, ao qual ascendiam massas dos jovens até então excluídas 

simbolicamente, emergindo-se dos escombros das intervenções de Moses, e 

estabelecendo-se na confluência entre heranças locais (presentes no espaço de 

vizinhança), e a efervescência cultural de Nova York. 

 Firmando-se no âmbito no Bronx a partir desta rede descrita, formada por 

clubes, lojas, parques e outros pontos de encontro, paralelamente o movimento 

(ou parte dele) já havia iniciado sua expansão em direção à Ilha de Manhattan e 

cidades vizinhas (como Nova Jersey). Nesse momento dois sistemas de “comuni-

cação” se estruturam: um através da mídia, que abordaremos em detalhes mais 

adiante; e outro por meio do metrô, no instante em que o sistema de transporte 

metropolitano foi alcançado pelas crews de grafiteiros, passando a ser utiliza-

do para viabilizar “expedições” pela cidade, tornando-se ele mesmo o alvo mais 

desejado dos writers. Assim, tags e throwups começaram a ser transferidas dos 

muros e demais suportes fixos para os carros do metrô, uma tática que redefiniria 

o fenômeno.

 O episódio pode ser tomado como a primeira transposição dos limites 

22Para sua difusão 
espacial, o movimento 
necessariamente se 
acopla a formas pré-
existentes como indústria 
do entretenimento, 
ONGs, galerias de arte, 
etc. As metamorfoses 
não são apenas espaciais. 
Retomaremos a essa 
discussão em mais 
detalhes no Capítulo 3, 
quando abordaremos a 
Sociabilidade.
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Fig.1.19 - 1.20:  O 
momento em que o 

grafite alcança o metrô, 
transformando os vagões 
em coloridas “mensagens 
circulantes”,  destacando-
se na paisagem urbana de 

Nova York.
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desse circuito local do Bronx, que, entretanto, viabilizou-se através de dois im-

portantes nós ainda locais. O primeiro deles foi a Grand Concourse Station, a 

estação de intersecção das linhas 2 e 5 do metrô nova-iorquino. Já o segundo foi 

o pátio do metrô localizado nas proximidades desta estação, conhecido como D 

Yard, o maior do Bronx e de toda região metropolitana de Nova York, que passou 

a ser invadido por grafiteiros durante a noite para realizar suas throwups.

 Dessa forma, o grafite se espalharia por praticamente todas as linhas do 

metrô nova-iorquino, iniciando também o período de evolução estética decisiva. 

Para poderem ser visualizadas no metrô em movimento, as inscrições aumenta-

ram de escala e nesse processo surgiram as pieces, abreviatura de masterpiece 

(obra-prima), que podiam tomar a superfície completa de vagões. Em uma com-

petição cada vez mais acirrada pelo “trabalho” mais impactante, surgiu a figura 

do king [rei], a mais alta “honraria” para um writer, o reconhecimento máximo de 

sua inventividade, estilo e influência.

 Embora não prejudicassem o funcionamento dos trens, a fase das inter-

venções no metrô ficou marcada pelo espetacular impacto dos grafites na pai-

sagem urbana nova-iorquina, ressignificando o meio transporte como imensas 

mensagens circulantes (novamente um “desvio”), fato que chamaria as atenções 

da mídia e seria captado por diversos fotógrafos, como discutiremos nos próxi-

mos capítulos.

 Segundo Lewisohn (2008), a transferência dos suportes fixos para as li-

nhas foi o início dos anos dourados do grafite em Nova York, um momento de 

grande disputa, criatividade, cuidado estético, além de ousadia, marcado pela 

ação em duas importantes formas de transmissão de massa: a comunicação e 

o transporte urbano. Este auge, entretanto, chegaria ao fim por volta de 1982 

com a intensificação da repressão policial que teria efeitos contraditórios: por um 

lado faria o fenômeno regressar ao “gueto” (do qual segundo a repressão nunca 

deveria ter saído), por outro abrindo caminho para sua cooptação pela indústria 

cultural e posterior difusão global. Impossibilitado de circular por Manhattan, o 

grafite transformou-se no estilo visual do Hip Hop, incorporando um sentido de 

design gráfico. Essa desterritorialização foi importantíssima para sua difusão pela 

indústria cultural e sua posterior “globalização”, como veremos adiante.
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1.4.2 Os festejos carnavalescos baianos

“O mar...pescador quando sai 

Nunca sabe se volta, nem sabe se fica

Quanta gente perdeu seus maridos e filhos 

Nas ondas do mar”

O Mar - Dorival Caymmi, 1954

“Atrás do trio elétrico

Só não vai quem já morreu

Quem já botou pra rachar

Aprendeu, que é do outro lado 

Do lado de lá do lado

Que é lá do lado de lá”

Atrás do Trio Elétrico - Caetano Veloso, 1969

 Um pouco antes da explosão do movimento Hip Hop, em Salvador (nas 

bordas do capitalismo), inovadoras expressões carnavalescas emergiram a partir 

de novas articulações espaciais, sociais e culturais, criando vias de visibilidade 

para os até então “excluídos”, assim como ocorreu no Bronx. Tendo como pano 

de fundo encontros entre o “arcaico” e o “moderno”, o novo ambiente cultural 

baiano insere-se no contexto de reestruturação da capital baiana, expresso nos 

planos do EPUCS já discutidos. Liga-se também, estreitamente, ao momento de 

forte integração do Brasil à indústria cultural, em curso especialmente a partir 

dos anos 1960. Segundo Fausto (1995), o regime militar instituído pelo golpe de 

1964, aproveitando-se do avanço das telecomunicações no país, viu a TV como 

um formidável canal de expressão da propaganda do governo. Desse modo, no 

período foram criadas facilidades de crédito pessoal que permitiram uma expan-

são vertiginosa do número de residências que possuíam televisão: se, em 1960, 

apenas 9,5% das residências urbanas possuíam TV; em 1970, a porcentagem che-

gava a 40%. Impulsionada pelo crescimento do número de telespectadores, a in-

dústria do entretenimento se expandiu, o que refletiu diretamente no aumento e 

na expansão da produção e do consumo de discos, veiculados primeiramente nos 

programas de rádio e de TV, começando a formar um público musical segmen-

tado. Assim como nos países da América do Norte e Europa, o público brasileiro 

jovem tornava-se o maior alvo da indústria fonográfica.
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 Entretanto, embora a década de 1960, diante do grande desenvolvimen-

to dos meios de comunicação, possa ser tomada como um divisor de águas na 

integração cultural da Bahia (e do Brasil) ao mass media internacional e à cultura 

juvenil, podemos localizar o início da constituição de um novo formato no carna-

val baiano ainda nos anos 1940, a partir da atuação dos músicos Antônio Adolfo 

Nascimento e Osmar Álvares Macedo (a dupla Dodô e Osmar), os inventores do 

chamado “trio elétrico". Esta inovação seria a primeira de uma série que alteraria 

profundamente os padrões dos festejos carnavalescos, primeiramente em Salva-

dor e depois em todo o país. 

 Além de serem músicos, segundo Aroldo Macedo23 (2015), Dodô traba-

lhava como eletrotécnico, e Osmar, torneiro mecânico e forjador de metais na 

empresa Odebrecht, era dono de uma pequena oficina mecânica. Assim, aprovei-

tando-se de suas habilidades profissionais, durante os anos 1940 a dupla iniciou 

pesquisas visando a amplificação da potência do som de instrumentos de cordas, 

criando ou desenvolvendo instrumentos musicais a partir dos escassos recursos 

à mão. Em 1942, criaram o chamado “pau-elétrico”, um instrumento eletrificado 

confeccionado apenas com o braço de um violão, que, anos depois, daria origem 

à “guitarra baiana”, a versão mais bem acabada do instrumento, com 4 a 5 cordas 

e afinação de bandolim. Já a invenção do trio elétrico, entre 1950 e 1951, pode 

ser entendida como a confluência de todo um conjunto de experiências que vi-

nham sendo acumuladas pela dupla (e que havia, de certa forma, os colocado na 

ponta do desenvolvimento tecnológico mundial agregado à música24). 

 Naquele momento, algumas iniciativas estatais, baseadas no binômio 

“carro e eletricidade”, abriram caminho para rápidas transformações na Bahia, 

“estagnada” desde os fins do século XIX. Na época, impulsionados pela instala-

ção do setor petroquímico, o Estado e sua capital começavam a se modernizar, 

especialmente no plano urbanístico e viário. Nos anos 1960 se deu a implantação 

das primeiras avenidas de vale do plano do EPUCS e a conclusão da BR-116, in-

tegrando a Bahia ao Centro-sul do país, que somaram-se a um forte processo de 

eletrificação desencadeado pela construção da usina hidrelétrica de Paulo Afon-

so, eliminando estrangulamentos da economia regional (ALMEIDA, 2008). 

 Como bem observou Macedo (2015), antes, o que se via nos carnavais 

baianos eram os blocos acústicos (como o “Filhos de Gandhi”), em consonância 

a uma época em que os meios de transporte mais populares eram ainda o barco 

(tão presente nas canções de Dorival Caymmi), o trem e mesmo o cavalo. Assim, 

a visão de um automóvel decorado, coroado com uma parafernália de equipa-

mentos de som e instrumentos eletrificados, como apresentou-se o trio elétrico 

23Entrevista realizada 
na ONG “Música desde 
Pequenininho”, em 
Salvador em abril de 
2015, com Aroldo 
Macedo, músico e filho 
de Osmar Macedo, da 
dupla Dodô e Osmar, os 
criadores do trio elétrico.

24As origens da guitarra 
elétrica são controversas, 
visto que os primeiros 
experimentos de 
amplificação elétrica 
de vibrações de 
instrumentos de corda 
ocorreram ainda nos 
anos 1910. No entanto, 
a versão mais aceita 
sobre sua origem data 
entre 1931 e 1932, 
quando o músico 
George Beauchamp e ao 
engenheiro eletricista 
Adolph Rickenbacker, 
impulsionados pela 
popularidade da música 
havaiana, criaram a 
“Frying Pan”(frigideira, 
devido a seu formato), 
a primeira guitarra 
elétrica amplificada e 
comercialmente viável, 
feita em alumínio com 
corpo maciço. Todavia, 
tudo leva a crer que Dodô 
e Osmar estavam alheios 
ao desenvolvimento 
da guitarra elétrica 
nos Estados Unidos 
quando criaram seus 
instrumentos eletrificados 
nos anos 1940.
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em seus primeiros anos (um “desvio”, como o metrô grafitado em Nova York), 

era uma formidável novidade, em sintonia com a modernização que chegava à 

Salvador.

 Na trajetória da criação do trio, o primeiro passo remete ao desfile do 

“Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas” de Recife, que em 1950, de navio a ca-

minho do Rio de Janeiro, realizou uma apresentação especial uma semana antes 

da abertura oficial do carnaval de Salvador, atendendo à solicitação da prefeitura 

da cidade (MACÊDO, 2000). Tratava-se de uma fanfarra formada por 65 músicos 

acompanhada por um rico estandarte abre alas que, ao som de frevos, arrastou 

uma multidão pelas ruas. Sobre o episódio, Osmar relembra: 

(...) lá pela altura da Ladeira São Bento a confusão era tal que um dos mú-
sicos acidentou-se, em virtude de um encontrão com um entusiasmado 
seguidor. A boquilha do instrumento entrou na boca do músico, quebran-
do-lhe os dentes. Diante do ocorrido, a orquestra parou de tocar e quem 
estava na rua Chile, aguardando o desfile, perdeu a oportunidade de ver e 
ouvir o Vassourinhas. Os músicos foram acolhidos no Palácio do Governo, o 
da Aclamação, e a massa foi dispersada por motivo de segurança (MACÊDO, 
2000).

 Sob o impacto desta apresentação, que contagiou os que presenciaram o 

desfile na rua Chile, a principal via de Salvador na época, Dodô e Osmar tiveram 

a ideia de preparar algo semelhante para o carnaval. Com poucos recursos, mas 

aproveitando-se do extenso know-how de eletrotécnico e torneiro mecânico, a 

dupla criou a “batucada elétrica”, utilizando-se de um velho Ford modelo 1929 

conhecido como “Fobica”, dois grandes alto-falantes, dois instrumentos elétricos 

(um violão eletrificado e um pau-elétrico), alimentados pela bateria do automó-

vel (cuja concepção assemelhava-se aos primeiros Sound Systems de Kingston, 

Fig.1.22:  O bonde 
elétrico, um dos símbolos 

da modernização de 
Salvador. Na foto de 
Pierre Verger, sendo 
utilizado pelo afoxé 
“Filhos de Gandhi”, 
durante o carnaval.
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incorporados ao Hip Hop por Kool Herc, que também utilizavam velhos cami-

nhões equipados com equipamentos de som). 

 A “Fobica”, enfeitada com confetes coloridos e compensados recortados 

na forma de violão, pintados com os dizeres “Dupla Elétrica”, participou do tra-

dicional corso de veículos que acontecia pela rua Chile durante os dias de folia. 

Dodô ao violão elétrico e Osmar ao pau-elétrico embalando frevos eletrificados, 

foram a sensação desse desfile de automóveis em 1950, animando intensamente 

os foliões por onde passavam. Vale ressaltar que, até aquele momento, o corso 

era uma espécie de cortejo “motorizado”, remontando, em certa medida, aos 

moldes de antigos cortejos de sociedades carnavalescas do século XIX25.  Moura 

(2001) nos oferece uma boa visão sobre esses desfiles tradicionais, cuja organi-

zação ainda influenciava o carnaval de Salvador em 1950. Sobre a sua origem, o 

autor comenta:

Em 1883, (...) as ruas da Cidade Alta passavam a ser domínio dos corsos, 
sendo os mais brilhantes o Fantoches da Euterpe, com a banda da Polícia 
Militar, e o Cruz Vermelha, com a banda do Corpo de Bombeiros, seguidos 
pelo Innocentes em Progresso, em 1900, Tenentes do Diabo e Democrata. 
Os jornais não poupavam elogios a essas sociedades, ao tempo em que 
criticavam a presença de foliões sujos e maltrapilhos pelas ruas. Seu reper-
tório era composto por marchinhas e operetas. O Fantoches executava a 
abertura da ópera Aída, de Verdi, no início do cortejo. No mais, a apresen-
tação do corso não era muito diferente do que se via nos bailes dos clubes 
das boas famílias. As fantasias eram usadas fundamentalmente para serem 
vistas, sendo que algumas delas inviabilizava a dança.

 Assim, a inovação do trio elétrico foi romper tal organização hierárquica 

e os limites entre os que desfilavam e o público, reinventando e subvertendo o 

tradicional corso carnavalesco. As consequências dessa reinvenção foram inúme-

ras, conforme Osmar: já em seus primeiros carnavais, a “fobica” arrastava “500 

metros de gente na frente e mais 500 metros de gente atrás” (MACÊDO et al. 

1972). Trata-se do primeiro aparecimento da “massa elétrica”, expressão criada 

por Godi (1997) para designar as multidões de foliões que passaram a tomar 

Salvador durante os festejos carnavalescos, seguindo os trios elétricos. Seu surgi-

mento, decretaria o fim da folia organizada que ainda refletia as tradicionais so-

ciedades carnavalescas (da elite), sendo substituídas por excitadas aglomerações 

anônimas que espalhavam-se sem controle algum por ruas e avenidas. Os trios 

elétricos e as massas que passaram a segui-los seriam a principal expressão de 

um novo carnaval, constituído a partir de articulações entre “arcaico” e o “mo-

derno”. 

25Nesse ponto, é 
interessante uma 
comparação entre 
a canção “O Mar” 
de Dorival Caymmi, 
composta em 1954, e 
“Atrás do Trio Elétrico” 
de Caetano Veloso, 
composta em 1969. 
Caymmi retrata, ao som 
acústico de seu violão, 
uma Bahia idealizada, 
atemporal, ligada ao mar 
e a velhas tradições. Já a 
marcha-frevo de Caetano 
tem como nítido cenário 
o carnaval de rua baiano, 
é urbana e eletrificada 
por uma guitarra de Dodô 
e Osmar.
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 Atento à ótima oportunidade de propaganda entre os foliões dos trios, o 

dono de uma fábrica de Salvador – a Refrigerantes Fratelli Vita – os contrataria no 

carnaval de 1952, oferecendo-lhes uma caminhonete toda iluminada, decorada 

com a publicidade das bebidas. O patrocínio da Fratelli Vita duraria até 1958, o 

último carnaval de Dodô e Osmar em um trio elétrico até o retorno apenas em 

meados da década de 1970. Contudo, na época o hábito de seguir carros enfeita-

dos durante os dias de carnaval fora estabelecido, assim novos trios apareceram, 

dando continuidade à “folia elétrica”. 

 Se nos anos 1950 os trios nasceram na carroceria de um velho Ford 1929, 

no decorrer da década de 1960 transformaram-se em grandes caminhões com 

equipamentos cada vez mais poderosos e sofisticados. O trio elétrico se convertia 

em um fenômeno cultural, atraindo “massas elétricas” cada vez maiores (e tam-

bém já alguns turistas), carnaval após carnaval. Todavia, sua abrangência ainda 

era local, restrita à Bahia (ou no máximo ao Nordeste do país). Ao final daque-

la década, procurando divulgar o fenômeno para o restante do Brasil, Caetano 

Veloso compôs “Atrás do Trio Elétrico”, música que, no entanto, seria lançada 

justamente no período em que o compositor encontrava-se preso pela ditadura 

militar. Sobre a música, Caetano recorda: “Aquele carnaval – o de 69 – foi o carna-

val de 'Atrás do Trio Elétrico', minha marcha-frevo que divulgou esses conjuntos 

musicais dos Carnavais baianos e desencadeou seu desenvolvimento (...)” (VELO-

SO, 1997, p.403). 

 Acompanhando seu crescimento em número e tamanho, observa-se uma 

importante mutação estética: segundo Macedo (2015), se nos anos 1950 e 1960 

os trios elétricos tinham um aspecto de “charanga”, com todos seus integrantes 

uniformizados em estilo militar ou de marinheiro, a partir da década de 1970 

eles assumiram a postura de uma banda de rock, com suas roupas e irreverência, 

Fig.1.23:  O Ford, modelo 
1929, considerado o 

primeiro trio elétrico, 
durante o carnaval 

de 1950. Seu desfile 
alterou os padrões dos 
festejos carnavalescos, 

transformando um 
tradicional corso em uma 

“folia elétrica”.  



 75

destacando-se ainda o emprego da iluminação nos caminhões. O trio elétrico, 

como uma grande técnica de colagem, tornava-se um palco sobre rodas. 

 Nesse processo de constituição de um novo modelo de carnaval, ao lado 

dos trios elétricos, novos formatos de blocos carnavalescos emergiram, sendo 

também determinantes na redefinição da folia. Originários de cortejos realizados 

por agremiações do século XIX (que ainda vetavam o desfile de negros e mesti-

ços), com o tempo passaram a ser organizados por categorias profissionais, como 

o afoxé26  “Filhos de Gandhi”, formado por estivadores do porto. Mas, a partir de 

meados da década de 1960, a alteração dessas formas de organização prossegui-

ria: passaram a ser criadas não somente a partir de uma classe, mas também pela 

afirmação étnica (mesmo que travestida), como descreve Moura (2001). Assim, 

nasceria o movimento dos “blocos de índio”, associações constituídas por afro-

descendentes, sendo a primeira delas o “Cacique do Garcia”, de 1966, inspirada 

no famoso bloco “Cacique de Ramos”, do Rio de Janeiro27. Essas associações car-

regavam consigo uma série de novas características em relação às anteriores. 

Embora desde os fins do século XIX existissem afoxés cujos integrantes se vestiam 

com penas e portando arco e flecha (uma reverberação do candomblé, aludindo 

à figura do caboclo, entidade local), nos anos 1960, nos deparamos com a influ-

ência da indústria cinematográfica, na adoção de representações iconográficas 

tipicamente hollywoodianas, que, por sua vez seriam, ainda, retrabalhadas no 

interior do próprio bloco.

 Além da simbologia ligada à figura do índio (entre selvagem, pele-

vermelha hollywoodiano e caboclo do candomblé), destaca-se a extração social 

de seus participantes.

Com a cristalização dessas novas variáveis tecnoculturais, os inusitados sen-
tidos de tempo e espaço indicariam uma nova sociabilidade na ambiência 
soteropolitana. Pode-se somar a tudo isso o fato dos blocos de índios terem 
surgido justamente na época da construção das novas avenidas de vale, o 
que provocaria um novo dimensionamento urbano, transferindo importan-
tes bolsões populares para lugares mais distantes do centro de Salvador. 
(...) O fenômeno [parece ter] proporcionado a essas comunidades um cer-
to sentido de desterritorialização e, consequentemente, a construção de 
novos sentidos de lugar e pertencimento (GODI, 1997, p.75 apud MOURA, 
2001, p.205). 

 Disfarçados de índios, novos setores sociais entraram em cena. Com a im-

plantação das avenidas de vale, dezenas de comunidades foram removidas para 

locais distantes, várias delas contíguas aos bairros onde emergiram os blocos de 

índio, como o Garcia, a Federação e o Tororó.

27Entre 1972 e 1975, o 
artista e fotógrafo Carlos 
Vergara realizou diversos 
registros do bloco de 
índio “Cacique de Ramos” 
no carnaval do Rio de 
Janeiro. O olhar da arte 
erudita para formas 
de expressão externas 
a ela, as legitimando, 
configuraria uma prática 
recorrente nos anos 
1970. Ações semelhantes 
também ocorreram 
no âmbito do carnaval 
baiano, registrado pelo 
fotógrafo Miguel Rio 
Branco, e no contexto 
do movimento Hip Hop, 
registrado pela fotógrafa 
Martha Cooper. O 
estabelecimento dessas 
relações será detalhada 
no Capítulo 3.

26O afoxé é originalmente 
um ritmo da religião 
de raízes africanas 
que também passou a 
significar candomblé de 
rua: um cortejo que sai 
durante o carnaval.
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 Chamava-se índios aos moradores dos bairros populares de Salvador, 

numa conotação que podia variar da brincadeira à desqualificação. Enfim, eram 

estes índios que se apresentavam agora, no Carnaval – batendo, golpeando, gri-

tando, atemorizando e afirmando seu poder na cena da folia. (MOURA, 2001, 

p.203).

 A emergência dessas camadas sociais ainda sofreria novas mutações. Na 

virada para a década de 1970, dados culturais provenientes do movimento ne-

gro norte-americano inseriram-se no universo cultural baiano (lembremos que 

o rock’n’roll vinha também sendo incorporado pelos trios elétricos). Assistimos 

então à chamada “reafricanização” do carnaval de Salvador, com os blocos de 

índio entrando em declínio, dando lugar, progressivamente, a blocos afro. 

 Nesse ponto, é importante realizarmos uma observação que nos reco-

necta com o estabelecimento de redes locais através das quais pode emergir o 

Hip Hop do Bronx. Se no âmbito nova-iorquino, clubes, lojas e parques serviriam 

como “nós” de uma rede articuladora de novas espacialidades que, sobrepondo-

-se ao ambiente fragmentado do Bronx, viabilizou os encontros dos protagonistas 

da nova cultura urbana, em Salvador os terreiros de candomblé, estabelecidos 

em espaços de vizinhança, exerceram papel semelhante em relação à criação dos 

blocos carnavalescos. 

 O terreiro de candomblé é uma associação litúrgica organizada, que tam-

bém carrega, desde suas origens no século XIX, uma estratégia de sobrevivência 

cultural, um embrião de sociedade civil para os negros, em uma na época ainda 

dentro da escravidão (SANT’ANNA, 2003). Entre as décadas de 1960 e 1970, du-

rante a modernização viária de Salvador, que desencadeou a expulsão em massa 

dos moradores que ocupavam áreas de várzea e suas proximidades, muitos ter-

reiros também tiveram que ser transferidos para outros locais.

 Entretanto, um dado que chama atenção em um mapeamento realizado 

em 200728, é a explosão do número de terreiros em meados da década de 1970, 

justamente durante o ápice destas intervenções modernizantes. Segundo Santos 

Fig.1.24:   Registros do 
artista e fotógrafo Carlos 

Vergara do bloco de índio 
Cacique de Ramos, do Rio 

de Janeiro, entre 1972 e 
1975. O bloco, utilizando 

a figura do índio como 
uma forma de afirmação 

ética, influênciaria o 
movimento de blocos de 

índio de Salvador. 

28Pesquisa realizada 
entre 2006 e 2007 sobre 

as religiões de matrizes 
africanas presentes 

na cidade de Salvador, 
promovida pelas 

Secretarias Municipais 
da Reparação e de 

Habitação, em parceria 
com o Centro de Estudos 

Afro-Orientais da 
Universidade Federal da 

Bahia.
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(2007), o expressivo aumento na fundação destes centros religiosos está ligada a 

liberação da licença da Delegacia de Jogos e Costumes da cidade, que significou 

liberdade religiosa para o povo-de-santo. 

 Dessa forma, os terreiros de candomblé, que desde o século XIX serviam 

como bastiões de resistência cultural dos afrodescendentes, passaram a ser reu-

tilizados também como centros fomentadores de novas expressões culturais – 

uma extensa rede local alimentada por heranças tradicionais, entretecida na ci-

dade que procurava modernizar-se. Foi, por exemplo, no terreiro fundado pela 

mãe Hilda Jitolu, no Curuzu, bairro de ocupação irregular de Salvador, onde acon-

teceram as reuniões que deram origem ao Ilê Aiyê em 1975, o primeiro bloco 

afro. Marco no processo de “reafricanização” do carnaval da Bahia, sintonizava a 

herança local com informações provenientes do cenário externo29, proporcionan-

do “uma excitação vigorosa dos padrões estéticos negros tradicionais na Bahia, 

armando-se uma teia de legitimação recíproca entre estes e as novidades que 

chegavam pela mídia” (MOURA, 2001, p.32). Assim, o processo de transformação 

da cena cultural de Salvador, iniciada com a “Fobica” de Dodô e Osmar em 1950, 

se completaria com o surgimento dos blocos afro na década de 1970. 

 Naquele momento a rua Chile, a via tradicional do carnaval baiano, passou 

a não comportar mais a grande massa de foliões, que progressivamente “trans-

bordou” para outros locais, como para a Praça Castro Alves30 (transformada em 

um local privilegiado de observação da festa carnavalesca), assim como para as 

novas avenidas de vale e avenidas beira-mar, mudanças que rearticularam não 

apenas espacialmente o carnaval, entre elas conferindo-lhe maior visibilidade e 

apelo midiático, fatos que seriam rapidamente aproveitados nos anos seguintes 

pela indústria cultural e turística como um formidável negócio, transformando-se 

em uma das principais atrações da cidade de Salvador. 

Fig.1.25:   A localização 
dos terreiros de 
candomblé em Salvador, 
entre 1971 e 1980, 
conforme o Centro de 
Estudos Afro-Orientais 
da Universidade 
Federal da Bahia. Seu 
aspecto é de uma rede 
que se sobrepõe ao 
planejamento urbano da 
cidade, que contribuiu 
para a formação de 
bairros populares.  

30Como consta, não sem 
ironia, o “Frevo Novo”, de 
Caetano Veloso, presente 
no álbum “Muitos 
Carnavais”, de 1977: “A 
Praça Castro Alves é do 
povo / Como o céu é do 
avião”.

29Tal período foi marcado 
pela descolonização 
africana, pelos 
Movimentos pelos 
Direitos Civis nos Estados 
Unidos e pela cena 
musical negra.
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Fig.1.26 - 1.27:   O 
trio elétrico e a 

“massa elétrica”,  
“transbordando-se” pelas 

avenidas de Salvador, na 
década de 1970.
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1.5 Difusão

“Muitos músicos brancos 'improvisaram' com artistas negros enquan-

to outros emprestaram (alguns diriam roubaram) sua música, tradu-

zida e transferida para um contexto diferente. A estrutura e o signifi-

cado do jazz foram modificados neste processo. À medida que o estilo 

musical se alimentava da cultura popular dominante nos anos 20 e 

30, tentava expurgar-se, drenar-se do erotismo excedente, e qualquer 

indício de raiva ou recriminação presente em suas linhas “hot” foram 

delicadamente refinadas no som inofensivo de clubes. O Swing bran-

co representa o clímax deste processo: inócuo, geralmente discreto, 

de apelo amplo, era um produto lavado que não continha nenhuma 

conotação subversiva de suas fontes negras originais.” 

Dick Hebdige, 1979

 Miticamente, conta-se que a expansão do jazz31se deu quando a marinha 

norte-americana fechou a zona de meretrício de Nova Orleans em 1917, fazendo 

com que os músicos negros que trabalhavam no local, alguns com experiência em 

barcos fluviais, subissem o rio Mississipi alcançando Chicago, e de lá se espalhas-

sem para outras regiões dos Estados Unidos, especialmente para Nova York. Na 

citação acima, Hebdige descreve como essa peregrinação espacial, foi também 

social, étnica e estética. A passagem das primeiras encarnações do estilo musical, 

como o hot ou o Dixieland, originárias de confluências de tradições negras do 

sul dos Estados Unidos, para o mainstream, durante a chamada Era do Swing, 

implicou em sua “diluição” ao som das Big Bands, lideradas, com raras exceções, 

por músicos brancos32. Nessa passagem, o autor reflete sobre uma espécie de do-

mesticação do jazz: sua suposta usurpação pelos brancos, e a mitigação de suas 

camadas mais subversivas, por meio de sua cooptação pela indústria cultural33.  

 Voltando nosso olhar para as manifestações nova-iorquina e baiana es-

tudadas, podemos encontrar um processo semelhante de repressão/cooptação 

que, ironicamente, é simultaneamente o grande responsável pela expansão tanto 

do movimento Hip Hop como dos festejos baianos para além de suas localidades 

de origem, adaptando-os a novas realidades, no que chamamos de desterritoria-

lização, seguida de diversas formas de reterritorialização. 

 Ambas expressões, através de acomodações à dinâmica do modo de 

33Conforme Hobsbawm 
(2004), a evolução 
do jazz nas primeiras 
décadas do século XX 
pode ser dividida nas 
seguintes fases: entre 
1900 e 1917, quando 
tornou-se a linguagem 
musical da música 
popular negra em toda a 
América do Norte; entre 
1917 e 1929, quando 
tornou-se “escrito” e, 
embora expandindo-se 
pouco, evoluiu muito 
rapidamente; e entre 
1929 e 1941, quando o 
estilo musical começou 
a conquista de públicos 
minoritários europeus e 
músicos avant-garde, e 
uma forma mais diluída 
infusão de jazz (Swing) 
entrou para a música pop 
de maneira permanente.

32O compositor e pianista 
negro Duke Ellington foi 
a exceção que justifica 
a regra. Ao lado de seus 
colegas brancos Benny 
Goodman, Tommy 
Dorsey e Glenn Miller, 
é considerado um dos 
maiores líderes de Big 
Bands da Era do Swing. 
Em 1976, dois anos 
após sua morte, o ícone 
da black music Stevie 
Wonder lançou a música 
“Sir Duke”, um tributo à 
importância do pianista 
para a música norte-
americana. A canção 
também faz referências 
a outras lendas do jazz 
como Count Basie, Louis 
Armstrong, Ella Fitzgerald 
e Glenn Miller, no entanto 
é Duke Ellington que 
é chamado de “rei de 
todos”.

31A palavra jazz (ou jass, 
jaz) surgiu por volta de 
1916 para descrever a 
nova música de dança, 
todavia poucos sabiam 
tratar-se de uma 
gíria afro-americana 
para relação sexual 
(HOBSBAWM, 2004). 
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produção atual, tornaram-se formas menos fluídas, para converterem-se em 

formas possíveis de serem reproduzidas e assim mercantilizadas e distribuídas 

através de uma rede bem mais ampla que a local. Sua difusão “universal”, 

implicou na negociação com a indústria fonográfica, com a moda, com a TV (e 

posteriormente com as mídias digitais e outros fluxos de informação). Trata-se, 

em última instância, de um processo que, em certa medida, concretizou os anseios 

de uma massa (até então) não “integrada”. Assim, emergiu um novo modelo 

de cultura juvenil (e de inserção), no qual se recriou a mescla entre rebeldia e 

pertencimento de gerações anteriores, como a do rock e da contracultura.

 

1.5.1 A difusão do Hip Hop

 Nesse panorama, entendemos que o Hip Hop pode ser tomado como a 

“terceira onda” da cultura jovem do século XX. Com atores até então pratica-

mente ignorados pela indústria cultural, se aproximou, nesse sentido, do Punk37, 

outro movimento juvenil surgido na mesma época, em que sentimentos de mar-

ginalidade e exclusão também se faziam muito presentes. No entanto, o Hip Hop 

mostrou-se mais perene que seu contemporâneo: flexível como o capitalismo tar-

dio e de especial apelo midiático, apresentou-se, com o passar do tempo, como 

uma expressão de fácil adaptação às mais variadas realidades, característica que 

favoreceu sua expansão. Assim, a penetração nos sistemas de comunicação e 

transporte metropolitano nova-iorquinos, e a “conquista” da Ilha de Manhattan, 

foram apenas os primeiros passos em seu processo de “globalização”.

 Em outra escala, pode-se dizer algo semelhante sobre a abrangência dos 

festejos carnavalescos baianos. Se em 1969, com o lançamento da canção “Atrás 

do Trio Elétrico”, Caetano Veloso tinha a intenção de divulgar a nova manifestação 

cultural para o restante do Brasil, talvez nem o próprio Caetano tenha imagina-

do a espetacular dimensão que a invenção de Dodô e Osmar adquiriria nos dias 

atuais. Tornando-se o carro-chefe dos negócios ligados ao carnaval de Salvador, 

o modelo do trio elétrico se proliferaria pelos quatro cantos do país, adaptando-

-se aos mais variados contextos brasileiros, animando desde micaretas a feiras 

agropecuárias ou festas universitárias. 

 Todavia, compreendemos que o processo de expansão dos dois fenôme-

nos, no centro e na periferia do capitalismo, inicia-se com a repressão. No in-

terior do Hip Hop, o grafite foi o primeiro elemento a ser “domesticado” para 

então ser cooptado pela indústria cultural, passando a ser compreendido como 

a “ambiência” desta cultura juvenil emergente. Para o grafiteiro Henry Chalfant 

34O Punk nasceu em 
meados da década de 

1970 baseado em música, 
moda e comportamento 

que, embora 
reconhecesse algumas 
matrizes consolidadas 

da cultura juvenil 
anterior, apresenta-se 

essencialmente em 
termos de ruptura. 

Seu aparecimento se 
deu entre moradores 
das periferias, jovens 
filhos de operários da 

Inglaterra e dos Estados 
Unidos, mergulhados 

em uma atmosfera de 
pessimismo, tédio cultural 

e decadência social, de 
onde emergiram posturas 

niilistas, sarcásticas e 
violentas, contrapondo-se 

aos valores de paz, amor 
e esperança da geração 

dos anos 1960.
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(LEWISOHN, 2008), os “anos dourados” do grafite nova-iorquino se estendem 

da tomada do sistema de transporte metropolitano no início dos anos 1970, até 

1982, com a intensificação da repressão policial. Segundo Chalfant, “com certe-

za, nos primeiros anos os grafiteiros foram encorajados pela repressão. Uns dez 

anos depois a repressão nas pinturas do metrô era suficiente severa para que as 

pessoas dissessem ‘não vale a pena’” (LEWISOHN, 2008, p.30). 

 Como num “jogo de gato e rato”, inicialmente a perseguição policial adi-

cionou a adrenalina à prática dos grafites nos vagões, o que contribuiu para o de-

senvolvimento do movimento, alimentado pela emoção juvenil da transgressão, 

o glamour de “fora-da-lei” (FERREIRA, 2011). Entretanto, a partir da década de 

1980, iniciaram-se agressivos programas contra a criminalidade em Nova York, e 

o grafite, espalhado por toda parte, foi tomado como a imagem-símbolo da de-

cadência urbana da cidade. A eliminação das inscrições passou a significar então 

a retomada do controle pelas autoridades. 

 Com leis mais severas contra qualquer conduta criminosa, além do poder 

dado aos policiais para sentenciar qualquer pessoa a 24 horas de prisão sem 

julgamento, muitos grafiteiros foram levados às cadeias. A política de “tolerância 

zero” foi estabelecida oficialmente com a criação de uma divisão anti-grafite do 

MTA (Metropolitan Transit Authority), que receberia grandes investimentos para 

a limpeza e manutenção das linhas, prevendo eliminar por completo todas as 

pinturas no prazo de 5 anos (FERREIRA, 2011). Assim, os trens somente passaram 

a ser colocados em serviço novamente quando todos seus vagões estivessem 

limpos, uma estratégia que seria um duro golpe para as crews, desestimulando 

suas ações. Tal política embasava-se na chamada teoria “Broken Windows” 

Fig.1.28:   A “política de 
tolerância zero” ao grafite 
em Nova York, no início 
dos anos 1980.
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[Janelas Partidas] que consiste em métodos para conter e eliminar vandalismos 

em ambientes urbanos de forma mais rápida possível, impedindo assim que se 

propaguem. Por exemplo, reparar prontamente algumas janelas quebradas de 

um edifício para que não se siga a tendência de destruição de mais janelas, algo 

que poderia desembocar, no limite, na ocupação e incêndio do edifício pelos 

vândalos. 

 Sobre as últimas manifestações do grafite no sistema de transporte me-

tropolitano nova-iorquino, Felisbret comenta: 

As linhas n.2 e n.5 IRT testemunharam a última onda de criatividade, vinda 
de crews como Subway Vandals, os Children of Destruction, FLY ID, e Dama-
ge Inc. Outros grafiteiros começaram a escrever tags no exterior dos vagões 
do metrô com canetões. Poucas tags tinham o nível artístico das gerações 
anteriores. Parecia que esta forma de arte já havia se esgotado. Por volta de 
meados de 1986, muitas linhas do metrô já estavam sem qualquer grafite. 
O MTA havia feito um considerável progresso com seu Clean Car Programs 
(FELISBRET, 2001, p.26, apud FERREIRA, 2011, p.56).

 Com a escalada de repressão, dois caminhos possíveis se abriram para o 

fenômeno. O primeiro deles estabeleceu-se a partir de um contato com a chama-

da alta cultura, como será discutido em detalhes mais adiante. Nesse contexto, 

artistas como Jean-Michel Basquiat e Keith Haring tiveram um papel importante 

na legitimação e incorporação do grafite pelo circuito da arte, que seria progres-

sivamente canalizado para galerias e museus.

 Já o segundo caminho está ligado a uma peculiar “volta ao gueto”, à medi-

da em que algumas zonas da cidade foram liberadas ao grafite, ao mesmo tempo 

em que o Hip Hop foi incorporado pela indústria cultural (cada vez mais setoriza-

da em públicos de perfil distinto). 

 A block party realizada pelo DJ Kool Herc em 1973, por ocasião do aniver-

sário de sua irmã, considerada o marco inicial do Hip Hop, foi ainda desenvolvida, 

naquela mesma década, por outros dois Djs – Grandmaster Flash [Joseph Sadd-

ler] e Afrika Bambaataa [Kevin Donovan] – que juntos a Kool Herc formariam a 

chamada “Santíssima Trindade” (The Holy Trinity) do movimento. Sua propaga-

ção inicial pelo Bronx e logo após pelo Harlem, tendo como suporte uma rede 

urbana, deu-se principalmente através de fitas cassetes com gravações ao vivo de 

apresentações de conjuntos pioneiros como “Cold Crush Brothers” e “Grandwi-

zard Theodore & The Fantastic Five”. Tais fitas, copiadas e passadas de mão em 

mão, fizeram a fama (ainda local) desta primeira geração de rappers: o acesso à 

indústria fonográfica permanecia bloqueado. Para Rakim (2016)35, similarmente 

35No documentário “Hip 
Hop Evolution” (2016), 

o rapper Rakim, ex-
saxofonista e um dos 

pioneiros do Hip Hop da 
década de 1980, do modo 
inusitado diz que seu flow 
(ou levada), que pode ser 

definido como a fluidez 
em que a letra encontra 

com o ritmo, foi muito 
influenciado pelo ícone 

do jazz John Coltrane.
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aos pioneiros do jazz do início do século XX, a expansão do Hip Hop entre os anos 

1972 e 1979 foi bastante limitada, visto que seus primeiros expoentes não conse-

guiram gravar discos.

 Desse modo, até o final da década de 1970, embora o grafite já tivesse 

alcançado reconhecimento internacional, como estudaremos, os outros 

elementos do Hip Hop (músicas e performances) estavam ainda restritos ao Bronx 

e Harlem. Esses limites, no entanto, seriam ultrapassados por Sylvia Robinson, 

uma cantora afro-americana famosa desde os anos 1950 por hits de rhythm and 

blues. Após assistir a uma apresentação de um trio de rappers no clube Harlem 

World, Sylvia, proprietária de uma gravadora (então em dificuldades financeiras), 

decidiu gravá-los. O trio, chamado Sugarhill Gang´s, lançaria ao final de 1979 

“Rapper´s Delight”, o primeiro single de Hip Hop e sucesso instantâneo36 nas 

rádios.

 Entretanto, acusações de plágio e a “embalagem comercial” com que foi 

revestido o single (pensando no público da Disco Music), incomodaram os pio-

neiros rappers. A Era Disco, cujo centro era Manhattan, estava ligada a uma aura 

de luxo e glamour completamente estranha à paisagem do Bronx, como comenta 

Darryl “DMC” McDaniels (2016):

Tinha CEOs, atletas, artistas, qualquer tipo de celebridade. Então a percep-
ção que se tinha da cidade de Nova York era: “Nossa, olhe os casacos de 
pele, olhe as Rolls-Royces, olhe o champanhe (...), olhe o sexo, olhe todo o 
dinheiro e os famosos”. As pessoas no mundo, especialmente nos Estados 
Unidos, achavam que Nova York era demais naquela época, mas o Bronx 
estava incendiando.

 Porém, mesmo criticado, o sucesso de “Rapper´s Delight” abriria a 

possibilidade de gravação para conjuntos de Hip Hop mais “autênticos”, como o 

Grandmaster Flash and The Furious Five. Assim, na mesma gravadora de “Rapper´s 

Delight”, em 1982, no que pode ser encarado como uma redentora “volta ao 

gueto”, um dos maiores ícones da primeira geração e seu conjunto, finalmente 

gravaram “The Message”37, um pioneiro e icônico rap que inovava ao trazer nas 

letras comentários críticos sobre a questão racial e a situação do Bronx na época. 

A partir de então, conteúdos sobre segregação social (a pobreza, as drogas e a 

violência), étnica (a discriminação e o preconceito) e espacial (a precariedade 

das periferias urbanas), tornaram-se temas centrais. Abordando problemas 

que poderiam ser encontrados em muitas das grandes cidades do mundo, esta 

temática do gueto, da discriminação, atrelada, ironicamente, à indústria cultural, 

acabou por transformar o movimento em uma nova cultura urbana juvenil, de 

36“Rapper´s Delight” 
vendeu 14 milhões de 
cópias, tornando-se 
o single de 12’’ mais 
vendido de todos os 
tempos.

37“The Message” foi 
o primeiro Hip Hop a 
ser incluído na lista de 
gravações sonoras da 
Biblioteca do Congresso 
dos Estados Unidos, 
denominada National 
Recording Registry, por 
sua importância cultural, 
estética e histórica.
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abrangência mundial a partir da segunda metade dos anos 1980. 

 O grafite, teve também seu próprio processo de “volta ao gueto”: após a 

escalada da repressão policial, retornou aos suportes fixos do Bronx, como edi-

fícios abandonados, muros, ruínas de construções e quadras de basquete. Além 

disso, criaram-se os chamados “Halls da Fama do Grafite”, locais predefinidos 

pela municipalidade onde os kings remanescentes da época de ouro das inter-

venções no metrô podiam realizar legalmente seus trabalhos. Naquele momen-

to, de emergência do “Multiculturalismo”, políticas de identidade e de discussões 

sobre o papel das comunidades, o Hip Hop (e por extensão o grafite) converteu-

-se também em um importante parceiro de políticas sociais promovidas pelo Es-

tado e de Organizações Não-Governamentais contra a violência, as drogas e de 

inclusão social.

 Para Caramanica (2005), a introdução no mainstream do Hip Hop, voltado 

a temáticas políticas e sociais, iniciou a fase dos anos dourados do movimento, 

que se estenderia do final dos anos 1980 ao início dos anos 1990, caracteriza-

do por sua diversidade, qualidade, inovação e influência. Nesse período, suas 

formas de base local foram cada vez mais abstraídas pela dinâmica do capital, 

transformadas em formatos possíveis de serem reproduzidos, mercantilizados e 

espalhados por toda parte (difusão que seria ainda potencializada, com o adven-

to das tecnologias informacionais). 

 Descrevendo a passagem de um concreto específico a formas digitaliza-

das e globalizadas, esta foi a fase de desterritorialização do fenômeno, no mo-

mento em que o grafite adquiriu status de “arte urbana” através do contato com 

a cultura erudita, ao mesmo tempo em que tornou-se a linguagem estética do 

Hip Hop, movimento alçado à condição de nova cultura juvenil. Por outro lado, 

vale ressaltar que esta disseminação, à medida em que alcançava outras realida-

des, favoreceu, por outro lado, a reterritorialização do fenômeno, adaptando-se 

a contextos locais (mas agora dispersos globalmente), que firmaria o Hip Hop 

como a principal forma de expressão de “excluídos” das periferias urbanas do 

mundo. Na passagem para o século XXI, podemos ainda detectar uma nova fase 

desse processo, no momento em que o movimento começou a ser atrelado a di-

versas formas de ativismo local, do veganismo ao feminismo, que chamamos de 

expansão “glocal”, como veremos no Capítulo 3. 

 Para compreender melhor tais processos de desterritorialização e reterri-

torialização, que se mostraram fundamentais para a permanência do grafite/Hip 

Hop como formas de expressão cultural, não apenas relevantes, mas dominantes 
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nos dias de hoje, um olhar sobre a chegada e desenvolvimento do fenômeno em 

Berlim e em São Paulo durante a década de 1980, nos parece bem ilustrativo.

O Muro de Berlim e a periferia de São Paulo

 Como vimos, inicialmente ancorados no “espaço da vizinhança”, o grafi-

te e o Hip Hop ingressaram em um processo de desterritorialização, a partir de 

inserções em redes de difusão internacional, seguido de um processo de reterri-

torialização, quando aportaram em outras realidades. Assim, podemos dizer que 

a “forma” criada no Bronx, em Nova York, nos anos 1970, espalhou-se mundial-

mente e, dada sua flexibilidade, passou a ser utilizada das mais variadas manei-

ras, nos mais diversos contextos.

 Nesse cenário, o aparecimento de inscrições no Muro de Berlim e a che-

gada do grafite e do Hip Hop à cidade de São Paulo, são interessantes eventos 

que podem nos auxiliar na compreensão da difusão e adaptação do fenôme-

no.  

 O Muro de Berlim, a expressão mais concreta da “cortina de ferro” da 

Guerra Fria, foi construído em 1961, após o fechamento das fronteiras dos se-

tores ocidental e oriental da cidade, impedindo assim o deslocamento de mora-

dores entre as duas zonas estabelecidas ao final da II Guerra Mundial. Do lado 

oriental, o muro era a estrutura mais externa de um vasto complexo de seguran-

ça, composto por uma área intermediária de controle com corredor de patrulha, 

armadilhas antiveículo, torres de vigilância, instalações de cães de guarda, cerca 

eletrificada, e outra barreira interna de 3 metros de altura. Já do lado ocidental, 

o Muro de Berlim apresentava-se como a borda desse complexo controlado pela 

Alemanha Oriental. 

 Segundo Perez (2013), as primeiras intervenções no muro, na forma de 

inscrições verbais, foram realizadas por ativistas políticos de Berlim Ocidental du-

rante os anos 1960. Já os primeiros grafites surgiriam no final da década de 1970, 

realizados clandestina e amadoramente por berlinenses ocidentais, cujo traba-

lho era diretamente alimentado “por suas experiências pessoais das restrições 

impostas pelo Muro, proporcionando assim um comentário político primário” 

(PEREZ, 2013). Todavia, foi nos anos 1980, após sua reconstrução com placas de 

concreto de mais de 4 metros de altura, reforçando seu impacto na paisagem ur-

bana, mas conferindo-lhe uma superfície perfeitamente lisa para a aderência da 

tinta, que o pesado símbolo de divisão da sociedade alemã tornaria-se a “maior 

tela do mundo”, recebendo seus mais emblemáticos grafites, realizados por artis-

tas vindos da alta cultura.
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 As cicatrizes da Alemanha dividida e a polarização do mundo na época 

eram os principais temas das obras que, embora importassem a “forma” do fe-

nômeno nova-iorquino, provocando um enorme contraste visual em relação à ci-

dade, algo muito semelhante ao impacto das intervenções no metrô38, possuíam 

temática própria e estética bastante variada, fazendo de Berlim um dos maiores e 

mais efervescentes centros desse novo tipo de arte urbana no mundo. Interven-

ções como “My God, Help Me to Survive This Deadly Love” [Meu Deus, Ajuda-me 

a Sobreviver a Este Amor Mortal], realizado em 1990 pelo russo Dmitri Vrubel, 

uma reprodução de uma foto de 1979 do beijo fraternal entre dirigentes da União 

Soviética e da Alemanha Oriental, tornariam-se verdadeiros clássicos do grafite 

mundial, convertendo a cidade em um polo de atração a renomados artistas do 

movimento (como Keith Haring), embora muitas de suas notórias obras tenham 

permanecido anônimas.

 Com a queda do Muro em 1989, iniciou-se uma segunda fase do grafite 

na capital alemã, à partir da “invasão” do lado oriental por artistas que “tomaram 

de assalto” o cinzento setor, espalhando grafites por edifícios e pela decadente 

infraestrutura comunista, além de ruínas e escombros ainda remanescentes da 

II Guerra Mundial, tática semelhante a dos grafiteiros do Bronx, no processo de 

retomada da territorialidade diante das intervenções viárias de Moses. 

 Nesse processo de disseminação global, ao lado de Berlim, o exemplo de 

São Paulo também destaca-se, por ser a cidade onde emergiu o grafite no Brasil, 

exercendo forte influência sobre toda produção nacional, e atualmente até inter-

nacional. Assim como na capital alemã, as primeiras manifestações paulistanas 

se deram na forma de inscrições de “indignação” contra o sistema, realizadas por 

jovens politicamente engajados, herdeiros da “geração anos 1960”. 

Fig.1.29:  O grafite “My 
God, Help Me to Survive 

This Deadly Love”, 
realizado no Mudo de 

Berlim.

38O diretor Wim Wenders, 
no filme “Asas do Desejo” 

(1987), retrata bem a 
melancólica paisagem 

urbana da dividida capital 
alemã no pós-guerra. 

Entre as cenas, há 
destaque especial para 

a presença marcante 
do Muro de Berlim e de 

áreas completamente 
vazias em suas 

redondezas. Em algumas 
das cenas é possível ver 

diversos grafites, como os 
de Thierry Noir.
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 Conforme Ferreira (2011), à essa primeira geração que pretendia denun-

ciar o regime autoritário, se seguiram, no final da década de 1970, estudantes 

universitários da classe média que passaram a lançar “palavras frases e palavras 

desconexas pelos muros (...) e que aos poucos foram ganhando notoriedade e 

rapidamente evoluíram para versões mais próximas ao que, atualmente, conhe-

cemos como graffiti” (FERREIRA, 2011, p.103).

 Muitos desses precursores do grafite paulistano (e brasileiro) se 

mantiveram anônimos. Alguns deles, no entanto, aprimorando suas técnicas, 

deram sequência aos seus trabalhos, passando a serem reconhecidos também 

dentro do meio artístico. Em princípio, sua produção consistia apenas em inscrições 

de cunho verbal que não apresentava grandes preocupações plásticas, técnicas ou 

estéticas, mas com um conteúdo bastante influenciado pelo universo da cultura 

pop. “Faziam parte de sua temática, em geral, a música (MPB e rock’n’oll), drogas, 

relacionamentos e o universo pop das histórias em quadrinhos” (INVERNIZZI 

apud FERREIRA, 2011, p.105). Aos poucos, experimentações estéticas, novos 

instrumentos e suportes começaram também a serem considerados, embora a 

verbalidade sempre estivesse mais em evidência39.

 Na passagem para a década de 1980, surgiria uma nova vertente do gra-

fite de São Paulo, esta sim com claras preocupações estéticas, formada por agru-

pamentos de artistas, como os grupos “Manga Rosa”, “3Nós3”, e “Viajou sem 

Passaporte”, muitos deles constituídos a partir do ambiente estudantil ligado à 

Universidade de São Paulo. Suas propostas baseavam-se em intervenções no es-

paço público através de máscaras de estêncil e pinturas, introduzindo elementos 

gráficos e inscrições verbais cujos temas variavam entre situações urbanas coti-

dianas e discussões políticas do país naquele momento. 

 No entanto, conforme Ferreira (2011), em meados dos anos 1980 essa 

Fig.1.30:  Grafite de 
Alex Vallauri, realizado 
em São Paulo no início 
dos anos 1980, na 
reterritorialização do 
fenômeno na cidade.

39O poeta Décio Pignatari, 
tecendo aproximações 
com a Poesia 
Concreta, chama essas 
manifestações iniciais de 
“graffiti-poesia”.
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produção independente se diluiu em outros campos da arte, como na poesia e 

no teatro, perdendo vigor dentro da cena cultural paulistana, ao mesmo tempo 

em que o movimento Hip Hop chegava à cidade, trazendo consigo referências 

do grafite de Nova York. Em uma alteração radical das experiências realizadas 

até então, os atores responsáveis pela “aclimatação” do fenômeno já não seriam 

estudantes universitários da classe média, mas jovens das periferias paulistanas. 

 Reunindo-se no centro velho da capital paulista, esses indivíduos foram 

responsáveis pelo estabelecimento de uma embrionária cena Hip Hop, que aca-

baria transformando São Paulo no centro irradiador para o restante do Brasil. 

Conforme Poato, os jovens dos bairros periféricos passaram a encontrar-se  

(...) na estação São Bento do metrô e na Praça Roosevelt, região central da 
cidade. Dançavam break, começavam a fazer os primeiros raps, juntavam-se 
para trocar informações. Começavam a falar em posses. Enfim, ia nascendo 
o movimento. Estiveram presentes nesses encontros figuras que hoje são 
referências para o rap nacional, como Mano Brown, KL Jay, Thaíde, DJ Hum, 
entre outros (POATO, 2005, p.67).

 Apesar de ter sido mantido imaculado, sem uma tag sequer como em 

Nova York, o metrô, principal meio de transporte para se chegar ao centro de São 

Paulo, passou a ter um papel fundamental na congregação dos atores e no esta-

belecimento do movimento na capital paulista.  A Estação São Bento tornaria-se 

o principal local de encontro dos grupos ligados à nascente cena cultural (tal qual 

o The Hub, centro comercial do Bronx, convertido nos anos 1970 no ponto central 

do Hip Hop de Nova York). Foi na Estação São Bento que ocorreram as primeiras 

“batalhas” de B-boys e onde foram difundidos pela primeira vez novos modos de 

agir, vestir e viver, assim como novas estéticas e técnicas do grafite, informações 

estas fortemente influenciadas por suas matrizes internacionais, mas que tam-

bém mesclaram-se a elementos da realidade locais. 

 Desse modo, após a desterritorialização do fenômeno, que se espalhou 

pelo mundo via meios de comunicação de massa, ocorreu um amplo processo 

de reterritorialização, dada sua flexibilidade e facilidade de adaptação aos mais 

diversos contextos. Nos exemplos de Berlim e São Paulo, as inserções nas reali-

dades locais se deram a partir de atores ligados à alta cultura; no caso paulistano 

seguidos de estudantes universitários e de jovens “excluídos”.  Embora inspirados 

pelo centro difusor, sua estética e temática acabaram adaptando-se a públicos e 

questões particulares dentro das duas cidades, metamorfoseando-se com o tem-

po e adquirindo linguagens próprias. Vale observar ainda que em São Paulo, o 
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caminho do fenômeno ocorreu de forma invertida à de Nova York. Acolhido pela 

classe média, só em segundo momento espalhou-se pelas “periferias”, onde evo-

luiu criativamente, adquirindo o status de uma nova cultura urbana, fortemente 

atrelada a denúncias de opressão social. Se, externamente, seus seguidores eram 

conhecidos por B-boys e B-girls, na capital paulista passariam a ser, pejorativa-

mente, chamados de “manos” e “minas”, denominação, todavia, que seria incor-

porada por esses jovens como uma forma de se atrelar ao Hip Hop.

 Na fase de alcance das periferias paulistas, o que se produziu, em certo 

sentido, se aproximou muito da atuação dos pioneiros nova-iorquinos dos anos 

1970. No campo musical, rimas como “O grafite na parede já defende algum di-

reito” presente no rap “Um Bom Lugar” de Sabotage40, ao lado de outros raps 

como “O Homem na Estrada”, dos Racionais MC´s, e “O Trem”, do grupo RZO, 

enfocam a dura vida nas periferias das grandes cidades brasileiras, mergulhadas 

na pobreza, violência (especialmente a policial) e no tráfico de drogas, dando voz 

a indivíduos até então esquecidos, como aqueles que assistiram à decadência 

urbana do Bronx. 

1.5.2 A difusão dos festejos carnavalescos

 Os festejos carnavalescos baianos, que tiveram nos experimentos de fa-

bricação de instrumentos elétricos pela dupla Dodô e Osmar seu marco inaugural, 

iniciaram sua expansão para além de Salvador e da Bahia na passagem da década 

de 1970 aos anos 1980, de forma semelhante ao ocorrido com o movimento Hip 

Hop nova-iorquino. Mesmo que em outra escala, a difusão desta manifestação 

cultural para além de seus núcleos originais, também pode ser também explicada 

por um processo de repressão/cooptação que a reformataria como uma merca-

doria de grande apelo midiático. 

 Como vimos, segundo Caetano Veloso, a canção “Atrás do Trio Elétrico”, 

de 1969, tinha como objetivo divulgar a nova expressão cultural que naquele 

momento já se firmava na forma de grandes caminhões enfeitados e equipados 

com poderosa parafernália sonora (embora a tecnologia empregada ainda não 

possibilitasse a utilização da voz, apenas instrumentos musicais). Somados aos 

trios, o surgimento dos blocos carnavalescos de afirmação étnicas (os “índios” e 

posteriormente os afros) reconfiguraram o carnaval baiano, quebrando antigas 

tradições que remontavam a sociedades carnavalescas do século XIX. Nos anos 

1960, as massas de foliões converteram-se definitivamente em “massas elétri-

cas” (GODI, 1991), as verdadeiras protagonistas dos festejos, que tornariam-se 

40Sabotage, tido como 
um dos maiores rappers 
da cena brasileira em 
todos os tempos, antigo 
interno da FEBEM (atual 
Fundação Casa) e ex-
traficante na Zona Sul de 
São Paulo, foi assassinado 
em 2003 em meio a um 
acerto de contas entre 
facções criminosas.
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justamente o alvo da repressão/cooptação na década de 1970. 

 A imagem de uma massa humana, em aparente descontrole pelas ruas 

durante o carnaval, sempre causou perplexidade e medo junto às elites e às au-

toridades de Salvador. Entre o século XIX e o início do século XX, negros e pobres 

eram extremamente marginalizados nos festejos oficiais. 

 Já na década de 1960, embora diversos cortejos de afrodescendentes, 

especialmente os afoxés, tivessem conseguido ocupar importantes espaços no 

carnaval de Salvador, o aparecimento dos blocos de índio causaria muito temor. 

Sua desqualificação entre a impressa e a elite branca era geral: 

É nítida, no bloco de índio, a exaltação da força bélica, o destemor, o enfren-
tamento acintoso em forma de alegoria. As elites civilizadas comentavam: 
são uns desassuntados, uns descompreendidos. A ousadia dos índios foi, ao 
mesmo tempo, seu principal motor no Carnaval e o princípio de sua insol-
vência. Na verdade, os blocos de índio não arrematavam apenas os perso-
nagens dos filmes de cowboy. Chamava-se índios aos moradores dos bair-
ros populares de Salvador, numa conotação que podia variar da brincadeira 
à desqualificação. Enfim, eram estes índios que se apresentavam agora, no 
Carnaval – batendo, golpeando, gritando, atemorizando e afirmando seu 
poder na cena da folia (MOURA, 2001, p. 199).

 Godi (1991) descreve uma série de confrontos violentos entre os “índios” 

e a polícia durante os anos 1960 e 1970, que pareciam invocar o imaginário das 

lutas entre nativos norte-americanos e cowboys dos filmes hollywoodianos de 

western e das histórias em quadrinho, muito populares na época. De forma se-

melhante ao ocorrido com o grafite no metrô nova-iorquino, a escalada da re-

pressão policial aos integrantes destes blocos, somada ao surgimento dos blocos 

afro, fizeram com que os “índios” praticamente desaparecessem por volta de 

1978. Esse ano, segundo Moura (2015), também marcou o início de uma ou-

tra forma mais branda de repressão, defendida em princípio nome da seguran-

ça, mas que pode ser encarada como uma estratégia da indústria do turismo de 

“mercantilização” da festa, a outra ponta do plano de desenvolvimento do qual 

as avenidas de vale também faziam parte. Conforme Sampaio (1995, p.111),

(...) na raiz e na gênese de tudo está o modelo de desenvolvimento – ca-
pitalista, leia-se – que desenha, redesenha e passa a limpo uma Salvador 
cujo papel regional, nacional e agora internacional é o território do lazer e 
do turismo.

 Assim, a aliança estratégica do turismo com o governo do Estado da Bahia, 

instituiria um novo modelo de trio elétrico, e por extensão de carnaval: aquele 

dos carros com cordões para separar foliões no espaço público41 (o passo decisivo 

41Conforme Moura 
(2015), o trio elétrico 

chamado Camaleão 
foi o primeiro a utilizar 

cordões, modelo que 
seria seguido por outros 

trios a partir de então. 
Tratou-se de uma 

distinção entre pagantes 
(no centro da rua, dentro 
da corda) e não-pagantes 

(no meio-fio, fora da 
corda), uma segregação 

que parece remontar aos 
desfiles das sociedades 

carnavalescas do século 
XIX.
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para a cooptação dos festejos à indústria cultural). 

 Pode-se dizer que este controle da multidão foi a forma final do empresa-

riamento das expressões carnavalescas, que remontam aos contatos iniciais com 

empresas para a promoção dos trios elétricos ainda nos anos 1950. Retornando 

a esse primeiro momento, é preciso destacar que tais contatos eram realizados 

ainda em âmbito local, na mesma “territorialidade”, ou seja, no “espaço da vizi-

nhança”. 

 Vale lembrar que, até meados do século XX, se comparada com o Centro-

-Sul do país, na Bahia ainda persistiam aspectos vívidos do passado colonial e 

imperial, que desde a República Velha eram alvos privilegiados de reformas ur-

banas (SEVCENKO, 1998)42. Como discutimos, mergulhada em uma profunda es-

tagnação econômica, na capital baiana permaneciam modos de vida tradicionais 

e antigas estruturas urbanas, especialmente em sua região central, fatores que 

somente começariam a ser alterados com mais vigor pela dinamização propor-

cionada pelo início da exploração de petróleo no Recôncavo Baiano e pela rees-

truturação viária de Salvador entre as décadas de 1960 e 1970.  

 Como apontam Gomes e Fernandes (1995, p.49), embora a implantação 

das linhas de bonde nas últimas décadas do século XIX tenha favorecido algumas 

transformações urbanas, o centro histórico de Salvador durante os anos 1950, 

como estudou Milton Santos, possuía ainda uma estrutura urbana muito seme-

lhante à presente desde século XIX. Nele podiam distinguir-se quatro subáreas: 

na primeira delas, compreendida entre o Largo do Teatro (atual Praça Cas-
tro Alves) e a Antiga Sé, encontrávamos um comércio fino e concentração 
de profissionais liberais; da Sé ao Terreiro de Jesus, serviços; do Terreiro 
ao Taboão (...) um comércio mais pobre e artesanato (tavernas, sapateiros, 
alfaiates, lojas de miudezas, etc.); e, finalmente, na Rua da Vala, atual Baixa 
dos Sapateiros, um comércio popular (GOMES; FERNANDES, 1995, p.49).

 Tal descrição nos auxilia na compreensão da configuração do espaço no 

qual emergiram e foram organizadas as novas expressões culturais baianas. Nes-

se território, onde persistiam uma boa parte das espacialidades tradicionais do 

passado, sejam concretas ou simbólicas, muitas das relações ainda baseavam-

-se no contato interpessoal direto, de parentesco ou amizade, e, mesmo que o 

bonde tenha iniciado um processo de separação das classes sociais, oferecendo 

maior mobilidade às classes mais altas, na maior parte da região central da cida-

de permanecia uma ocupação heterogênea e diversificada. 

 Todavia, no decorrer da década de 1970, a reordenação espacial de Salvador, 

cujo símbolo maior foi a implantação das avenidas de vale, redimensionaria a 

42Segundo Sevcenko 
(1998), as primeiras 
reformas urbanas em 
Salvador ocorreram na 
Cidade Baixa, entre 1906 
e 1910, concentrando-
se principalmente na 
ampliação do cais do 
porto e em uma série 
de demolições de 
casario em dois distritos, 
visando o combate de 
epidemias. Também 
nesse momento, porções 
centrais da Cidade 
Alta, tradicionalmente 
ocupadas pelas elites 
no período colonial, 
já estavam perdendo 
moradores para a 
“ventilada” baía de Todos 
os Santos, fazendo com 
que algumas das antigas 
residências senhoriais 
fossem transformadas 
em casas de cômodos. 
Entretanto, para as 
classes mais baixas, a 
migração para os novos 
espaços da baía de Todos 
os Santos era inacessível, 
assim como para os 
insalubres, porém bem 
localizados sobrados 
centrais, devido ao alto 
aluguel. 
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Fig.1.31:  O modelo 
de “blocos de trio” no 

carnaval de Salvador 
em 1997: o ápice da 

mercantilização da folia.

Fig.1.32:  O Olodum, nos 
anos 1990,  convertido 

em ONG e “holding 
cultural”.
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cidade, fazendo surgir novas centralidades (SANTOS, 1995). Como parte desse 

novo modelo de desenvolvimento, a indústria turística foi parte fundamental, 

“aparando” as camadas mais rebeldes do carnaval (como a “assustadora” massa 

elétrica), atuando como o principal condutor da festa à indústria cultural. 

 A partir dos anos 1980, teríamos o auge desse processo, no momento 

em que uma “rede primária” de negócios ligados dos festejos na capital baiana 

(representados por um empresariamento de vizinhança, como empresas de ca-

chaça local), dão lugar a uma complexa “rede secundária” de âmbito nacional (e 

até internacional), cujos “nós” reuniram gravadoras fonográficas multinacionais, 

circuitos de mídia (jornais, revistas, rádio e TV), produtoras de eventos, tendo 

como ponto de apoio central o governo da Bahia.

 É nesse “segundo empresariamento” do carnaval baiano, que ocorreu 

o surgimento dos chamados “blocos de trio”, caracterizados pela utilização de 

cordões de separação (distinguindo pagantes e não pagantes do bloco) e pelo 

abadá, uma camiseta utilizada pelo folião como “ingresso” ao interior das cordas, 

cuja origem remete a um túnica branca que era utilizada por negros mulçumanos 

que chegavam ao Brasil como escravos. Segundo Loyola e Miguez (1995), trata-se 

de um episódio de hierarquização social da ocupação do espaço público, 

privilegiando a dimensão de mercado e fazendo do Carnaval um produto 
com um ciclo de realização que  ultrapassa os limites da festa e da cidade, e, 
no limite, estimularam as outras entidades carnavalescas, particularmente 
os "blocos afro", a se jogarem em aventuras organizacionais, estendendo a 
sua afirmação também ao jogo do mercado (LOYOLA, MIGUEZ, 1995, p.8).

 Assim, ao lado dos trios elétricos, os blocos afro também se reconfigu-

raram em meio à mercantilização da folia carnavalesca, estabelecendo estreitas 

relações com a ideia de “Multiculturalismo”, colocando-se nas discussões sobre 

o papel da “comunidade” e suas relações com o Estado que chegavam ao Brasil. 

Nesse contexto, Dantas (2000) utiliza o termo “holding cultural” para descrever a 

alteração pela qual passou a estrutura organizacional do bloco afro Olodum entre 

as décadas de 1980 e 1990. Restringindo-se inicialmente à realização dos desfiles 

carnavalescos, o Olodum reorientaria-se nesses anos no sentido de ampliar seus 

objetivos e ações para além da festa, passando a atuar em políticas de recupera-

ção social da comunidade afrodescendente da região do Maciel, no Pelourinho, 

ao mesmo tempo em que fortemente inseriu-se empresarialmente no mercado 

da cultura. Segundo o autor, 

A vertente lucrativa do Olodum, que mescla interesses econômicos e sócio-
-culturais contempla como núcleo central o Bloco Olodum, a base de toda 
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43A chamada “axé music”.

44Um exemplo dessa 
alimentação é o caso 

de abadás de trios 
elétricos de Salvador 

que começaram a ser 
produzidos no interior de 

São Paulo afim de evitar 
“pirataria”.

45Originalmente um ritual 
pagão, por volta do século 

VII a Igreja reconheceu 
o carnaval, procurando 

subordiná-lo ao princípios 
do Evangelho. Do latim 
“carna vale”, ou “adeus 

carne”, a festa passou 
a ser considerada os 

últimos dias em que era 
lícito comer carne antes 

do período da Quaresma, 
período cristão de 

penitência e jejum, com 
início na quarta-feira de 

Cinzas, após a terça-feira 
de carnaval. 

existência da organização (...) No organograma, essa estruturação de pro-
duto e renda fica clara (DANTAS, 2000, p.37).

 Ressaltamos a utilização pelo autor do termo “organograma”, elemento ti-

picamente utilizado para descrever uma organização empresarial, que nesse mo-

mento passou a ser comumente associado também a entidades carnavalescas, 

como os blocos afro, originalmente surgidos no contexto do “espaço de vizinhan-

ça”, do mesmo modo que os primeiros trios elétricos. Como parte do processo de 

mercantilização da cultura, o repertório estético da “reafricanização” do carnaval 

baiano, estabelecido pelo Olodum e também pelo bloco Ilê Aiyê nos anos 1970, 

foi apropriado pelos meios de comunicação de massa, reinterpretado e moldado 

como um novo e rentável produto da indústria fonográfica43, espalhando-se com 

uma febre por todo Brasil. 

 O processo de desterritorialização da folia baiana, sustentada por uma 

vasta rede de negócios, agora de abrangência nacional, alimentaria seu centro44– 

Salvador – ao mesmo em que seu modelo de carnaval seria exportado para os 

quatro cantos do Brasil. Assim, carnavais fora de época – as chamadas micaretas 

– começaram a surgir em diversos locais do país. Vale ressaltar, que nesse caso 

a desterritorialização foi inclusive temporal, desvinculando a festa do calendário 

religioso e simbólico e de suas datas45. 

 Paradoxalmente, entendemos que a desterritorialização da festa de rua 

baiana, que de local (criada no âmbito da vizinhança, em oficinas “de fundo de 

quintal”) passou a nacional (produzido por promotores de eventos profissionais, 

pela indústria do entreterimento), no momento em que aportou-se em outros 

contextos, em certa medida pareceu reencontrar-se com o objetivo original da 

proposta de Dodô e Osmar, isto é, a diversão. 

 Um exemplo interessante do processo final de difusão e recepção da for-

ma baiana de carnaval, que chamamos de reterritorialização, são as festas uni-

versitárias atuais. 

As festas universitárias

 O evento universitário conhecido como TUSCA (originalmente “Torneio 

Universitário de São Carlos”) expressa bem a recepção de algumas formas de 

festa de rua, originalmente criadas em Salvador, que expandiu-se através do es-

tabelecimento de uma rede secundária de negócios. 

 O evento trata-se de uma competição universitária poliesportiva com du-

ração de 3 dias que ocorre desde 1979 na cidade de São Carlos, interior de São 

Paulo, em seu início era organizado por alunos ligados às Atléticas das duas uni-
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versidades públicas presentes na cidade: a Universidade de São Paulo (USP) e a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).  

 Tradicionalmente, a competição era aberta na véspera por um evento co-

nhecido como “corso”, que consistia na saída de alguns alunos da USP pelas ruas 

do centro de São Carlos em direção à UFSCar, simbolizando uma “invasão” da 

Universidade Federal, como a tomada de navios por corsários dos antigos filmes 

de pirata. 

 Já nas primeiras edições da competição, o corso era visto como a celebra-

ção oficial de abertura dos jogos. Seu trajeto passou então a ser acompanhado 

por uma caminhonete equipada com caixas de som que seguia à frente do corte-

jo de estudantes, animando o percurso de mais de 3 km entre as duas universi-

dades (um episódio muito semelhante aos primórdios do trio elétrico baiano). 

 Entre as décadas de 1980 e 1990, com o crescimento do número de par-

ticipantes, a organização importaria de fato a forma de itinerante do carnaval de 

rua da Bahia, que se encaixava perfeitamente ao caráter “móvel” do corso, subs-

tituindo a caminhonete por um trio elétrico, com caixas de som mais potentes. O 

episódio marcaria uma das suas primeiras aparições no Estado de São Paulo. 

 Já no início dos anos 2000, além da USP e UFSCar, o TUSCA começou a 

receber delegações de competidores de outras universidades de São Paulo e logo 

depois de todo o Brasil, que, seguidas de seus respectivos torcedores, aumenta-

ria e muito, a quantidade de estudantes presentes nos dias do torneio, especial-

mente no corso de abertura. O episódio teve implicações que alterariam definiti-

vamente a estrutura organizacional e a complexidade do evento, que desde sua 

origem ainda era gerido de modo amador por membros das Atléticas das duas 

universidades sediadas em São Carlos, responsabilidade esta que era repassada 

de geração em geração de alunos desde o final da década de 1970.

 Em meados dos anos 2000, já não conseguindo se sustentar apoiando-

-se na antiga organização, o torneio, cujo nome foi alterado para TUSCA - Taça 

Universitária de São Carlos, começou a ser organizado por uma empresa de pro-

moção de eventos, criada especificamente para este fim por um grupo de ex-

-estudantes de engenharia da USP. A profissionalização da organização do TUSCA 

daria ao evento, antes de mais nada, o caráter de festa universitária, que se so-

breporia às características originais de competição poliesportiva, entrando para 

o calendário oficial de eventos da cidade de São Carlos. Nesse contexto, o corso, 

que antes mesmo da organização empresarial já não chegava mais à UFSCar, mas 

a uma casa de shows alugada, transformou-se em uma grande micareta, nos mol-
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des do carnaval de rua baiano, o ponto alto do TUSCA, que se somaria a outras 

festas e shows de artistas de renome nacional que passariam a ocorrer todas as 

noites durante o torneio. Assim como em Salvador, os estudantes (mas agora não 

necessariamente somente estudantes) começaram a adquirir “pacotes” e abadás 

para ter acesso às festas diárias.

 De proporções gigantescas, entretanto, além converter-se em uma gran-

de atração turística, o TUSCA começou a registrar também frequentes incidentes 

e até mortes de estudantes alcoolizados, principalmente durante o trajeto do 

corso, fatos que fariam com que fosse proibido pela Prefeitura Municipal de São 

Carlos em 2009. A partir de então, como medida de segurança, que remete mais 

uma vez a uma reverberação da forma de carnaval da capital baiana, especial-

mente às cordas dos trios elétricos, o local de realização das festas foi cercado e 

isolado em um grande terreno localizado em uma região distante do centro da 

cidade. Desse modo, o TUSCA, que começou como uma pequena competição 

esportiva e uma brincadeira de “invasão” da Universidade Federal por alguns es-

tudantes da USP, tornou-se atualmente um evento extremamente lucrativo, que 

em 2017 atraiu 75 mil pessoas. Dotado de uma organização profissional, ilustra 

bem a exportação e a recepção da forma de festa baiana, no caso por um evento 

estudantil do interior de São Paulo, demonstrando o potencial de adaptabilidade 

e empresariamento de um fenômeno instaurado localmente por Dodô e Osmar 

no início dos anos 1950. 

1.5.3 Novas formas de difusão

 Em nossa visão, atualmente, a disseminação do Hip Hop e de formas car-

navalescas estaria assumindo novos contornos, através do emprego cada vez mais 

fundamental de tecnologias informacionais, que multiplicou as possibilidades de 

personalização, flexibilização, customização e readaptação de ambos fenômenos 

a contextos diversos, fazendo com que, além do “espaço global”, pudéssemos 

falar em uma difusão também pelo “espaço glocal”, expressão criada por Virilio 

(1995) a partir da concatenação dos termos “global” e “local”, definindo uma 

identidade composta por elementos locais com atração global, temas locais em 

uma expressão global e eventos locais com inevitáveis consequências globais.

 Como vimos nos casos do Muro de Berlim e das duas recepções do grafite 

em São Paulo, ou mesmo no caso da festa universitária do interior, a recepção e 

a aclimatação do Hip Hop e de expressões carnavalescas em realidades locais – o 

processo de reterritorialização –, é anterior ao advento dessas novas tecnologias. 
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Todavia, acreditamos que a inserção dos fenômenos em espacialidades virtuais46, 

tem favorecido enormente uma difusão por outras vias, semeando experiências 

“alternativas” ao mainstream, mas, por outro lado, também criando novos ni-

chos de mercado a serem explorados. 

 Para Jameson (1997), o advento das novas tecnologias informacionais, 

produto da convergência entre informática, telecomunicações e mídias digitais, 

faz parte de um conjunto maior de eventos que definem o próprio capitalismo 

tardio. Assim, é natural que elas reflitam (e até potencializem) a mesma lógica de 

orientação da cultura para a produção de mercadorias, que se utilizava (até me-

ados dos anos 1990) apenas de redes de negócio e de comunicação tradicionais 

(TV, rádio, mídia impressa, entre outros).

 Dessa forma, se os “nós” das redes locais, através das quais as manifes-

tações estudadas puderam se ancorar e emergir nos anos 1970, eram basica-

mente “concretos”, formados por estabelecimentos comerciais, centros de culto 

religioso, oficinas, sistemas de transporte, parques, e outros locais de encontro 

no espaço da vizinhança; com os meios de comunicação de massa e, mais re-

centemente, com as tecnologias informacionais, tornaram-se principalmente vir-

tuais, dispersos globalmente. Hoje, a concretude e a inserção física do “nó” no 

espaço físico se mostram, cada vez mais, secundários. Por exemplo, é indiferente 

se um website que comercializa a moda Hip Hop esteja hospedado em Nova York, 

Berlim, Buenos Aires ou Xangai; assim como é indiferente que outro que ven-

de trios elétricos esteja sediado em Salvador, Porto Alegre, Campina Grande ou 

São Carlos. A relação direta com o local, no caso de websites comerciais, não é 

mais definidora ou essencial ao fenômeno47 como fora no passado, como na Jew 

Man´s, loja de judeus que vendia a bonés e tênis para os jovens do Bronx, ou nos 

terreiros de candomblé dos bairros populares de Salvador, que aglutinaram os 

atores que dariam origem aos blocos afro.

 Entretanto, além de tornarem possível uma difusão através de websites 

de e-commerce, uma espécie de evolução das redes de negócio já estabelecidas 

pela indústria cultural anteriormente, as tecnologias informacionais também vêm 

favorecendo a inserção do Hip Hop e do carnaval em outras redes, possibilitando 

formas de (suposta) “resistência” justamente a essa lógica de mercantilização. 

Nesse contexto, meios de comunicação virtuais de grande capilaridade, como 

as redes sociais, estão sendo cada vez mais utilizados para fomentar e divulgar 

novas formas de expressão e produções derivadas do Hip Hop e do carnaval, 

que dificilmente emergiriam a partir das “regras” do mercado. Acoplando-se a 

discursos locais, específicos e alternativos (como o feminismo, visibilidade LGBT 

46Segundo Negroponte 
(2000), o “virtual” 
caracteriza-se como 
uma espacialidade em 
que a comunicação 
se dá de forma não-
presencial, em tempo 
real e independente das 
coordenadas espaciais. 

47Tal característica 
remonta à própria 
origem da rede mundial 
de computadores. 
Estimulada, 
originalmente, por 
uma fusão entre 
estratégia militar e 
cooperação científica, 
seu desenvolvimento 
se deu dentro do 
contexto da Guerra Fria, 
partindo da ideia de um 
sistema de comunicação 
invulnerável a ataques 
nucleares, independente 
de centros de comando e 
controle, de modo que as 
unidades de mensagens 
encontrariam suas rotas 
ao longo de uma rede, 
sendo remontadas com 
sentido coerente em 
qualquer ponto dela. 
Com os desenvolvimentos 
posteriores, que 
tornariam possível a 
compactação de todos 
tipos de mensagem, 
como dados, sons e 
imagens, formou-se uma 
rede capaz de comunicar 
todas as espécies de 
signos. A universalidade 
da linguagem digital e 
a lógica do sistema de 
comunicação em rede 
criariam as condições 
tecnológicas para um 
sistema de comunicação 
global – a Internet – que 
iniciaria seu processo de 
difusão mundial no início 
na década de 1990, se 
tornando a espinha dorsal 
da comunicação mediada 
por computador.
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ou afirmação racial), caracterizam-se por expressões diversificadas, embora de-

rivadas de um “modelo básico” (o Hip Hop e o carnaval), como discutiremos em 

mais detalhes adiante. 

 O surgimento de coletivos de grafite em São Paulo e novos blocos de car-

naval de rua no Rio de Janeiro (que abordaremos no Capítulo 3), são bons exem-

plos desse processo que inicia-se às margens do mainstream. Embora alguns de-

les tenham se estabelecido ainda na década de 1980, foi a partir dos anos 2000 

que ganharam corpo, justamente no momento em que mídias digitais e redes 

sociais passaram a ser empregadas maciçamente em suas divulgações, reunindo 

assim pessoas com interesses comuns, e trazendo novos discursos para essas 

manifestações, como vontade de reconexão com realidades locais, apropriação 

do espaço público, ou recuperação de “autenticidades” perdidas. 

 O outro lado desse processo, no entanto, são as variações dos fenômenos, 

surgidas com o acoplamento a novas questões (muitas delas completamente es-

tranhas às manifestações originais), que em princípio procuravam se contrapor à 

mercantilização, não raro, passam a estabelecer relações ambíguas com o “siste-

ma”. Em última instância, observa-se que muitas delas acabam contribuindo para 

a criação de novos nichos de mercado a serem explorados, parecendo alimentar, 

ao final, a mesma lógica de orientação da cultura para a produção de mercado-

rias, que procuravam se afastar. 

 Contudo, mesmo diante a tendências de absorção pela indústria cultural, 

é de se destacar o fato de que as tecnologias informações vêm contribuindo na 

criação e divulgação de novas visões sobre esses fenômenos, que desde os anos 

1970 caracterizam-se por contínuas mutações, em nosso entendimento a verda-

deira potência do Hip Hop e do carnaval diante de outras formas de expressão 

cultural. 

 Podemos dizer que os desdobramentos desse último estágio de difusão 

do Hip Hop e das expressões carnavalescas, segundo uma leitura espacial, vem 

desembocando em uma multiplicidade simultânea de variações das manifesta-

ções originais, que procuram fugir às formas e às normas já estabelecidas. Atu-

almente, disputas, como as das crews grafiteiros ou dos blocos de índio, ou ima-

gens impactantes, como a do metrô grafitado sob vias elevadas ou a da “massa 

elétrica” tomando avenidas, parecem fazer parte mais de visões “românticas” 

que algumas das derivações dos fenômenos tentam alcançar, em um ambiente 

cada mais caracterizado por justaposição, colaboração, e convivência, que com-

põe o Hip Hop e o carnaval como um enorme mosaico.  
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 As dimensões relacionadas à cultura material e às sociabilidades, que se-

rão discutidas nos próximos capítulos, nos auxiliaram a aprofundar ainda mais a 

leitura desse “mosaico”, que tudo indica, ainda não chegou a seu limite, mesmo 

sendo construído pelo menos há quatro décadas. 
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CAPÍTULO 2
CULTURA MATERIAL: 

da “gambiarra” à customização
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2.1 Introdução
“A refavela

Revela o salto

Que o preto pobre tenta dar

Quando se arranca

Do seu barraco 

Prum bloco do BNH”

Refavela – Gilberto Gil, 1977

 Conforme Gilberto Gil (2014), a trilogia “Re”, formada pelos álbuns “Re-

fazenda” (1975), “Refavela” (1977) e “Realce” (1979), inserem-se em uma fase 

caracterizada pela primeira “grande mistura” pós-tropicalista de sua carreira, um 

momento em que experiências pessoais mesclaram-se à vivência da época do 

exílio em Londres. No caso específico de “Refavela”, tais influências fundiram-se 

ainda com a consciência plena de sua afro-descendência, excitada após sua par-

ticipação em um festival de cultura africana na Nigéria1. Assim, Gil produziu um 

disco que procurou dar visibilidade às suas raízes negras e que retomou, em certa 

medida, o Tropicalismo interrompido, manifestado na temática do “desigual e 

combinado”.

 “Refavela”, canção de abertura do álbum homônimo de 1977, é o maior 

exemplo disso. Revisitando a interpretação tropicalista da “favela”2, Gil adotou o 

neologismo refavelar como um “salto” ou uma chance de mudança de realida-

de para populações marginalizadas, responsáveis pelas “recombinações presen-

tes nesses grandes aglomerados urbanos espalhados por países tropicais” (GIL, 

2014), onde o “preto pobre” seria o principal ator. 

 O presente capítulo abordará, em um primeiro momento, justamente tais 

recombinações, reutilizações e reagrupamentos de fragmentos como inovações 

técnicas e culturais, no caso dispersos pelas paisagens urbanas do Bronx e de 

bairros populares de Salvador, onde “saltos” diante de carência de meios, favore-

ceram a criação de inéditas expressões culturais. 

 Dialogando com o poético “refavelar” de Gil, tais ações aqui serão traba-

lhadas através do conceito da bricolagem, como define Lévi-Strauss, um méto-

do de produção utilizado por populações tradicionais que empregaremos para 

descrever o modo com que excluídos e marginalizados, como o “preto pobre”, 

conceberam as manifestações representadas pelo movimento Hip Hop do Bronx 

1Em 1977, em Lagos, na 
Nigéria, foi realizada a 
FESTAC (Second World 
Black and African 
Festival of Arts and 
Culture), um grande 
festival de celebração 
da diáspora negra e 
das novas emergências 
culturais africanas que 
se preparavam para 
ingressar no mundo da 
cultura pop.  O festival, 
baseado no “Pan-
Africanismo”, contou 
com delegações de 56 
países, reunindo artistas 
importantes como 
Stevie Wonder, Fela Kuti, 
Mirian Makeba, Sun Ra e 
Gilberto Gil. 

2Entre 1967 e 1968, Hélio 
Oiticica criou o programa 
ambiental “Tropicália”, 
um dos detonadores do 
chamado movimento 
tropicalista que mesclaria 
e embaralharia de modo 
inédito estratégias 
modernas brasileiras 
a informações vindas 
do panorama artístico 
internacional, do 
processo industrial e 
da cultura pop. Tomada 
como o clímax e limite 
das proposições do 
artista, ao menos em solo 
brasileiro, “Tropicália” 
consistia em um 
estereótipo de uma favela 
em um cenário tropical, 
que aludia às “quebradas 
do morro, orgânicas como 
a arquitetura fantástica 
das favelas” (OITICICA, 
2008, p.240). A obra 
evidenciava o conflito de 
interpretações do Brasil, 
todavia sem apresentar 
um projeto de superação 
dos antagonismos.
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e pelo carnaval baiano dos trios elétricos e blocos carnavalescos, compreendidas 

como “táticas de guerrilha” que inseriram-se em brechas da ordem econômica e 

cultural dominante. 

 Fazendo um contraponto com meios de produção racionalizados, simbo-

lizados pela figura do engenheiro, veremos em seguida como os produtos dessa 

bricolagem – as “gambiarras” – espécies de colagens resultantes de entrecruza-

mentos entre o “arcaico” e o “moderno” realizadas em um ambiente “popular-

-urbano”, gradualmente foram ganhando importância cultural, tensionando os 

limites dos “espaços de vizinhança” onde foram originalmente concebidas. 

 Assim, diante das necessidades de novos suportes materiais e organiza-

cionais, em um segundo momento discutiremos como pouco a pouco a figura do 

bricoleur, enquanto o principal agente/método criador das inovadoras formas 

presentes nas manifestações nova-iorquina e baiana (ao menos na fase da emer-

gência dos fenômenos), foi se metamorfoseando e dando lugar ao engenheiro, 

que favoreceria, a partir de métodos de produção profissional e empresariamen-

to, a expansão social e espacial de tais fenômenos, principalmente através de 

diálogos e incorporações com os meios de comunicação de massa, alcançando 

um protagonismo inédito na produção cultural contemporânea. Ao final refletire-

mos sobre o papel, cada vez mais central, que empresas e novas tecnologias vêm 

adquirindo neste processo de dispersão nacional do carnaval e mundial do Hip 

Hop, seja através da forma mercadoria e mais recentemente a partir de websites 

e redes sociais, marcando presença em circuitos de transações globais, além de 

favorecer reencontros com especificidades locais, em um processo que chama-

mos de difusão pelo “espaço glocal”. 

2.2 O bricoleur e o engenheiro

 Entendemos que reflexões sobre a natureza das figuras do bricoleur e do 

engenheiro, seus métodos de trabalho, relações e contraposições, podem ser 

empregados na compreensão do processo exposto acima, ou seja, a emergência, 

o desenvolvimento e a difusão do movimento Hip Hop do Bronx e das expres-

sões carnavalescas baianas, do local ao global, e, ultimamente ao “glocal”. Para 

nos auxiliar na leitura desse processo, partiremos de algumas reflexões de Lévi-

-Strauss, realizadas em “O pensamento selvagem” (2008), sobre o conceito da 

bricolagem.

 Na obra, contestando as noções de “atrasados” ou “selvagens” dos po-
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vos ditos “primitivos”, o autor procura compreender o pensamento mítico, algo 

próprio de povos externos à civilização ocidental, e a bricolagem, uma espécie de 

ciência “primeira”. Conforme Lévi-Strauss, 

o bricoleur é aquele que trabalha com suas mãos, utilizando meios indiretos 
se comparados com os do artista. Ora, a característica do pensamento míti-
co é a expressão auxiliada por um repertório cuja composição é heteróclita 
e que, mesmo sendo extenso, permanece limitado; entretanto, é necessá-
rio que o utilize, qualquer que seja a tarefa proposta, pois nada mais tem à 
mão. Ele se apresenta, assim, como uma espécie de bricolagem intelectu-
al, o que explica as relações que se observam entre ambos (LÉVI-STRAUSS, 
2008, p.32).

 Aprofundando essa comparação, Lévi-Strauss estabelece um importante 

contraponto entre as figuras do bricoleur e do engenheiro. Se o primeiro ope-

ra com um conjunto restrito de poucos materiais, fragmentários já elaborados, 

sem ferramentas especializadas e na ausência de um “projeto” formalizado, o 

segundo, para dar execução ao seu trabalho, necessita da matéria-prima e de um 

plano pré-estabelecido, assim como ferramentas específicas para sua execução. 

Ao contrário da engenharia, a bricolagem se afasta dos processos e normas ado-

tados pela tecnologia, sendo apta a executar uma série de tarefas diversificadas, 

todavia a partir de um universo instrumental fechado, isto é, o bricoleur possui 

sempre um número finito de utensílios e de materiais bastante incomuns, por-

que

a composição do conjunto não está em relação com o projeto do momen-
to nem com nenhum projeto particular, mas é o resultado contingente de 
todas as oportunidades que se apresentam para renovar e enriquecer o 
estoque ou para mantê-lo com os resíduos de construções e destruições 
anteriores (LÉVI-STRAUSS, 2008, p.32). 

 Isso significa que o bricoleur sempre trabalha com o que tem em mãos, 

objetos que ele recolhe ou conserva em função do princípio de que “isso sempre 

pode servir”, mas nunca os restringindo a um emprego exato e determinado. Ele 

interroga todos esses elementos como seu “tesouro de ideias”, procurando com-

preender o que cada um deles poderia significar, contribuindo assim para definir 

a obra a ser realizada. 

 Para Lévi-Strauss, o engenheiro também realiza um exercício de indaga-

ção, no entanto interroga o “universo” e não uma coleção de resíduos de obras 

humanas ou um subconjunto da cultura como o faz o bricoleur. 

(...) o engenheiro sempre procura abrir uma passagem e situar-se além, ao 
passo que o bricoleur, de bom ou mau grado, permanece aquém, o que é 
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uma outra forma de dizer que o primeiro opera através de conceitos, e o 
segundo, através de signos (LÉVI-STRAUSS, 2008, p.35).

 Lançando um olhar sobre a emergência do movimento Hip Hop em Nova 

York e dos novos festejos carnavalescos em Salvador, acreditamos que é possível 

verificarmos claramente a presença desta contraposição entre o bricoleur e o 

engenheiro, descrita por Lévi-Strauss. Vivendo em um universo urbano plane-

jado pelo engenheiro, mas com inúmeras lacunas e carências, populações, em 

ambas cidades, lançariam mão da bricolagem. Conforme nossa leitura, nos casos 

nova-iorquino e baiano, a ação do bricoleur poderia ser encontrada nas primeiras 

“respostas” de marginalizados às transformações modernizantes (simbolizadas, 

no capítulo anterior, pelo “rodoviarismo” empreendido pelo engenheiro) e, em 

amplo sentido, compreendida também como uma técnica que, antes de mais 

nada, possibilitou o “acesso” e a inserção de indivíduos, até então esquecidos.

 Nas mais variadas representações do Hip Hop ou do carnaval baiano, a 

ação do bricoleur estaria presente desde a montagem/confecção de objetos, até 

formas de expressão mais intangíveis, como a coreografia ou a composição de 

músicas. 

 Pontuando nossa reflexão com exemplos, nos debruçaremos sobre tais 

representações, inicialmente caracterizadas por uma condição histórica dada: a 

carência de meios. Todavia, é importante compreender que a bricolagem realiza-

da em Nova York e Salvador, já não estava mais ligada estritamente a um contexto 

artesanal, tradicional ou vernacular, mas a uma conjuntura urbano-industrial.

 Desse modo, se para Lévi-Strauss o engenheiro é quem opera segundo a 

tecnologia e a ciência, nessa nova bricolagem os produtos do engenheiro tam-

bém já se fazem presentes. Apoderando-se de produtos e meios tecnológicos, 

mesclando-os a tradições, o novo bricoleur parece “remendar” os rasgos deixa-

dos pelos processos de modernização, trabalhando a partir de seus “destroços”, 

rearticulando-os segundo outra lógica e assim encontrando um novo lugar, seu, 

próprio, no Contemporâneo.

 No entanto, é fundamental destacar que tal ação não seria inédita. No 

campo das Artes Visuais, algumas experiências realizadas pelas vanguardas he-

roicas, vinculando criação à destruição, já se posicionavam diante da fragmenta-

ção do cotidiano desencadeada pela modernização e industrialização instauradas 

a partir do final do século XIX. Nesse sentido, técnicas de produção visual conhe-

cidas como colagens, surgiram como uma forma de superação de uma “defasa-

gem” entre a arte e a vida. Defendemos que das bricolagens provenientes da 
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“cultura urbana”, realizadas em Nova York e Salvador, também seriam formas de 

superação. 

 As reflexões de Tafuri (1994) sobre as colagens, nos parece um meio pos-

sível de compreender esta questão. Segundo o autor, o predomínio das relações 

capitalistas de produção industrial no final do século XIX produziram um universo 

“reificado” do cotidiano. Técnicas, incremento da produção como o taylorismo e 

o fordismo, com ênfase em operações pontuais, e divisão de funções dos traba-

lhadores visando o aumento da eficiência, aprofundariam processos de fragmen-

tação que, expandindo-se a partir das fábricas, acabariam por atingir a sociedade 

como um todo. Instaurava-se, naquele momento, uma crise na produção de sig-

nificados devido a uma “crescente distância entre representação e coisa desenca-

deada pela modernidade, como perda da experiência ou como defasagem entre 

arte e vida” (SANTOS, 2000, p. 54). Na tentativa de superação dessa defasagem, 

as vanguardas heroicas, partindo do desejo de dissolução da arte na vida e tendo 

como objetivo final a transformação do cotidiano, iniciam experimentações es-

téticas baseadas em “estranhamentos semânticos” que produziriam um divórcio 

radical entre significante e significado e a criação de sistemas de signos inédi-

tos. Tal estranhamento consistiu no rompimento de associações habituais que, 

paradoxalmente, tornariam ainda mais explícito o “estranhamento” perante o 

cotidiano regido pela produção industrial.

 A escala da medida da obra, o valor aritmético do numerador ou do de-

nominador tornam-se indiferentes; o mais importante se torna a relação. Essa 

atitude significou a redução do “material” formal ao puro signo, ao puro objeto 

a partir do desmonte e fragmentação da linguagem para a fundação de um novo 

domínio sobre o real, reconhecido como arbitrário, não sujeito a nenhum a priori 

formal. Os materiais provenientes de tal desmonte foram então reorganizados e 

remontados de maneiras inusitadas, chocando-se entre si, produzindo significa-

dos inéditos. Assim, para Tafuri, segundo a leitura de Santos

O remédio vanguardista voltava a arte contra a própria arte, rompendo as 
frouxas amarras que ainda a mantinham presa a si e ao mundo; a vanguar-
da colocou entre parêntesis o referente e perscrutando minuciosamente as 
relações internas das formas as redesenhou por meio de experiências ex-
ternas de quebras, apagamentos e descontextualizações (...) Este processo 
de experimentação com a linguagem levou à redução dos componentes da 
obra artística à condição de “material”: a estrutura da obra de arte perdeu 
sua articulação como totalidade orgânica, metamorfoseando-se em “mon-
tagem” do material liberado (SANTOS, 2000, p.54).

 Desse modo, para Tafuri (1994), a arte responderia à defasagem que se 
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encontrava, vinculando a fragmentação desencadeada pelos novos processos de 

produção industrial a uma nova linguagem3.  

 A nova bricolagem realizada em Nova York e Salvador que, assim como 

fizeram as vanguardas heroicas, procurou vincular a criação à destruição, já posi-

cionada, todavia, em um em um panorama urbano e industrial. Nesse momento, 

as gerações das décadas de 1960 e 1970, em contato com novos meios de comu-

nicação e mediada por informações da indústria cultural, forjaram uma espécie 

de colagem “popular urbana”, que, embora não perdesse completamente de seu 

horizonte heranças culturais tradicionais, trabalhou intensamente a partir de seu 

aqui e agora, dos mais diversos materiais fragmentados por processos moderni-

zantes. 

 Ressaltamos, entretanto, que à medida em que os fenômenos ganharam 

importância e visibilidade, suas relações imediatas no local, enquanto formas de 

expressão enraizada, alteraram-se profundamente. Os “espaços de vizinhança” 

e a improvisação própria do bricoleur, embora estivessem na origem dessa co-

lagem, tornaram-se elementos limitantes diante da expansão dos fenômenos e 

das necessidades de novos suportes materiais e organizacionais. Em um determi-

nado momento, a “gambiarra” iniciou um caminho ao “empresariamento”, como 

discutiremos.

 Mercantilizando-se, veremos que, inusitadamente, a bricolagem presente 

no Hip Hop e nos festejos carnavalescos cederia progressivamente espaço a for-

mas de produção típicas do engenheiro – planejadas e executadas profissional-

mente – convertendo tais fenômenos em produtos de grande potencial comer-

cial e midiático, com relações bem definidas entre produtores e consumidores. 

Desse modo, se em princípio podiam ser vistas simbolicamente como “reações” 

do bricoleur à modernização empreendida pelo engenheiro, em um segundo mo-

mento parecem terem sido dragadas pela mesma lógica que se contrapunham. 

Todavia, é importante ressaltar que, atualmente, o conceito da colagem seria 

recuperado nessa produção, migrando do manual ao digital, a partir do emprego 

3Embora seja possível 
detectar o emprego da 

colagem anteriormente, 
seu primeiro uso mais 
deliberado e inovador 

nas artes plásticas 
ocorreu em duas obras 

de Picasso, ambas 
realizadas na primavera 

de 1912. Na primeira, “A 
Carta”, o artista utiliza-

se de um selo postal 
italiano aplicado sobre 
sua composição; já na 

segunda, “Natureza 
Morta com Cadeira de 

Palha”, Picasso inclui na 
obra um pano pintado 
à tinta óleo simulando 
um padrão de cadeira 

de palha, estabelecendo 
os limites da tela 

utilizando uma corda. A 
partir destes empregos 

pioneiros, essa inovadora 
ideia de produção 
visual percorreria 

toda a arte moderna 
e contemporânea. 

Assim, no Cubismo, 
em happenings dos 

anos 1960, ou em Site 
Specific dos anos 1970, 
a gramática da colagem 

foi sendo desdobrada. 
Estabelecendo uma 

linha evolutiva, 
podemos dizer que a 

arte erudita descobre, 
a partir da produção 
de Picasso e Braque, 
essa possibilidade; o 

Dadaísmo a relaciona ao 
acaso, a justaposições 

incongruentes entre as 
partes; o Surrealismo 

a expande a outras 
técnicas, baseando-se 

no inconsciente, no 
acaso; a Internacional 

Situacionista a toma 
como desvios e criação 

de situação; já na 
década de 1960 ocorrem 

as emergências do 
Pop, performances, 

happenings e instalações, 
que logo desbordam 

do Cubo Branco, 
conformando a prática do 

Site Specific; e, ao final, 
com o advento das novas 

mídias, a montagem, 
o editar, ganha novas 

dimensões e questões.

Fig.2.1: ”Natureza Morta 
com Cadeira de Palha” 

(1912), de Pablo Picasso.
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de novas tecnologias. 

 Assim, para dar continuidade às nossas reflexões, é importante, em pri-

meiro lugar, problematizarmos mais este processo e caracterizarmos melhor as 

ações deste bricoleur, que a partir de práticas cotidianas, manipulou, reinterpre-

tou e se apropriou de representações da cultura dominante, colando, montando 

e recombinando materiais fragmentários da comunicação de massa a heranças 

culturais tradicionais. Nessa tarefa, entendemos que as distinções realizadas por 

Michel de Certeau entre os conceitos de estratégia e tática, presentes em seus 

estudos sobre as relações do indivíduo e a cultura de massa, podem contribuir 

nesta compreensão, no que chamamos de apologia da “gambiarra”.

2.3 A apologia da “gambiarra”

 Em “A invenção do cotidiano” (2007), Certeau esboça uma teoria sobre 

as práticas cotidianas que, silenciosamente, forneceriam ao homem ordinário 

formas de escape daquilo que a razão técnica tenta impor como o melhor modo 

possível de organizar pessoas e coisas, a cada um atribuindo um lugar, um papel 

e produtos a consumir. Segundo o autor,

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, baru-
lhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de “consu-
mo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubi-
quamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos 
próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma 
ordem econômica dominante (CERTEAU, 2007, p.39).

 Dessa forma, para Certeau, a presença e a circulação de uma re-

presentação (ensinada como o código da promoção sócio-econômi-

ca por pregadores, por educadores ou por vulgarizadores) seria mani-

pulada, reinterpretada, apropriada e reapropriada pelos “praticantes” 

(consumidores) que não a fabricam. “Só então é que se pode apreciar a dife-

rença ou a semelhança entre a produção da imagem e a produção secundá-

ria que se esconde nos processos de sua utilização” (CERTEAU, 2007, p.40). 

 Aprofundando essa reflexão, o autor define dois tipos de comportamen-

tos relacionado a tais práticas cotidianas. O primeiro deles, chamado de estraté-

gia, típico da “produção racionalizada” e de seus “produtores”, seria representa-

do por instituições, entidades ou mesmo por indivíduos que detêm a autoridade 

ou o status da ordem dominante. 
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Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de força que se torna possível 
a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um 
“ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio 
e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma 
exterioridade distinta. A nacionalidade política, econômica ou científica foi 
construída segundo esse modelo estratégico (CERTEAU, 2007, p.46).

 Assim, amarrada a uma localização espacial ou institucional – um “pró-

prio” – a estratégia manifestaria-se fisicamente através de seus centros de opera-

ção, tais como escritórios, matriz ou quartel-general, e em seus produtos, como 

nas leis, linguagem, projetos, rituais, literatura, arte, invenções, discursos, entre 

outros. Com identidade e modos de operar pré-determinados, seus espaços de 

atuação seriam tecnocraticamente construídos e funcionalizados, exigindo cus-

tos de operação consideráveis, o que impossibilitaria a uma estratégia se de-

sestruturar e se reagrupar com facilidade. Seu principal objetivo seria difundir 

e perpetuar o que é elaborado em seus núcleos operacionais para um mercado 

mais amplo possível, sendo sua maior preocupação a produção em massa e a ho-

mogeneização de seu público-alvo. Além de criar produtos, a estratégia poderia 

também criar seu próprio mercado indiretamente, através da uniformidade e da 

necessidade, engajando-se no trabalho de sistematizar, de impor ordem.

 Por outro lado, o segundo do tipo de comportamento descrito por Cer-

teau seria a tática, algo comum aos “praticantes”, ou seja, aos não-produtores, 

aos consumidores, representados pelas pessoas comuns, que, em determinadas 

situações, poderiam converter-se em “produtores desconhecidos”.

Denomino (...) tática um cálculo que não pode contar com um próprio (...) 
A tática só tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, 
sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe 
de base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e as-
segurar uma independência em face das circunstâncias. O “próprio” é uma 
vitória do lugar sobre o tempo. Ao contrário, pelo fato de seu não-lugar, a 
tática depende do tempo, vigiando para “captar no voo” possibilidades de 
ganho. O que ela ganha, não o guarda. Tem constantemente que jogar com 
os acontecimentos para os transformar em “ocasiões”. Sem cessar, o fraco 
deve tirar partido de forças que lhe são estranhas (...) sua síntese intelectual 
tem por forma não um discurso, mas a própria decisão, ato e maneira de 
aproveitar a ocasião (CERTEAU, 2007, p.47).

 Assim, sem ter posse de recursos e dos modos de operar pré-determina-

dos presentes na estratégia, é possível à tática ser mais ágil e flexível. Indepen-

dente de um “próprio”, estaria baseada em improvisação e, segundo Certeau, 

subordinada a uma “economia de presentes” (gift economy), ao tempo (espera 

por recursos que não possuem), atuando especificamente na exploração de fu-
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ros, brechas ou lacunas do sistema (loopholes). A tática infiltraria-se na estraté-

gia, mas sem objetivar sua dominação. Ciente de seu status de “fraco”, não faria 

nenhuma tentativa de enfrentar a estratégia cara-a-cara, de frente, mas tentaria 

preencher suas necessidades enquanto se esconde atrás de uma aparência de 

conformidade. Trabalhando sobre as “coisas”, a tática procuraria convertê-las em 

“coisas suas”, ou torná-las “habitáveis”. Os produtos resultantes da tática não 

seriam apenas objetos concretos, mas também imateriais ou simbólicos. 

Muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras ou preparar as 
refeições, etc.) são do tipo tática. E também, de modo mais geral, uma gran-
de parte das “maneiras de fazer”: vitórias do “fraco” sobre o mais “forte” 
(os poderosos, a doença, a violência das coisas ou de uma ordem etc.), pe-
quenos sucessos, artes de dar golpes, astúcias de “caçadores”, mobilidades 
da mão-de-obra, simulações polimorfas, achados que provocam euforia, 
tanto poéticos quanto bélicos (CERTEAU, 2007, p. 47).

 Descrevendo mapas gestuais produzidos a partir de experimentos do 

educador Fernand Deligny com crianças autistas – chamados de “linhas de errân-

cia” –, Certeau reflete então sobre a natureza dos produtos da tática, empregada 

pelos consumidores.

Produtores desconhecidos, os consumidores produzem por suas práticas 
significantes alguma coisa que poderia ter a figura das “linhas de erre” de-
senhadas pelos jovens autistas de F. Deligny (...) suas trajetórias formam 
frases imprevisíveis, “trilhas” em parte ilegíveis. Embora sejam compostas 
com os vocábulos de línguas recebidas e continuem submetidas a sintaxes 
prescritas, elas desenham as astúcias de interesses outros e de desejos que 
não são nem determinados nem captados pelo sistema onde se desenvol-
vem. Mesmo a estatística praticamente não leva isso em conta, pois ela 
se contenta em classificar, calcular e tabular as unidades “léxicas”, de que 
compõem essas trajetórias, mas às quais não se reduzem, e em fazê-lo em 
função de categorias e taxionomias que lhe são próprias. Ela consegue cap-
tar o material dessas práticas, e não sua forma; ela baliza os elementos uti-
lizados e não o “fraseado” devido à bricolagem, à inventividade “artesanal”, 
à discursividade que combinam esses elementos, todos recebidos, e de cor 
indefinida (CERTEAU, 2007, p. 46).

 Fazendo um exercício de transferência das reflexões de Certeau aos fe-

nômenos de Nova York e Salvador, é possível também compreendê-los segundo 

estratégia e tática, assim como observar claramente cada um dos elementos en-

volvidos nas relações que se estabelecem nesse contexto. 

 Desse modo, no caso nova-iorquino, podemos dizer que o papel do “pro-

dutor”, o “sujeito de querer e poder”, foi desempenhado por Robert Moses, cuja 

estratégia, planejada a partir do centro de operação representado pela Autorida-
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de Portuária de Nova York, foram intervenções urbanas “rodoviaristas” na cida-

de. Por outro lado, os “praticantes” ou “consumidores” foram aqueles afetados 

diretamente pela reordenação espacial, especialmente os moradores do distrito 

do Bronx, cuja tática empregada diante da modernização excludente, baseou-se 

em bricolagem e em inventividade “artesanal”, como descrito na experiência das 

“linhas de errância” de Deligny. Assim, trabalhando astuciosamente materiais 

fragmentários, a tática teria como resultado o grafite e o Hip Hop. 

 Já no caso da capital baiana, podemos dizer que o papel do “produtor” 

foi desempenhado pelo EPUCS e logo depois por Antônio Carlos Magalhães, cujo 

centro de operação foi a SURCAP – Superintendência de Urbanização da Capital. 

Do mesmo modo como em Nova York, a estratégia empregada foram interven-

ções urbanas, baseadas em remodelação viária. Os “praticantes” ou “consumi-

dores” foram também aqueles afetados diretamente pelo “rodoviarismo”, nesse 

caso moradores de bairros populares de Salvador, como o Garcia, o Tororó e a 

Federação. A tática empregada por esses indivíduos, diante da exclusão repre-

sentada pela modernização, se materializou especialmente na criação dos blocos 

carnavalescos de índio e afro, em que a bricolagem mais uma vez foi determinan-

te. 

 A seguir veremos de que maneira, em ambos exemplos descritos acima, 

ciente de seu status “fraco”, a tática não enfrentou a estratégia de frente, mas 

explorou brechas, inseriu-se em lacunas, procurando converter a nova realidade 

que se impunha em “coisa sua”, em algo “habitável”, espalhando “gambiarras” 

pela vizinhança, como em uma guerra de guerrilha. Tais artefatos serão toma-

dos como as primeiras representações concretas dos fenômenos nova-iorquino 

e baiano, em que fica visível a “produção de consumidores” em estreito contato 

com um ambiente urbano-industrial, mas que ainda carregava consigo o conhe-

cimento de formas de produção que remetia a uma cultura tradicional, aquela 

em que o bricoleur trabalhava com as mãos materiais fragmentários, de modo 

improvisado e sem um projeto definido, segundo define Lévi-Strauss. 

 Assim, no cenário caracterizado pelo encontro (muitas vezes violento) 

entre o “arcaico” e o “moderno”, como a via que corta o bairro tradicional, com-

preendemos que a emergência do movimento Hip Hop do Bronx e dos novos 

festejos carnavalescos de Salvador muito provavelmente não haveria ocorrido, 

ao menos da maneira como ocorreu, se não fosse pelas mãos desses indivíduos 

já tradicionalmente familiarizados na mesclagem e colagem de elementos de na-

tureza diversa, imersos em situações urbanas de carência de meios, exclusão e 

marginalização4.

4Esta exclusão estaria 
relacionada a segregações 

de ordem racial, social 
e espacial, alvos de 

muitas manifestações de 
populações oprimidas 

que enfim ganharam 
“voz” a partir dos anos 
1960. Jameson (1991) 
chama esse processo 

de autoconsciência de 
“terceiro-mundismo”, 

que acabaram também 
influenciando populações 

“internamente 
colonizadas” do Primeiro 

Mundo. O ápice desse 
processo foi o Movimento 

pelos Direitos Civis dos 
negros norte-americanos, 

que por meio de ações 
afirmativas procuravam 

redefinir a relação do 
Estado com excluídos,.

Além de seu caráter social 
e político, o movimento 

teve importantes 
reverberações no 

campo artístico, 
penetrando fortemente 

na indústria cultural. 
A autoconsciência das 
minorias e os ecos do 

ideário das lutas pelos 
direitos civis explicam 
em parte a formação 

de gangues juvenis do 
Bronx, cujos membros 

seriam os protagonistas 
do movimento Hip Hop, 
assim como o processo 

de “reafricanização” dos 
festejos carnavalescos em 

Salvador nos anos 1970, 
conforme discutido no 

capítulo anterior. A partir 
da década de 1960, locais 

como o Bronx, eram as 
representações mais 

nítidas do que Jameson 
chama de populações 

“internamente 
colonizadas” do Primeiro 

Mundo. De modo 
semelhante, as “ilhas” 

de ocupação informal na 
Salvador moderna, como 
os bairros Garcia, Tororó 
e Federação, locais onde 

surgiram a expressão 
cultural chamada “bloco 

de índios”, também 
podem ser tomadas 

como espécies de guetos 
inseridos em um contexto 
adverso, cuja proximidade 

com a “modernização” 
favoreceu o contato 

com novos dados 
socioculturais que 

seriam retrabalhados e 
mesclados às realidades 

locais.
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2.4  “Gambiarras” na vizinhança

 Na discussão realizada no Capítulo 1, refletimos sobre a importância de 

relações espaciais, sejam locais ou globais, para a emergência e difusão do Hip 

Hop e de novas expressões do carnaval. Estabelecemos o início desse processo 

em espaços da vizinhança, aqueles da convivência próxima e da familiaridade, 

mas também das limitações e carências, especialmente ressaltadas pela moder-

nização excludente do qual foram objeto. Não por acaso, foram justamente nes-

ses locais, onde restrições favoreceram a improvisação, que a bricolagem, como 

tática de “não-produtores”, ancorada em conhecimentos vinculados à vivência 

local, em formas de sociabilidade e repertório, contribuiu para o surgimento des-

tas inovadoras expressões culturais, que, em certa medida, conectaram indivídu-

os excluídos a grandes processos de mudança em curso na época. 

 Partindo da atuação de personagens centrais nesse processo, estabele-

ceremos similaridades entre “gambiarras”5 – as colagens produzidas por esses 

atores –, que em comum carregavam uma especial inventividade estimulada pela 

carência. Assim, aproximações entre as manifestações nova-iorquina e baiana, 

apoiadas em relações espaciais, agora serão reforçadas através da análise de 

“artefatos” de natureza semelhante, mesmo sendo produtos de realidades ex-

cludentes, aparentemente muito distantes. Desse modo, guardadas as devidas 

proporções, em nossa leitura associaremos as atividades dos criadores de trios 

elétricos Dodô, Osmar e Orlando Campos às da “Santíssima Trindade” do Hip Hop 

DJ Kool Herc, Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa, destacando características 

comuns, sejam de ordem técnica ou simbólica, presentes em objetos como o 

pau-elétrico, o Sound System e a mesa do DJ; assim como entre o trio elétrico e 

o metrô grafitado, nesse  caso, ressaltando ainda o inusitado emprego de meios 

de transporte, como uma possível resposta metafórica ao onipresente “rodovia-

rismo” nas paisagens urbanas de Nova York e Salvador daqueles anos. 

 Estas aproximações serão realizadas partindo de determinados locais pre-

sentes nos espaços de vizinhança, que serviram como pontos de encontro para 

esses personagens e onde táticas foram definidas, convertendo-se nos primeiros 

“nós” das redes através das quais cada um dos fenômenos culturais emergiu, 

tornando-se os principais centros irradiadores das novas formas carnavalescas e 

das expressões do Hip Hop.

 Em Salvador, a oficina mecânica de Osmar Macedo, um dos pais do trio 

elétrico, pode ser compreendida como o primeiro desses locais, aglutinando os 

5Embora em Portugal o 
termo “gambiarra” seja 
utilizado para significar 
“extensão de luz”, seu 
significado predominante 
no Brasil passou a ser 
“improvisação”. Na 
função de adjetivo, é 
comumente empregado 
como sinônimo de 
“precário”, “feio”, “tosco” 
e “mal-acabado”.
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pioneiros envolvidos na criação do novo carnaval baiano. Localizada em Salvador 

no bairro da Ribeira, na Península de Itapagipe, o negócio de Osmar funcionava 

como uma típica “oficina de fundo de quintal”, onde dominava a improvisação: 

estava instalada em um barracão construído por ele mesmo nos fundos de sua 

residência; não possuía funcionários fixos, apenas eventuais ajudantes, como 

alguns garotos da vizinhança; suas matérias-primas eram materiais de segunda 

mão; e, ao menos em princípio, era um “bico” do proprietário, já que possuía 

emprego como torneiro mecânico em uma grande empresa de construção civil 

(MACEDO, 2015).

 Talvez seja justamente esse ambiente de improvisação que tenha des-

pertado e favorecido a liberdade criativa de Osmar. Embora voltada ao ramo de 

funilaria automotiva, com o tempo a oficina passou a ser o centro de uma série 

de experimentos envolvendo serralheira e eletrônica, realizados em parceira com 

o amigo e eletrotécnico Dodô. 

 Para ilustrar seus métodos de trabalho, é interessante a entrevista de 

Dodô e Osmar concedida em 1972 à Caetano Veloso. Na conversa, a dupla con-

tou sobre suas primeiras invenções, recordando de fatos ocorridos por volta de 

1940, quando faziam parte da formação do “Três e Meio”, conjunto musical fun-

dado por Dorival Caymmi antes de sua partida ao Rio de Janeiro. Por intermédio 

do conjunto, relembram que assistiram a uma apresentação de um violonista re-

cém-chegado à Bahia, chamado Benedito Chaves, que trazia uma novidade – um 

violão elétrico. Segundo Osmar, tratava-se de uma “caixa sonora e um microfone-

zinho preso ao violão” (MACÊDO et al. 1972), que, no entanto, acabava produzin-

do microfonia assim que o volume era aumentado. Mesmo com os indesejáveis 

ruídos, o som inédito do instrumento impressionou profundamente Dodô e Os-

mar que iniciariam experiências visando seu aperfeiçoamento e eliminação dos 

problemas sonoros, enfim evitados com o emprego de madeira maciça no violão. 

“Ai então o Dodô descobriu que com um simples cepo maciço não havia micro-

fonia” (MACÊDO et al. 1972), recorda Osmar. O entrevistador Caetano Veloso 

então indaga Dodô: “Você tinha conhecimento de guitarras americanas com esse 

mesmo processo de usar madeira maciça para evitar a microfonia?” (MACÊDO et 

al. 1972). E Dodô responde:

Eu me lembro bem que naquela época, em 1940, eu vi um catálogo da Sears 
e tinha a propaganda de instrumentos elétricos. Embaixo havia instruções 
para procurar uma posição apropriada do amplificador, para evitar a mi-
crofonia. Isso prova que o processo da madeira maciça não era descoberto 
ainda (MACÊDO et al. 1972). 
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 Com humor Caetano conclui: “Quer dizer então que a guitarra elétrica foi 

inventada na Bahia?!”  (MACÊDO et al. 1972). E todos riem. 

 Nessa entrevista, Caetano retomou uma declaração dada anos antes, em 

1967, após a apresentação de sua música “Alegria, Alegria”, durante o III Festi-

val de Música Popular Brasileira da TV Record, “o festival da virada”. Na ocasião, 

tentando explicar a um repórter a revolucionária composição, reconhecida como 

um dos marcos do Movimento Tropicalista, e a inserção inusitada de guitarras em 

sua melodia, Caetano disse: “(...) lá no Rio escreveram assim ‘Caetano vai usar 

guitarras, quando chegar na Bahia vai tomar uma surra de berimbau’. Quer dizer, 

eles não sabiam que os baianos estão além!” (VELOSO, 2010). 

 É importante destacar que as criações de Dodô e Osmar, os “baianos que 

estavam além”, não eram baseadas na racionalização de processos, especifica-

ções ou em projetos totalmente pré-determinados, mas basicamente em tentati-

vas e erros, experiências práticas e acima de tudo em intuição. 

 Nas décadas de 1940 e 1950, posicionando-se na passagem de uma ci-

dade estagnada (como a Bahia romantizada de Dorival Caymmi) para o popular 

urbano-industrial (como presente nos temas tropicalistas de Caetano Veloso), a 

dupla pode ser compreendida como os primeiros bricoleurs do carnaval baiano, 

atuando na junção entre o “arcaico” e o “moderno”. O próprio nome do primeiro 

dos instrumentos criados por Dodô e Osmar – o “pau-elétrico” – já carregava 

consigo essa ideia fusão e colagem, em que a precariedade e a carência de meios 

estimulou a inventividade, os colocando na vanguarda da pesquisa em eletrifica-

ção musical. Inventado em 1942, o pau-elétrico pode ser tomado como o marco 

inicial de um novo modelo de carnaval, que romperia com as tradições e com 

os instrumentos acústicos utilizados por sociedades carnavalescas vindas do sé-

culo XIX. Tratava-se de um instrumento eletrificado confeccionado apenas com 

o braço de um violão acoplado a um captador, que anos depois daria origem à 

“guitarra baiana”, uma versão mais bem acabada, com 4 a 5 cordas e afinação de 

bandolim. Segundo Macedo (2015), essas criações foram o passo decisivo para a 

invenção do trio elétrico.

Fig.2.2: O instrumento 
eletrificado “pau-
elétrico”, do início dos 
anos 1940, o protótipo 
da guitarra baiana. Uma 
bricolagem/colagem de 
Dodô e Osmar. 
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 Como criadores de “gambiarras” tecnologicamente complexas, Lemos 

(2004) considera Dodô e Osmar verdadeiros cyberpunks6, que “lutam pela apro-

priação criativa, lúdica e comunitária das novas tecnologias” (LEMOS, 2004). Tal 

apropriação, no espaço de vizinhança do bairro da Ribeira, centralizou-se no ne-

gócio de Osmar, influenciando a produção de inovadoras formas carnavalescas 

por toda Salvador, essencialmente desenvolvidas como bricolagens, todavia que 

não mais trabalhavam necessariamente com o “vernacular”, mas já com muitos 

dos produtos do engenheiro.

 Trazendo tais discussões para o contexto da cidade de Nova York, o edifí-

cio localizado na Avenida Sedgwick, 1520, no distrito do Bronx, nas proximidades 

da Cross-Bronx Expressway, pode ser considerado, em certo sentido, o corres-

pondente nova-iorquino da oficina mecânica baiana, enquanto “nó” inicial do 

que chamamos de uma “rede Hip Hop”, constituída, em âmbito local, por lojas, 

clubes, parques, estações de metrô, lanchonetes e conjuntos habitacionais. Lar 

dos pais de Kool Herc, foi na área recreativa desse edifício que o futuro DJ in-

troduziria (assim como fez a dupla baiana em relação aos instrumentos eletri-

ficados), a primeira “gambiarra” no universo da nascente cultura urbana nova-

-iorquina, “importando” da Jamaica, sua terra natal, o Sound System, a primeira 

forma de expressão definidora do novo movimento.

 Para compreendermos as origens e a essência do bricoleur presente no 

Sound System, é preciso retornar à Kingston, Jamaica, durante a década de 1950. 

Foi nessa época que, nos salões de baile da capital jamaicana, orquestras come-

çaram a ser substituídas por equipamentos de som. Sobre a novidade, Prince 

Buster (nome artístico de Cecil Campbell, um dos primeiros produtores musi-

cais da cidade), comentava: “Porque pagar uma banda se você pode tocar discos 

de rhythm and blues importados dos Estados Unidos?” (CAMPBELL, 2005). Com 

6Segundo Lemos, 
“o termo cyberpunk 

aparece para designar 
um movimento literário 

no gênero de ficção 
científica, nos Estados 

Unidos (...) sendo 
considerado como uma 

narrativa tipicamente pós-
moderna. O termo passou 
a ser usado também para 
designar os ciberrebeldes 

underground da 
informática (...) As 

histórias cyberpunks 
falavam de indivíduos 

marginalizados em 
ambientes culturais 

de alta tecnologia 
e caos urbano, daí 

a origem do nome, 
colocando em sinergia 

cyber, de máquinas 
cibernéticas; tecnologia 

de computadores, meios 
de comunicação de 

massa, implantes neurais, 
etc., e punk, da atitude 

‘faça você mesmo’ do 
movimento punk inglês 

da década de 70 do 
século passado” (LEMOS, 

2004, p.09). O romance 
“Neuromancer” (1984), 
de William Gibson, e o 

filme “Blade Runner – O 
Caçador de Androides” 
(1982), de Ridley Scott, 

são duas das mais 
importantes produções 

artísticas do gênero.

Fig.2.3: Típico Sound 
System jamaicano: uma 

“gambiarra” móvel.
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o sucesso nos salões de baile7, posteriormente os equipamentos de som foram 

levados às ruas dos guetos de Kingston, onde tornaram-se grandes atrações po-

pulares. Era o início do modelo do Sound System, uma espetacular “gambiarra” 

móvel, formada basicamente por um enorme sistema de som instalado em um 

caminhão.

 Montados pelos antigos responsáveis pela sonorização dos bailes, como 

Duke Reid e Clement “Coxsone” Dodd, futuros produtores musicais e proprietá-

rios de gravadoras “de fundo de quintal”, os Sound Systems caracterizavam-se 

por veículos em péssimo estado de conservação, decorados com pinturas feitas 

à mão anunciando seu nome – como “Swinga Ling Record Shack” –, e os estilos 

musicais que mais tocavam, geralmente Ska, Rockstead e Reggae. 

 A concorrência entre as equipes de som jamaicanas, nascida ainda nos 

salões de baile de Kingston, além de musical, acirrava-se ainda mais em dispu-

tas pela maior quantidade e tamanho das caixas de som, que eram empilhadas, 

proporcionando ao conjunto o aspecto de uma “parede sonora”. Entretanto, no 

momento em que a competição chegou ao limite das dimensões comerciais dos 

equipamentos existentes, a solução para essas equipes foi construir, artesanal-

mente, com escassos recursos, sua própria parafernália sonora (MOSKOWITZ, 

2005). O resultado final era geralmente um caótico emaranhado de fios e ca-

bos, antigos toca-discos mesclados a enormes e potentes caixas de som caseiras, 

precariamente montadas na carroceria do caminhão, alimentadas por baterias 

auxiliares instaladas no veículo. Tratava-se de uma grande “gambiarra”, que visi-

velmente dialoga, seja na concepção ou no produto final, com os trios elétricos 

baianos.

 O Sound System “importado” por Kool Herc para o Bronx, fez sua primeira 

aparição em 1973, na festa de aniversário de sua irmã, realizada na área recre-

ativa do edifício de seus pais. Este “modelo” de Sound System remetia aos das 

“paredes sonoras”, montado graças ao empréstimo de caixas de som de diver-

sos moradores do prédio (CAMPBELL, 2011). Além de estar acoplado a um toca-

-discos, possuía também um microfone utilizado por Herc para a apresentação 

das músicas, assim como faziam os MCs (mestres de cerimônia) jamaicanos. Esta 

performance sobre as músicas conhecida como “rapping”, seria a origem do rap, 

o estilo musical que caracterizaria o Hip Hop, baseado em um discurso rítmico 

que incorpora rimas e poesia sobre uma batida ou fundo musical. O sucesso da 

novidade trazida por Kool Herc faria com que ele abandonasse o graffiti writing e 

sua gangue de adolescentes, e se tornasse o primeiro notório DJ do Bronx, convi-

dado para realizar festas com seu Sound System – conhecidas como block parties 

7Nesse momento, surgiu 
uma grande competição 
entre os proprietários 
dos equipamentos de 
som. Iniciou-se uma 
feroz disputa pelos mais 
novos lançamentos de 
R&B e jump blues norte-
americanos, concorrência 
que no limite culminou 
em episódios conhecidos 
como “dancehall crashs”, 
sabotagens de festas a 
mando de produtores 
rivais. Entretanto, 
quando o R&B e jump 
blues saíram de moda 
nos Estados Unidos, a 
Jamaica seria inundada 
por discos dos dois 
estilos musicais. Com o 
fim da “raridade”, que 
alimentava as disputas 
e o sucesso das festas, a 
solução encontrada foi 
a substituição da música 
importada por gravações 
locais, viabilizadas por 
alguns dos proprietários 
dos equipamentos de 
som. Em princípio, tal 
produção não passava 
de versões de sucessos 
norte-americanos, “ao 
sabor” jamaicano, mas 
com o tempo fundiu-
se a ritmos caribenhos 
dando origem ao Ska, o 
precursor do Rockstead 
e do Reggae, um 
gênero musical próprio, 
caraterizado por letras 
que abordavam temas 
como a marginalidade, a 
discriminação, a vida dura 
da classe trabalhadora, 
mas também a diversão 
em harmonia. O 
acesso à indústria 
cultural representado 
pelo surgimento das 
gravadoras jamaicanas, 
que se assemelha da 
história da gravadora 
afro-americana Motown, 
vai de encontro às 
reflexões de Jameson 
sobre a emergência 
dos “novos sujeitos” a 
partir dos anos 1960. 
Não seria por acaso 
que Bob Marley, maior 
nome formado no 
novo ambiente cultural 
da Jamaica, tornaria-
se o primeiro artista 
“terceiro-mundista” 
de reconhecimento 
internacional.
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– em diversos parques e clubes locais, estabelecendo, desse modo, outros “nós” 

da malha através do qual o Hip Hop foi se estruturando na vizinhança.

 A partir de então, o Sound System proliferou-se com uma rapidez espan-

tosa por todo o Bronx, espalhando-se pelas mãos de garotos que participavam 

das block parties. O motivo era simples: como uma bricolagem por excelência, 

bastava juntar alguns amigos e procurar pelo bairro peças, caixas de som, fios e 

toca-discos e montar seu próprio Sound System, algo que se aproxima muito da 

ideia do “Do it yourself” [Faça você mesmo], o lema central do movimento Punk 

que começa a surgir em Nova York na mesma época.

 Em Salvador, podemos dizer que o processo de invenção e proliferação 

do trio elétrico foi semelhante. Como já mencionamos, essa espécie de “palco 

móvel”, foi o resultado final das experimentações técnicas e sonoras que Dodô 

e Osmar vinham acumulando desde a década de 1940, iniciadas com a criação 

do pau-elétrico. Produto da inventividade incentivada pela carência de meios, a 

montagem de um trio elétrico se dava através da reutilização de objetos e ma-

teriais de segunda mão, assim como ocorreu em relação ao Sound System. O 

primeiro dos trios, por exemplo, foi uma colagem de materiais vindos de sobras 

e rejeitos da empresa de construção civil onde trabalhava Osmar, transportados 

até a oficina através da Fobica, um velho Ford 1929, que seria reaproveitado jus-

tamente como a “base” móvel para a nova criação, como vimos no Capítulo 1.

 Os maiores agentes de divulgação dessa inovadora atração carnavalesca 

por Salvador, foram garotos frequentadores das “oficinas de fundo de quintal” de 

bairros populares, locais que converteriam-se em pontos de encontro para trocas 

de experiências, papel desempenhado no Bronx pelas block parties. Além da pro-

pagação dos trios, tais garotos foram também os responsáveis por sua evolução, 

tornando-se as novas gerações de construtores, que, segundo Moura (2015), or-

ganizariam-se em “famílias” de criadores de trios elétricos, com representantes 

ainda ativos até os dias de hoje. 
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 Através da ilustração disponibilizada por Aroldo, filho de Osmar, é possí-

vel acompanhar algumas contribuições da família Macedo para esta evolução, 

“da Fobica ao Fobicão Espacial”. Como podemos ver, o único momento em que 

foi utilizado um automóvel como “base” do “palco móvel” foi entre os anos 1950 

e 1951, período de surgimento da atração carnavalesca. O carro conversível do 

final da década de 1920, facilitava a instalação das caixas de som voltadas para o 

público presente no tradicional corso do carnaval da rua Chile. Todavia, em 1952, 

podemos dizer que o modelo básico do trio elétrico já se fixou, sendo a partir de 

então montado na carroceira veículos mais pesados, que foram progressivamen-

te aumentando de tamanho. De carrocerias de caminhonetes nos anos 1950, 

passaram a ser instalados em enormes carretas de 3 eixos nos anos 2000. 

 Os desafios técnicos, especialmente sonoros, enfrentados por pioneiros 

como Dodô e Osmar, aos poucos também desviaram-se rumo à produção das 

carrocerias, cuja grandiosidade tornaria-se o principal fator para o sucesso dos 

carros carnavalescos. O ápice da engenhosidade – e das disputas –, entre as fa-

mílias de construtores, se deu entre o final da década de 1960 e início dos anos 

1970, momento caracterizado por um aumento no empresariamento dos trios 

elétricos, cujos recursos patrocinaram uma verdadeira explosão criativa. Em tem-

pos da corrida espacial patrocinada pela Guerra Fria, inusitadamente Salvador 

assistiu a uma outra acirrada corrida, caracterizada pela criação de trios elétricos 

cada vez maiores, mais potentes e visualmente mais espetaculares. Foi nesse 

momento que surgiriam carros em chapa metálica dobrada, equipados e enfei-

tados com luzes, como o patrocinado pela popular aguardente baiana “Jacaré”, 

construído nas formas de um imenso réptil; e pela concorrente cachaça “Sabo-

rosa”, produzido no formato de uma grande garrafa (popularmente conhecido 

como “Garrafão”). 

Fig.2.4: Evolução do 
trio elétrico da família 
Macedo: da “Fobica ao 
Fobicão Espacial”
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 Entretanto, o ápice desse “período de ouro” dos trios elétricos seria a 

criação da “Caetanave” em 1972, a espetacular colagem espacial-futurista de 

Orlando Campos, um dos garotos que na década de 1940 frequentava a oficina 

de Osmar, e que naqueles anos já havia se firmado como o patriarca de uma nova 

família de construtores, uma segunda geração de bricoleurs do carnaval baiano, 

como veremos a seguir.

 Em Nova York, disputas pelo maior impacto visual, também orientaram 

a evolução e o ápice do grafite, ocorrido no momento de conquista do sistema 

de transporte metropolitano (anterior à sua repressão e posterior incorporação 

ao movimento Hip Hop). A difusão das tags, a primeira forma de expressão do 

grafite, pelo espaço urbano de Nova York, iniciada ainda no final da década de 

1960 por writers como TAKI 183, atingiria seu ápice e limite por volta de 1972 

(LEWISOHN, 2008). De posse de canetas tipo pincel atômico, grafiteiros pionei-

ros haviam transformado os muros da cidade no suporte para suas de inscrições, 

entretanto, a multiplicação desenfreada das tags acabaria resultando em grande 

poluição visual e em um emaranhado ininteligível de informações. Como vimos, 

a estratégia encontrada pelos writers para se sobressair nesse caos criado, foi 

trabalhar as tags a partir de letras tipográficas em maior escala e espessura, que 

ficariam conhecidas como throwups. 

 Como uma decisiva evolução estética, o maior apelo visual das throwups 

acirrou ainda mais as disputas entre grupos rivais de grafiteiros, que vinham 

sendo alimentadas desde o nascimento das primeiras gang-tags, em parte re-

fletindo os embates das gangues de rua juvenis por demarcação de território. 

Organizados nas chamadas crews, tais grupos, do mesmo modo que nas block 

Fig.2.5: O trio elétrico 
da cachaça Saborosa 

(“Garrafão”), em desfile 
nos anos 1970.
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parties, apresentavam-se como espaços para trocas de conhecimento e experi-

ências entre jovens. Se reunindo em apartamentos abandonados e estações de 

metrô, seus membros, de modo semelhante aos precursores dos trios elétricos, 

trabalhavam com o que tinham em mãos, combinando esforços para a aquisição 

de recursos para suas práticas, principalmente spray. Se nas oficinas de fundo 

de quintal dos bairros populares de Salvador, a figura do patriarca da “família” 

tinha o papel central nas decisões e na difusão das novas expressões do carnaval, 

transmitindo seus saberes pela localidade; no Bronx tal papel foi desempenhado 

pelo king, o mais ativo ou criativo integrante das crews, cujas obras influencia-

riam outros jovens a se lançarem também no grafite. LEE Quinones, BILLY 167, 

HONDO, SUPER STRUT e FUTURA 2000, foram alguns dos maiores kings, respon-

sáveis pelas pieces mais impactantes.

 Além de acirradas disputas por maior impacto visual, o grafite e o trio 

elétrico também se aproximam nessa fase pelo “desvio” do emprego de meios de 

transporte como parte essencial de suas criações, compreendido como uma res-

posta ao excludente “rodoviarismo” em curso em Nova York e Salvador naqueles 

anos. Os carros carnavalescos e o metrô grafitado, que também podem ser lidos 

enquanto táticas frente à estratégia de modernização viária, utilizaram as cola-

gens na forma de descontextualização, estratégia já presente na produção visu-

al das vanguardas. Seguindo uma lógica semelhante, mesmo que pudessem ser 

ainda utilizados como meios de transporte, os vagões do metrô nova-iorquino 

grafitado por LEE Quinones e outros kings, transformaram-se em espetaculares 

mensagens circulantes, principalmente quando vistos em pontes elevadas, tendo 

como fundo uma paisagem metropolitana em tons de cinza; da mesma forma 

que em Salvador, pelas mãos de Dodô e Osmar, um velho automóvel converteu-

-se em um animado palco móvel equipado com grande parafernália sonora, que, 

como um sedutor “penetra”, tornou-se o centro das atenções no tradicional cor-

so carnavalesco de veículos da capital baiana. 

 Fazendo um parêntesis, um outro interessante exemplo de “desvio” ou 

ressignificação de meios de transporte, de natureza semelhante ao metrô grafi-

tado e ao trio elétrico, é o chamado Lowriding, uma prática de modificação de 

automóveis que consiste em seu rebaixamento até bem próximo do nível do solo, 

surgido entre a comunidade mexicana de Los Angeles na década de 1950. Segun-

do Frost (2002), com lema “baixo e lento”, os automóveis modificados (lowriders) 

exibiam-se cruzando as ruas principais dos bairros latinos, em uma versão “mo-

torizada” do paseo, uma tradição de pequenas cidades mexicanas onde jovens 

solteiros caminham pela praça central, com as mulheres em uma direção e os 
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homens em outra, se cruzando, exibindo-se e trocando olhares. O rebaixamento 

nos primeiros lowriders era conseguido apenas colocando-se sacos de areia no 

porta-malas, prática que logo foi substituída por cortes nas bobinas das molas de 

suspensão. 

 No entanto, em 1958, o estado da Califórnia promulgou uma lei que tor-

nou ilegal modificações de rebaixamento de automóveis por motivo de segu-

rança. Então, um customizador de carros de origem latina chamado Ron Aguirre  

– um bricoleur por natureza como Dodô e Osmar  –, desenvolveu uma maneira 

de contornar a lei, por meio da invenção de um sistema de válvulas e bombas 

hidráulicas que permitia se rebaixar um automóvel automaticamente e retorná-

-lo a sua altura original acionando-se apenas um botão. Já na década de 1970, 

estabeleceu-se uma ampla cultura do Lowriding que, redesenhando o carro sem 

motivações funcionais, pode ser visto como um comentário irônico e brincalhão 

ao padrão de design de automóveis vigente e uma demonstração cultural e polí-

tica que ia contra a cultura dominante (muitos deles eram pintados com figuras 

que remetiam a elementos da cultura tradicional mexicana, como santos e cavei-

ras do dia dos mortos). 

 Invenções tecnologicamente avançadas, criadas a partir de recursos es-

cassos, como os mecanismos de rebaixamento automáticos de carros de Ron 

Aguirre , ou o trio elétrico de Dodô e Osmar, chamados de cyberpunks baianos, 

em Nova York foi representado pela “reinvenção” de equipamentos sonoros,  

pelas mãos de outro personagem central no desenvolvimento do fenômeno do 

Bronx, que possivelmente melhor encarnou a denominação de cyberpunk no 

contexto nova-iorquino: Grandmaster Flash [Joseph Saddler]. Discípulo de Kool 

Herc, foi partindo de algumas das inovadoras técnicas de discotecagem de seu 

“herói” (TOOP, 2000, p.74), que Flash transformaria o toca-discos em um dos ob-

Fig.2.6: Um Lowrider, 
circulando pelas ruas de 

Los Angeles.
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jetos centrais do nascente movimento Hip Hop, assim como foi o pau-elétrico em 

relação ao novo carnaval de Salvador. Grandmaster Flash descreve dessa forma 

sua atração por toca-discos e o modo encontrado por jovens como ele, para cons-

truir seus próprios equipamentos, “garimpando” a paisagem urbana devastada 

do Bronx: 

Eu tinha um fascínio por itens elétricos, qualquer coisa que ligava na toma-
da (...) secador de cabelo, máquina de lavar, babyliss. Se dava para desmon-
tar, eu desmontava. E eu também era fascinado por coisas que giravam. 
Como secadora de roupa, rodas de bicicleta, e eu girava as rodas e via as 
rodas girarem. E meu pai chegava em casa depois de um dia longo de traba-
lho, pegava discos pretos em uma capa de papelão de dentro do armário, e 
colocava os discos numa caixa de madeira que ficava na sala. E ele colocava 
o disco preto dentro da máquina e daí saía som. Achei isso muito intrigante. 
Então descobri como o som funcionava, eu ia a quintais em busca de ampli-
ficadores, toca-discos, rádios, condensadores, diodos, transformadores que 
eu tirava de um e colocava em outro para tentar fazer isso. E os alto-falantes 
eu encontrava em carros abandonados. Não eram muito bons, mas tudo 
bem (SADDLER, 2016).

 Ilustrando bem as reflexões de Certeau (2007) sobre a ressignificação, a 

partir de práticas cotidianas, de produtos e informações do meio cultural domi-

nante, Grandmaster Flash manipularia, reinterpretaria, e se apropriaria de modo 

revolucionário do toca-discos do Sound System, como fizeram Dodô e Osmar com 

a eletrificação de instrumentos musicais. Em uma ação própria do bricoleur, Flash 

desviaria o uso original do equipamento, como estavam fazendo os grafiteiros 

em relação à tinta spray e ao metrô nova-iorquino, convertendo-o em um siste-

ma de mensagens circulantes, ou os construtores de trios elétricos em Salvador, 

transformando o caminhão em uma “festa itinerante”, como discutiremos em 

detalhes na sequência. 

Fig.2.7: Apresentação das 
inovadoras técnicas de 
Djing Grandmaster Flash 
no final dos anos 1970, 
em uma block party do 
Bronx.
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 Kool Herc já havia sido um inovador no toca-discos, que utilizava aos pa-

res, com duas cópias do mesmo LP, dando-lhe a possibilidade de estender mú-

sicas, especialmente as partes contendo os solos de instrumentos – o chamado 

break –, as partes prediletas entre os dançarinos, o que originaria o estilo de dan-

ça característico do Hip Hop: o breakdance. Todavia, nem sempre Herc acertava 

o ponto correto das faixas com a agulha para conseguir “encaixar” com exatidão 

os solos. Outros DJs pioneiros tentavam ainda mixar duas músicas diferentes, 

utilizando a mesma técnica de Herc, mas, na maioria das vezes, o resultado eram 

sons completamente desconexos, fora de ritmo.

 Estudando exaustivamente um modo de solucionar esses problemas, 

Grandmaster Flash viu que a melhor maneira de ter o controle absoluto dessa 

técnica era colocando os dedos no vinil, algo considerado um “tabu” entre os DJs. 

E para achar o break mais rapidamente, começou a fazer marcas no disco com 

giz de cera, delimitando dessa maneira os trechos dos solos, especialmente os 

de baixo e bateria. Assim, ao colocar os dedos diretamente no LP, Flash acabou 

apropriando-se e ressignificando o toca-discos como um novo instrumento musi-

cal, criando o que viria a ser conhecido como “scratching”, ou seja, a produção de 

som a partir da utilização da agulha arranhando o vinil em sentido anti-horário, 

técnica que caracterizaria toda a produção de rap até os dias atuais (inclusive 

migrando para a música pop).

 Vale ressaltar que esta atitude, embora inovadora, dialogava com uma 

tradição da música afro-americana, simbolizando mais vez o encontro do “arcai-

co” com o “moderno”. Para o cineasta Nelson George,

A ideia que a tecnologia não é só para tocar o disco. Eu posso tocar a tec-
nologia. Para mim é uma tradição da ótima música negra (...) o saxofone é 
um instrumento clássico que não é essencial para o cânone clássico, mas foi 
adotado por músicos negros que o transformaram no instrumento central 
do jazz. A guitarra elétrica (...) Muddy Waters, Chuck Berry, fizeram com que 
fosse uma coisa nova. Acho a mesma coisa com Grandmaster Flash, pois o 
toca-discos foi transformado em um instrumento (NELSON, 2016).

 O controle total de Flash sobre o toca-discos também favoreceu outra 

inovação fundamental do Hip Hop – a colagem musical –, inserindo no próprio 

modo de se fazer música esta forma de produção típica do bricoleur. A experti-

se adquirida pela intensa manipulação de mixers, botões e demais controlado-

res sonoros, deu a Grandmaster Flash a capacidade de cortar trechos e batidas 

como se estivesse editando, conectando técnica musical e tecnologia. Tratou-se 

de uma evolução do chamado remix, a reengenharia sonora criada por Kool Herc 
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para estender o break, mas que a partir de Flash atingiria outro patamar, carac-

terizando-se pela apropriação de materiais sonoros pré-existentes, os chamados 

samples – trechos sonoros recortados de uma obra ou gravações pontuais –, que 

rearranjados ou recombinados criariam algo novo, que podia ou não manter a 

“aura” da composição original, reivindicando, por vezes, sua completa autono-

mia em relação a esta (NAVAS, 2006).

 Vale ressaltar que a colagem, além de presente em “artefatos” e no re-

mix, que tornaria-se uma das principais características do rap, também foi in-

tensamente utilizada em composições visuais na forma de cartazes e panfletos, 

durante os primeiros anos do fenômeno. Embora sua estética peculiar não tenha 

sobrevivido à passagem do Hip Hop ao mainstream, como ocorreu com as técni-

cas de remixagem do DJ inseridas atualmente na música pop, esse tipo de comu-

nicação foi essencial para a propagação inicial da nova cena cultural pelo Bronx. 

   Acompanhando a proliferação dos Sound Systems, tais cartazes tornaram-

se o principal meio de divulgação das block parties.  Foi o pioneiro Kool Herc o 

responsável por sua aparição, quando criou o panfleto (também conhecido como 

flyer) da festa de aniversário de sua irmã, desenhado à mão, com os dizeres “A DJ 

Kool Herc Party: 25 cents - ladies; 50 cents - fellas” [Uma festa do Dj Kool Herc: 25 

para as damas; 50 centevos para os ‘caras’] (THE GUARDIAN, 2011), usando uma 

tipografia vinda do grafite, especialmente das throwups, que podiam ser vistas 

diariamente inscritas no metrô, tomando o sistema de transporte metropolitano 

de Nova York na época. Embora a arte desses flyers possa ser compreendida como 

o início da incorporação do grafite ao movimento Hip Hop (KUGELBERG, 2007), 

parte dessa produção evoluiria em direção a uma linguagem própria, dialogando 

intimamente com a arquitetura Art Déco dos edifícios do Bronx, especialmente 

de seus teatros e cinemas. Tais anúncios eram realizados por meio de colagens 

de fotos especificamente produzidas para eles, e também através de imagens 

Fig.2.8: Panfleto da 
primeira block party 
de Kool Herc, que 
marca o início oficial do 
movimento Hip Hop.
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e letras recortadas diretamente de revistas e jornais, o que mais uma vez pode 

ser visto como uma aproximação ao movimento Punk8. Após o recorte, as partes 

eram então rearranjadas e recombinadas em uma única composição, que seria 

fotocopiada e distribuída pela vizinhança. O mais famoso “designer” desses tipos 

de folhetos foi um garoto chamado Buddy Esquire, um ex-grafiteiro conhecido 

como “The King of the Flyer” [o Rei do Folheto], cujo trabalho detalhado e 

meticuloso, combinava, além da estética Art Déco, elementos de ficção científica 

vindos de filmes como “Star Wars” e de histórias em quadrinho de super-heróis, 

especialmente da editora Marvel Comics (KUGELBERG, 2007). Contudo, a arte de 

Esquire, batizada por ele mesmo de “neo-déco”, acabou não deixando seguidores, 

desaparecendo no início dos anos 1980 no momento em que os grupos de Hip 

Hop passaram a ter acesso a métodos de impressão gráfica profissionais. 

  Assim como a peculiar arte dos cartazes de Hip Hop, cuja estética ficou 

restrita ao período de emergência do fenômeno, em Salvador, as fantasias dos 

blocos de índio que, ao lado dos trios elétricos, foram dois dos maiores expo-

entes do novo carnaval baiano, também não tiveram continuidade. Entretanto, 

pode-se dizer que, diferentemente dos trios elétricos, a bricolagem e a colagem 

presente nos blocos refletia fortemente, além do encontro do “arcaico” e “mo-

derno”, a um “salto do preto pobre”, como diz Gilberto Gil, nesse aspecto se 

aproximando ainda mais do movimento Hip Hop nova-iorquino. 

 Para a compreensão da emergência dos blocos carnavalescos dos anos 

1960 e 1970, é preciso não perder do horizonte as intervenções urbanas, espe-

cialmente viárias, realizadas em Salvador na mesma época. Não seria exagero 

dizer que alguns dos desdobramentos da reordenação espacial da capital baiana, 

como a abertura das avenidas de vale sobre tradicionais terreiros de candomblé, 

foram umas das principais razões para o desencadeamento de tais expressões 

culturais. 

 Conforme Godi (1991), com a modernização viária de Salvador, muitos 

terreiros tiveram que ser transferidos para locais distantes, onde o “povo-de-santo 

[ainda podia] encontrar terrenos extensos em um ambiente ecológico adequado 

para a consecução de rituais, festas públicas e ‘assentamento’ das entidades” 

(SANTOS, 2007). Alguns desses locais eram conhecidos como “terreiros de 

caboclo”, cujos membros se vestiam com penas em seus rituais litúrgicos, em 

referência aos indígenas. 

 Aqui vale um comentário mais detalhado sobre a figura do índio em 

Salvador. Durante os primeiros séculos de colonização, os escravos de origem 

8O principal canal de 
comunicação e divulgação 

do movimento eram as 
fanzines, cujo modo de 

produção se aproximava 
muito do empregado pelo 

movimento Hip Hop em 
seus panfletos e cartazes. 

Tais revistas, chamadas de 
punkzines, eram criadas 

de forma amadora, a 
partir de um processo 
de design baseado em 

colagens, reproduzidas 
por meio de fotocópias 

e com uma circulação 
underground, recheadas 

de ilustrações que faziam 
alusões “a espaços 

residuais, meandros, 
ruínas e túneis”, ligando-
se ao imaginário do sub, 

que, conforme Santos 
(2015), constituiu a 

identidade punk, presente 
em diversos nomes de 

bandas, capas de disco e 
cartazes.
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Fig.2.9: O processo de 
colagem Buddy Esquire 
para a confecção de um 
cartaz da apresentação de 
um grupo de Hip Hop.

Fig2.10: Cartaz de Buddy 
Esquire finalizado.
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banto foram o grupo africano dominante no Brasil, trazendo consigo tradições de 

cultos aos espíritos dos antepassados e aos espíritos da terra e da água, visando 

aplacar as forças da natureza tão vitais para a prosperidade de comunidades 

agrícolas, das quais faziam parte na África Meridional. Essa tradição, na então 

capital da colônia Salvador, foi transferida para a figura do índio, o habitante das 

florestas, cultuado como o “caboclo” nos rituais afro-brasileiros. 

 Nos anos 60 e 70 do século XX, muito dessa tradição sobreviveu nas co-

munidades desterritorializadas pelas intervenções viárias, algumas distantes e 

outras contíguas a bairros populares como o Garcia, a Federação e o Tororó, con-

sideradas “ilhas precárias” no interior de uma Salvador que procurava se moder-

nizar. Foram nesses locais que os terreiros de caboclo, além de centros religiosos, 

começaram a ter uma atuação também como blocos carnavalescos9, no contexto 

de proteção e valorização de identidade cultural. Se, como discutimos, as oficinas 

de fundo quintal foram o centro de um “espaço de vizinhança” que aglutinou os 

primeiros personagens envolvidos na criação de inovadoras formas carnavales-

cas, funcionando como o “nó” inicial de uma rede primária através da qual a festa 

passou a ser organizada, os terreiros podem ser considerados os outros “nós” da 

mesma rede, em estreita relação com a localidade em que se encontrava, onde 

a figura “arcaica” do caboclo, em proximidade agora com o “moderno”, foi rein-

ventada por meio da bricolagem e colagem.

 É conveniente relembrar que o “moderno” está presente não só nas ope-

rações urbanas realizadas na capital baiana, mas também na cultura de massa 

que chegava a uma Bahia que encontrava-se em um momento de desenvolvi-

mento econômico, após décadas de estagnação. Nesse instante, o cinema, que 

na década de 1940 já havia influenciado a criação de blocos carnavalescos ligados 

9Vale lembrar que a figura 
do “índio” no carnaval 

tinha forte presença 
desde 1961, ano de 

fundação do “Cacique 
de Ramos”, bloco 

carnavalesco originário 
do bairro de Ramos, 

localizado no subúrbio 
do Rio de Janeiro, 

conforme comentamos 
no Capítulo1.

Fig.2.11-2.12: O “índio” 
do bloco “Caique de 

Ramos”, do Rio de 
Janeiro, fotografado 

por Carlos Vergara, que 
inspirou os “índios” de 

Salvador.
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a classes de trabalhadores, teve mais uma vez papel fundamental. 

 Conforme Moura (2013), filmes hollywoodianos de temática orientalis-

ta estão na origem de blocos como os “Filhos de Gandhi”, os “Mercadores de 

Bagdá” e os “Cavaleiros de Bagdá”, formados por trabalhadores ligados ao setor 

petroquímico e portuário de Salvador.

 Nos anos 1960, fundindo-se à imagem tradicional do “caboclo”, filmes 

de westerns ajudariam a definir a imagem dos blocos de índio, trazendo uma 

iconografia que seria incorporada às fantasias e adereços dos foliões, produzi-

dos precariamente com fragmentos e restos do “novo mundo” urbano-industrial 

recém-chegado à Bahia, como plásticos, pedaços de metal, embalagens, entre 

outros. Nascido a partir da carência de recursos, o primeiro dos blocos de ín-

dio foi o “Cacique do Garcia”, fundado em 1966, organizado por frequentadores 

dos terreiros de caboclo do bairro do Garcia que, inusitadamente, aludindo aos 

apaches norte-americanos, exaltavam no carnaval o poder do “índio negro”, in-

serindo pela primeira vez na festa carnavalesca questões relativas à afirmação de 

“excluídos”, o que os ligava diretamente a movimentos internacionais da época, 

como o Movimento pelos Direitos Civis dos Estados Unidos, ao mesmo tempo 

que procurava recuperar heranças afro-brasileiras até então renegadas a segun-

da plano na cidade de Salvador. 

 Roupas enquanto produto de bricolagem e colagem, como as fantasias 

dos blocos de índio, também marcaram o Hip Hop nova-iorquino, convertendo-

-se, nesse caso, em uma nova moda jovem que, como veremos mais adiante, se 

espalharia por todo mundo. Sua origem remete às roupas oversized dos grafitei-

ros, alguns números maiores para esconder latas de spray (LEWISOHN, 2008), 

que mesclou-se à moda afro da época, difundida pelos meios de comunicação de 

massa desde o final da década de 1960, através de artistas como James Brown, 

Sly e Nina Simone, e partir dos anos 1970 por meio de filmes, como os do gênero 

Blaxploitation10, e programas de TV, como o popular programa musical Soul Train. 

 Dessa forma, o visual dos primeiros B-boys e B-girls foi o resultado de 

entrecruzamentos e colagens de informações variadas: cabelos afro e calças 

“boca-de-sino” chegados pela mídia, sobrepostos a agasalhos, gorros e bonés 

que originalmente protegiam os writers do frio das madrugadas e favoreciam o 

anonimato em suas incursões ilegais no metrô. Uma característica marcante da 

nascente moda foi também o apelo aos esportes: muitos jovens utilizavam rou-

pas que remetiam a algum time norte-americano de basquete ou beisebol. Tal 

influência talvez possa ser explicada pela presença marcante do Yankee Stadium, 

10Blaxploitation 
foi um movimento 
cinematográfico norte-
americano que surgiu 
no início da década de 
1970. A palavra é um 
neologismo proveniente 
da fusão de black 
[negro] e explotaition 
[exploração]. Os filmes 
blaxploitation eram 
protagonizados e 
realizados por atores e 
diretores negros e tinham 
como público alvo, 
principalmente, os negros 
norte-americanos.
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sede do famoso time de beisebol New York Yankees, um importante remanes-

cente arquitetônico dos áureos tempos do distrito, edificado em 1923 na Grand 

Boulevard and Concourse, principal via do Bronx até a construção da Cross-Bronx 

Expressway. 

 Esta moda Hip Hop e as fantasias dos blocos de índio podem ser tomadas 

como as duas últimas formas de expressão ainda completamente baseadas na 

lógica do bricoleur. A seguir discutiremos como, progressivamente, modos de 

produção mais típicos do engenheiro, planejados e executados profissionalmente, 

foram penetrando nos fenômenos baiano e nova-iorquino, convertendo-os em 

produtos de grande potencial comercial e midiático. 

Entre o bricoleur e o engenheiro

 Na passagem dos anos 1950 aos anos 1960, uma segunda “família” de 

inventores de trios elétricos surgiria a partir das atividades de Orlando Campos, 

um dos garotos que na década de 1940 frequentava a oficina de Osmar. Pode-se 

dizer que Orlando, responsável por conceber a primeira carroceria em metal e 

madeira desenvolvida especialmente para um trio elétrico, estabeleceria a se-

gunda geração de bricoleurs do carnaval baiano, que, no entanto, abriria caminho 

para a profissionalização da fabricação desses carros carnavalescos.

 Após ser “formado” no estabelecimento de Osmar, entre soldas, fiação, 

compensados e chapas de metal, Orlando, levaria a ideia da “gambiarra” car-

navalesca ao bairro do Periperi, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, 

Fig.2.13: Roupas típicas 
dos primeiros DJs e 

B-boys, nos anos 1970. 
Com  exceção das calças 

“boca-de-sino”,  esse 
visual seria fixado na 

década de 1980 como a 
moda Hip Hop.



 131

onde criaria o trio elétrico Tapajós. Sua primeira versão, lançada no carnaval de 

1956, consistia em uma caminhonete enfeitada com bandeirolas e equipamen-

tos de som improvisados e precariamente ligados por cabos à bateria do veículo. 

Patrocinado por pequenos comerciantes, assim como a pioneira “Fobica”, o pri-

meiro trio elétrico do Tapajós foi também construído em uma oficina de fundo 

de quintal, contando com a ajuda da vizinhança e de sócios de um clube local, o 

Clube Flamenguinhos, do qual Orlando fazia parte. 

 Comentando sobre o empresariamento do carnaval no capítulo anterior, 

vimos que desde os primórdios do trio elétrico houve apoio financeiro de em-

presas, especialmente do ramo de bebidas, para a construção dos carros. To-

davia, tal apoio não implicou, ao menos em princípio, em profissionalização da 

produção, que se manteria rudimentar, familiar e improvisada até pelo menos o 

início da década de 1970. O episódio que marcaria o começo da alteração desses 

padrões foi o desenvolvimento da “Caetanave”, a criação espacial-futurista do Ta-

pajós, um marco do carnaval baiano inspirado em um objeto de alta-tecnologia, 

que revolucionaria as feições dos trios elétricos até então dominadas por formas 

vindas do cotidiano popular, que não raro beiram o bizarro, como a colocação de 

um jacaré ou uma de enorme garrafa de cachaça, construídos em metal e lona. 

Assim, estética e tecnicamente, a “Caetanave” pode ser entendida como início 

da transição de um modo de produção baseado na bricolagem para métodos de 

trabalho mais organizados, típicos do engenheiro. 

 Naqueles anos, embora o empreendimento de Orlando ainda pudesse 

ser definido como um negócio familiar, encontrava-se em uma fase de franca ex-

pansão, impulsionado pela divulgação, especialmente pela indústria fonográfica, 

como veremos a seguir, da nova atração carnavalesca baiana para todo o Brasil, 

um processo que chamamos de desterritorialização do fenômeno. Segundo Or-

landinho, filho mais velho de Orlando Campos, que começou a trabalhar com 

o pai aos 15 anos, diante do aumento da demanda para a construção de novos 

carros, a pequena oficina remodelou-se durante a década de 1970, convertendo-

-se em uma pequena metalúrgica com funcionários fixos, que produziria, até me-

ados dos anos 1990, 90% dos trios elétricos do país (CAMPOS, 2017). Pode-se 

dizer que o início dessa adequação a moldes industriais foi impulsionada pela 

“Caetanave”, a criação mais complexa do Tapajós até então. Nesse caso, a impro-

visação, principal característica dos trios elétricos desde Dodô e Osmar, embora 

não tenha sido abandonada por completo, cedeu espaço a um projeto mais deta-

lhado, definido de antemão. 

 Conforme Orlando11, a ideia da Caetanave surgiu durante um voo de São 
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Paulo a Salvador, enquanto lia em uma revista a reportagem sobre o lançamento 

do Concorde, o primeiro (e único) avião supersônico de passageiros, atualmente 

fora de serviço. O design da aeronave teria grande impacto sobre o inventor, que 

há alguns meses procurava um novo desenho de trio elétrico para o carnaval de 

1972. Como não podia trazer a revista, Orlando conta que foi até o banheiro, 

rasgou a página com a foto do avião, dobrou e colocou na sola do sapato. Mais 

tarde, em sua oficina, após estudá-la, decidiu que seu trio teria o desenho de 

uma nave espacial inspirada nas linhas aerodinâmicas do Concorde. Entretan-

to, diz que uma semana antes dos festejos, ainda não possuía um nome para a 

nova criação. Foi então que leu no jornal a notícia de que Caetano Veloso voltaria 

para o Brasil de seu exílio em Londres e estaria presente no carnaval de Salvador. 

Assim, Orlando decidiu homenagear o artista, mesclando seu nome à palavra 

“nave”, batizando trio de “Caetanave”. 

 A junção peculiar do nome de um cantor popular ao objeto de alta tec-

nologia, mais uma vez parece remeter a uma colagem, como presente no “pau-

-elétrico” e em outras expressões carnavalescas baianas daqueles anos. Caetano 

recorda a sensação de surpresa e maravilhamento quando se deparou com a 

“Caetanave” pela primeira vez na Praça Castro Alves, tocando sua recém-lançada 

música “Chuva, suor e cerveja”:

Depois que o sol se pôs atrás da ilha de Itaparica, algo começou a surgir no 
topo da ladeira da Montanha. Eu, aparentemente o primeiro a ver, perguntei 
aos amigos próximos o que seria a forma cônica branca que aparecia por 
trás da balaustrada, no ponto mais baixo da praça (...) Não imaginávamos 
que poderia ser um trio elétrico – eles não entram na praça por ali e não 
o fazem em silêncio. Houve uma movimentação para identificar o objeto. 
Parecia um avião pondo o bico no ângulo da ladeira. Era o caminhão do 
trio elétrico Tapajós que se apresentava em forma de foguete espacial.  
(VELOSO, 1997, p.466).

 Bastante emocionado diante do fantástico veículo carnavalesco, que pa-

recia trazer ecos tropicalistas (ou ser a própria materialização do movimento), 

Caetano, em êxtase, disse: “O trio elétrico vai salvar o Brasil!”.

 Embora o modo de produção do engenheiro estivesse mais presente que 

em trios elétricos anteriores, a “Caetanave” deve ser vista como uma transição, 

caracterizando-se pelo espetacular aspecto de colagem e “gambiarra”, talvez 

apenas comparável, no contexto do carnaval baiano da época, às fantasias dos 

blocos de índio. A criação de Orlando materializava formidavelmente encontro 

entre o “arcaico” e o “moderno”, articulando e justapondo elementos do univer-

so tradicional com referências da indústria cultural, especialmente histórias em 

11Entrevista disponível em: 
<http://www.correio24horas.

com.br/single-carnaval/noticia/
herdeiros-de-mestres-do-

carnaval-baiano-contam-como-
levam-adiante-o-nome-da-fam
ilia/?cHash=ffde11d69eecf64ff
96c21f97fcba834>. Acesso em: 

28.abr.2017.
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Fig.2.14: LP do trio 
elétrico Tapajós, na época 
do desfile da “Caetanave”.

Fig.2.16: A “Caetanave” 
em um carnaval já nos 
anos 1980.

Fig.2.15: O bico da 
“Caetanave”, iluminado 
para um desfile noturno.
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quadrinho e filmes de ficção de científica, trazendo à festa popular do carnaval 

a mitologia das viagens espaciais tão típica daqueles anos, como bem observou 

Caetano Veloso (1997).

 Na “Caetanave” ficava clara as intenções de emulação das linhas de um 

avião/foguete, mas também era nítida a referência ao barco, especialmente o de-

senho de tradicionais catamarãs de madeira que faziam o transporte de passagei-

ros pela Baia de Todos os Santos. Não se esquecendo ainda que todo o conjunto 

era montado na carroceria de um caminhão, conferindo-lhe a imagem de uma 

surreal colagem de três meios de transporte.

 Até os anos 1970, o trio elétrico em si era o principal motivo para que os 

foliões seguissem os cortejos. Os músicos ainda eram algo secundário12 – o que 

importava mesmo era o visual do carro e sua potência de som. Na “Caetanave”, a 

parafernália sonora estava instalada no andar superior do “foguete”, em grande 

destaque. Era formada por um conjunto enfileirado de megafones em formato de 

corneta, comumente utilizados no capô de automóveis que faziam anúncios co-

merciais em bairros populares de Salvador. Os músicos ficavam em uma espécie 

de balcão no andar inferior, como se estivessem no convés de uma embarcação, 

protegidos por uma cerca que circulava o veículo todo. O apelo visual da reluzen-

te “Caetanave”, construída em chapa metálica, se completava com um conjunto 

de luzes, formadas por lâmpadas comuns coloridas e lâmpadas tubulares fluo-

rescentes, instaladas em seu bico cônico, em suas laterais e cauda, o que lhe con-

feria, principalmente à noite, a imagem de um objeto saído diretamente de um 

filme de ficção científica. O relato de Caetano Veloso, que subiu no trio elétrico e 

depois foi levado até a casa que havia alugado com Gilberto Gil, reforça a imagem 

fantástica da “gambiarra” móvel:

Depois dali, o trio parou de tocar e a Caetanave seguiu até o Rio Vermelho, 
onde tínhamos alugado uma casa, para me deixar. Gil, que não gostava de 
Carnaval mas acreditava em disco voador, estava dormindo quando o cami-
nhão chegou à nossa porta. O som do gerador o fez acordar pensando em 
alguma cena de ficção científica, em alguma nave extraterrestre. Ele correu 
para a varanda da frente e viu suas expectativas confirmadas: no meio da 
noite, aquela gigantesca ogiva branca piscando luzes tomava conta da rua, 
parada em frente de casa. Ele demorou a se recompor para tentar entender 
o que é que estava se passando. Quando me viu descer do objeto estranho 
do qual o som trepidante provinha, entendeu antes de tudo que a magia e 
o ordinário se reafirmavam mutuamente, que o simbólico e o empírico não 
precisavam ser distinguidos um do outro - que, naquele momento forte, o 
mito vinha fecundar a realidade (VELOSO, 1997, p.467).

 No contexto nova-iorquino, a atuação de Afrika Bambaataa teve uma im-

12Isso se alteraria durante 
os anos 1970 com as 

apresentações nos trios 
de virtuoses da guitarra 

como Armandinho, filho 
de Osmar Macedo da 
dupla Dodô e Osmar. 

Armandinho, juntamente 
com o grupo musical 

Novos Baianos, foi um 
dos responsáveis por 
introduzir elementos 

provenientes do 
rock’n’roll no carnaval 

baiano.
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portância similar a de Orlando Campos na transição das formas de produção do 

bricoleur para as do engenheiro, no caso baiano representada pela “Caetanave”. 

Assim como Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, o último membro da “Santís-

sima Trindade” do Hip Hop, também era um garoto que no início dos anos 1970 

participava das block parties anunciadas pela vizinhança, realizadas por Kool Herc 

em parques do Bronx. Conhecido também por “Bam”, foi integrante da maior 

gangue do distrito – a Black Spades – e o responsável por organizar e dar a forma 

final ao movimento, firmando-o como uma nova cultura juvenil, o que faria com 

que ficasse amplamente conhecido como o “padrinho do Hip Hop”. 

 Se tomamos o edifício dos pais de Herc como o primeiro “nó” da “rede 

Hip Hop”, endereço da pioneira e influente block party, pode-se dizer que o con-

junto habitacional Bronx River Houses, lar de Bambaataa, foi o “nó” onde esta 

rede completou-se antes de sua expansão para além do distrito. Frequentado por 

grafiteiros, rappers, B-boys, B-girls, DJs, além de membros das gangues juvenis, 

o centro comunitário do conjunto habitacional tornou-se o marco da convergên-

cia final dos elementos do movimento e onde Afrika Bambaataa criaria a Zulu 

Nation13, uma especial de organização não-governamental que, através do “co-

nhecimento”, um conceito baseado em “paz, amor, união e diversão”, procurou 

reestabelecer uma postura, até então abafada pela violência do Bronx na época, 

que procuraria reconectar jovens excluídos aos ideários de lutas por direitos e 

igualdade racial surgidos na década de 1960. 

 Entendemos que a inserção do ativismo político na manifestação nova-

-iorquina, surgiria pela maneira inovadora com que Bambaataa explorou o Hip 

Hop, acabou inserindo-o, de certa forma até irônica, definitivamente na indústria 

cultural. Se Kool Herc e Grandmaster Flash foram bricoleurs que atuaram basica-

mente com colagens de objetos concretos, como o Sound System e o toca-discos, 

a colagem de Afrika Bambaataa foi antes de mais nada “conceitual”, mesclando 

novas informações e ideologias que aportavam em seu espaço de vizinhança, 

dando “consciência” e unidade ao movimento, algo que favoreceria sua expan-

são para além dos “guetos” de Nova York a partir os anos 1980.

 O caráter mais “teórico” de Bam, pode ser explicado em parte por sua co-

nexão ao chamado “Afrofuturismo”, “uma estética que combinava elementos de 

ficção científica, ciência e engenharia, fantasia, afrocentrismo e realismo mági-

co, com cosmologias não-ocidentais para criticar, revisar, interrogar e reexaminar 

eventos históricos” (GASKINS, 2014, p.156). As origens dessa enorme colagem 

conceitual, conhecida como “filosofia cósmica”, estabeleceria-se, entre os anos 

1950 e 1960, através de relações inusitadas entre o fascínio pelo início da explo-

13O nome da Zulu Nation 
nitidamente articulava 
o “arcaico” (a África 
Ancestral) ao “moderno” 
(a cultura urbana).  Como 
nos blocos de índio de 
Salvador, sua inspiração 
viria do cinema, 
especificamente do filme 
“Zulu” (1964), sobre a 
guerra entre o exército 
britânico e o povo 
africano Zulu, ocorrida 
em 1879.
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ração espacial e o poder negro fomentado pelas políticas afirmativas. 

 O músico de jazz Sun Ra (pseudônimo de Herman Poole Blount), é conhe-

cido como o fundador do “Afrofuturismo”. Partindo de máximas como “Space is 

The Place”14. Na década de 1970, esta “filosofia cósmica” teve continuidade na 

produção musical de George Clinton, líder das influentes bandas de funk Parlia-

ment e Funkadelic. Muito “sampleados” pelos pioneiros do Hip Hop, seus discos, 

especialmente o álbum “Mothership Connection” (1976), acabariam por apre-

sentar os preceitos afrofuturistas a Afrika Bambaataa, que os traduziria à nova 

cultura urbana. Segundo Gaskins (2014), no Hip Hop, o “Afrofuturismo” esteve 

associado à exaltação da importância da música e dos ritmos africanos enquanto 

“estrutura profunda” e “fundação”, e na recuperação do conceito ancestral de 

que a dança e o corpo são essenciais para a formação do conhecimento social 

entre os afro-americanos. Seria através dessa “estrutura profunda”, já inserida 

em um contexto urbano-industrial, que se daria a conexão do movimento Hip 

Hop ao contexto global, por meio da bricolagem:

(...) a situação histórica dos afro-americanos está associada a uma bricola-
gem de técnicas futuristas para criar arte. A produção cultural afrofuturista 
muitas vezes reflete uma consciência do mercado global e objetos ou sím-
bolos que incorporam à negritude visual e sua memória corpórea (GASKINS, 
2014, p.157).

 Podemos dizer que o “Afrofuturismo” ofereceu à Afrika Bambaataa as ba-

ses conceituais e uma atitude política ao Hip Hop, além de um olhar “consciente” 

sobre os métodos improvisados e baseados na carência de meios utilizados nesta 

produção cultural, cuja emergência é inseparável do espaço de vizinhança e da 

paisagem urbana decadente do distrito do Bronx.

14Em tradução livre, “O 
Espaço é o Lugar”. Refere-
se ao título de um álbum 

e de um filme de ficção 
científica produzidos 

e dirigidos por Sun Ra, 
respectivamente em 1973 

e 1974.

Fig.2.17: Sun Ra e com 
seus trajes inspirados na 

“filosofia cósmica” do 
Afrofuturismo.

Fig.2.18: Afrika 
Bambaataa & Soulsonic 

Force: influência do 
Afrofuturismo de Sun Ra, 
mesclando matrizes não-
ocidentais, cultura pop e 

ficção científica.
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 No início da década de 1980, esta “consciência” refletiu-se profundamen-

te na produção musical de Bam, potencializando seu alcance através de métodos 

de trabalho mais “profissionais”. Ele inovaria ao remixar pela primeira vez trechos 

de músicas que não faziam parte do universo musical afro-americano, como fez 

em “Planet Rock” (1982), uma revolucionária colagem musical criada a partir de 

samples dos alemães do Kraftwerk e dos japoneses do Yellow Magic Orchestra, 

ambos grupos de música eletrônica, remixados a bases funk de George Clinton. 

Expandindo as fronteiras do rap, “Planet Rock” também foi um marco no que diz 

respeito à utilização da tecnologia. Se a produção de Grandmaster Flash, assim 

como a de Dodô e Osmar em âmbito baiano, caracterizava-se pela improvisação, 

se aproximando também do cyberpunk, Bambaataa já teria à disposição os mais 

avançados e profissionais recursos tecnológicos de gravação e de manipulação 

sonora, sintetizadores de instrumentos (como a bateria eletrônica Roland TR-

808), e sintetizadores de voz (como o vocoder). Com o Bam, pode-se dizer que a 

colagem tornou-se digital.

 A moda Hip Hop, que conferiu ao movimento um visual bastante carac-

terístico, foi outro grande interesse de Afrika Bambaataa, que retrabalharia sua 

lógica baseada no entrecruzamento de informações, originalmente estabelecida 

a partir de tendências divulgadas pela mídia, mescladas ao vestuário de grafitei-

ros e peças esportivas.

 Em 1980, Bambaataa fundaria o grupo Soulsonic Force e para cada um 

de seus integrantes criaria personagens específicos cujas roupas teriam um as-

pecto muito marcante. Vale ressaltar que Bam era um dos jovens que na década 

de 1970 circulava por locais como o The Hub, o tradicional centro comercial do 

Bronx, onde os primeiros B-boys e B-girls desfilavam seus agasalhos, bonés e 

Fig.2.19: Capa do 
álbum “Renegades of 
Funk” (1986) de Afrika 
Bambaataa & Soulsonic 
force. Remete claramente 
a uma capa  de revista de 
histórias em quadrinho 
da Editora Marvel Comics, 
com o desenho de todos 
os integrantes do grupo, 
representados como 
super-heróis, destruindo 
um grande muro.  
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penteados, difundindo a moda Hip Hop por toda a localidade. No início dos anos 

1980, influenciado pelo “Afrofuturismo”, à esta concepção de nascente cultura 

juvenil, Bambaataa deliberadamente inseriria novas informações, especialmente 

de matrizes orientalistas e indígenas, que ajudariam a compor a estética impac-

tante da Soulsonic Force, articulando heranças culturais não-ocidentais, mas que 

pareciam já processadas pela indústria cultural15. O visual do grupo, resultante 

desse entrecruzamento, aludia nitidamente à ficção científica e às histórias em 

quadrinho. 

 Travestidos como espécies de super-heróis dos “excluídos”, Afrika 

Bambaataa & Soulsonic Force tornaria-se o primeiro grupo de Hip Hop a realizar 

turnês pelos Estados Unidos, posicionando raps em paradas de sucesso pelo 

mundo todo. Assim, se em 1982, Grandmaster Flash & Furious Five foram os 

primeiros a gravar um álbum de Hip Hop, de sucesso restrito, mas já esboçando 

um contato inicial com a indústria cultural, Bambaataa e os membros da Soulsonic 

Force tornariam-se efetivamente um fenômeno global, posicionando o Hip Hop 

em direção ao mainstream. 

 A seguir, discutiremos como os fenômenos nova-iorquino e baiano foram 

recepcionados nesse mainstream, no momento em que formas de produção 

baseadas em bricolagem, deram lugar para formas de produção típicas do en-

genheiro, e a informalidade foi substituída por organizações empresariais, que 

proporcionaram às manifestações uma abrangência mais global. 

2.5  O empresariamento

 Entendemos que o avanço, para além dos espaços de vizinhança, dos 

novos festejos carnavalescos baianos e das expressões culturais organizadas em 

torno do movimento Hip Hop nova-iorquino, está muito vinculado a um cenário 

caracterizado pela orientação da cultura para a produção de mercadorias, a lógi-

ca cultural do capitalismo tardio, segundo Jameson:

O que ocorreu é que a produção estética hoje está integrada à produção 
das mercadorias em geral: a urgência desvairada da economia em produzir 
novas séries de produtos que cada vez mais pareçam novidades (de roupas 
a aviões), com um ritmo de turn over cada vez maior, atribui uma posição 
e uma função estrutural cada vez mais essenciais à inovação estética e ao 
experimentalismo (JAMESON, 1997, p.30).

 Após os processos de repressão e cooptação descritos no capítulo ante-

15Lembremos que, 
em âmbito baiano, 

informações de 
matrizes não-ocidentais 
mescladas a elementos 

do mass media, se faziam 
presentes em fantasias 

de blocos carnavalescos 
desde as décadas de 1940 
e 1950, como nos “Filhos 

de Gandhi”, formados 
por estivadores do porto, 

e no “Mercadores de 
Bagdá”, fundado por 

trabalhadores ligados à 
indústria petroquímica. 

Em ambos dos casos, “os 
motivos das roupas e 

alegorias correspondiam 
ao Oriente; não apenas 
a Índia, como também 

o mundo árabe, 
compreendido como 
o mundo dos califas, 

sheiks e paxás que 
causavam admiração, em 

filmes ingleses e norte-
americanos da época, 

pelos seus palácios, 
haréns, figurinos, 

adereços e montarias” 
(MOURA, 2011, p.13). 

Como vimos, o cinema 
também foi fundamental 

para a constituição do 
visual dos blocos de 

índio nos anos 1960.  Já 
na década seguinte, na 
emergência dos blocos 

afro, à influência dos 
filmes, somou-se a da 

música, especialmente 
a da black music norte-

americana.
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rior, a informalidade e precariedade que caracterizavam a produção baseada na 

bricolagem presente nestes fenômenos, deram lugar a formas de produção, cada 

vez mais racionalizadas e organizadas nos moldes de uma empresa, mais típicas 

do engenheiro.

 Em um período caraterizado pela “apoteose do sistema [capitalista] e da 

expansão global da forma mercadoria” (COSTA; CEVASCO, 1997, p.5), a inserção 

do carnaval de Salvador e do movimento Hip Hop do Bronx em organizações 

empresariais, favoreceram a disseminação das manifestações para além de seus 

núcleos iniciais, e, em última instância, contribuíram para que alcançassem um 

protagonismo cultural inédito, dando forma a anseios de massas até então não 

integradas. Iniciou-se assim a conversão de expressões “marginais”, em formas 

possíveis de serem reproduzidas, afim de serem mercantilizadas, apropriadas e 

distribuídas, não mais apresentando-se como “gambiarras” de oficinas de fun-

do de quintal. Deixando de ser produzidas na localidade e disseminadas pelo 

“espaço de vizinhança” através de laços de proximidade, familiaridade e amiza-

de, passaram a se encaixar em complexos sistemas de produção, que incluem 

estratégias para aquisição de matérias-primas, meios de fabricação profissional,  

sistemas de transporte e campanhas de marketing, estruturados em redes de 

abrangência nacional e global.

 No caso do Hip Hop, a colagem do bricoleur foi apropriada indústria cul-

tural como uma inovadora linguagem estética juvenil, que já não seria necessa-

riamente o resultado e expressão da precariedade e carência de meios, mas a 

representação formatada de uma nova cultura jovem16. Como em um movimento 

pendular de integração e repulsa, necessitou inserir-se ao “sistema” para difun-

dir-se, ao mesmo tempo em que procurou manter-se combativa, denunciando 

fortemente desigualdades sociais, segregações raciais e a violência. Tais comen-

tários críticos, relacionados a problemas facilmente encontrados em muitas das 

grandes cidades do mundo, foram facilmente adaptados e traduzidos às mais 

variadas realidades e contextos, dando ao movimento uma abrangência mundial 

a partir de meados da década de 1980, como veremos. 

 Em âmbito baiano, trios elétricos e blocos carnavalescos foram transfor-

mados pela indústria do entretenimento na imagem por excelência do carnaval 

baiano, reinterpretada e transferida para outros contextos brasileiros, em prin-

cípio via carnavais fora de época (as micaretas) e logo depois através de festas, 

shows e apresentações que nem mais necessitavam ter alguma ligação com o 

carnaval, como por exemplo o caso de trios elétricos utilizados em comícios polí-

ticos, popularmente conhecidos como “showmícios”. 

16A MTV, canal de TV 
voltado ao público jovem 
fundado em 1981,  pode 
ser tomado como um 
exemplo paradigmático 
da passagem da colagem 
(baseada na lógica 
da bricoleur, surgida 
originalmente do 
carência, do acaso), para 
uma forma de produção 
industrial pela indústria 
cultural, neste caso para a 
produção de videoclipes.  



 140

 A profissionalização e a racionalização da produção dos carros carnavales-

cos por métodos industriais, iniciada com a “Caetanave” do Tapajós, converteria-

-se então em regra, colocando em cheque modos de fabricação informal. Sobre a 

difusão das formas do carnaval baiano, através de novas estruturas organizacio-

nais e produtivas, Moura comenta:

A mídia e o empresariado, a partir de padrões industriais de procedimento 
– o que implica produção em série –, atuam como vetor de homogeneiza-
ção da festa. Toda micareta quer ser o Carnaval de Salvador; faz parte da ex-
periência da micareta sentir-se de em Salvador (...) (MOURA, 2001, p.177).

 Como abordado no Capítulo 1, podemos dizer que o primeiro estágio de 

difusão dos fenômenos de Nova York e Salvador para fora do “espaço de vizinhan-

ça” se deu no momento em que estes tiveram acesso aos meios de comunicação 

de massa. Diante da importância central da música em ambas manifestações, a 

partir de um olhar mais detalhado, é possível verificar como a indústria fonográ-

fica foi um dos maiores responsáveis por reorganizá-las empresarialmente.

 Em relação ao Hip Hop, a penetração ao mainstream por meio da música, 

em certo sentido, se assemelha ao processo de divulgação mundial de artistas 

afro-americanos de soul e rhythm & blues, quando passaram a ser gravados pela 

Motown, na década de 1960. Como já discutimos, o sucesso do single “Rapper’s 

Delight”, lançado pelo grupo pioneiro de rap Sugarhill Gang´s em 1979, produ-

zido justamente por uma ex-cantora de rhythm & blues, tornaria o Hip Hop um 

viável e lucrativo nicho do entretenimento de massa, abrindo espaço para sua 

exploração comercial, que rapidamente incorporaria também demais elementos, 

como por exemplo a moda. 

A cultura do hip-hop influenciaria os estilos de comportamento e de vestir: 
desde calças folgadas (sagging pants) até camisetas de grandes dimensões, 
o estilo hip-hop é uma aventura empresarial importante para a indústria de 
gravação, mas também para a moda, acessórios e indústria da beleza em 
todo o mundo. Por exemplo, as roupas oversized, os bonés de beisebol e 
os tênis de Nike são um estilo dominante entre adolescentes nos Estados 
Unidos, Japão ou Tanzânia (MOTLEY; ANDERSON, 2008, p.244). 

 Até mesmo o grafite, que viria a ser “descoberto” pela mídia através de 

jornais nova-iorquinos ainda no final dos anos 1960, e cuja estética visual “jo-

vem”, “urbana” e “moderna”, atualmente onipresente desde cadernos escolares 

a campanhas contra as drogas, só explodiria mundialmente após tornar-se a “am-

biência” do Hip Hop, a partir de seu contato com a indústria fonográfica, quando 

passou a ser maciçamente veiculado nas capas dos primeiros discos de rap e em 
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clipes musicais da recém-criada MTV  (LEWISOHN, 2008). 

 Dessa forma, as gravadoras impulsionaram a primeira inserção da mani-

festação nova-iorquina em circuitos midiáticos de abrangência mundial, que se-

mearia cenas em diversos países, conectando “marginalidades coletivas” (OSU-

MARI, 2001), no que foi chamado de “diáspora global do Hip Hop” (MOTLEY; 

ANDERSON, 2008). Entretanto, para Motley e Anderson (2008), a manifestação 

cultural não englobou apenas pontos comuns entre as marginalidades coletivas, 

mas também apresentou uma capacidade de adaptação aos ambientes socioe-

conômicos e políticos locais – de São Paulo à Praga, de Roma à Cidade do Cabo, o 

Hip Hop pode ser remodelado e customizado. 

 No âmbito de Salvador, a indústria fonográfica foi também determinante 

por “estender a festa” para além da apresentação nas ruas da capital baiana, 

inserindo-o nos meios de comunicação de massa. O primeiro trio elétrico a esta-

belecer um contrato com uma gravadora – a Fontana Records, uma subsidiária da 

multinacional Philips –, foi o Tapajós, que lançaria um LP em 1969. O fato repre-

sentou a primeira penetração do fenômeno baiano no mass media e consequen-

temente em uma rede mais ampla – que no capítulo anterior chamamos de “rede 

secundária” –, favorecendo sua divulgação para o restante do Brasil17. 

 Na década de 1970, dois discos do Tapajós bateriam recordes de vendas: 

“Caetanave vol.1” (1972) e “Caetanave vol.2” (1974), álbuns impulsionados pelo 

grande sucesso dos desfiles do trio elétrico homônimo. A partir daí, pode-se di-

zer que a indústria musical incentivaria a profissionalização e a reorganização 

não só dos trios elétricos, mas do carnaval baiano como um todo. Com os discos 

tornando-se os produtos mais lucrativos e a ponta-de-lança dos negócios ligados 

à folia (GODI, 1991), a partir dos anos 1980, artistas de trios elétricos e blocos 

carnavalescos, estimulados por seus álbuns de sucesso, intensamente tocados 

por rádios de todo país, passaram a ser convidados a se apresentar na TV, prin-

cipalmente em populares programas de auditório de grande audiência, que os 

tornariam famosos no Brasil todo. 

 Nessa conquista televisiva, na década de 1990 se seguiram transmissões 

ao vivo do carnaval baiano, direto de Salvador, que por sua vez, alimentaram de-

sejos de telespectadores em também fazerem parte da experiência de estar nas 

ruas, durante os festejos. A criação dos blocos carnavalescos e trios elétricos com 

cordas de isolamento (os blocos de trio), separando os foliões entre pagantes 

(com abadá) dos não pagantes (sem abadá), foi um dos desdobramentos dessa 

grande exposição midiática que fomentou a criação de um verdadeiro complexo 

17Vale lembrar que 
Caetano Veloso, já 
via este potencial de 
difusão pelas gravadoras, 
admitindo que ao gravar 
ao canção “Atrás do Trio 
Elétrico”, tinha como 
objetivo difundir a nova 
atração carnavalesca para 
além da Bahia. 
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empresarial da folia, composto por produtores, patrocinadores, indústria cultural 

e turística, com o apoio do Estado, “que se reconstrói a cada verão em torno da 

grande festa” (MOURA, 2001, p.188).

 O imenso potencial de negócios gerado pelo carnaval baiano, refletiu di-

retamente na produção dos trios elétricos. Se, até os anos 1970, os carros car-

navalescos possuíam grande variedade de formas e tamanhos, caracterizando-se 

por “designs” únicos; dos anos 1980 em diante, ocorreria uma forte padroniza-

ção de seus projetos, adequando-se à fabricação em série. Se por um lado, isso 

significou um empobrecimento da experiência – talvez o maravilhamento de que 

“o trio elétrico vai salvar o Brasil”, de Caetano Veloso diante da “Caetanave”, não 

ocorresse diante de um trio elétrico “standard” –, por outro lado a padronização, 

parte da homogeneização da festa que descrevemos, contribuiu enormemente 

para a difusão desses carros carnavalescos para todo país. Nesse momento, mui-

tas das oficinas de fundo de quintal de Salvador fecharam, foram vendidas ou 

profissionalizaram-se, como a de Orlando Campos, convertida em uma metalúr-

gica. Em um processo de desterritorialização do fenômeno, negócios ligados ao 

trio elétrico foram abertos fora de Salvador, sem estabelecer qualquer relação 

direta com a localidade onde se inseriram. Assim, o simbolismo do carro carnava-

lesco, como o produto da “graça ingênua de pessoas do povo da Bahia” (VELOSO, 

1997, p.466), tão visível nas relações da oficina de Osmar com a vizinhança do 

bairro da Ribeira, metamorfoseou-se.  

 Um exemplo ilustrativo de estandardização é o Trio Elétrico Hot, atual-

mente uma das maiores empresas dedicada à fabricação e locação de carros car-

navalescos do país, não mais localizada em Salvador, mas com fábrica sediada 

no litoral paulista e escritório em São Paulo. Segundo sua página eletrônica18, 

trata-se de um empreendimento industrial e comercial com 34 funcionários, no 

mercado há 30 anos, isto é, desde os anos 1980, justamente a época da primei-

ra expansão das novas expressões carnavalescas para além da Bahia, via meios 

de comunicação de massa. O catálogo eletrônico ilustrado disponibilizado pela 

empresa, pode ser utilizado para compreendermos o “estado da arte” do trio 

elétrico hoje em dia, e o redesenho da experiência pela lógica da mercadoria. Os 

modelos presentes neste catálogo são organizados por aparelhagem, potência 

sonora e tamanho da carreta, abrangendo três modelos básicos: os “mini trios”, 

montados em carrocerias de caminhonetes e peruas; os “médios”, montados em 

caminhões de 14 metros, com potência de 80 mil watts, os modelos mais vendi-

dos e alugados; e os “super trios carretas”, montados em caminhões de 24,5 me-

tros de comprimento, com potência de 200 mil watts, o “produto top de linha”. 

18Disponível em: <http://
www.trioeletrico.info/>. 

Acesso em 19.ju.2017.
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Tal produção estandardizada procura atender às mais variadas clientelas, não se 

restringindo em absoluto a festejos carnavalescos. Exemplos interessantes da 

diversidade de eventos atendidos pela empresa, são os comícios políticos; mi-

caretas, como o Carnabeirão de Ribeirão Preto; a Festa do Peão de Boiadeiro de 

Barretos; o evento evangélico Marcha para Jesus; e a parada LGBT de São Paulo. 

Trata-se, enfim, da concretização do sonho de Caetano de disseminação do trio 

elétrico pelos quatro cantos do Brasil, mesmo que por vias não imaginadas pelo 

artista. 

 Alterações na fabricação das fantasias dos blocos de carnaval, também 

apontam a passagem do estágio o bricoleur para o do engenheiro: explicitam 

muito bem a reorientação desta forma de expressão para a produção de mer-

cadorias. O reaproveitamento de materiais para a confecção de fantasias dada a 

escassez de recursos, como a dos blocos de índio, recebeu um tratamento mais 

profissional com a emergência dos blocos afro, especialmente após se converte-

rem em “holdings culturais” (DANTAS, 2000), organizando ações para além dos 

desfiles carnavalescos, em particular voltadas para o mercado da cultura. 

 Vale lembrar que o aparecimento dos blocos afro marcaram o período co-

nhecido como o de “reafricanização” do carnaval baiano (GODI, 1991). Também 

ligados às comunidades de terreiros de candomblé, como os “índios”, essas agre-

miações trocaram cocares feitos de materiais de segunda mão, por vestimentas 

mais elaboradas, cuidadosamente produzidas, aludindo a uma África ancestral e 

Fig.2.20: Catálogo 
contendo diversos 
modelos de trio elétricos 
disponibilizado no 
website do Trio Elétirco 
Hot.
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idealizada (como fez a Zulu Nation de Bambaataa), e também influenciadas pela 

estética black power norte-americana e pela cultura pop. 

 Nesse instante, caóticos cortejos como os dos “Apaches do Tororó”, fre-

quentemente atacados pela imprensa e muito mal vistos pelas elites de Salvador, 

começaram a serem substituídos por cortejos com coreografias ensaiadas, que 

beiravam um espetáculo teatral. Sua organização (mais próxima ao do engenhei-

ro), que afastava a ideia de precariedade e até mesmo de “selvageria” dos blocos 

de índio, conferiu a tais agremiações carnavalescas maior profissionalização e, 

consequentemente, apelo midiático, abrangência e aceitação pela sociedade em 

geral.

 Outra importante reestruturação dos blocos carnavalescos se deu via in-

dústria do turismo, ao lado da indústria fonográfica um dos agentes mais pode-

rosos da fase de cooptação do carnaval. Assim, as fantasias, anteriormente fabri-

cadas e vestidas por jovens afrodescendentes ligados a terreiros de candomblé, 

passaram a ser acessíveis, mediante o pagamento de taxas, a qualquer pessoa 

que quisesse participar dos desfiles trajando adereços afro. Nesse momento, tais 

vestimentas começaram a ser produzidas em confecções profissionais, algumas 

delas instaladas em barracões pertencentes às agremiações carnavalescas, e ou-

tras ainda em confecções terceirizadas, fora da Bahia (como no caso de abadás 

de blocos de trio fabricados no interior do estado de São Paulo19).  Sobre esse am-

plo processo de mercantilização do bloco de carnaval, Dantas comenta a respeito 

do Olodum: 

O primeiro produto do bloco é ele mesmo. São dois mil componentes, em 
média, que pagam uma taxa média de 100 dólares para participar do carna-
val e receber a fantasia para o desfile (...) O segundo produto do bloco é a 
Banda Olodum (...) (DANTAS, 1994, p.65).

 Nos anos 2000, todavia, a este intenso empresariamento dos festejos car-

navalescos e do movimento Hip Hop, iniciou-se um processo paralelo que acabou 

reconectando tais fenômenos, já desterritorializados, inseridos em redes midi-

áticas nacionais e globais, a realidades locais, mesmo que já não fossem mais 

aquelas dos bairros populares de Salvador ou do distrito nova-iorquino do Bronx. 

A seguir, através de seus “artefatos”, lançaremos um olhar sobre a última fase da 

disseminação dessas expressões culturais por novas espacialidades que chama-

mos genericamente de “espaço glocal”.

19Conforme reportagem 
do Jornal Folha de São 
Paulo, de 15/11/2015, 
para evitar “pirataria” 

de abadás, vários 
deles começaram a ser 

produzidos no interior de 
São Paulo, em confecções 

presentes em cidades 
como Nova Odessa.
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2.6  A customização

 Se, para Tafuri (1994), com as colagens, as vanguardas objetivavam pro-

duzir uma arte que respondesse às mudanças da sociedade industrial do final do 

século XIX e início do século XX, influenciada pela “fragmentação” gerada pela 

divisão do trabalho e linhas de produção do taylorismo e fordismo que, a partir 

das fábricas, atingiria a vida cotidiana.

  A customização já se relacionaria a uma evolução desses modelos, carac-

terizada por um inovador sistema produtivo, mas que também dialogava com 

o mesmo fenômeno de controle do processo de trabalho pela dinâmica capita-

lista20. Conhecido como toyotismo, este método estabelecido pela indústria au-

tomobilística japonesa Toyota, ganharia notoriedade mundial entre as décadas 

de 1970 e 1980, durante a emergência do Neoliberalismo.  Em um momento 

marcado por tentativas de se traçar os aspectos do “pós-fordismo” (ANDERSON, 

1999), o toyotismo caracterizou-se por operações estruturalmente flexíveis, per-

sonalização no lugar da padronização, e aumento da variabilidade de produtos. 

Como observa Verri,

[No final dos anos 1950] Os sociólogos, e psicólogos do mercado de consu-
mo, estavam chegando a conclusão que, ao longo de 2 ou 3 décadas adian-
te, o comportamento social de massificado, pelo Fordismo, passaria para 
condições “Grupais e Tribais”, com pessoas adotando estilos específicos, 
hábitos e comportamentos exóticos ou extremamente individualizados, 
forçando a adoção do conceito “customização” ou a adoção de produtos e 
serviços fortemente diferenciados – produção de série, mas “fora de série”, 
numa maior diversidade de características e propriedades (VERRI, 2005, p. 
23).

 Entendemos que a lógica presente no toyotismo, vem contribuindo enor-

memente para a continuidade do processo de difusão das manifestações de Nova 

York e Salvador, após o forte empresariamento nas décadas de 1980 e 1990, que 

as inseriu na produção cultural dominante. No século XXI, vinculando-se às tec-

nologias informacionais, esta disseminação parece ter atingido outro patamar 

(com difusões também pelos chamados “espaços glocais” como veremos mais 

adiante). 

 Nossa leitura é que a colagem, o tipo de composição estética presente na 

origem de várias das expressões do movimento Hip Hop e das manifestações car-

navalescas baianas, não só está sendo potencializada por tais tecnologias, mas 

está no cerne da própria lógica do atual ambiente tecnológico, onde o “Cortar”, 

o “Copiar” e o “Colar”21 tornaram-se ações corriqueiras em muitas das atividades 

mediada por computador, ocorridas diariamente em nossa vida cotidiana. Um 

20Recordemos que 
“capitalismo tardio”, 
como Jameson denomina 
o atual estágio do sistema 
econômico, serve para 
“marcar a continuidade 
em relação ao que o 
procedeu e não a quebra, 
ruptura ou mutação 
que conceitos como 
‘sociedade pós-industrial’ 
pretendem ressaltar” 
(JAMESON, 1997, p.22).

21Cortar, copiar e colar 
(do inglês cut, copy 
and paste) compõe um 
paradigma da interação 
homem-computador, 
popularizada pela 
Apple Computer entre 
1981 e 1984, com 
os lançamentos da 
interface Lisa e do 
microcomputador 
Macintosh. Trata-se 
de um conjunto de 
procedimentos usados 
para transferência de 
conteúdo (texto, dados, 
arquivos, objetos) de uma 
origem para um destino. 
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exemplo bastante ilustrativo desse fato, são as profundas alterações na própria 

prática do DJ com o advento desses novos meios. Se, até os anos 1970, as cola-

gens sonoras – que chamamos de remixagens – eram produtos da engenhosida-

de e da habilidade manual de pioneiros como Kool Herc e Grandmaster Flash, a 

partir da década seguinte, com Afrika Bambaataa e seus discípulos, tornariam-se 

criações baseadas em manipulações digitais, que ampliariam as possibilidades 

experimentação sonora, influenciando, e até mesmo mesclando-se, a outros gê-

neros musicais22. Esta maior maleabilidade e flexibilidade, que dialoga de modo 

bem próximo com o toyotismo, reside na própria natureza das tecnologias in-

formacionais que, diferentemente de meios analógicos, estruturam-se em “bits 

[que] misturam-se sem qualquer esforço. Começam a mesclar-se e podem ser 

utilizados e reutilizados em seu conjunto ou separadamente” (NEGROPONTE, 

2000, p.23). 

 Ilustrando as novas formas de difusão, baseadas nesses novos meios, 

analisaremos o website da empresa Alibaba Group23, que possui o sugestivo 

slogan “Global trade starts here” [O comércio global começa aqui]. Trata-se de 

um gigante mundial do e-commerce na Internet, formado por um conglomera-

do de serviços de varejo e pagamento online, sediado em Hangzhou, na China, 

com operações em mais de 200 países. Comercializando uma infinidade de itens, 

desde alimentos, passando por joias, brinquedos, produtos de beleza, eletrôni-

cos, suprimentos industriais e até peças automotivas e de avião, entre outros, o 

website possui uma vasta seção dedicada à moda. Nessa categoria de produto, 

partindo da busca pela palavra-chave “Hip Hop”, são listados 66.780 itens, entre 

bonés, camisetas, calças, tênis e demais acessórios ligados ao termo. É interes-

sante ressaltar que uma busca semelhante no mesmo website pela palavra-chave 

“Rock’n’roll”, retorna apenas 1.122 produtos relacionados. O fato poderia ser to-

mado como um indício da predominância do Hip Hop enquanto uma nova cultu-

ra juvenil em relação à anterior? Em parte, entendemos que sim. 

 Somado a isso, também chama atenção a diversidade étnica dos mode-

los presentes nas imagens dos anúncios de tais roupas e acessórios (são negros, 

brancos e orientais), algo que transmite a ideia de que não se trata mais de uma 

forma de expressão restrita às “minorias” ou a guetos, mas de uma manifestação 

intimamente ligada à faixa jovem de consumo mundial. 

 Também é importante observar a enorme quantidade de equipamentos 

eletrônicos de alta tecnologia, ligados à prática do DJing, comercializada. Buscas, 

por exemplo, por “turntable” [toca-discos] retornam 78.850 produtos, e acessó-

rios ligados à palavra-chave “DJ” quase 352.000 itens relacionados. Se lembrar-

23Disponível em: <https://
www.alibaba.com/>. 

Acesso em: 20.jun.2017.

22Um exemplo famoso de 
inovadoras possibilidades 

de experimentação 
sonora vindas do Hip 

Hop, foi a nova versão 
da música “Walk This 

Way”, da banda de hard 
rock Aerosmith, lançada 

pela primeira vez em 
1975. Em 1986, o grupo 

de rap Run-D.M.C., 
partindo das bases de 
guitarra e bateria e do 

refrão original da faixa, 
inusitadamente recriaram 

a música, adicionando, 
pela primeira vez, vocais 

rapping a um rock, 
expandindo e também 

embaralhando as 
fronteiras musicais entre 
os dois gêneros, em que 

as novas tecnologias 
digitais de manipulação 

e gravação sonora foram 
fundamentais. Esta 

nova versão de “Walk 
This Way” atingiria os 
primeiros lugares nas 

paradas de sucesso, tanto 
naquelas voltadas ao 

rock e pop, quanto nas 
dedicadas ao R&B e Hip 
Hop, sendo considerado 
o episódio determinante 

para a inserção do Hip 
Hop no mainstream 
(KUGELBERG, 2007).
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mos que nos anos 1970, essa aparelhagem sonora era produto da bricolagem de 

garotos do Bronx, que “garimpavam” a vizinhança em busca de peças para mon-

tar suas caixas sonoras, amplificadores e toca-discos, é espantoso o comércio 

mundial estruturado atualmente em torno desses equipamentos. Ao final, o que 

fica mais evidente é o enorme apelo mercadológico com essa forma de expressão 

cultural, originalmente “marginal”, posicionada atualmente na corrente principal 

e dominante da cultura. 

 Entretanto, se por um lado as tecnologias informacionais em que se ba-

seiam o e-commerce potencializaram a abrangência do Hip Hop, que tornara-se 

um fenômeno global, vale ressaltar, já em meados da década de 1980, por outro 

lado também deram mais voz a cenas locais. 

 Nesse contexto, é preciso destacar o papel cada vez mais fundamental 

das redes sociais, que, embora seja inegável que façam parte do movimento de 

expansão global dessas manifestações enquanto mercadorias24, também ofere-

cem meios que resistência a tal lógica de mercantilização. Como meios de comu-

nicação de “mão dupla”, essas tecnoligas aplicadas à disseminação global  dos 

fenômenos (desterritorialização), também vem favorecendo uma possível uma 

reconexão a especificidades locais, que chamamos de expansão pelo espaço 

“glocal” (uma suposta nova dimensão da reterritorialização).

 Em linhas gerais, uma rede social, baseada na internet, como Facebook, 

Instagram e Twitter, consiste em “espaços de contato social e profissional, para 

o compartilhamento de informações, recursos e serviços entre pessoas de inte-

resses comuns” (LEE; WELLMAN, p.36, 2012). Dessa forma, são utilizadas como 

espaços de reunião por afinidades partilhadas, de modo análogo, em certo senti-

do, como eram utilizados, no passado, locais como o Bronx River Houses e o The 

Hub, na vizinhança do Bronx; ou as oficinas de fundo de quintal e os terreiros de 

candomblé, na vizinhança dos bairros populares de Salvador, onde ocorreram 

fundamentais trocas de informações e experiências que contribuíram para o de-

senvolvimento das manifestações culturais estudadas. 

 Todavia, no caso das redes sociais baseadas na Internet, sabemos que as 

interações a partir de interesses próximos, podem se dar também entre indivídu-

os fisicamente distantes, espalhados por qualquer ponto do planeta. 

 Assim, o potencial de compartilhamento, difusão de informações e expe-

riências é enormemente multiplicado, conectando pessoas, lugares ou institui-

ções, formando uma espécie de comunidade não geográfica, o que faz com que 

alguns estudiosos, como Castells (2013), afirmem, não raro de forma polêmica, 

24Websites como o do 
Trio Elétrico Hot quanto 
o do Alibaba Group, 
possuem páginas e 
contatos em redes sociais, 
comumente empregadas 
por empresas como 
extensões de seus 
websites, em uma 
estratégia de negócios 
para atrair potenciais 
novos consumidores, 
dado o imenso fluxo e 
acesso de usuários.  Em 
27 de junho de 2017, 
Mark Zuckerberg, criador 
do Facebook, anunciou 
que a rede social atingiu 
a marca de 2 bilhões de 
usuários ativos.
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que “a sociabilidade real hoje se dá na Internet”. Sob esse aspecto, assim como 

os websites, as redes sociais funcionariam como importantes “nós”, que vem ad-

quirindo cada vez mais importância que os próprios websites25, à medida que dão 

também acesso a “nós” secundários, de uma rede organizada no “espaço global”.

 Por exemplo, pesquisas no Facebook por palavras-chave como “carnaval 

de Salvador”, “trio elétrico”, “blocos carnavalescos”, ou simplesmente “carnaval” 

retornam uma infinidade de resultados – outros “nós” – que reúnem comunida-

des e também festas, promotores de eventos, artistas, serviços, pessoas e grupos 

ligados à manifestação cultural, que formam uma extensa malha do carnaval es-

palhada por todo Brasil. De modo semelhante, pesquisas por termos relaciona-

dos ao movimento Hip Hop, como “rap”, “DJ”, “B-boys”, “graffiti” ou “Sound Sys-

tem”, retornam um conjunto ainda muito mais amplo de “nós” interconectados, 

diante da atual extensão global do fenômeno. Sua enorme diversidade e difusão, 

pode ser vista em resultados que reúnem desde comunidades de abrangência 

mundial, como “Sound System culture” e “B-boy World”; além de outras incon-

táveis que reúne curiosas articulações do movimento (global) com realidades lo-

cais (daí sua característica “glocal”), como “Czech hip hop”, da República Tcheca; 

“Difusion hip hop uruguayo”, do Uruguai; “Bogotá Graffiti”, que reúne grafiteiros 

da Colômbia; ou “Frente de Mulheres no Hip Hop Sanca”, comunidade feminista 

dedicada ao movimento em São Carlos, entre outras. 

 Compreendemos que essa grande diversidade de “nós”, representados 

por comunidades e conteúdos, evidenciaria a atual maleabilidade e o poder de 

customização dos fenômenos baiano e nova-iorquino, algo que responderia ple-

namente ao atual estágio do capitalismo e às demandas da personalização ao 

“gosto do cliente” presente no toyotismo. 

 Nessas vastas redes, onde inserem-se atualmente ambos fenômenos, 

também é essencial levar em conta o grande desenvolvimento e a expansão da 

tecnologia móvel individual, que nos últimos anos vem transformando qualquer 

pessoa detentora de um smartphone em um potencial novo “nó”. Isto possui 

relação direta com o fato de que as tecnologias informacionais vêm tornando 

possível uma reconfiguração de práticas de comunicação (LÉVY, 2001), favore-

cendo que indivíduos, até então vistos apenas como consumidores/receptores, 

se tornem também produtores de conteúdo. 

 Desse modo, embora uma divisão clara entre produtores e consumidores 

tenha se estabelecido durante o processo de desterritorilzação das manifestações 

estudadas, momento em que o carnaval baiano e o movimento Hip Hop do Bronx 

25Conforme dados da 
revista Forbes, em 2014 

o website da empresa 
Starbucks Coffee possuía 

1.800.000 acessos 
de usuários, contra 

19.800.000 “fãs” em sua 
página no Facebook.
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penetraram, através dos meios de comunicação de massa e da indústria cultural, 

em grandes circuitos midiáticos nos anos 1980, convertendo-se em verdadeiras 

empresas; hoje em dia podemos dizer que os limites de tal divisão estão sendo 

cada vez mais borrados. Trata-se de um fato novo que, em parte, supostamente 

resgataria a lógica presente nas primeiras experiências na década de 1970, quan-

do garotos frequentadores das oficinas de fundo de quintal em Salvador e dos 

Sound Systems em Nova York tornaram-se, eles mesmos, a partir dos recursos 

que tinham em mãos, ao melhor estilo punk (ou cyberpunk) do “Do it yourself”, 

os produtores e os protagonistas dessas inovadoras expressões culturais.

 Atualmente, a popularização, cada vez maior, de softwares e aplicativos de 

edição digital de imagens, vídeos e sons, anteriormente acessíveis apenas através 

por grandes corporações de mídia, têm oferecido recursos, seja em microcom-

putadores ou em telefones celulares, para que muitos jovens possam desenvol-

ver e disponibilizar suas criações através de vias alternativas, que não passam, 

necessariamente, pelo mass media tradicional, ou seja, rádio, jornais, revistas, 

cinema e TV. Assim, embora o acesso à indústria cultural, como conquistado no 

passado por figuras como Orlando Campos e Afrika Bambaataa, que reorganizou 

os fenômenos segundo a lógica do engenheiro, ainda tenha um enorme peso 

na propagação do carnaval baiano e do movimento Hip Hop pelo espaço global, 

é preciso ressaltar que ele já não é a única forma possível de disseminação de 

conteúdo e expansão dessas manifestações. Talvez, sob esse aspecto, estejamos 

diante de um renascimento das táticas do bricoleur26, que, a partir de carências 

de nova ordem, não realiza mais um trabalho manual, mas mediado por novas 

tecnologias.

 Por outro lado, como veremos no Capítulo 3, há vários limites para essa 

visão, um tanto “romantizada”, de que as tecnologias informacionais, muito uti-

lizadas atualmente por coletivos artísticos, por exemplo, favoreceriam posturas 

completamente independentes à produção cultural dominante. Disticutindo, na 

sequência, a emergência, o desenvolvimento e a difusão das manifestações no-

va-iorquina e baiana, a partir do estabelecimento de relações sociais (ou sociabi-

lidades), veremos como os processos de desterritorialização e reterritorialização, 

sempre são repletos de ambiguidades. 

26As chamadas “startups”, 
parece ecoar a lógica 
presente na bricolagem 
hoje em dia. Baseadas 
em modelos de negócios 
inovadores, são empresas 
emergentes que 
desenvolvem tecnologias 
para suprir necessidades 
de determinadas faixas 
de mercado. Com os 
recursos que possuem 
em mãos, se propõem a 
“trabalhar na resolução 
de um problema cuja 
solução não é óbvia e o 
sucesso não é garantido” 
(BLUMENTHAL, 2013). O 
produto dessa inovação, 
muitas vezes ganha 
o mercado e atingem 
o sucesso através de 
empresas incubadoras 
que oferecem suporte 
para o desenvolvimento 
de ideias. 
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CAPÍTULO 3
SOCIABILIDADES E POSTURAS POLÍTICAS E CULTURAIS: 

da vizinhança às redes sociais
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3.1 Introdução
“We are Ghetto Brothers

the most street cred fellas in all quarters

and our kindred isn’t

scared of rainy days and roughest waters”

We Are Ghetto Brothers - The Ghetto Brothers, 1971

“E daí? eu sou apache! 

diga aí! o que é que tem? 

eu sou apache, 

você pode ser também”

 Apaches do Tororó - Jura Só, 1971

 Entre as décadas de 1960 e 1970, a reordenação espacial “rodoviarista” 

realizada em Nova York e Salvador, além de ter significado vastas demolições, al-

terou profundamente dinâmicas sociais tradicionais, baseadas em proximidades 

familiares e de vizinhança que regiam a vida cotidiana de suas populações.  Na 

época, se o distrito nova-iorquino do Bronx foi “martelado, dinamitado e der-

rubado” (BERMAN, 2007), na capital baiana “bairros e invasões inteiras foram 

destruídos” (MOURA, 2008), resultando em paisagens urbanas onde se acumu-

lariam ruínas e perdas – concretas, mas também simbólicas e imateriais. Logo, o 

“agreste urbano”, imagem utilizada por Berman para definir o lugar de sua infân-

cia após a construção da Cross-Bronx Expressway, também foi acompanhado de 

um “agreste social”; de modo semelhante que o processo de “extirpação urbana” 

de bairros populares de Salvador para a implantação das avenidas de fundo de 

vale (CARVALHO; PEREIRA, 2008), também foi seguido de uma imensa “extirpa-

ção social”. 

 Assim, a emergência do movimento Hip Hop e de novos festejos carnava-

lescos baianos, além de, em amplo sentido, poderem ser compreendidos como 

estratégias viáveis de acesso e inserção de indivíduos, até então esquecidos, à 

cultura de massa, foram maneiras encontradas de se reestabelecer laços fami-

liares e sociais, esgarçados ou mesmo rompidos pela também pela fragmenta-
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ção espacial ocasionada por essas intervenções urbanas. Seja no Bronx, em Nova 

York, ou em bairros como o Tororó, em Salvador, grupos sociais procuraram então 

criar novos e “recosturar” antigos sentidos no espaço fraturado (na cidade e na 

vida), em uma busca por visibilidade, identidade e recuperação do sentimento de 

pertencimento.   

 Se, anteriormente, foram realizadas reflexões sobre a emergência das 

manifestações nova-iorquina e baiana a partir de relações espaciais (Capítulo 

1), descrevendo processos de desterritorialização e reterreritorialização; segui-

da de discussões acerca da constituição de artefatos e objetos, baseando-se na 

oposição entre o bricoleur e o engenheiro (Capítulo 2); nesse terceiro momento 

enfocaremos um conjunto de questões associadas à sociabilidade, discutindo as 

relações estabelecidas nos desdobramentos na evolução dos fenômenos estuda-

dos, do âmbito local ao global e “glocal”. 

 Todavia, antes de mais nada, acreditamos que seja necessário lançar um 

olhar sobre o próprio conceito de “sociabilidade”. Nesse ponto, apesar da distân-

cia temporal de sua obra, adotamos algumas reflexões de Georg Simmel sobre a 

relação conflituosa entre o indivíduo e a sociedade industrial do final do século 

XIX, expressa na “resistência do sujeito a ser nivelado e consumido em um meca-

nismo técnico social” (SIMMEL, 2005, p. 577).

 Segundo o autor, no início da formação de uma sociedade, estariam pre-

sentes processos de interação entre indivíduos, desencadeados por certos im-

pulsos, interesses, propósitos e necessidades, satisfeitos pelo estabelecimento 

do que ele denomina de sociação, ou seja, uma associação “pela qual os indiví-

duos se agrupam em unidades que satisfazem seus interesses” (SIMMEL, 1983, 

p. 166). Todavia, os interesses não seriam a única razão pela qual as sociações se 

estabeleceriam.

Interesses e necessidades específicas certamente fazem com que os ho-
mens se unam em associações econômicas, em irmandades de sangue, em 
sociedades religiosas, em quadrilhas de bandidos. Além de seus conteúdos 
específicos, todas estas sociações também se caracterizam, precisamente, 
por um sentimento, entre seus membros, de estarem sociados, pela satis-
fação que deriva disso. Os sociados sentem que a formação de uma socie-
dade como tal é um valor; são impelidos para essa forma de existência. De 
fato, às vezes é apenas esse impulso o que sugere os conteúdos concretos 
de uma sociação particular (SIMMEL, 1983, p. 168).

 Assim, para Simmel, a sociação também poderia se autonomizar em re-

lação a qualquer conteúdo prático, adquirindo o status de um tipo “social puro”, 

sem qualquer interesse, propósito ou objetivo que não a interação em si mesma 
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(FRÚGOLI, 2007). Seria nessas circunstâncias, quando indivíduos se associam não 

em função de um objetivo específico, mas simplesmente pela valorização do fato 

de estarem juntos, que surgiria a sociabilidade, a forma mais lúdica de sociação, 

o modo pelo qual as pessoas apreciam a mútua companhia, o relacionamento 

sociável. 

 Desse modo, na sociabilidade não existiria um fim exterior, mas uma valo-

rização intrínseca a ela mesma. As pessoas se sociabilizam porque simplesmente 

valorizam o fato de estarem juntas e a interação entre elas, algo que pode se dar 

de diversas maneiras. A conversação, por exemplo, seria uma delas. Como obser-

va Frúgoli (2007), 

Uma distinção significativa na obra de Simmel, entre forma e conteúdo, 
clarifica-se noutra modalidade básica de sociabilidade, a conversação (prin-
cipalmente a despida de fins práticos), cujo conteúdo não é o propósito 
(embora a conversa não deva ser desinteressante), mas o meio pelo qual 
o vínculo social se mantém enquanto forma (independente, portanto, das 
mudanças fáceis e rápidas de assunto). Assim, através de trocas de palavras, 
os participantes zelam pela relação em curso, por meio de regras de amabi-
lidade e etiqueta voltada à circunscrição de qualquer exacerbação das indi-
vidualidades (FRÚGOLI, 2007, p. 10).

 Especificamente no cotidiano das grandes cidades do final do século XIX, 

a sociabilidade teria adquirido um papel importante, diante do surgimento do 

sentimento paradoxal de “solidão na multidão”, observado pela primeira vez por 

Simmel na vida metropolitana da Berlim fin-de-siècle, que cresceria na sociedade 

de massas do século XX, e ainda mais no Contemporâneo. 

 Para o autor, o excesso de estímulos aos quais o indivíduo estaria exposto 

em ambientes metropolitanos, levariam a duas consequências importantes para 

sua subjetividade – a atitude blasé e a reserva –, fenômenos resultantes do atrito 

constante da grande cidade sobre o habitante urbano, criando uma espessa e 

dura camada de proteção, impedindo o seu desgaste completo, diante de de-

mandas cada vez mais urgentes por respostas emocionais. O blasé, o sujeito com 

sentidos extenuados, que já não consegue reagir ou recuperar-se do turbilhão in-

cessante de estímulos a que estaria exposto, surgiria desse contexto, resultando 

em atitudes de renúncia e indiferença em relação à metrópole, que passa a lhe 

parecer cinzenta, atonal e sem grandes atrativos. Nada mais comove este indiví-

duo, nada mais lhe toca. 

A essência do carácter blasé é o embotamento perante as diferenças das 
coisas, não no sentido de que elas não sejam percebidas, como no caso 
dos estúpidos, mas de um modo tal que o significado e o valor das diferen-
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ças das coisas e, assim, das próprias coisas são apreendidos como nulos  
(SIMMEL, 2009, p.9).

 A tradução da atitude blasé na esfera do relacionamento social, seria a da 

reserva, nascida da desconfiança do habitante urbano pela maioria das pessoas, 

desconhecidas que despertam suspeitas, com as quais não tem mais do que um 

contato fugaz. Todavia, para Simmel, esse comportamento geralmente seria exa-

gerado, ultrapassando a própria apatia blasé, gerando a antipatia, uma postura 

tensa e defensiva, de constrangimento em relação à proximidade física, baseada 

na aversão ao outro, que, em última instância, acabaria por se desdobrar em 

antagonismos como sentimentos de solidão e abandono na multidão (SIMMEL, 

2009). 

 Nesse contexto, uma possível forma de reconexão ao outro, que se traduz 

em momentos de descontração e alívio da postura sisuda, tensa e demasiado 

séria que a metrópole exigiria, seria justamente a sociabilidade. “É exatamente 

a pessoa mais séria que colhe da sociabilidade um sentimento de liberação e 

alívio” (SIMMEL, 1983, p.181). Assim, em meio à superexposição de estímulos, 

os habitantes da cidade grande poderiam recorrer a espaços de sociabilidade, 

onde a valorização e o prazer do “estar junto” seriam ainda encontrados, como 

por exemplo na vida cotidiana dos bairros, ou em parques, centros religiosos, 

escolas, teatros, clubes, bares, entre outros. 

 Voltando nosso olhar para a reordenação espacial de Nova York e Salva-

dor, verificamos que boa parte das intervenções urbanas ocorridas em ambas 

cidades, avançou justamente sobre esses espaços de sociabilidade, empregados 

para a interação mútua, especialmente aqueles utilizados por camadas populares. 

 Entretanto, foi ancorando-se em reminiscências de sociabilidades perdi-

das e estabelecendo algumas novas, que, do ponto de vista das relações sociais, 

o movimento Hip Hop do Bronx e as formas carnavalescas puderam emergir, se 

desenvolver e se disseminar.

 A compreensão desse processo, a partir de perdas, permanências, e do 

estabelecimento de novas sociabilidades, que expandindo-se das vizinhanças, 

atingiram o espaço global e “glocal”, será o objetivo do presente capítulo. 

 Nesse contexto, primeiramente discutiremos como se deram as relações, 

em âmbito local, entre garotos da vizinhança, que em comum possuíam, além 

da proximidade territorial, a proximidade social, situações de carência e desejos 

de apropriação da cidade. Na sequência, enfocaremos os primeiros encontros 

e os estabelecimentos de relações desses atores com indivíduos, instituições e 
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empresas externos às suas localidades de origem, na chamada fase de desterrito-

rialização, caracterizada pela difusão das manifestações nova-iorquina e baiana 

para além de seus núcleos iniciais. Na sequência, refletiremos sobre a fase de 

reterritorialização, momento de reapropriação desses fenômenos (já apartados 

de qualquer relação social típica de espaços de vizinhança), que são recriados por 

outros grupos, moldando-se a novas formas de sociabilidade. Ao final, discutire-

mos ainda como as tecnologias informacionais, especialmente as redes sociais, 

estão cada mais influenciando novas sociações “montadas” ao redor do Hip Hop 

e do carnaval.

3.2 As sociabilidades na vizinhança

 Em Nova York, na passagem para a década de 1970, como em uma guer-

ra de trincheira, cada quadra do Bronx era disputada pelas gangues juvenis que 

haviam se estabelecido na localidade. Os grupos mais conhecidos eram os Black 

Spades, os Savage Skulls, os Royal Charmers e os Savage Nomads, entretanto, 

conforme Kugelberg (2007), estima-se que entre 1970 e 1975 existiram entre 

200 a 300 dessas organizações no distrito. Ferindo e matando-se uns aos outros, 

espalhavam o caos pela vizinhança, onde boa parte dos tradicionais espaços de 

sociabilidade haviam sido arrasados pelas intervenções viárias de Robert Moses. 

Em um ambiente de desespero, violência e pessimismo, que se sobrepôs à uma 

vida cotidiana mais pacata (somente recordada pelos moradores mais antigos), 

participar de uma gangue passou a significar o estabelecimento de vínculos de 

sociabilidade alternativos. Além da “substituição” de elos perdidos, se somariam 

desejos de retomada do lugar, busca por visibilidade, reconhecimento social e a 

criação de valores e hábitos próprios (FERREIRA, 2011). 

Fig.3.1: A gangue juvenil 
Black Spades patrulhando 
as ruas do Bronx, nos 
anos 1970.
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 Por outro lado, as gangues juvenis tinham como pano de fundo, esmaeci-

do, é verdade, o Movimento pelos Direitos Civis e das lutas contra a discriminação 

racial dos anos 1960, com seu idealismo (praticamente) já sepultado. Em princí-

pio, assim como os Black Panthers1 [Panteras Negras], tais gangues objetivavam 

proteger seus membros da crescente brutalidade policial. Todavia, com o tempo, 

suas ações se restringiram ao controle de territórios, alimentando uma violência 

generalizada entre as próprias gangues na disputa pelo domínio das ruas. Confor-

me descreve Nono, membro dos Assassinators, no documentário “Rubble Kings” 

(2010): “O sistema tinha nos abandonado, podíamos fazer o que quiséssemos. A 

gente agia do nosso jeito e eles tinham o jeito deles”. 

 Entretanto, algumas lideranças, começaram a observar a conveniência 

destes conflitos: cada vez mais intensos significavam, afinal, basicamente o auto-

extermínio de uma população que há muito tempo incomodava as autoridades. 

Lembremos que os planos da construção da Cross-Bronx Expressway, datados 

ainda do final da década de 1940, além de desafogar o tráfego da ilha de Ma-

nhattan, eram uma nítida tática utilizada por Moses para isolar, dividir e controlar 

comunidades potencialmente rebeldes, procurando evitar a formação de massas 

de instabilidade social (FERREIRA, 2011). A percepção de que a violência des-

controlada significava a própria aniquilação daqueles jovens indesejados, para os 

quais o “sonho americano” era negado, foi de um garoto conhecido como “Black 

Benjie”, vice-presidente da gangue Ghetto Brother, tida como a mais politizada 

e menos vingativa do Bronx2. No entanto, Black Benjie foi assassinado em 1971, 

quando procurava estabelecer um acordo de paz entre os rivais Black Spades e 

Savage Skulls, cujos membros haviam se enfrentado dentro de um cinema local3. 

A esperança de diálogo foi então substituída por uma escalada de violência sem 

precedentes, amplamente noticiada pela impressa nova-iorquina como uma ver-

dadeira guerra4. 

 Dada a situação alarmante, em dezembro de 1971, quarenta das mais no-

tórias gangues de Nova York, reuniram-se no Hoe Avenue Boys’ Club5, instituição 

localizada no centro do Bronx, com o objetivo de selar um acordo de paz, episó-

dio conhecido como “Hoe Avenue peace meeting” [Encontro pela paz da Avenida 

Hoe]. Embora a reunião não tenha conseguido uma paz duradoura, foi a primeira 

iniciativa de organizações de rua estabelecer procedimentos para evitar com a 

violência e as “guerras de rua”.

 No encontro, Marvin Harper, vice-presidente da gangue Savage Skulls, 

expondo a situação de abandono a que os jovens do Bronx estavam submetidos, 

pregou a união e a reconexão com aquela localidade, desmontada pela 

3Tal episódio é bastante 
simbólico da deterioração 

de antigos espaços de 
sociabilidade. Segundo 

Berman (2007), até o 
início da década de 1950, 

grandiosos cineteatros 
em estilo Art Déco eram 

uma dos principais 
atrações e pontos de 

encontro do Bronx. No 
entanto, com o início das 

intervenções urbanas, 
muitos desses locais, 

de grande importância 
cultural e social para a 

comunidade local, foram 
destruídos ou entraram 
em franca decadência. 
Aqueles subutilizados 

ou abandonados 
transformaram-se em 
territórios de disputas 

entre gangues. Conforme 
dados da cidade de Nova 

York, dos mais de 100 
cineteatros existentes no 
distrito antes da II Guerra 

Mundial, restaram apenas 
11, atualmente utilizados 

para outras atividades. 
Dados disponíveis em: 

<http://untappedcities.
com/2016/03/03/11-

forgotten-movie-theaters-
of-the-bronx-in-nyc/>. 

Acesso em: 18.ago.2017.

2A gangue Ghetto 
Brothers chegou também 
a aventurar-se no campo 
musical. Mesclando rock 

e funk a elementos da 
música latina, e variando 

inglês e espanhol nas 
letras, lançou um disco 

em 1971 chamado 
“Power-Fuerza”, que teve 
apenas distribuição local. 

1Fundado em 1966 na 
Califórnia, EUA, por um 
grupo de universitários 

negros, os Black Panthers 
ou Partido Pantera Negra 
para Auto-Defesa tinham 

originalmente como 
objetivo patrulhar guetos 

negros para proteger seus 
residentes dos atos de 
brutalidade da polícia. 
Ao final da década de 

1960 evoluíram para um 
grupo revolucionário 

marxista que defendia 
o armamento de todos 
os negros e luta contra 

a exploração branca, 
iniciando assim uma série 
de choques violentos com 

a polícia.
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modernização autoritária. 

A gente tem que chegar a um consenso, porque nós temos que viver nesse 
distrito. Os brancos não vêm pra cá, eles têm a casa deles (...) e nós não 
temos nem aquecimento no inverno. Então a gente tem que melhorar esse 
lugar pra gente viver6.

 O período subsequente (entre 1972 e 1975), caracterizou-se pelo declí-

nio das gangues juvenis e pelo surgimento da primeira grande organização, The 

Bronx River Organization, denominação vinda de sua criação no interior do con-

junto Bronx River Houses. Reunindo os Savage Nomads, os Seven Immortals e os 

Savage Skulls, logo foi rebatizada como The Organization, nome mais adequado 

uma vez que passou a contar com membros externos ao conjunto habitacional. 

 Todavia, a Black Spades, a maior das gangues do Bronx e de toda a cidade 

de Nova York na época, ficara fora da entidade, fato que mantinha a tensão e as 

rivalidades nas ruas. Foi então que o jovem Afrika Bambaataa, um “blackspader” 

com relações com a The Organization, tornou-se um elo entre as duas organiza-

ções. Promovendo uma série de festas, nos moldes das de Kool Herc, no Centro 

Comunitário do Bronx River Houses, Bam acabou por reunir os dois grupos rivais 

no mesmo espaço físico, uma atitude ousada até o momento. Aos poucos, parte 

da desconfiança mútua foi se dissipando, dando lugar a um ambiente onde al-

gumas das rivalidades puderam ser canalizadas para disputas “culturais”, como 

o melhor rapping ou o passo de breaking mais inventivo. Deste encontro surgiu 

a Zulu Nation, uma entidade que conseguiu se manter relativamente distante da 

violência e das atividades criminosas das gangues e recuperar o prazer de “estar 

junto”, embora o Bronx, como um todo, ainda hoje, seja o local com maiores pro-

blemas sociais e de violência da cidade de Nova York. 

4A reportagem do jornal 
The New York Times 
intitulada “Bronx Gang 
Leader Is Slain Trying 
to Arrange Peace”, de 
03/12/1971, relata em 
detalhes o assassinato 
de Black Benjie e os 
eventos de violência 
que se seguiram no 
Bronx. Disponível em: 
< http://www.nytimes.
com/1971/12/03/
archives/bronx-gang-
leader-is-slain-trying-
to-arrange-peace.
html?mcubz=3>. Acesso 
em: 18.ago.2017.

5Boys & Girls Clubs of 
America (BGCA) é uma 
organização nacional, 
fundada em 1861, 
formada por uma rede de 
instituições comunitárias 
que promovem atividades 
de tempos livres para 
jovens. 

6Disponível em: <https://
www.youtube.com/
watch?v=jv4BMVakPGk>. 
Acesso em 18.ago.2017.

Fig.3.2: A reunião ““Hoe 
Avenue peace meeting”, 
que procurou estabelecer 
uma trégua entre as 
gangues juvenis do Bronx.
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 Retornando ao contexto da cidade de Salvador, a construção das avenidas 

de vale (dentro do processo amplo de modernização pelo qual a cidade passava 

e ainda passa), além das implicações espaciais, também geraria uma série de 

perdas e fragmentações, ocasionando mutações nas formas de sociabilidade de 

maneira semelhante a que ocorreu a partir da implantação da via expressa do 

Bronx. No caso baiano, a transferência (ou o desaparecimento) de terreiros, por 

força das obras viárias, também estava dentro de uma série de rupturas sociais 

de comunidades, não apenas aquelas ligadas a estes centros religiosos. 

 Conforme uma pesquisa realizada entre 2006 e 2007 sobre as religiões 

de matrizes africanas em Salvador , existem cerca de 1.170 terreiros dedicados a 

religiões afro-brasileiras na capital baiana (candomblés, centros de caboclo, ro-

das de gira e umbanda), cada um deles possuindo liderança, divindades, e per-

tencendo a uma nação (Angola, Keto, Jeje ou Ijexá), cujos vocabulários e rituais 

se diferenciam. Segundo a pesquisa, além do culto religioso, alguns dos terreiros 

estruturam-se como um conjunto dedicado, além da celebração de cultos, à mo-

radia e espaço socioeducativo, nos quais são desenvolvidas atividades em bene-

fício das populações que vivem em seu entorno.

 A partir deste mapeamento7, é possível compreender o conjunto dos ter-

reiros como uma vasta rede, que abrange atualmente praticamente todas as re-

giões de Salvador. Mas, até meados da década de 1970, 

Por força da proibição do culto e das associações negras durante um longo 
período, esses centros foram obrigados a se localizar em áreas periféricas, 
então de ocupação rarefeita. Em função das características de suas comu-
nidades, os terreiros foram agregando habitações de membros ou simpa-
tizantes, constituindo, por fim, embriões de bairros e assim, tornando-se 
também um dos fatores de urbanização (SANT’ANNA, 2003, p. 09). 

 Regiões onde predominam população afrodescendente8, como por exem-

plo o Engenho, Velho da Federação, Mata Escura, Liberdade, Cabula, Subúrbio 

Ferroviário, São Cristóvão, Itapuã, dentre outros, são produtos desse processo, 

denotando o “valioso papel [dos terreiros] no processo histórico de ocupação ur-

bana, contribuindo na conformação de diversos bairros populares” (GORDILHO, 

p.01, 2007). Entretanto, com o início das intervenções urbanas modernizantes na 

capital baiana, parte desses tradicionais centros religiosos, especialmente aque-

les localizado às margens de rios presentes no perímetro urbano de Salvador, 

desapareceram ou tiveram que ser transferidos para locais ainda mais periféricos 

da cidade. 

 É importante recordar que até meados da década de 19709, não existiam 

7Conforme Santos (2007), 
o mapeamento dos 

terreiros de candomblé 
de Salvador, que já 

georreferenciou 99% 
destes centros religiosos, 

foi realizado para a 
elaboração de políticas 

de preservação e 
revitalização ambiental, 

cultural e religiosa. 
Para viabilizá-lo, 

cinco etapas foram 
definidas: 1) elaboração 

e detalhamento da 
metodologia a ser 

utilizada; 2) identificação 
e informações 

físico-ambientais e 
socioeconômicas dos 

terreiros; 3) seleção 
dos terreiros de 

candomblé para o 
cadastro físico-fundiário; 

4) elaboração de uma 
proposta preliminar 
para o programa de 

regularização fundiária; 
5) publicação dos 

resultados da pesquisa. O 
mapeamento completo, 

que inclui extensos dados 
sobre a evolução do 

número dos terreiros, 
abrangendo o período 

entre 1735 e 2007, 
encontra-se disponível 

em: <http://www.
terreiros.ceao.ufba.br>.

8Segundo Gordilho 
(2007), a população 

de Salvador é 
composta por 83% de 

afrodescendentes.

9Até a liberação da licença 
da Delegacia de Jogos e 

Costumes de Salvador, em 
1976.
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quaisquer formas de proteção a estes locais de culto, na Bahia ou em qualquer 

outra parte do Brasil. Pelo contrário, objeto de extremo preconceito pelas elites, 

os terreiros eram muito “marginalizados”, só podendo exercer suas atividades de 

forma semiclandestina. Assim, com as demolições que acompanhavam a aber-

tura das novas vias marginais, muitos destes centros, comumente instalados em 

fundos de vale, áreas até então inacessíveis à expansão formal da cidade, foram 

arrasados.

 Estas perdas foram acompanhadas e reforçadas pelo desaparecimento 

de relações pessoais e sociabilidades, muitas delas estabelecidas em torno dos 

terreiros que, desde o século XIX, exerciam a função de resistência para os afro-

descendentes. Frequentados por “excluídos” e localizados onde o poder público 

não chegava, carregam uma estratégia de sobrevivência cultural, um embrião de 

sociedade civil, como discutimos no Capítulo 1. Conforme Dourado, a própria pa-

lavra “terreiro” já trazia consigo uma concepção social, “designando, comumen-

te, o local onde as sociedades do povo-de-santo (egbé) instalam-se para a prática 

de ritos dos cultos afro-brasileiros denominados, genericamente na Bahia, de 

candomblés” (DOURADO, 2011, p.07).

 Análogo às gangues para os jovens do Bronx, o surgimento dos “índios” 

no carnaval, nome também usado para se referir, pejorativamente, aos mora-

dores de baixa renda que ocupavam “ilegalmente” áreas de várzea, expulsos 

pela construção das avenidas de vale (MOURA, 2001), pode ser compreendido 

como uma recomposição de sociabilidades10. Segundo Godi (1991), foi em torno 

de alguns desses centros, transferidos ou fundados em locais distantes, onde o 

“povo-de-santo [podia] encontrar terrenos extensos em um ambiente ecológico 

adequado para a consecução de rituais, festas públicas e ‘assentamento’ das en-

tidades” (SANTOS, 2007), que tomaram forma algumas das novas manifestações 

do carnaval baiano no final dos anos 1960.

 Nesse contexto, os fatos ocorridos no terreiro “Casa Branca do Engenho 

Velho” (considerado a primeira casa de candomblé da Bahia), ilustram bem even-

tos e choques em uma cidade que procurava se modernizar. Fundada em 1830, a 

Casa Branca, também conhecida como “Ilê Axé Iyá Nassô Oká”, é o terreiro mais 

antigo do Brasil em funcionamento, considerado uma “matriz de culto”, ou seja, 

um centro que deu origem a muitos outros terreiros no país, uma vez que seus 

fundadores foram iniciados lá (SERRA, 2012). 

 Em sua configuração atual, a Casa Branca possui em sua entrada a Praça 

de Oxum, onde localiza-se o monumento Barco de Oxum, ladeado por uma fonte. 

10Segundo Rocha (apud 
DOURADO, 2011), o 
lugar escolhido para o 
funcionamento de um 
terreiro possui tamanha 
importância que pode 
causar grandes traumas 
para sua comunidade, 
caso seja necessário 
sua mudança para 
outro local geográfico, 
visto que os rituais 
religiosos dependem 
intimamente do ambiente 
ecológico em que foi 
implantado. Conforme 
o autor, “após a compra 
do terreno, a primeira 
preocupação é ‘enterrar 
os axés’ e plantar 
as árvores sagradas 
que darão juntos, a 
firmeza necessária ao 
funcionamento da casa” 
(ROCHA, 1994, p.40 apud 
DOURADO, 2011, p.8). 
Dessa forma, caso ocorra 
a necessidade de sua 
transferência para outra 
localidade, o axé deve 
ser transplantado. Sendo 
algo que literalmente se 
planta, tal mudança deve 
ser evitada ao máximo. 
“A ausência de áreas 
plantadas no espaço do 
terreiro obriga a que 
seja necessária a busca 
de folhas rituais em 
locais distantes. Alguns 
preceitos exigem que 
se façam obrigações em 
mata verdadeira; nesse 
caso, deslocam-se para 
ela, onde são feitos os 
trabalhos” (ROCHA, 1994, 
p.40, apud DOURADO, 
2011, p.8).
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Seu prédio principal está situado em uma encosta, acessível por uma escadaria, 

geralmente designado como “barracão”, que compreende o salão de festas pú-

blicas, a clausura, a cozinha sagrada, os sacrários, as celas residenciais e a sala-re-

feitório de oferendas alimentares. Também fazem parte de seu conjunto alguns 

outras pequenas construções independentes (os chamados de ilê orixá).

 Podemos dizer que todas as ameaças ao terreiro da Casa Branca, e às 

sociabilidades estabelecidas ao seu redor, estiveram ligadas de alguma forma ao 

“rodoviarismo” que chegava fortemente à Salvador na época . O primeiro sério 

risco à sobrevivência do centro religioso foi a construção, em 1968, da primeira 

pista da avenida Vasco da Gama, ligando o centro da cidade à orla, implantada 

no fundo de vale de um rio que desembocava no Dique do Tororó. Nas obras, 

trechos de várzea integrados à área do terreiro, utilizadas pela comunidade local 

em rituais religiosos e também como espaço de convívio e lazer, foram destruí-

dos. À implantação da avenida, seguiu-se, em 1970, a subtração de outra parte 

do terreno para a construção de um posto de gasolina. Quatro anos depois, o que 

havia restado do ambiente “natural”, propício às atividades da comunidade da 

Casa Branca, desapareceu com a construção da segunda pista da avenida Vasco 

da Gama. 

 No entanto, em 1983, quando as atividades do terreiro já haviam sido 

todas confinadas ao interior de seu complexo, viria a maior das ameaças à sua 

sobrevivência. Naquele ano, o proprietário da área ocupada pelo centro ingressa-

ria com uma ação de despejo para a construção de um conjunto habitacional no 

local, muito valorizado justamente pelas obras de modernização viárias. Essa últi-

ma ameaça que incentivou o pedido de tombamento do terreiro junto ao IPHAN, 

amplamente apoiado por artistas e intelectuais. Enfim, com sua proteção oficial, 

o posto de gasolina foi desapropriado e demolido, e seu terreno reintegrado ao 

Fig.3.3: O terreiro “Casa 
Branca do Engenho 

Velho”, com sua sede 
e mata remanescente, 
limitado em vermelho, 
contrapondo-se com a 

avenida de vale Vasco da 
Gama que lhe faz divisa 

ao fundo.  
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complexo da Casa Branca, onde foi construída a Praça de Oxum, a partir de pro-

posta de Oscar Niemeyer. Já os limites com a avenida de vale, passaram a ser 

demarcados por uma monumental grade de ferro lavrada (DOURADO, 2011). 

 Como relatamos anteriormente, o surgimento de blocos de índio esteve 

ligado aos terreiros, especialmente os que cultuavam os caboclos, um modo de 

resistência à remoção e a suas perdas simbólicas, como aponta Godi:

(...) [ressalta-se] o fato dos blocos de índios terem surgido justamente na 
época da construção das novas avenidas de vale, o que provocaria um novo 
dimensionamento urbano, transferindo importantes bolsões populares 
para lugares mais distantes do centro de Salvador. Acredito que esse fe-
nômeno tenha proporcionado a essas comunidades um certo sentido de 
desterritorialização e, consequentemente, a construção de novos sentidos 
de lugar e pertencimento (GODI, 1991, p.75).

 Como vimos no Capítulo 1, a emergência destas novas formas de expres-

são carnavalescas, no entanto, foi influenciada, por outro lado, por uma icono-

grafia que chegava à Salvador pelo cinema. Semelhante aos centros religiosos, 

o cinema, especialmente as salas de bairro, tornara-se um importante espaço 

de encontro entre os jovens, atraídos por circuitos de filmes hollywoodianos de 

faroeste11, uma verdadeira febre naqueles anos:  

Nos primeiros dias do ano de 1968, período de esquentamento para o car-
naval, o Cine Brasil, localizado no bairro proletário da Liberdade, tinha em 
cartaz: “A Noite dos Pistoleiros” e “Passaporte do Crime”, e anunciava “Por 
um Punhado de Dólares”. No Cine Roma, localizado no bairro de Roma, Ci-
dade Baixa, passava: ‘Thompson -1880” e “Frente a Frente com os Pistolei-
ros”. Nos famosos cinemas populares da Baixa de Sapateiros, assistiam-se: 

11Sobre o sucesso dos 
filmes de velho oeste 
junto ao público jovem 
dos anos 1950 e 1960, 
Caetano Veloso recorda 
o apelo que essas 
produções também 
tinham em sua cidade 
natal, localizada no 
Recôncavo Baiano:  
“Santo Amaro não era 
uma exceção naquele 
mundo onde o caubói 
americano era uma 
espécie de herói mítico e 
incontestável” (VELOSO, 
1997, p.30).  

Fig.3.4: Ritual litúrgico no 
terreiro de caboclo “Pedra 
Preta”, em Salvador, nos 
anos 1970.
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no Jandaia, “O Homem da Pistola de Ouro”; no Aliança, “Cavalgada San-
grenta”; no Pax, “Deguejo” e “Esta Cidade é Minha”. No Cine Tupi, “Des-
bravando o Oeste”. Em outros bairros podia se ver: no Cine Nazaré, “Os 
Vingadores”; no Cine São Caetano, “Deguejo”; no Cine Uruguai, “Arizona 
Colt”. Enfim, de nove cinemas observados, todos passavam filmes de faro-
este (GODI, 1991, p.61).

 Assim, a figura do “índio” no carnaval, se estabeleceu a partir do 

entrecruzamento de informações presentes em espaços urbanos tradicionais 

de sociabilidade – os terreiros –, e informações alimentadas em espaços 

de sociabilidade típicos de um ambiente já urbano-industrial – o cinema. 

Nesse contexto, na figura do índio com cocar de penas conflui o caboclo das 

representações litúrgicas, com elementos trazidos pelo mass media internacional. 

Mesclados no interior de blocos carnavalescos – surgidas como novos espaços de 

sociabilidade –, que podem também ser traduzidas como meios de resistência 

diante da modernização excludente em curso. 

 No âmbito do Bronx, novos espaços de sociabilidade (como as agremia-

ções ligadas aos blocos de índio em Salvador), se estruturaram a partir de “es-

combros” ou da reutilização (do “desvio”) de locais que abrigavam outras fun-

ções, como a infraestrutura do sistema de transporte metropolitano, apropriado 

por jovens grafiteiros.

 Além do sistema de vagões em movimento, convertido em plataforma 

para os writers, outros exemplos de “desvios” são túneis, pontes e estações onde 

era possível se ter uma visão privilegiadas dos trens e das linhas, que passaram 

a ser utilizados pelos grafiteiros como “pontos de observação” (train watching) e 

“bancas de julgamento” dos inscrições realizadas nos vagões (LEWISOHN, 2008). 

Estes locais tornaram-se, na competição disparada, propícios para o estabeleci-

mento de novas relações sociais, onde muitos membros das crews reuniam-se 

para diversos tipos de trocas relativas a “nova arte urbana”, e onde também eram 

promovidos “concursos” baseados nas observações dos trabalhos realizados nos 

trens, em que estilo, criatividade e ousadia eram os principais elementos anali-

sados. O maior prêmio era o reconhecimento por seus pares. Diversos grafitei-

ros foram aclamados como kings após “vencerem” tais concursos, entre eles LEE 

Quinones, considerado o writer que mais atuou no metrô nova-iorquino, com 

mais de 125 trabalhos (GASTMAN; NEELON, 2010). A Grand Concourse Station, a 

estação localizada no Bronx, onde se dava a intersecção das linhas 2 e 5 do metrô, 

foi o maior ponto de observação e a banca de julgamento mais ativa do grafite 

nova-iorquino na década de 1970. 
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Fig.3.5: A invasão 
das linhas e estações 
de metrô durtante a 
madrugada pelas crews.

Fig.3.6: Pontes de linhas 
elevadas utilizadas como 
“train watching”.



 166

Fig.3.7: Ilustração de uma 
tradicional block party 

nova-iorquina dos anos 
1930: música, barracas 

de comida típica e vários 
símbolos de celebração à 

nação.

Fig.3.8: Block party 
realizada em uma quadra 

de basquete, no Bronx, na 
década de 1970.

Fig.3.9: Block party 
realizada em um ginásio 
de escola, no Bronx, em 

1977.
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 Ao lado do train watching, a block party também foi outro espaço de so-

ciabilidade local criado a partir da (re)desenho do pré-existente, no caso de um 

bem imaterial, a já tradicional celebração nova-iorquina de reunião da vizinhan-

ça.  A block party foi reportada pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mun-

dial pela revista de variedades “The Outlook”, como uma inovação original da re-

gião leste de Nova York, onde quarteirões inteiros começaram a ser interditados 

para a realização de desfiles, ao som de músicas patrióticas, em homenagem aos 

moradores da vizinhança que haviam sido convocados para a guerra na Europa. 

Após a festa pioneira de Kool Herc em 1973, ela se metamorfosearia em uma das 

maiores representações do Hip Hop. 

 A partir do aniversário de Cindy, a block party foi reinventada, começando 

a designar também “festas (...) que passaram a congregar jovens marginalizados 

de bairros pobres” (KUGELBERG, 2007). Vale ressaltar que, ao contrário de sua 

versão anterior, este novo modelo de block party possuía um caráter ilegal, visto 

que a energia elétrica necessária para os Sound Systems, a grande atração das 

festas, era obtida clandestinamente dos postes do sistema de iluminação pública 

da cidade . Além de acontecerem ao ar livre, nos quarteirões dos bairros, em 

parques e quadras de esporte, posteriormente as block parties começaram a ser 

organizadas também nos ginásios das escolas do Bronx e do Harlem, reaprovei-

tando essa rede de infraestrutura já presente para sua realização.

 De modo semelhante às block parties, em Salvador, as oficinas de “fundo 

de quintal” também podem ser compreendidas como ressignificações de pré-

-existências, convertidas em importantes novos espaços de sociabilidade. Como 

discutimos anteriormente, foram em torno desses estabelecimentos que se for-

maram “famílias” de construtores de trios elétricos, como os clãs de Osmar Ma-

cedo e de Orlando Campos (MOURA, 2015). Macedo (2015) descreve que, entre 

os anos 1950 e 1960, embora vindas do ramo automotivo, as oficinas tornaram-

-se o foco de inovadoras experiências construtivas, começando a atrair os garotos 

das vizinhanças onde estavam instaladas, convertendo-se também em locais de 

sociabilização e centros de trocas de experiência e intercâmbio de informações, 

onde formariam-se os mais importantes futuros idealizadores de trios elétricos.

 A seguir veremos como as sociabilidades, até o início da década de 1970 

apenas circunscritas a realidades locais, como as estabelecidas nas oficinas, ter-

reiros e agremiações carnavalescas na capital baiana; ou como as presentes nas 

crews, train watching, e block parties em Nova York, surgidas de relações fami-

liares, de amizade e convívio na vizinhança, aos poucos foram firmando-se exter-

namente com indivíduos, instituições e empresas que ajudaram a disseminar o 
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carnaval e o Hip Hop para além desses círculos e localidades originais, na fase que 

chamamos de desterritorialização dos fenômenos. 

3.3  Os contatos externos e os novos atores

 Antes de serem “cooptados” pela indústria cultural, e organizadas na forma 

“empresa” pela lógica do engenheiro, convertendo em um importante nicho de 

mercado voltado ao público jovem, como apresentamos anteriormente, o Hip 

Hop e o carnaval baiano passaram por uma espécie de “crivo” e “legitimação” 

pela alta cultura, reconhecendo a inventividade presente em ambos fenômenos, 

que parecia já esgotada nos circuitos tradicionais de arte.

 Podemos dizer que este movimento de valoração de formas de expressão 

artísticas produzidas pelo “outro”, teve início com as neovanguardas dos anos 

1960, cuja produção começou a borrar os limites entre a arte erudita e a arte 

popular, no entanto, já não mais compreendida em termos de folclore, mas em 

um contexto urbano-industrial. 

 Para ilustrar esse movimento, utilizaremos as reflexões e a produção de 

Hélio Oiticica, um dos artistas que mais reverberou experiências nesse sentido. 

Rompendo alguns paradigmas do Alto Modernismo através de novos olhares 

sobre o fazer artístico, Oiticica comenta:

A arte muda sim, mas faço questão de frisar que não concebo uma “nova 
estética”, mas justamente o contrário: elaborar, definir o que conceituo 
como antiarte. Para mim os conceitos de arte como uma atitude fixa, 
contemplativa, acabaram – não podemos mais conceber ‘estéticas’, mas 
sim um modus vivendi do qual se ergueram novos valores ainda nebulosos. 
O precário, o ato, o “fazer-se”, tomam sentido como valores a considerar: 
mas o principal é a não formulação de “leis” para a arte ou algo assim. A 
época do racionalismo dominante chega a seu término: daqui por diante o 
intelecto aparece como parte de uma concepção de uma totalidade da vida 
e do mundo, na qual aparece a arte como impulso criador latente da vida. 
Não se trata pois da ‘arte’ como objeto supremo, intocável, mas de uma 
criação para a vida que seria como que uma volta ao mito, que passa aqui a 
ocupar um lugar proeminente nessa totalidade. Esse mito seria regido por 
“estados criativos” em sucessão no indivíduo e na coletividade – não se quer 
o “objeto arte”, mas um “estado”, uma predisposição à vida. Logicamente 
também estariam desacreditadas todas as supostas “novas morais” em 
oposição às antigas, tendendo a uma anti-moral (OITICICA, 2009, p.37).

 Cunhando o conceito de antiarte, ou seja, uma arte “voltada para a 

participação popular no campo da criação” (OITICICA, 1966 apud KEPLER, 2012, 
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p.3792), Oiticica posicionou-se na linha de frente de explorações estéticas que se 

distinguiram por sua originalidade, radicalidade e alcance crítico, especialmente a 

partir de seu contato com vivências populares. O desenvolvimento do “Parangolé” 

entre 1964 e 1965, uma vestimenta criada para ativar o comportamento do 

indivíduo por meio da dança, desencadeando novas formas de percepção 

através do envolvimento do corpo, foi resultado de novas experiências do artista 

desencadeadas em suas experiências no morro da Mangueira, com o samba, e com 

arquitetura espontânea e anônima das favelas cariocas. Tais contatos o levariam 

a uma visão da marginalidade segundo emancipação e resistência diante de um 

Modernismo que se institucionalizava e frente ao ambiente repressivo brasileiro 

da época, articulando elementos que serviriam de base para o desenvolvimento 

da transgressora “Seja marginal, seja herói”, obra que o posicionava às margens 

da política oficial e da cultura estabelecida,  e da “Tropicália”, a instalação que 

configuraria-se em teoria e prática do movimento tropicalista efetivado com o 

surgimento da produção musical do Grupo Baiano liderado por Caetano Veloso e 

Gilberto Gil (ARANTES, 1983).

 Assim, produções como a de Hélio Oiticica prepararam a recepção da 

criatividade popular urbana pela arte erudita, substituindo contraposições por 

encontros e justaposições entre os dois universos, uma nova visão que facilitaria 

o estabelecimento de contatos externos de indivíduos, instituições e, em última 

instância de empresas, como ocorreu com o Hip Hop e o carnaval.

 Em Nova York, foi o grafite, ainda não incorporado ao movimento Hip 

Hop, que primeiramente chamou atenções externamente à sua localidade de ori-

gem. Não por acaso: desde o final da década de 1960, tags vinham se espalhando 

pelo espaço urbano nova-iorquino, em uma onda expansiva que aos poucos já 

estava transferindo-se de suportes físicos estáticos, como muros, paredes e tapu-

mes, para o metrô. Nesse momento, TAKI 183 foi o primeiro grafiteiro a alcançar 

notoriedade graças a uma reportagem do jornal The New York Times, de julho de 

1971. Com o título “‘Taki 183’ Spawns Pen Pals” [’Taki 183’ multiplica amigos por 

correspondência”], a matéria descrevia as práticas do writer pioneiro, ao mesmo 

tempo em que tentava definir o novo fenômeno que começava a tomar toda ci-

dade. Em 1974, o influente jornalista e escritor Norman Mailer, co-fundador do 

jornal The Village Voice, lançaria a obra “The Faith of Graffiti”, que reuniu ensaios 

de sua autoria e imagens do fotógrafo Jon Naar, retratando o momento de con-

quista do sistema de transporte metropolitano pelos grafiteiros. 

 O interesse despertado em torno do tema a partir da publicação de Mailer, 

levou outros jornalistas e fotógrafos às ruas de Nova York, em um esforço para 
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captar e tentar descrever a emergência do que passou a ser descrita como “arte 

urbana”. Martha Cooper, uma fotógrafa especializada em arte e antropologia do 

jornal New York Post, foi um desses profissionais, todavia, ao contrário de Mailer 

e Naar que descreveram o fenômeno a partir de impressões externas, Cooper, 

de modo inédito, conseguiu registrar o grafite através da visão de seus próprios 

protagonistas.

 Segundo a fotógrafa, embora “The Faith of Graffiti” tenha lhe causado 

grande impacto na época, sua aproximação à cena se deu por acaso, quando rea-

lizava fotos no bairro do Harlem e conheceu um garoto chamado Edwin, que a le-

vou para conhecer alguns grafites realizados nas redondezas. No encontro, Edwin 

explicou toda a lógica das inscrições, o significado das tags, os diferentes estilos, a 

competição entre os grafiteiros e o sentido estético das intervenções. Através do 

garoto, Cooper conheceria também o graffiti king Dondi, com quem estabelece-

ria uma relação próxima e de muita confiança, que a permitiu acompanhá-lo em 

suas “expedições” em Nova York. Por meio desse contato, a fotógrafa se tornaria 

a primeira pessoa de fora do círculo dos writers a ter acesso irrestrito ao submun-

do do grafite, conhecendo a fundo suas regras de condutas, seus personagens e 

a maneira como agiam. Em colaboração com o fotógrafo Henry Chalfant, Cooper 

produziria entre os anos 1970 e o início dos anos 1980 fotos icônicas do grafite de 

Nova York, especialmente o praticado nos vagões do metrô, compiladas no livro 

“Subway Art”, de 1984. Seus registros apresentariam o novo fenômeno para o 

grande público, contanto por meio de imagens o surgimento e explosão das tags; 

as reuniões entre os grafiteiros; as invasões dos pátios do metrô; os diferentes 

Fig.3.11: Algumas das 
fotos reunidas no livro 

“Subway art” (1984), de 
Martha Cooper.
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estilos e principalmente o impacto espetacular dos trens grafitados na paisagem 

urbana nova-iorquina tornando-se, ao lado da obra de Mailer, um olhar definitivo 

sobre o nascimento do fenômeno como uma nova expressão artística.

 Em Salvador, as novas formas do carnaval que passaram a dominar os 

festejos na década de 1970, também começaram a chamar atenções externas. 

Se no ambiente nova-iorquino a passagem do metrô grafitado sobre pontes e 

elevados, como espetaculares mensagens circulantes, despertariam interesses 

de Norman Mailer e de Martha Cooper; na capital baiana, a passagem dos trios 

elétricos pelas ruas e avenidas, seguidos pelas “massas elétricas”, causariam um 

impacto semelhante ao dos trens pintados, gerando curiosidade e tentativas de 

compreensão através de olhares jornalísticos ou vindos da alta cultura. 

 Em âmbito baiano, o cineasta experimental e fotógrafo Miguel Rio Branco 

aproxima-se dos nova-iorquinos ao documentar a nova cena carnavalesca, refle-

tindo sobre o caráter de sua inovação em relação ao conjunto da cultura brasilei-

ra. Com trabalhos caracterizados por uma temática social evidente e violenta12, 

em 1977 Rio Branco produziu o curta-metragem experimental “Trio Elétrico”13, 

que acompanha a multidão que vai atrás do trio no carnaval de Salvador, revelan-

do todas as dimensões da festa, desde sua alegria e sensualidade até seus com-

ponentes mais violentos, com brigas e agressões contínuas em meio ao frenesi e 

12Tal temática é bastante 
explorada em “Maciel” 
(1979), uma série 
fotográfica, e “Nada 
levarei quando morrer, 
Aqueles que me devem 
cobrarei no Inferno” 
(1979), um curta-
metragem experimental, 
dois trabalhos 
relacionados ao mesmo 
projeto. Ambos retratam 
a região do Maciel, a 
parte mais antiga do 
bairro do Pelourinho, em 
Salvador, Bahia, que na 
época apresentava-se 
como um local bastante 
degradado. Por meio 
de imagens em tons 
carregados, notadamente 
o vermelho, Rio Branco 
flagra a realidade crua 
de prostitutas, crianças, 
famílias, traficantes e 
vendedores, com seus 
rostos em penumbra e 
corpos marcados por 
cicatrizes, em casas 
arruinadas pelo tempo, 
num ambiente de 
violência, pobreza e 
solidão. No caso do curta-
metragem, a trilha sonora 
mescla diálogos e músicas 
que vão da seresta ao 
reggae internacional.

13Disponível em: <http://
www.miguelriobranco.
com.br/portu/cine.asp>. 
Acesso em 11.set.2017.

Fig.3.11: Cenas do curta-
metragem “Trio Elétrico”  
(1977), de Miguel Rio 
Branco.
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a luxúria (RIO BRANCO, 2017). É o que o fotógrafo chama de “a questão da dor e 

do amor na Bahia”, que tem “um lado extremamente sensual e um lado extrema-

mente violento, que dialogam”. Com duração de 12 minutos, o curta resgata um 

episódio da história carnaval baiano a partir do depoimento de Osmar, que junta-

mente com Dodô, havia criado o trio elétrico entre 1950 e 1951. O depoimento é 

acompanhado por diversas imagens da festa durante a década de 1970: a prepa-

ração do trio, com a montagem dos equipamentos de som; o cortejo pelas ruas 

da cidade durante o dia e à noite, iluminado; a alegre e assustadora massa de 

foliões dançando ao redor do caminhão; algumas cenas de brigas e personagens 

no meio da folia e por final imagens de foliões em gestos black power aludindo à 

saudação dos Black Panthers norte-americanos.

 Todavia, o olhar estético de Miguel Rio Branco sobre o carnaval de Salva-

dor não foi o primeiro. É necessário recordar novamente que no final dos anos 

1960, Caetano Veloso já havia lançado a canção “Atrás do trio elétrico”, em que 

descreve a cena carnavalesca baiana nascida da inventividade de Dodô e Osmar. 

Sobre a música, o compositor recorda: “Aquele carnaval – o de 69 – foi o carnaval 

de ‘Atrás do Trio Elétrico’, minha marcha-frevo que divulgou esses conjuntos mu-

sicais dos Carnavais baianos e desencadeou seu desenvolvimento (...)” (VELOSO, 

1997, p.403). No decorrer da década de 1970, Caetano comporia outras canções 

em referência aos festejos carnavalescos baianos, destacando a imagem do trio 

elétrico e das massas de foliões14. Comentando seu maravilhamento diante da 

Caetanave, a homenagem recebida pelo Tapajós em 1972, o compositor estabe-

lece um vínculo entre as novas expressões do carnaval que tomavam as ruas de 

Salvador, das experiências do movimento tropicalista: 

14Composições de 
Caetano Veloso ligadas ao 

tema do carnaval foram 
compiladas em 1977 no 

álbum “Muitos carnavais”.  
Trata-se da primeira 

coletânea da carreira do 
artista.

Fig.3.12: Gilberto Gil 
participando do afoxé 

“Filhos de Gandhi”, que 
ajudou a recuperar, nos 

anos 1970.
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(...) Tão logo se mostrou inteiro aos foliões na praça, acendendo suas luzes, 
os músicos começaram a tocar “Chuva, suor e cerveja” (...) vi, inscrita no 
flanco anterior do “foguete”, a palavra inventada pelo pessoal do trio cujo 
caminhão agora passava bem perto de nós, subindo pela rua Chile: CAETA-
NAVE. O gosto tão tropicalista pelos trocadilhos, por causa da poesia con-
creta (Joyce!) e dos filmes de Godard, retomado assim pela graça ingênua 
de pessoas do povo da Bahia, me tocou. (VELOSO, 1997, p.466).

 Se Caetano Veloso exerceu um papel importante na legitimação dos trios 

elétricos, Gilberto Gil, outra figura central do Tropicalismo, teve uma atuação se-

melhante na “reafricanização” do carnaval baiano, participando ativamente da 

revitalização e divulgação dos blocos afro. Exilado juntamente com Caetano em 

Londres, Gil comenta que em seu retorno à capital baiana por volta de 1972, en-

controu o afoxé Filhos de Gandhi praticamente extinto:

Me lembro que assim que voltei [de Londres], no primeiro Carnaval, me 
disseram que os afoxés não saíam mais. E, de fato, fui encontrar uns vinte 
Filhos de Gandhi, com os tambores no chão, num canto da Praça da Sé. Eles 
não tinham mais recursos, mais força para ocupar um espaço no Carnaval 
baiano. Fui procurá-los para entrar no afoxé, foi como uma coisa devocio-
nal, uma promessa, uma vontade de pôr meu prestígio para funcionar em 
prol daquela coisa bonita que é o afoxé (Gil, 1982, p. 227).

 Assim, como uma forma de incentivo, Gilberto Gil lançou em 1975 a mú-

sica “Filhos de Gandhi”, cujo sucesso ajudou na recuperação do afoxé, gravando 

também dois anos depois a música “Que Bloco é Esse”, de autoria do primeiro 

bloco carnavalesco afro de Salvador, o Ilê Ayê. 

 Se no ambiente baiano, as intervenções de Caetano e Gil no carnaval au-

xiliaram na disseminação dos trios elétricos e dos blocos afro, no contexto nova-

-iorquino, a relação estabelecida entre a arte erudita e a cena do grafite na obra 

do artista Jean-Michel Basquiat, contribuiria de forma semelhante para a legiti-

mação do fenômeno originário do Bronx, manchete nos jornais desde o início da 

década de 1970. No entanto, ao contrário dos baianos, nomes já consagrados 

da MPB que emprestaram seu prestígio ao reconhecimento das novas expres-

sões carnavalescas, foi a aproximação de Basquiat com o grafite que o eleva-

ria ao estrelato mundial nos anos 1980, sendo uma figura-chave na legitimação, 

mas também na cooptação do fenômeno. Assim, entendemos que sua carreira 

meteórica, estabelecida em um momento caracterizado pela “volta à pintura” 

e pela constituição de um mercado de arte cada vez mais ávido por “produtos” 

facilmente vendáveis (FOSTER, 2000, apud COUTO, 2011), pode ilustrar não só 

como o grafite se aproximou da alta cultura, mas também como se consolidou 
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comercialmente a partir de relações mercantis e empresariais, expondo várias 

ambiguidades nesse processo.

 Embora com formação superior em artes plásitcas, Basquiat iniciou sua 

carreira como grafiteiro, sob o pseudônimo de SAMO, uma tag deixada por ele, 

juntamente com declarações misteriosas e espirituosas, nos muros e paredes do 

SoHo e East Village, em Nova York, entre 1977 e 1979. SAMO teria nascido, se-

gundo o amigo de escola e parceiro de grafite Al Diaz, da abreviatura corrompida 

de “SAMe Old shit”, bradada por um Jean-Michel inebriado de maconha dos tem-

pos escolares, e ganharia destaque após a publicação pelo SoHo News de alguns 

grafites realizados sob a autoria do pseudônimo na região da baixa Manhattan. 

Atacando a sociedade materialista e contestando a forma como esta expressava 

seus valores e ideais, sob o pseudônimo, o jovem grafiteiro fazia críticas dirigidas 

ao emergente estilo de vida yuppie daqueles anos, que, no entanto, seria justa-

mente o público que mais tarde procuraria sedento por suas obras.

 A “morte” do grafiteiro SAMO e sua ressureição como o artista Basquiat, 

o primeiro e único negro a alcançar reconhecimento entre os grandes pintores 

mundiais,  se daria  em um período em que as experiências das neovanguardas 

das décadas de 1960 e 1970, que procuraram tensionar os limites da moldura e 

estabelecer críticas ao chamado “Cubo Branco”, não somente ao espaço expositi-

vo, mas de modo mais amplo, à totalidade do circuito da arte, foram se exaurindo 

dando lugar a instauração de um predatório mercado que converteria a arte em 

um objeto de investimento, tal como ações na Bolsa. Nos Estados Unidos, parti-

cularmente em Nova York, o novo centro da arte mundial da época,

Os poderosos da sociedade americana já não se satisfaziam com a sua tra-
dição de distintos patrocinadores de museus (...) Consideravam cada vez 
mais que era sua obrigação procurar, nos fins-de-semana, galerias de arte 
que estivessem na moda para assistirem a inaugurações ou para visitarem 
os artistas em seus estúdios. A arte tornou-se uma parte essencial do estilo 
de vida. Incentivados pelo receio de não estarem em cima dos aconteci-
mentos, os colecionadores compravam tudo o que fosse o ‘último grito da 
moda’ (...) Quando antes o principal motivo era ter as melhores obras nos 
museus, agora o objetivo era vender, vender, vender indiscriminadamente 
(EMMERLING, 2011, p.8).

 Foi na emergência desse lucrativo mercado de arte que, em 1978, Jean-

-Michel fugiu de casa e passou a hospedar-se na casa de alguns conhecidos, al-

guns deles ligados à cena artística underground nova-iorquina. Na época ganhava 

algum dinheiro vendendo postais com colagens e camisetas pintadas. Desfilando 

um penteado moicano loiro, tornou-se uma figura peculiar e bastante conhecida 
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nos clubes noturnos da cidade, sendo, ao final daquele ano, convidado pela pu-

blicação no Village Voice, de Norman Mailer, juntamente com o amigo Al Diaz, 

para uma entrevista na qual revelaram serem os criadores de SAMO.

 A partir de 1979, Jean-Michel passou a ser cada vez mais cortejado por 

artistas e agentes de arte, pavimentando uma via que o levaria às galerias de 

arte dominadas por brancos do SoHo e East Village, fato que despertaria a ira de 

Al Diaz, acusando-o de vender o movimento grafite às mesmas instituições que 

antes insultava. Assim, Jean-Michel afastou-se do antigo amigo e retirou-se defi-

nitivamente do grafite das ruas. Para Emmerling (2011, p.12),

Sua falta de interesse pela pintura com spray revela sua admirável percep-
ção dos mecanismos da cena artística: primeiro seguindo a onda do movi-
mento grafite, depois distanciando-se dele quando o interesse do público 
acalmou e quando outras estratégias se mostraram mais eficazes.

 O adeus às ruas e o desentendimento com o velho amigo de escola foram 

marcados nos muros do SoHo pela última mensagem “SAMO is dead” [SAMO 

morreu]. Entretanto, foi ainda com o antigo pseudônimo que em 1980 Jean-Mi-

chel entraria definitivamente para o mundo da arte como parte da exposição co-

letiva “Times Square Show”, promovida pelo músico e curador Diego Cortez, que 

se tornaria o primeiro agente do promissor jovem que, a partir de então, seria 

conhecido por seu sobrenome Basquiat. Ainda em 1980, Basquiat seria convida-

do para protagonizar o documentário “Downtown 81”15, filme produzido pelo de-

signer de moda Maripol, mas só lançado no ano de 2000. Na sequência de “Times 

Square Show”, Cortez organizou a “New York/New Wave” em 1981, que mostrava 

a interligação entre a cena artística e musical nova-iorquina. A exposição contou 

15Acompanhando as 
andanças de Basquiat 
por Nova York, é 
interessante observar 
como o documentário 
registra a proximidade 
entre o Hip Hop e o Punk 
que estavam emergindo 
na época na cidade. O 
artista se relacionava 
intensamente com as 
duas cenas.

Fig.3.13: Jean-Michel 
Basquiat: figura-chave na 
legitimação e cooptação 
do grafite.
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com a presença de membros de bandas em ascensão como os Blondie, Suici-

de e Talking Heads, e com diversos grafiteiros, agora adulados pela arte erudita, 

como LEE Quinones, FUTURA 2000 e DAZE. Em sua segunda exposição, o artista 

possuiu maior espaço para seus trabalhos que surpreenderam a crítica por sua 

altivez e escassez gráfica, caracterizando-se pela presença de sinais abreviados 

infantis que abordavam a vida cotidiana e também pela presença de nomes que 

homenageavam seus ídolos afro-americanos do esporte e música.

 Os contatos realizados durante a “New York/New Wave” renderam a Bas-

quiat o convite para sua primeira exposição individual, realizada em Modena, 

Itália, seguida de exposições conjuntas como a “Beyond Words: Graffiti-Rooted-

-Inspired -Works”, além de um convite para a instalação de seu estúdio em uma 

galeria nova-iorquina e a publicação de um artigo sobre sua obra, intitulado “The 

Radiant Child”, na revista especializada em arte contemporânea Artforum, que 

mostrou-se um incentivo decisivo à sua carreira. Em 1982, Basquiat realizou sua 

primeira exposição individual nos Estados Unidos, em Nova York, e logo depois 

em Los Angeles, Kassel, Zurique e Roterdã, alcançando fama mundial.

 Levando o graffiti writing das ruas para o “Cubo Branco”, Basquiat en-

tão ajudaria a transformá-lo em uma das mais lucrativas linguagens artísticas do 

emergente mercado de arte da década de 1980. Vale lembrar que enquanto o 

grafite tornava-se moda nas galerias, no Bronx ele passava por ações repressivas 

após a explosão inicial, cujo ápice havia sido a apropriação do metrô. Podemos 

dizer que sua inserção no circuito artístico, somada à repressão de suas camadas 

mais subversivas, preparou sua formatação enquanto mercadoria (como discu-

timos no Capítulo 2), e a cooptação pela indústria cultural que o comercializaria 

como a “ambiência” do Hip Hop. Assim, as relações sociais estabelecidas em es-

paços de vizinhança, através das quais o grafite e o Hip Hop puderam emergir, 

foram dando cada vez mais lugar a relações institucionais, empresariais e comer-

ciais, nessa fase de desterritorialização. 

 Um exemplo recente de uma relação grafite-empresa, foi uma inusitada 

campanha publicitária que utilizou uma edificação grafitada como meio de pro-

paganda. Na campanha, ocorrida em março de 2017, um dos últimos casarões 

remanescentes do século XIX localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, ama-

nheceu misteriosamente grafitado. Após o fato ser amplamente noticiado pela 

imprensa, especialmente nas mídias digitais, anunciou-se que a intervenção fazia 

parte de uma campanha da empresa Nike, chamada “Pira no meu Air”. O grafite 

executado, geométrico e colorido, que tomava toda a fachada edificação, havia 

sido realizado pelo grafiteiro brasileiro Arlin, famoso por atuar nas ruas da capital 
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paulista e em Detroit, nos Estados Unidos, desde os anos 1990.

 A compreensão desta associação, comum atualmente, aproximando o 

grafite e o Hip Hop de empresas de moda esportiva, é importante por ter forjado 

o estilo visual do movimento, estabelecendo-se paralelamente às suas aproxi-

mações com o circuito de arte. Sua origem relaciona-se diretamente à música, 

especificamente à ascensão, nos anos 1980, do grupo de rap Run-D.M.C., consi-

derado um dos mais influentes do Hip Hop de todos os tempos. Como vimos an-

teriormente, os pioneiros do movimento não conseguiram gravar discos durante 

a década de 1970, pois jamais tiveram acesso à indústria fonográfica na época. 

Grandmaster Flash, apenas conseguiria lançar seu primeiro álbum, considerado 

o primeiro disco de rap de todos os tempos, em 1982, e Afrika Bambaataa, so-

mente em 1986, atingindo o topo das paradas de black music. Entretanto, foi 

o Run-D.M.C., grupo formado no bairro do Queens, em Nova York, pelo trio de 

amigos de escola Jason Mizell, Joseph Simons e Darryl McDaniels, que tornaria 

o Hip Hop um fenômeno cultural de massa, com o lançamento de seu terceiro 

álbum “Raising Hell” (1986). Aclamado pela crítica, que até então ignorava o rap, 

e pelo público, não mais apenas formado por afro-americanos16, “Raising Hell” é 

celebrado como um marco para a indústria fonográfica, confirmando a viabilida-

de comercial do novo gênero musical. 

 Além de sedimentar o acesso às gravadoras pelo rap, o álbum do Run-

D.M.C. estabeleceria uma parceira até então inédita entre um grupo musical e a 

indústria da moda, união que alteraria a representação que se tinha do Hip Hop 

até então, firmando-o definitivamente como uma nova cultura jovem de alcance 

mundial. A faixa “My Adidas”, hit de “Raising Hell”, rap que descreve as andanças 

do trio por bairros de Nova York e seus shows, focando em uma imagem cultuada 

de seus tênis, foi a grande responsável por essa mudança. 

 Conforme McDaniels (2011), durante a turnê do álbum, o grupo começou 

a observar cada vez mais a presença de jovens trajados com roupas e tênis da 

empresa de material esportivo Adidas: 

Estávamos passando por Detroit, através de Boston, através de Chicago, 
através de LA, através da Virgínia. Em cada cidade na qual fomos na turnê 
de “Raising Hell”, observamos [que] todos estavam usando trajes Adidas da 
cabeça aos pés (McDANIELS, 2011, apud MALLERY-PRATT, 2014).

 A repercursão na imprensa do fato chamaria a atenção da empresa, que 

enviaria um de seus altos executivos para assitir a um show do Run-D.M.C., reali-

zado no Madison Square Garden, em Nova York. Durante a apresentação de “My 

16A nova versão de Run-
D.M.C. para a música 
“Walk This Way”, da 
banda de hard rock 
Aerosmith, que uniu 
de modo inédito o rap 
ao rock, está presente 
neste álbum. Segundo a 
crítica especializada, esta 
nova versão foi a grande 
responsável pela maior 
abrangência de público de 
“Raising Hell”.
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Adidas”, o executivo se impressionaria com a visão de dezenas de milhares de fãs 

levantando seus tênis no ar, respondendo ao chamado do grupo no palco. Obser-

vando o enorme potencial comercial a ser explorado junto àqueles jovens por in-

termédio do Hip Hop, o executivo indicaria à empresa a firmação de um contrato 

entre a Adidas e o Run-D.M.C., algo inédito até então, que ocorreria alguns dias 

depois do show, na sede norte-americana da empresa, em Nova York, no valor de 

1 milhão de dólares. Segundo o executivo, “Eu dei um milhão de dólares a eles, 

mas eles geraram mais de 100 millhões de dólares nos quatro anos seguintes” 

(ANASTACIO, 1986, apud SMIT, 2007, p.61). Vinculando massivamente  na mídia a 

imagem do grupo à marca, as vendas do tênis, modelo Superstar, e dos agasalhos 

que usavam bateram recordes de vendas. 

O acordo aconteceu em uma época em que a moda que transitava nas ruas 
era cada vez mais influenciada pela música e pela mídia. Para a Adidas, os 
vários pares de Superstars que preenchiam a tela da MTV por quase 20 se-
gundos no clipe de “Walk this way” – feito em colaboração com os autores 
da música, o Aerosmith, em 1986 – eram uma propaganda extraordinária 
(SMIT, 2007, p.62).

 Esta relação comercial estabelecida entre o Hip Hop e a indústria da moda, 

formatou o visual final do fenômeno, que não mais lembraria as roupas utilizadas 

pelos pioneiros DJs em suas apresentações pelo Bronx, como as jaquetas de cou-

ro dos membros do Grandmaster Flash & Furious Five, ou os trajes afrofuturistas 

de Afrika Bambaataa. A relação Adidas-Run-D.M.C. firmaria as roupas cotidianas 

Fig.3.14: O grupo de rap 
Run-D.M.C, ostentando 

seus tênis e agasalhos 
Adidas, em Paris, em 

1987: o Hip Hop havia 
se tornado uma cultura 

jovem mundial.
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dos garotos afro-americanos, comumente vistas nas ruas – seus agasalhos espor-

tivos, bonés e tênis – como a moda dominante no Hip Hop. No entanto, se esse 

visual, que nos anos 1970 surgiu de maneira espontânea, como uma espécie de 

bricolagem/colagem, nos anos 1980 já fixaria-se como uma mercadoria, a partir 

de um contrato milionário17.

 No âmbito do carnaval baiano, também ocorreu o estabelecimento de re-

lações comerciais e institucionais que substituíram antigas relações baseadas em 

sociabilidades locais. Loyola e Miguez (1996 apud MOURA, 2001) descrevem essa 

desterritorialização como o distanciamento progressivo de indivíduos de agre-

miações carnavalescas das redes primárias das quais se originaram, inserindo-se 

em redes da iniciativa privada e de empreendimentos que se responsabilizam 

pela montagem do carnaval de Salvador, em aliança tácita com o Governo Esta-

dual, através de sua Secretaria de Turismo. 

 O início desse processo foi a legitimação das novas expressões do car-

naval baiano por artistas, como a relação entre Gilberto Gil e os blocos afro nos 

anos 1970, abordada anteriormente. Entretanto, na década de 1990, relações co-

merciais e institucionais seriam potencializadas, no momento em que os blocos 

afro agilmente se reconfiguraram organizacionalmente como ONGs e “holdings 

culturais”, e, estrategicamente, passaram a chamar também atenções de reno-

mados artistas internacionais, favorecendo acessos até então inimagináveis ao 

mercado mundial da música.

 No Capítulo 2, vimos que as formas carnavalescas baianas se popularizam 

com os primeiros acessos aos meios de comunicação de massa, primeiramente 

através da indústria fonográfica e em seguida via TV, nos anos 1980. Foi nesse 

cenário que o bloco afro Olodum conseguiria gravar seu primeiro disco “Egito 

Madagascar”, lançado em 1987 pela gravadora nacional Continental. Embora 

de sucesso restrito fora da Bahia, inesperadamente, através de um produtor, o 

LP chegaria às mãos de Paul Simon, um dos maiores ícones do folk rock inter-

nacional. A percussão forte de matrizes africanas presentes no álbum, mas já 

com aculturações latinas, despertaria grande fascínio no artista norte-americano, 

que convidaria o bloco para acompanhá-lo em uma música. Assim, em 1990, no 

álbum “The Rhythm of the Saints”, Paul Simon lançaria a canção “The Obvious 

Child” com a participação do grupo de percussão do Olodum, cujo clipe seria ro-

dado nas ruas do Pelourinho. Indicado ao prêmio Grammy, o disco obteve grande 

sucesso, tornando o bloco afro conhecido internacionalmente. 

 O êxito com Paul Simon, faria com que o Olodum fosse convidado para 

17Após o contrato com 
o grupo Run-D.M.C. 
foi possível também 
lançar uma série de 
produtos licenciados, 
transformando o próprio 
trio em uma espécie de 
submarca da empresa. 
Por outro lado, a Adidas, 
marca originalmente 
do ramo de material 
esportivo, ficaria também 
muito associada à cultura 
jovem urbana, da qual 
o Hip Hop tornou-se o 
maior representante. A 
campanha mundial da 
Adidas de 2010, transmite 
muito bem essa imagem, 
alterando cenas urbanas 
e festas, com a presença 
de celebridades do 
mundo do esporte e da 
música, patrocinados 
pela empresa (entre eles 
Darryl McDaniels, do Run-
D.M.C.), acompanhadas 
de uma trilha sonora 
composta por um funk da 
década de 1970 remixado 
(“Why Can´t There Be 
Love”, de Dee Edwards), 
como apresentavam 
os pioneiros DJs nas 
block parties do Bronx. 
Disponível em: <https://
www.youtube.com/
watch?v=T5g0xJelxdQ>. 
Acesso em: 16.set.2017.
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realizar turnês pela Europa, Japão, América do Sul e Estados Unidos. Com a po-

pularização mundial, o jamaicano Jimmy Cliff, um dos grandes nomes do Reggae, 

convidaria novamente o Olodum para uma parceria, cujo resultado seria a mú-

sica “Samba Reggae”, do álbum “Breakout”(1992). Na sequência, o bloco afro 

gravaria também com Caetano Veloso e Gilberto Gil a faixa “Rap popconcreto”, 

em “Tropicália 2” (1993). Logo depois, se apresentaria na abertura da Copa do 

Mundo de Futebol, nos Estados Unidos, um dos eventos esportivos mais assisti-

dos do planeta. 

 A grande exposição midiática internacional, favoreceu um maior reconhe-

cimento no mercado nacional, posicionando os discos solo do Olodum, agora 

realizados pela gravadora multinacional Warner, como os mais vendidos do Bra-

sil. O sucesso interno renderia então um convite do Governo Federal para que o 

Olodum se tornasse o “garoto-propaganda” de uma campanha publicitária dos 

Correios, veiculada na TV. Na propaganda, o bloco apresentava-se executando o 

Hino Nacional Brasileiro, enquanto eram mostradas cenas dos quatro cantos do 

país18. 

 A relação institucional com o Governo Federal, todavia, seria logo ofusca-

da pela conexão mais surpreendente estabelecida pelo Olodum (Moura, 2001): o 

convite para uma gravação com Michael Jackson. O resultado do encontro entre 

o aclamado “Rei do Pop” e o bloco afro baiano, foi a polêmica “They Don´t Care 

About Us” [Eles não ligam pra gente], faixa do álbum “HIstory” (1995), cuja letra 

fala sobre miséria e pobreza, fazendo um apelo em relação aos menos favoreci-

dos. Obtendo grande sucesso, especialmente na Europa, o clipe da música seria 

gravado em 1996 no Pelourinho, em Salvador, e na favela do Morro Dona Marta, 

no Rio de Janeiro, com direção de Spike Lee19. 

19Spike Lee é um cineasta 
afro-americano, famoso 
por seu ativismo contra 
a segregação racial nos 

Estados Unidos. Em 
1989, dirigiu “Faça a 

coisa certa”, considerado 
um divisor de águas no 

cinema negro norte-
americano. O filme 

retrata como pequenos 
atritos e diferenças, têm 

o poder de explodir a 
tensão racial nos Estados 

Unidos. 

18Disponível em: <https://
www.youtube.com/

watch?v=eLWem02jTKc>. 
Acesso em: 18.set.2017.

Fig.3.15: O encontro do 
Olodum com Michael 

Jackson em 1996: o bloco 
afro ganha o mundo.
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 A gravação com Michael Jackson, o maior astro pop do mundo, seria o 

ápice da trajetória do Olodum, que se transformaria em uma marca de sucesso, 

organizando diversas ações para o mercado da cultura em Salvador, com espe-

cial apelo a heranças afro-brasileiras, ao mesmo tempo em que invocava para si 

a imagem internacional de embaixador de uma suposta “música genuinamente 

brasileira”. 

 Paralelamente aos êxitos internacionais do Olodum, internamente, no 

país, outra vertente da música baiana, em estreito contato com a indústria fono-

gráfica, traçava um caminho em direção a uma hegemonia cultural poucas vezes 

vista, tornando-se a mais lucrativa expressão musical da indústria do entreteni-

mento no Brasil em meados da década 1990. 

  Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), 

dos vinte primeiros artistas e conjuntos musicais recordistas de vendas no país 

em todos os tempos, três são grupos baianos dos anos 1990, que desenvolveram 

sua linguagem musical tendo como referências o som dos trios elétricos e a esté-

tica dos blocos carnavalescos dos anos 1970, mesclados à música pop dos anos 

1980, mas deixando em segundo plano o virtuosismo da guitarra baiana (a forma 

“acabada” do pau-elétrico) e o ativismo típico dos índios e dos afro. 

 Apelidado pejorativamente de “axé music”, nome que acabaria sendo 

adotado e capitalizado pela mídia, o novo estilo musical assumiu-se como um 

verdadeiro fenômeno de massas, de maciça exposição nacional, influenciando 

até mesmo o Olodum. Coincidindo com a popularização do CD em substituição 

ao LP, o “axé” teria o carnaval de Salvador como sua maior vitrine de lançamen-

tos, com hits sempre acompanhados por coreografias, que se espalhavam como 

febre, especialmente junto ao público infanto-juvenil. As premières carnavales-

cas ocorriam nos chamados “blocos de trio”, o ápice do modelo de empresaria-

mento da folia, que uniu a Secretaria de Turismo, a iniciativa privada e a indústria 

cultural, e fixou o novo padrão do carnaval: desfiles contidos por cordões, apenas 

acessível por pagantes vestindo abadás; tendo o grupo ou a estrela da “axé mu-

sic” como a atração principal, em detrimento do “modelo trio elétrico”, que até 

os anos 1970 era o objeto central na folia. 

 Desse modo, de “massas elétricas” (majoritariamente formada por ne-

gros e mestiços), o carnaval de Salvador transformaria-se em uma folia com uma 

enorme presença turistas (brancos) em seus “circuitos” principais  (como o Barra-

-Ondina), que obteria lucros a partir da exploração econômica das ruas e ave-

nidas da cidade. A situação tornaria-se tão impactante que em 2006, em uma 
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entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo, Gilberto Gil, então Ministro 

da Cultura, concordou com declarações polêmicas surgidas naquele ano sobre a 

existência de uma verdadeiro apartheid no carnaval baiano, sendo o cordão do 

trio a fronteira dessa divisão social e racial. 

 Se no Brasil, o fenômeno baiano adquiriu esta maciça dominância cul-

tural, movimentando um enorme volume de negócios, seja no “centro da folia” 

(Salvador), ou na rede (de mídia) formada ao seu redor, o Hip Hop, que ingressou 

na mesma época nesse processo de desterritorialização, tornou-se o mais lucra-

tivo fenômeno cultural de todos os tempos (Forbes, 2016).

 Segundo Charnas (2010), anterior mesmo à block party de Kool Herc, 

reconhecida como o nascimento oficial do movimento nova-iorquino, em 1971 

ocorreria a primeira “transação comercial” envolvendo o Hip Hop. Ela ocorreu 

no bar Lou’s Places, no South Bronx, com Anthony Holloway, um garoto acostu-

mado a animar as festas familiares de sua mãe, quando assumia o toca-discos e 

fazia rimas entre as músicas, tentando imitar a locução de DJ Black, um radialista 

popular da rádio AM de soul Harlem’s WWRL. Lembremos que falar sobre as 

músicas era também uma tradição dos Sound Systems jamaicanos, levado aos Es-

tados Unidos por Kool Herc. Todavia, Holloway além de introduzir rimas, também 

incorporou a característica “canto e resposta”, típica de celebrações gospel e de 

tradicionais spirituals20. Foi esse estilo incorporado à sua discotecagem que levou 

para animar o som ambiente do Lou’s Places. Fazendo sucesso entre a clientela 

local, por esse trabalho recebeu 15 dólares, tornando-se então conhecido como 

DJ Hollywood (CHARNAS, 2010). 

 Passadas quatro décadas do primeiro pagamento por um “rapping DJ”, 

no topo da lista das celebridades mais ricas do mundo, segundo a revista de ne-

gócios Forbes, que incluem atores, esportistas e cantores, está o rapper Sean 

“Diddy” Combs, que em 2016 ganhou 130 milhões de dólares, acumulando uma 

fortuna total de 820 milhões de dólares. De acordo com a revista, a maior parte 

de seus ganhos no último ano veio de contratos com a vodca Ciroc, com água 

alcalina Aquahydrate, com a Tequila DeLeon, e por apresentações no canal de 

TV à cabo Revolt. Além de estabelecer relações comerciais com grandes marcas 

mundiais, como fez de modo pioneiro o grupo Run-D.M.C. nos anos 1980, Diddy 

também tornou-se proprietário de um conglomerado de empresas, formado por 

uma produtora de filmes, por uma cadeia de restaurantes, pela gravadora Bad 

Boy Records, voltada para o Hip Hop, e pela grife exclusiva Sean John. 

 O grafite, inserido no Hip Hop por Afrika Bambaataa como um de seus 

20Spirituals é um estilo 
musical derivado de 
canções de trabalho 

que eram entoadas por 
escravos negros, durante 
a colheita de algodão no 

sul dos Estados Unidos no 
período colonial. 
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elementos estruturantes, e posteriomente impulsionado como a “ambiência” do 

movimento pela indústria cultural, também passaria por um grande processo de 

mercantilização. A relação com a alta cultura e a “aliança” com o mercado de arte 

da década de 1980, favoreceriam a cooptação de ex-grafiteiros, a entrada em cena 

de novos artistas e aclimatações regionais do fenômeno (a reterritorialização), 

multiplicando suas linguagens no que ficaria conhecido como “street art”21. LEE 

Quinones, por exemplo, um dos precursores das intervenções no metrô nova-

iorquino, divulgado pelas fotografias de Martha Cooper, foi um dos primeiros 

grafiteiros a passar das ruas para as telas, realizando exposição de seus trabalhos 

em galerias. Atualmente suas obras fazem parte de coleções permanentes em 

museus de Nova York, Holanda e Alemanha. 

 Paralelamente às exposições em galerias, diversas intervenções no 

espaço público passaram a ser patrocinadas por instituições e empresas, como o 

painel “Etnias”, do artista paulistano Eduardo Kobra, considerado o maior grafite 

do mundo pelo Guinness Book. Realizado na parede de um antigo armazém 

portuário de 17 metros de altura por 180 metros de comprimento, localizado no 

Boulevard Olímpico do Rio de Janeiro, foi encomendado pelo Comitê Olímpico 

Internacional, pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pela Prefeitura do Rio, para 

celebrar as Olimpíadas de 2016. Essa grande valorização do grafite enquanto 

street art, favoreceu nos últimos anos a organização de eventos internacionais 

exclusivos, como o Opens Wall Baltimore, em Baltimore, Estados Unidos; Mural 

Festival, em Montreal, Canadá; Nuart Festival, em Stavanger, Noruega; Mural-

ist Festival, em Istambul, Turquia; Latido Americano, em Lima, Peru; Urban 

Forms Festival, em Lodz, Polônia; All City Canvas, na cidade do México; a Bienal 

Internacional do Grafite, em São Paulo; entre outros. 

21Atualmente a 
denominação “street 
art” passou a abarcar 
um amplo conjunto de 
manifestações artísticas 
desenvolvidas no espaço 
público.  Além do grafite 
e do estêncil, comumente 
refere-se também a 
stickers, cartazes lambe-
lambe, intervenções, 
instalações, e até flash 
mobs.

Fig.3.16: Grafite como 
“street art”: “Etnias”, 
realizado pelo artista 
Kobra, no Boulevard 
Olímpico do Rio de 
Janeiro (2016).
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 Entretanto, o outro lado desse amplo movimento de recepção e valoriza-

ção, foi o surgimento de práticas extremas de remoção de intervenções realiza-

dos no espaço público, através de processos, alguns deles complexos, de extra-

ção do suporte físico onde foram executadas, geralmente um muro ou parede, e 

seu acondicionamento em formato de tela, para ser exposta em eventos como os 

citados acima, ou em leilões de arte. Esta remoção e comercialização, realizadas 

geralmente sem o consentimento do autor, anularia o caráter público do grafite 

realizado nas ruas, o contexto em que foi realizado, assim como sua característica 

de arte efêmera. 

 Uma das produções que mais têm sido alvo dessas práticas polêmicas são 

os grafites de Banksy, o artista de rua de identidade incerta, que realiza interven-

ções públicas com a técnica do estêncil, caracterizadas por ácidos comentários 

sociais e políticos sobre o mundo contemporâneo. Desde o início dos anos 2000, 

seus trabalhos vem sendo extraídos do espaço urbano de diversas cidades, e or-

ganizados no formato de uma espécie de catálogo por negociantes de arte. Um 

dos episódios de maior repercussão desse processo se de seu em 2012, na maior 

feira de arte do mundo, a CONTEXT Art Miami, que comercializou sem a per-

missão de Banksy quatro de suas obras extraídas das ruas para colecionadores 

e galerias de arte. Foram elas: “Kissing Cops”, realizada em 2005, em Brighton, 

Fig.3.17: “Wet Dog” 
de Banksy,  realizada  

originalmente na 
Palestina, acondicionada 

em formato de tela,  para 
ser comecializada na feira 

CONTEXT Art Miami. 
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Inglaterra; “Out of Bed Rat”, realizada em 2006, em Los Angeles;  “Wet Dog”, re-

alizada em 2007, na Palestina; e “Stop and Search”, também realizada em 2007, 

na Palestina.

 Basquiat também foi outro artista alvo de tais práticas recentemente. Em-

bora seus grafites, sob a alcunha de SAMO, tenham desaparecido há décadas das 

ruas de Nova York, pinturas realizadas nas paredes do apartamento que utilizou 

como atelier durante os anos 1980, foram extraídas e expostas em uma mostra 

no Museu de Arte Contemporânea de Denver em 2017. No mesmo ano, uma tela 

de Basquiat retratando uma cabeça negra, sem título, tornou-se a obra mais cara 

de um artista norte-americano arrematada em um leilão e a sexta mais valiosa de 

todos os tempos, atingindo o valor de 110,5 milhões de dólares. 

 Este episódio pode ser visto como o ápice do processo de mercantilização 

de manifestações anteriormente “marginais”, de indivíduos à procura de “voz”, 

iniciado com os primeiros olhares da alta cultura para fenômenos emergidos nos 

anos 1970 (aqui representados pelo movimento Hip Hop e expressões do carna-

val baiano), reconhecendo (com um olhar um tanto “romantizado”) a inovação 

que representavam no meio artístico e cultural da época, mas que por lado outro 

abriram possibilidades de cooptações pela indústria cultural. Desterritorializa-

dos,  foram formatados como produtos voltados a lucrativos nichos de mercado. 

 A seguir, discutiremos a emergência de sociabilidades “glocais” na reterri-

torialização dessas manifestações, momento em que são aclimatizadas e adapta-

das em outros contextos, gerando uma enorme variedade de formas de expres-

são derivadas de suas “matrizes originais”, algumas delas procurado se distanciar 

da intensa mercantilização, mas que, ao final, acabam apresentando-se como 

uma nova fase desse mesmo processo.

3.4  A multiplicidade de relações

  Seja no caso baiano ou no caso nova-iorquino, espaços de sociabilidades 

que denominamos de “glocais”, podem ser entendido como parte do processo de 

reterritorialização desses fenômenos culturais, quando são adaptados e readap-

tados por outros grupos, em novas realidades, dando origem a variações de seus 

objetos originais. Em princípio, parte dessas novas sociabilidades procuram, em 

reconexões a especificidades locais (no entanto já influências por uma atração 

global), possibilidades de atuação supostamente mais próximas à essência das 

manifestações da década de 1970 (aquelas emergidas no Bronx e nos bairros pe-
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riféricos de Salvador), oferecendo alternativas ao empresariamento presente na 

desterritorialização, que as converteram em valiosas mercadorias de espetacular 

apelo midiático. Todavia, a diversificação das formas produzidas nesses novos 

espaços de sociabilidade (como coletivos artísticos voltados ao grafite e Hip Hop 

e os novos blocos de carnaval de rua), acabam, ao final, atendendo a nichos de 

público cada vez mais especializados, alimentando, na maioria das vezes, a mes-

ma lógica de expansão dos fenômenos, na forma “mercadoria”, da qual queriam 

se distanciar.

 Em linhas gerais, um coletivo artístico, um desses novos espaços, pode ser 

descrito como uma associação, sem fins lucrativos, entre um grupo de pessoas 

que trabalha no entrecruzamento de ações de contestação e formas artísticas 

não convencionais. Segundo Mussi (2012), possuem uma relação de certo afas-

tamento, que não chega a se configurar como negação, ao circuito mercantil da 

arte contemporânea, e um desconforto quanto às estratégias institucionais de 

sedução mercantil. Sua produção geralmente consiste em práticas de interven-

ção em espaços públicos, combinando arte e ativismo, disseminadas por meios 

presenciais ou por redes virtuais de comunicação, esta última uma tendência 

cada vez mais dominante22. 

 O grafite, elevado ao status de “street art”, tornou-se uma das práticas 

mais recorrentes dos coletivos artísticos, que transformariam, adaptariam e di-

versificariam a linguagem dos pioneiros do Bronx, como fez Basquiat. No Brasil, 

o grupo paulistano “3Nós3”, citado no Capítulo 1, formado a partir do ambiente 

universitário da Universidade de São Paulo, no final dos anos 1970, pode ser to-

mado como um dos precursores de coletivos que recepcionaram o grafite fora de 

seu ambiente de origem, transformando sua estética. 

 Formado pelos graduados em artes plásticas Hudinilson Jr., Mario Ramiro 

e Rafael França, o “3Nós3” atuou entre 1979 e 1982, realizando no total 11 inter-

venções, ainda ligadas às proposições críticas das neovanguardas, baseando-se 

na exploração do espaço público, em um compromisso com a discussão política, 

posicionamento crítico e multimídia (FERREIRA, 2011). A primeira de suas inter-

venções denominou-se “Ensacamento”, que consistiu na cobertura, com sacos 

de lixo, das cabeças de 68 estátuas públicas da cidade de São Paulo, causando 

polêmica e grande repercussão na imprensa. Este foi o início do que o grupo 

denominou de “Interversões”, trocadilho com a palavra “intervenções”, nome 

utilizado para definir suas ações realizadas no espaço urbano, durante as madru-

gadas paulistanas, sempre dotadas de questionamento político e muitas vezes 

associadas ao vandalismo pela imprensa. 

22Em certo sentido, os 
coletivos aproximam-se 

da atuação de grupos 
da neovanguarda dos 

anos 1960 e 1970, que 
se rebelaram contra a 

mercantilização do objeto 
artístico tradicional. 
Dentre esses grupos 

destaca-se o Fluxus, para 
o qual todos nasciam 

artistas, a diferenciação 
ocorria na maneira como 

a pessoa desenvolvia 
essa habilidade depois, 

ao longo da vida. George 
Maciunas, um de seus 
fundadores, almejava 

antes de tudo uma arte 
feita de simplicidade, 
anti-intelectual, que 

desfizesse a distância 
entre artista e o não-
artista, uma arte em 

estrita conexão com a 
normalidade da vida 
e segundo princípios 

coletivos e finalidades 
visceralmente sociais, 

acessível e produzida por 
todos.
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 Foi procurando expandir as possibilidades dessas “Interversões”, que Hu-

dinilson Jr. aproximou-se do grafite, levando a linguagem aos demais integrantes 

do grupo, que passam a realizar inscrições de cunho poético pela cidade. É im-

portante ressaltar que essa era uma vertente do grafite que não possuía ainda 

referencias claras àquele realizado nos Estados Unidos. Produzido por indivíduos 

ligados ao campo das artes plásticas, dividiam-se em duas tendências. A primeira 

delas, produzida por nomes como Alex Vallauri, Maurício Villaça, Carlos Matuck 

e Celso Gitahy, caracterizava-se pela 

utilização de estêncil com produções experimentais e baseadas na repro-
dução rápida e em larga escala, e ao mesmo tempo, buscavam manter o 
diálogo com os graffitis-poesia da época; [já a] segunda utilizava imagens 
provenientes da indústria cultural, dos anúncios publicitários e, principal-
mente, da estética das histórias em quadrinho, utilizando linguagens mais 
próximas à pintura (FERREIRA, 2011, p.127).

 O maior representante dessa segunda tendência, foi outro grupo, que 

também pode ser descrito como um dos precursores dos coletivos de grafite, 

“TupiNãoDá”, formado por José Carratu, Jaime Prades e Rui Amaral, atuando de 

forma bem semelhante ao do “3Nós3”. A cena paulistana, formada por esses ar-

tistas e grupos, seria apelidada de “Moçada Alegre do Alto de Pinheiros”. 

 Se até o final dos anos 1970, ainda era possível detectar resquícios das 

proposições críticas das neovanguardas nesses primeiros coletivos artísticos, nas 

décadas seguintes, entrariam em cena novas discussões, muitas delas pautadas 

em políticas de gênero e de identidades, e que, muitas vezes, acabaram em “par-

cerias” com o Estado ou empresas.

 Na década de 1980, Keith Haring foi um dos primeiros artistas que levou 

ao grafite reflexões ligadas ao ativismo, em seu caso sobre a sexualidade. Com  

uma trajetória, em certo sentido, semelhante a de Basquiat, podendo também 

ser visto como uma figura chave na legitimação, mas também na cooptação do 

grafite pelo circuito artístico, Haring possuia formação acadêmica, sendo gradu-

ado em design gráfico pela Universidade de Pittsburgh. Em 1979, mudou-se para 

Nova York, para ingressar na School of Visual Arts, período em que teve seus 

primeiros contatos com as tags realizadas nas ruas e no sistema de transporte 

metropolitano da cidade. Interessando-se pela nova forma de expressão, ganhou 

notoriedade por seus desenhos realizados com giz nas estações de metrô, cha-

mando as atenções da cena artística nova-iorquina. 

 Haring levaria seus efêmeros desenhos em giz para telas, expondo seus 

trabalhos pela primeira vez no Club 57, galeria que reunia um novo círculo de 
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artistas de Nova York. Com representações de coloridas figuras humanas – co-

nhecidas como “bonequinhos radiantes” –, mas representadas em situações de 

“violência” pelo capitalismo, dogmas religiosos, racismo, drogas, ameaças bélicas 

e a Aids (uma nova e ameaçadora doença), suas obras alcançariam um imediato 

sucesso. No início dos anos 1980, seus trabalhos já estavam expostos nas Bie-

nais de Paris, São Paulo e no Museu Whitney, em Nova York. Paralelamente às 

exposições, Haring produziria uma série de murais no espaço urbano de grandes 

cidades mundiais, como em Sydney, Rio de Janeiro, Amsterdã, Tóquio e Berlim 

(nesta última no Muro). Com fama internacional, e um círculo de amizades que 

incluía Basquiat, Andy Warhol, o ex-grafiteiro FUTURA 2000, e celebridades como 

Madonna e Grace Jones, Keith Haring, abertamente homossexual, tornou-se um 

grande ativista da visibilidade gay e do sexo seguro, tratando cada vez mais expli-

citamente em suas obras temáticas ligadas à sexualidade.   

Ao contrário de muitos artistas homossexuais que há muito procuraram 
manter o caráter clandestino e invisível de sua sexualidade, em sua própria 
expressão artística, Keith Haring encontrou o meio de afirmar seu orgulho 
de ser gay através do caráter homo-erótico muito explícito de suas obras. A 
determinação de Keith Haring de incorporar plenamente a sua homossexu-
alidade como uma das facetas indissolúveis da sua arte - apesar da homo-
fobia e da opressão que muitos de seus predecessores sofreram ao longo 
da história - foi o componente que desencadeia um enorme movimento no 
qual os artistas já não reprimiam em expressar positivamente a sua homos-
sexualidade em sua arte (NOIRMONT, 2017).

Fig.3.18: Keith Haring 
intervindo no Muro de 

Berlim, em 1986.
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 Embora um militante do sexo seguro, Haring foi diagnosticado com o vírus 

HIV em 1988. No ano seguinte, o artista fundaria a Keith Haring Foundation, uma 

ONG cuja missão seria perpetuar seu legado artístico e filantrópico, através da 

preservação e circulação de suas obras de arte e arquivos, e fornecendo apoio 

financeiro para crianças afetadas pela Aids. Haring morreria em decorrência de 

complicações da doença em 1990, reconhecido como um dos mais criativos e 

valorizados artistas de sua geração. 

 Retornando à discussão sobre os coletivos artísticos, o precursor ativismo 

presente na produção de Keith Haring, atualmente pode ser encontrado (assu-

mindo outras formas) em muitos coletivos ligados ao grafite/Hip Hop. O coleti-

vo de mulheres “Rimas & Melodias”, da cidade de São Paulo,  ilustra bem, por 

exemplo, como o fenômeno vem sendo empregado na sustentação de discursos 

feministas (se recordarmos sua origem, como disputas entre gangues masculinas 

juvenis, é impossível se evitar a ironia).

 Formado em 2015 por Alt Niss, Drik Barbosa, Karol de Souza, Mayra Mald-

jian, Stefanie, Tássia Reis e Tatiana Bispo, o “Rimas & Melodias” produz um traba-

lho autoral, promovendo, segundo suas integrantes, 

um diálogo potente entre rap, r&b e neo soul, com a proposta de descons-
truir moldes e fortalecer a presença feminina, sobretudo a negra, no hip 
hop, na música, na sociedade (...) somando forças no levante das mulheres 
no hip hop que, apesar dos avanços, ainda é um movimento dominado por 
homens23. 

 Além do forte discurso feminista, também fica claro no trecho acima (dis-

ponibilizado na página do grupo no Facebook), que, a partir de um trânsito entre 

outras linguagens musicais (não apenas o rap), suas propostas ligam-se também 

a questões étnicas, demonstrando uma multiplicidade e justaposição de elemen-

tos, que levanta uma importante questão do processo atual de reterritorialização 

do Hip Hop (e também das formas carnavalescas): a “acumulação” de diversas de 

suas metamorfoses, surgidas no decorrer das últimas décadas, através do conta-

to com outros atores, instituições, etc., como abordaremos em detalhes na Con-

clusão desse trabalho. 

 Outro detalhe importante presente no coletivo feminino é a estretégia 

empregada para a divulgação de seu trabalho. Em retrospectiva, se no espaço lo-

cal da vizinhança, as fitas cassete foram o modo encontrado por pioneiros, como 

Grandmaster Flash, para divulgação de seus raps; que tomaram a forma de LPs e 

videoclipes da MTV, na desterritorialização do fenômeno, fazendo a fama mun-

dial de grupos como o Run-D.M.C.; atualmente, pelo espaço “glocal”, os coleti-

23Disponível em: <https://
www.facebook.com/pg/
projetorimasemelodias/
about/?ref=page_
internal>. Acesso em: 
25.set.2017.
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vos têm utilizado intensamente as redes sociais, que assumem, cada vez mais, 

a função de disseminação do Hip Hop (destacando nesse processo, que não se 

trata apenas de mutações da técnica de difusão, mas também da constituição de 

novos produtores e consumidorers que reinterpretam o que seriam as formas 

difundidas).

 No caso específico do “Rimas & Melodias”, sua divulgação iniciou-se com 

a produção de dez vídeos de uma apresentação para disponibilização em redes 

sociais, organizada como um “Social Events”24. Um dos vídeos, especificamente 

da música “Rima Sim”, conforme o grupo “um manifesto sobre ser mulher no rap, 

e na vida”, viralizaria nos meios digitais, com “mais de 1.000 compartilhamentos 

da publicação e mais de 2.000 curtidas, tudo isso em menos de 12 horas”. Após a 

repercussão positiva, o “Rimas & Melodias” passou a se apresentar em diversas 

casas noturnas, casas de shows e centros culturais. Em setembro de 2017, lançou 

seu primeiro álbum por uma gravadora independente, disponível em serviços de 

streaming de música e para download completo.

 Outro exemplo da multiplicidade presente em formas atuais ligadas ao 

Hip Hop, e do papel fundamental das redes sociais, foi a apresentação chamada 

“Rap das Minas”, ocorrida em janeiro de 2017, em uma pista de skate localizada 

no Santa Felícia, bairro popular de São Carlos, interior de São Paulo, conhecido 

como um dos tradicionais redutos do movimento na cidade. Organizada via Face-

book, o evento, que pudemos observar in loco, foi composto, segundo informa-

ções disponibilizadas por seus organizadores, 

por diversas oficinas (confecção de malabares e filtro dos sonhos; cons-
trução do instrumento aborígene Didgeridoo; confecção de turbante afro; 
auto-maquiagem interativa; e escrita poética); rodas de conversa (machis-
mo no rap e literatura marginal); sarau aberto; performances; rodas de 
breakdance; apresentações musicais de coletivos femininos de rap; e ainda 
uma feira de comida vegana25.

 De forma semelhante à descrição do coletivo “Rimas & Melodia”, além do 

ativismo feminista, o programa do evento expõe uma miscelânea ainda maior de 

propostas, tendo a linguagem do Hip Hop como amálgama. Segundo a chamada 

do evento: “Nosso evento é pra todas e todos e não combina com machismo, ra-

cismo e lgbtfobia. Qualquer problema procurem as minas da organização que es-

tarão identificadas com uma faixa no braço”. Assim, questões como homofobia, 

machismo e até veganismo estão presentes, somando-se ao ativismo contra o ra-

cismo, que, todavia, se distancia muito daquele defendido por Afrika Bambaataa 

na década de 1970, ou daquele na época da “recepção” do Hip Hop na cidade de 

25Disponível em: <https://
www.facebook.com/

events/239048663198275>. 
Acesso em: 26.set.2017.

24Os “Social Events” 
[Evento social] mais 

populares atualmente 
são aqueles promovidos 
através do Facebook. Na 
aplicação é possível aos 
membros da rede social 

deixarem os amigos saber 
sobre eventos futuros 

em sua comunidade 
e organizar encontros 

sociais. Os eventos 
requerem um nome de 
evento, rede, nome do 

host, tipo de evento, 
hora de início, local e 

uma lista de convidados 
convidados, e podem ser 

públicos ou privados.
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São Paulo nos anos 198026, tomado como o início dessa fase de reterritorializa-

ção. 

 Entendemos que entre os motivos dessa diferença, uma que nos parece 

fundamental, vem do fato de que a natureza dos atores envolvidos agora já não 

ser a mesma. A organização da apresentação “Rap das Minas”, por exemplo, foi 

realizada por alunos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), especial-

mente de cursos de Humanidades, chamando atenção para tendências de apro-

ximação do Hip Hop, além dos ativismos, do ambiente acadêmico e universitário, 

que vem absorvendo sua linguagem de modo muito diverso de suas expressões 

originais27. 

 Essa aproximação da universidade, geralmente procura celebrar o movi-

mento enquanto uma criativa e subversiva “cultura urbana” que traz novas possi-

bilidades de apropriação criativa e subversiva da cidade, por indivíduos até então 

sem “voz” (apoiando-se em visões forjadas ainda na década de 1970, como dis-

cutiremos na Conclusão deste trabalho). Assim, no “Rap das Minas”, a discussão 

da diversidade – sexual e de gênero – também foi fortemente acompanhada de 

discursos de ocupação de espaços públicos (no caso, uma pista de skate da cida-

de de São Carlos), e de estabelecimento de relações com os moradores locais, 

muito deles os “manos” frequentadores cotidianos da pista. 

 Todavia, analisando criticamente a apresentação, vimos que o evento não 

conseguiu em nenhum momento estabelecer este esperado diálogo com a vizi-

nhança local (seus “atores originais”) e realmente ocupar a área. Enquanto as ro-

das de rap e as oficinas, completamente distantes da realidade dos moradores do 

bairro do Santa Felícia, ocorriam na praça da pista de skate, foi possível observar 

que nenhum dos moradores se sentiu à vontade em participar, permanecendo às 

margens do local, com os universitários ao centro. 

Fig.3.19: O “Evento 
social” criado no 
Facebook, para divulgar o 
“Rap das Mina”.

26Os Racionais 
MC’s, amplamente 
reconhecidos como 
o maior grupo de rap 
nacional de todos 
os tempos, surgido 
da  reterritorialização 
paulistana do Hip Hop, 
produziu diversos raps 
sobre a discrimição que 
seus próprios sofreram 
pessoalmente. “Racista 
Otário”, do álbum 
“Holocausto Urbano” 
(1990) é um bom 
exemplo.

27Como a ação “Graffiti 
Digital”, realizada pelos 
grupos de Pesquisa 
Lagear, da UFMG, e 
Nomads, do IAU-USP, 
em parceria com os 
coletivos Casa Fora do 
Eixo e grafiteiros de Belo 
Horizonte e São Carlos, 
que através do emprego 
de interfaces digitais, 
simula a realização de 
grafites por usuários 
localizados remotamente, 
que são projetados em 
tempo real na fachada de 
edifícios. Disponível em: < 
http://www.nomads.usp.
br/territorios.hibridos/
acoes/espaco/graffiti>. 
Acesso em: 26.set.2017.
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 Desse modo, a vontade de reconexão com “sociabilidades locais”, como 

expressa na página do evento (“minas daqui e de outras quebradas que vêm 

mostrar sua mensagem em diferentes estilos de Rap”), simplesmente não ocor-

reu. O acontecimento do “Rap das Minas” no bairro de São Carlos, supostamente 

o lugar mais “autêntico” e propício a sua realização na cidade, e a indiferença 

gerada junto àqueles que não faziam parte do ambiente universitário instalado 

em um importante equipamento urbano daquela área, acabou deixando muito 

claro as  ambiguidades e as metamorfoses que o Hip Hop sofreu e vem sofrendo 

atualmente.

 Trazendo tais discussões às formas carnavalescas, o ressurgimento do car-

naval de rua entre as décadas de 2000 e 2010, também pode ser tomado como 

exemplos da reterritorialização dessas manifestações, que alimentam metamor-

foses e “acumulações” semelhantes às do Hip Hop.

 Em um movimento que vem se espalhando pelo Brasil, a cada ano tem-

-se assistido ao surgimento de blocos de rua em capitais e cidades do interior 

(vale ressaltar, com uma organização muito semelhante a dos coletivos). De mais 

variadas configurações e temas, em comum caracterizam-se pela ausência dos 

criticados cordões de isolamento, ou qualquer grade ou barreira que impeçam a 

livre circulação do público28, um modelo que procura escapar à lógica empresa-

rial que tomou conta da folia carnavalesca pelo país a partir dos anos 1980, cujo 

exemplo mais extremo são os blocos de trio de Salvador, como discutimos.

 Rio de Janeiro e depois São Paulo são as duas cidades onde a nova ten-

dência começou a firmar-se, influenciando demais cidades. No caso específico 

do Rio de Janeiro, pode-se dizer que os blocos de rua nunca desapareceram, em-

bora a hegemonia dos desfiles das escolas de samba tenha contribuído para um 

certo refluxo, especialmente com a inauguração do Sambódromo da Marquês 

de Sapucaí, em 198429, um equipamento urbano permanente voltado aos desfi-

les, implantado pelo governo estadual como uma forma de incentivo à indústria 

turística. Testemunha do carnaval carioca da década de 1970, DaMatta descreve 

assim a cena carnavalesca que tomava conta dos espaços públicos da cidade, 

anterior à expansão dos negócios ligados à folia: 

No carnaval de 1977, vi pessoas dormindo, urinando e fazendo amor nos 
bancos dos pequenos jardins do centro da cidade. Também vi pessoas com 
suas famílias acampadas em pleno centro. Olhavam despreocupadas a pas-
sagem dos grupos de foliões e dos blocos carnavalescos, sentadas em ca-
deiras de alumínio. Por perto tinham seu automóvel aberto, onde as crian-
ças dormiam. Ao lado, como num piquenique invertido, no meio do asfalto 
selvagem e devorador naquele momento transformado e domesticado, ti-

29Segundo Cavalcanti 
(2006), “Antes disso - 
desde os anos 1930 -, 

as escolas de samba 
desfilavam em muitos 
locais e vias do centro 
da cidade, como Praça 

Onze, Avenida Rio Branco, 
Avenida Presidente 

Vargas, entre outras”.

28Conforme Rolnik (2014), 
em 2014 a prefeitura 

de São Paulo lançou um 
decreto que oficialmente 

proíbe cordões nos blocos 
carnavalescos da cidade. 
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nham geladeiras de onde tiravam garrafas de água e cervejas invejavelmen-
te geladas (DAMATTA, p.114, 1997).

 Invocando a experiência caótica e excitante das “massas elétricas” baia-

nas, um dos blocos de rua que o autor via passar na época pelo centro do Rio era 

o Cordão da Bola Preta, o último remanescente dos blocos fundados no início do 

século XX, mas que na década de 1980, quando cariocas queriam mais era sair da 

cidade e os turistas desembarcavam apenas na Marques de Sapucaí, agonizava. 

 Já em São Paulo, jocosamente apelidada de “túmulo do samba” por Viní-

cius de Moraes, o carnaval dos blocos de rua podiam ser encontrados em “terri-

tórios negros” da cidade, como Barra Funda, Liberdade, Bexiga, Limão e Tucuruvi, 

com alguns arrastando foliões até o centro (ROLNIK, 2014). Todavia, após os anos 

1960 esse carnaval espontâneo enfraqueceu, sendo progressivamente substituí-

do pela organização de desfiles de escolas de samba, com o apoio da prefeitura, 

e por bailes em clubes da cidade.

 No entanto, de modo semelhante ao ocorrido no Rio de Janeiro, a inaugu-

ração do sambódromo paulistano, em 1991, no parque da Anhembi, representa-

ria o mais duro golpe no carnaval de rua em São Paulo.

A inauguração do sambódromo selou o divórcio definitivo do carnaval com 
a cidade. Este – assim como o Autódromo de Interlagos, onde escolas do 
Grupo II da UESP (União das Escolas de Samba Paulistanas) já foram obriga-
das a desfilar – não apenas delimita um único lugar, gradeado, mas também 
o confina nas margens da cidade (ROLNIK, 2014). 

 Na década de 1990, o litoral e o midiático carnaval de Salvador começa-

ram a atrair cada vez mais paulistanos, esvaziando também os bailes carnava-

lescos dos clubes e a própria cidade durante os dias de folia. Nessa época, era 

impossível não dar razão à Vinícius de Moraes. 

 No Rio de Janeiro, as primeiras reações à institucionalização e à extre-

ma comercialização do carnaval se deram ainda em meados dos anos 1980, com 

a criação de novos blocos (a primeira fase da reterritorialização do carnaval), 

fato que não ocorria desde a década de 1960. Um deles foi o “Simpatia É Quase 

Amor”, tido, ao lado do bloco “Suvaco de Cristo”, como o precursor da retomada 

do carnaval de rua carioca, que se intensificaria de fato nos anos 2000. A origem 

do “Simpatia” curiosamente se deu no contexto do processo de redemocratiza-

ção do Brasil, entre 1984 e 1985. Durante a campanha pelas “Diretas Já!”, alguns 

jovens de Ipanema criaram a “FlaDiretas”, uma torcida organizada do Flamengo 

que pedia a redemocratização do país. Comparecendo com instrumentos mu-
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sicais aos jogos do time no Macaranã, executando marchinhas com conteúdo 

político, a torcida ganharia a simpatia não só de flamenguistas, mas também de 

torcedores rivais. Entretanto, quando a Emenda Dante de Oliveira, que poderia 

trazer a volta de eleições diretas ao país, não foi aprovada pelo Congresso Nacio-

nal, os criadores da torcida resolveram aproveitar seus instrumentos fundando 

um bloco carnavalesco – o “Simpatia É Quase Amor” –, que desfilaria pela primei-

ra vez em 1985, contando com cerca de 300 pessoas.  

 Segundo estimativas, em 2015, na comemoração de seus 30 anos, o “Sim-

patia” arrastou 170 mil foliões às ruas do Rio, tornando-se um dos maiores blocos 

da cidade. Já o “Cordão da Bola Preta”, revitalizando-se após quase desaparecer 

na década de 1980, em 2012 teria levado 2,5 milhões de foliões às ruas, rivalizan-

do com o “Galo da Madrugada”, de Recife, Pernambuco, o título de maior bloco 

do mundo. 

 Em São Paulo, os números de foliões do carnaval de rua também passa-

ram a impressionar nos últimos anos. O bloco “Acadêmicos da Baixa Augusta”, 

fundado em 2009, levou 300 mil pessoas ao seu desfile em 2017, tornando-se o 

maior da capital paulista.

 Se o público presente nos blocos vem aumentando enormemente, o nú-

mero de agremiações também explodiu. Conforme dados da RioTur, órgão da 

Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, em 2005 desfilaram pela cidade 140 

blocos; em 2017 foram 471. Já em São Paulo, conforme a Secretaria de Cultura, 

em 2012, houve o desfile de apenas 20 blocos; em 2017 foram 381. 

 As razões para o renascimento dessa expressão carnavalesca, após um 

longo período de crise e esvaziamento, ainda não são muito claras. Entretanto, 

nos parece que o aumento de críticas à gentrificação e ao empresariamento do 

Fig.3.20: “Acadêmicos 
do Baixo Augusta”, 

um dos símbolos do 
“renascimento” do 

carnaval de rua em São 
Paulo, em seu desfile de 

2016.
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espaço público (presente em modelos de carnaval como o de Salvador), vindas 

de artistas e de meios acadêmicos, somadas ao esgotamento do apelo midiá-

tico e modelo comercial da festa baiana, que dominou a folia carnavalesca em 

todo o país a partir dos anos 1980, favoreceram o surgimento de sentimentos de 

recuperação de antigas tradições e de “democratização” do carnaval. O apareci-

mento dos primeiros blocos de rua “espontâneos” (ao menos em princípio), sem 

qualquer cordão de isolamento, ao som de marchinhas, antigas e novas, passou 

a ser saudado como uma forma de resistência à comercialização da festa e uma 

experiência de reapropriação do espaço público, um discurso que se molda per-

feitamente a esse modelo de folia, cujo o palco é a rua.

 Segundo Rolnik, o que mais se ouviu no carnaval de rua paulistano de 

2017, foram gritos de

“a cidade é nossa” – uma espécie de síntese das reivindicações de movi-
mentos socioculturais atuantes em São Paulo já há mais de uma década, 
que vão na direção da apropriação do espaço da cidade, especialmente os 
espaços públicos, por seus moradores (ROLNIK, 2017).

 Os gritos vinham principalmente do cortejo do “Acadêmicos da Baixa Au-

gusta”, o maior dos blocos paulistanos, com o tema “Primeiramente, a cidade é 

nossa!”, absorvendo e difundindo o discurso de reapropriação do espaço urbano 

entre seus foliões. 

 Nesse ponto, é importante colocar que, no início da reterritorialização 

do carnaval, questões relativas a ocupação da cidade, não pareciam claras ou 

presentes entre o grupo de amigos do “FlaDiretas”, os fundadores do bloco “Sim-

patia”, em 1985. Desse modo, entendemos que, assim como nos coletivos de 

grafite/Hip Hop, atualmente diversas pautas vêm sendo absorvidas pelos blocos 

de rua, algumas delas muitos similares as dos coletivos, como a própria discussão 

sobre a utilização do espaço público urbano, mas também ligadas ao feminis-

mo, à política, e a diversidade étnica e sexual, demonstrando também a enorme 

multiplicidade presente nesse novo carnaval. O bloco “Acadêmicos do Baixo Au-

gusta”, por exemplo, esteve presente em um grande evento pelas “Diretas Já”30, 

no Largo da Batata, em São Paulo, em 2017, assim como foi uma das principais 

atrações da Parada LGBT da cidade no mesmo ano, o que demonstra a tendência 

de um ativismo que já ultrapassa o carnaval. Para apoiar suas novas atividades, 

o bloco converteu-se em uma ONG, e anunciou a abertura da “Casa do Baixo 

Augusta”, segundo seus organizadores, um “projeto social que mistura ativismo, 

criatividade, cultura alternativa e carnaval (...) [que] abre as portas para promo-

ver o pensamento crítico e a celebração da diversidade”31.  

30De característica diversa 
do movimento de 1984, 
a reedição das “Diretas 
Já” de 2017, trata-se 
de um movimento pela 
renúncia do presidente 
Michel Temer, acusado 
de corrupção, e a 
convocação de novas 
eleições presidenciais. 

31Disponível em: <https://
www.facebook.com/
academicosdobaixoaugusta/>. 
Acesso em: 30.set.2017.
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 É importante ressaltar que a organização do carnaval e as demais ações 

do bloco, são fundamentalmente baseadas na Internet, especialmente nas redes 

sociais. Compreendemos que tal característica, presente em praticamente todos 

os novos blocos de rua, mais uma vez os aproximando dos coletivos32, ajuda a ex-

plicar boa parte deste fenômeno de ressurgimento e de vertiginosa proliferação 

dos últimos anos. Entre 2010 e 2016, o mesmo período de crescimento de muitas 

das novas agremiações que hoje dominam o carnaval de rua no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, o Facebook, a principal das redes sociais, saltou no Brasil de 8,8 mi-

lhões para 102 milhões de usuários ativos. Conde e Gouveia (2013), indicam que 

a potencialização da interação social decorrente da popularização dessas redes 

de comunicação digitais, no início da década de 2010, seria estrategicamente uti-

lizada por pequenos grupos, posicionados fora das atenções da mídia tradicional 

e do empresariamento maciço do carnaval surgido nos anos 1980, na criação de 

novos blocos carnavalescos.

 Vale frisar que no Rio de Janeiro, o movimento de retomada da folia de 

rua é anterior a esta articulação com as tecnologias informacionais, fase que cha-

mamos de primeira reterritorialização, que pode ser representada, no caso do 

grafite, em sua recepção em São Paulo nos anos 1970 (por estudantes univer-

sitários) e na década de 1980 (por garotos da periferia, reunidos no centro da 

cidade). Todavia, lançando um olhar sobre o carnaval carioca de 2012, Conde e 

Gouveia (2013) descrevem a forte influência que as redes sociais e os aplicativos 

de tecnologia móvel (os chamados Apps) passaram a ter na realização da festa 

na cidade, período que entendemos como uma segunda reterritorialização do 

fenômeno.  

 Ainda em 2010, com o início da disseminação dos smartphones, foi lança-

do o primeiro aplicativo para celular desenvolvido especialmente para a obten-

ção de informações sobre os blocos de rua cariocas. Chamado “BlocoDroid”, o 

App, de modo pioneiro, oferecia um guia completo com data, horário e itinerário 

de todos os blocos da cidade, sendo possível ainda criar uma lista de “favori-

tos”. Atualizações e aplicativos similares, como o “Blocoderua.com”, desenvol-

vido para o carnaval paulistano, somados à importância cada vez maior das re-

des sociais, incorporaram novos recursos à festa, oferecendo ao folião também 

possibilidades de compartilhamento de informações, em tempo real, indicando 

os melhores blocos, com comentários e postagem de fotos. No carnaval carioca 

de 2012, o bloco “Sargento Pimenta”, por exemplo, esteve nos Trend Topics33  do 

Twitter durante um dia inteiro34.

  O hábito de postar fotos e comentários invadiria  assim o carnaval, seg-

33Trend Topics é uma 
lista em tempo real das 
palavras mais postadas 

na rede social Twitter em 
todo o mundo.

32Vale observar que a 
agremiação paulistana 
“Tarado Ni Você”, que 
homenageou Caetano 

Veloso em seu desfile no 
carnaval de 2017, não 

se apresenta mais como 
um bloco, mas como um 

“coletivo de rua”. 
  

34Dados disponíveis em: 
<http://www.jb.com.

br/carnaval-2012/
noticias/2012/02/20/

sargento-pimenta-reune-
60-mil-folioes-no-aterro/>. 

Acesso em: 5.abr.2017.
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mentando os foliões em dois grupos: 

- Aqueles que divulgam fotos e comentários nas mídias sociais antes de irem 
para o bloco, deixando o momento do desfile para ser aproveitado sem esse 
tipo de interrupção. Na maioria das vezes, estas pessoas postam fotos em 
que exibem suas fantasias e os preparativos dos amigos para a festa; 

- Aqueles que divulgam fotos durante os blocos com imagens nas quais a 
descontração e alegria são o foco ou que enaltecem a criatividade das fan-
tasias. Existe a preocupação em ser original, se diferenciar dos demais, cau-
sar impacto, visando muitos comentários e “curtidas” no Facebook (CONDE; 
GOUVEIA, 2013, p.12).

 Esta enorme abrangência das redes sociais, e o apelo das postagens dire-

tas do meio da folia, passaram a despertar também o interesse de pessoas que 

normalmente não participavam do carnaval, fazendo com que surgissem inusi-

tados blocos influenciados pela cultura pop que levariam aos dias de folia novas 

“tribos urbanas”, engrossando muito o público dos desfiles. O “Sargento Pimen-

ta”, fundado em 2011, foi o primeiro bloco com essa nova proposta, tornando-se 

atualmente um dos mais populares do Rio de Janeiro, arrastando 500 mil foliões. 

Seu nome é uma nítida referência ao álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band”, dos Beatles, e seu repertório formado principalmente por versões de mú-

sicas da banda de rock britânica, interpretadas com arranjos de samba, marcha, 

maracatu e outros ritmos brasileiros.

 Outro bloco que seguiu a mesma linha foi o paulistano “Tô de Bowie”, 

criado em 2016 em homenagem ao cantor David Bowie, falecido no mesmo ano. 

Executando versões de músicas do “camaleão do rock”, a maioria de seus foliões 

comparecem ao desfile com a icônica maquiagem do raio pintada no rosto, utili-

zada pelo cantor na capa do álbum “Alladin Sane,” de 1973. 

Fig.3.21: A emergência do 
“carnaval pop”: o bloco 
paulistano  “Tô de Bowie” 
que homenageia David 
Bowie.
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 Esse inesperado vínculo com a cultura pop, somado à presença de ativis-

mos (político, racial e sexual), tem feito com que os novos blocos de rua sejam 

celebrados como representantes de um carnaval mais plural, de “resistência” ao 

empresariamento do espaço público e de retomada da cidade, como observa 

Rolnik:

Quem esteve em São Paulo nos dias de carnaval [de 2017] e circulou pelos 
blocos da cidade vivenciou uma experiência rara na metrópole paulistana: 
a ocupação das ruas pela festa. Seguir as bandas e trios elétricos era en-
trar em contato com a cidade de uma forma distinta daquela a que esta-
mos acostumados: não enquadrada pelos tempos e ritmos do trabalho e 
da circulação, e sim embalada pelos sons da festa (...) Uma multiplicidade 
de festas aconteceu dentro da festa: uma enorme variedade de músicas e 
ritmos, mas também de fantasias, ironias e, particularmente neste carnaval, 
de palavras de ordem, como uma espécie de continuação de junho 2013, 
que não acabou…(ROLNIK, 2017).

 Entretanto, este carnaval, supostamente mais espontâneo (caracterizado 

pelo o que chamamos de “acumulações” das metamorfoses do fenômeno), sem 

cordões de isolamento, parecendo assim invocar a “alma” de blocos de rua tradi-

cionais, e a essência das “massas elétricas” dos anos 1970, se diferencia muito da 

folia do passado, baseado em sociabilidades locais. Mesmo que se apresentem 

em contraponto com o carnaval midiático e comercial que dominou o país entre 

as décadas de 1980 e 1990, entendemos que participar de um novo bloco de rua 

no Rio ou em São Paulo, ainda se aproximaria mais de uma experiência de “folia 

controlada” dos blocos de trio contido por cordas, que dos cortejos dos “deste-

midos índios”, ou da caótica multidão de foliões retratada no curta-metragem de 

Miguel Rio Branco. 

 Segundo dados colhidos por Conde e Gouveia (2013), o movimento de 

resgate do carnaval de rua no Rio de Janeiro,  

foi iniciado nos anos 2000, com um pontapé dado por agremiações for-
madas na Zona Sul da cidade por foliões da classe média e formadores de 
opinião, em sua maioria jovens e jovens adultos. Acredita-se ser um fenô-
meno criado por uma nova geração de foliões que, até então, não tinha se 
divertido nas ruas, fantasiados e ao som de samba e marchinhas (CONDE; 
GOUVEIA, 2013, p.13).

 Assim, a retomada de um carnaval mais “democrático” e “popular”, como 

a folia de 1977 observada por Roberto DaMatta, parece um discurso ainda com 

limitações. Dados do carnaval de 2017 podem sugerir esses limites: dos quinze 

blocos de rua mais famosos do Rio, apenas quatro apresentaram-se no Centro, 

entre eles o tradicional Cordão da Bola Preta, que jamais deixou de desfilar na 



 199

região. Todos os demais desfilam apenas pela zona Sul, a região mais nobre da 

cidade35. Embora o discurso de “resgate” do carnaval do passado esteja presente, 

seus atores são outros, muito distantes daqueles das “massas elétricas”, assim 

como, no caso  descrito do evento “Rap das Minas”, realizado pelo público uni-

versitário.

 Outro dado importante desse novo carnaval de rua, é seu progressivo 

contato com empresas, embora a maioria deles nasçam justamente de um dis-

curso de resistência à comercialização (como os coletivos). Lembremos que, 

mesmo que a década de 1990 possa ser vista como o ápice dos negócios ligado 

ao carnaval, vimos que o empresariamento da festa está presente desde o sur-

gimento dos primeiros trios elétricos em Salvador, na época patrocinados por 

fábricas de cachaça. A diferença entre os dois momentos seria a estatura desse 

patrocínio, que de “local”, como o da Cachaça Saborosa, passou a “global”, como 

o da Coca-Cola e de emissoras de TV, com anunciantes interferindo nas decisões 

do carnaval. 

 Atualmente, no “glocal”, diante da enorme movimentação nas redes so-

ciais, convertidas em um componente importante do carnaval, empresas come-

çaram a olhar os novos blocos como um extraordinário nicho de mercado a ser 

explorado. A primeira ação nesse sentido, ocorreu já no carnaval carioca de 2012, 

quando uma operadora de telefonia firmou parceria com um bloco para vender, 

durante seu desfile, chips e recarga para celular.

 Para Conde e Gouveia (2013), a oportunidade de negócios diante de um 

carnaval que se faz também na Internet, atingindo milhares de pessoas, seria 

aproveitado não apenas por grandes empresas:

Essa onda carnavalesca passou a ser vista como uma oportunidade não 
apenas pelas grandes empresas, como também por grifes cariocas e blo-
gueiras de moda, que dedicaram seus posts ao Carnaval do Rio. Sugeriram 
looks e fantasias para brincar nos blocos, além de dar dicas de maquiagem. 
Lojas divulgaram na internet a venda de camisetas para serem usadas na fo-
lia, incluindo a criação de uma linha de roupas e acessórios específica para 
o Carnaval (CONDE; GOUVEIA, 2013, p.15).

 Assim, embora seja inegável o movimento de retomada do espaço pú-

blico pela folia carnavalesca, sem cordões, ao menos físicos, é preciso também 

observar que a suposta “autenticidade” e “espontaneidade” dos novos blocos 

de rua, que os reconectaria aos carnavais do passado, está sendo cada vez mais 

mediada por redes sociais e oportunidades de negócios. 

 Celebrando esse renascimento, um dos organizadores do bloco “Sargento 

35Disponível em: 
<http://ego.globo.
com/carnaval/2017/
noticia/2017/02/ego-lista-
os-melhores-blocos-para-
voce-curtir-o-carnaval-
do-rio.html>. Acesso em: 
30.set.2017
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Pimenta” diz: 

Eu vejo uma vontade de uma geração de revitalizar um Carnaval que não 
existia mais no Rio. (...) O Carnaval de rua do Rio é espontâneo, de graça...
Você não precisa mais, ao contrário do que era antigamente, viajar (CONDE; 
GOUVEIA, 2013, p.9).

 E sobre a influência das tecnologias informacionais no carnaval, um folião 

comenta sobre como encontrou seu bloco preferido:

A internet pra mim é a principal forma. Até para você saber antes do Car-
naval. Tem até planilha que o pessoal passa pela internet para você já ir 
fazendo o seu esquema de programação dos blocos...Esse ano eu descobri 
um que eu gostei muito. Não lembro o nome, mas era um aplicativo do 
Facebook, onde você coloca o dia e aparecia a relação de todos os blocos 
e você podia fazer um roteiro. Eu fiz assim (CONDE; GOUVEIA, 2013, p.12).

 Desse modo, a fase atual da reterritorialização dos festejos carnavalescos, 

ilustrada pelo renascimento dos blocos de rua, e, no âmbito do grafite/Hip Hop, 

pelo surgimento de coletivos artísticos, pode ser caracterizada pelo estabeleci-

mento de novas sociabilidades “glocais” que procuram se posicionar distante do 

“sistema”, ao menos em princípio, buscando reconexões e recuperação de “au-

tenticidades” locais, ao mesmo tempo que articulam-se a uma série de ativismos. 

No entanto, muitas vezes acabam ligando-se a empresas e mesmo ao Estado. 

 Tais manifestações vêm mostrando a capacidade e a maleabilidade das 

formas carnavalescas e do Hip Hop em se metamorfosear. Todavia, entendemos 

que o preço a ser pago pela multiplicidade atual de ambas manifestações, é o 

esmaecimento dos choques ocorridos no passado, como aqueles derivados da 

emergência das “massas elétricas” ou do metrô grafitado. Ao final, essa grande 

multiplicidade parece acabar contribuindo para criação de novos nichos de mer-

cado (o rap feminista, o carnaval pop, etc.), e a adequação a formas padronizadas 

e esteriotipadas, típicas da desterritorialização dos fenômenos, mas agora aten-

dendo a públicos ainda mais específicos.

 Todavia, o que parece ser um anti-clímax, ou uma visão desiludida do Hip 

Hop e do carnaval, pode ser encarada justamente como sua potência, a razão 

pela qual, após décadas, são expressões ainda relevantes e significativas na pro-

dução cultural dominante.

 Como Conclusão deste trabalho, estas serão algumas das questões que 

abordaremos a seguir.



 201Fig.3.22: A multidão 
acompanha a 
apresentação do bloco 
“Sargento Pimenta”, 
no carnaval carioca 
de 2017, ao som de 
“Yellow Submarine”, dos 
Beatles, em ritmo de 
samba: “acumulações” e 
multiplicidade.
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 Um metrô colorido, despontando sobre linhas elevadas, tendo ao fundo 

uma paisagem urbana em tons ocre e cinza; um caminhão enfeitado, com enor-

mes alto-falantes, seguido por uma multidão de pessoas: essas foram as formi-

dáveis imagens, produzidas pela fotógrafa Martha Cooper e pelo artista e cineas-

ta experimental Miguel Rio-Branco, datadas dos anos 1970, que nos apontaram 

uma série de questionamentos, nos motivando a desenvolver a presente tese 

de doutorado. Retratando, dramaticamente, acontecimentos de quatro décadas 

atrás que tomavam o espaço urbano de uma metrópole mundial – Nova York –, e 

de uma metrópole periférica brasileira – Salvador, tais registros pareciam indicar, 

enfim, a conquista de visibilidade, senão “voz”, por indivíduos até então esqueci-

dos, que emergiam de “espaços de exclusão” para o centro das cidades, através 

de novas formas de expressão, representadas, nesses casos, pelo grafite/Hip Hop 

e por festejos carnavalescos. 

 Após finalizada a pesquisa é inegável, no entanto, que se tratava de uma 

visão de matriz “romântica”, no sentindo em que celebrava a “autenticidade” e a 

“originalidade” dos fenômenos, desta busca por visibilidade, tendo como cenário 

um período em que a arte culta (como as neovanguardas), procurava estabelecer 

contatos com manifestações populares, conexão que acreditava-se poder “oxige-

nar” a produção artística e cultural contemporânea. Entretanto, com o aprofun-

damento do trabalho e a conquista de um olhar mais cuidadoso sobre os objetos 

estudados, percebemos que ambos fenômenos somente ganharam força e peso, 

devido a contatos e negociações com outros atores, grupos e instituições, adqui-

rindo assim maior densidade e ressonância na exata medida em que iam para 

além de seus locais de origem. Tais negociações, que levaram a incorporações 

(pelo circuito da arte, indústria cultural, políticas públicas, entre outros), por ou-

tro lado também geraram novas posturas de “resistência”, dando origem a uma 

dinâmica de um eterno ressurgir de novas formas de expressão, calcadas nestas 

manifestações originais (como os novos blocos de rua de São Paulo, o rap femi-

nista, etc.).

Fig.4.1: O trio elétrico 
em Salvador, e o metrô 
grafitado em Nova York: 
imagens impactantes dos 
anos 1970. 
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 Como exposto na Introdução, durante o processo de pesquisa, a conquis-

ta desta compreensão, mais abrangente, nos colocou duas opções para o pros-

seguimento do trabalho: a primeira, presente no projeto de pesquisa inicial, vol-

tada para uma investigação focada na época e circunstâncias da emergência do 

grafite/Hip Hop e dos festejos carnavalescos; e a segunda, que pretendia seguir 

seus desdobramentos no tempo e no espaço, não se limitando apenas ao perío-

do entre o surgimento e o prenúncio da perda de uma suposta “autenticidade” 

(no início da década de 1980, quando passaram a ser cortejados pela indústria 

cultural), mas procurando descrever e entender suas trajetórias até os dias de 

hoje. 

 Nossa escolha foi pela segunda opção. Podemos dizer que este caminho 

representou um importante momento de inflexão do trabalho. Sua motivação 

foi devida à “autocrítica” que construímos do projeto original. Este, em última 

instância, replicava, mais que questionava, a visão atualmente corrente sobre 

estes fenômenos (embora forjada ainda na década de 1970). Mais que uma des-

crição objetiva dos fatos, passamos a compreender esta interpretação como uma 

estratégia político-cultural (criada pelas neovanguardas, pelo Tropicalismo, pelo 

circuito das artes, e por outros agentes), que procurava estabelecer como pro-

grama um diálogo com tais manifestações, através da construção de uma visão 

exclusivamente positiva (e um tanto “apaixonada”) destes fenômenos. A crítica 

desse olhar, dentro de nosso trabalho, deu-se através de um processo de pesqui-

sa que ao seguir desdobramentos temporal e espacial, pode assim perceber bem 

destacado as complexidades e mutabilidades (se não ambiguidades presentes 

em cada uma delas), resultante a série de metamorfoses por que passaram nas 

quatro últimas décadas.

 Revisitando as imagens de Martha Cooper do metrô grafitado, colorido, 

circulando por trilhos elevados, é inegável presença de um sentimento de que, 

entre a monotonia e a previsibilidade representada na foto pela cidade ordena-

da e cinza, algo novo, espontâneo e significativo estava acontecendo. A mesma 

sensação passada pelo curta-metragem de Miguel Rio Branco sobre as “massas 

elétricas”, seguindo em êxtase os trios elétricos, “transbordando-se”, sem regras, 

pelos espaços de uma cidade que procurava planificação e ordem. Pode-se dizer 

que tal euforia pelo “novo” também se faz presente nos textos de Norman Mai-

ler, saudando e defendendo o grafite como uma prática cultural e um inovador 

fato urbano; ou mesmo na música de Caetano Veloso, divulgando o trio elétrico 

como uma nova e significativa expressão artística e cultural para todo o Brasil, 

estabelecendo diálogos entre esta renovação do carnaval e sua própria carreira, 
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“adotando-o”, em certo sentido, como a materialização do projeto tropicalista 

(“o trio elétrico vai salvar o Brasil!”, como disse).

 Entretanto, a partir de uma “autocrítica”, que embora não negue a im-

portância e compreenda o maravilhamento provocado pela emergência desses 

fenômenos, passamos a compreendê-los como interpretações, que enfatizam re-

cortes e pontos de vista específicos. 

 Ficou assim nítido que as produções acima citadas, das mais variadas ma-

neiras, procuravam em comum legitimar o grafite/Hip Hop e as expressões carna-

valescas através de um projeto estético e político. Vale ressaltar, que esse projeto 

teve ainda o respaldo de vários estudiosos. 

 Na concepção da “partilha do sensível” de Jacques Rancière, por exem-

plo, o autor indica como formas emergentes de expressão artística e cultural, 

abririam possíveis novos caminhos para grupos sociais, sem visibilidade. Segun-

do Rancière,

É a partir dessa estética primeira que se pode colocar a questão das “prá-
ticas estéticas”, no sentido em que entendemos, isto é, como formas de 
visibilidade das práticas de arte, do lugar que ocupam, do que “fazem” no 
que diz respeito ao comum. As práticas artísticas são “maneiras de fazer” 
que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações 
com maneiras de ser e formas de visibilidades (RANCIÈRE,2009, p 17).

 Assim, estendendo a “partilha do sensível” para o movimento Hip Hop 

e os festejos carnavalescos, ambos poderiam ser saudados como possíveis vias 

para que “excluídos” enfim conquistassem “voz”, demonstrando a teoria sobre a 

capacidade do “estético” de tensionar a “política”, abrindo caminho, dessa forma, 

a oportunidades de representação cultural e política para novos atores sociais. 

 Nesse mesmo quadro, as reflexões de Jean Baudrillard sobre o grafite, 

também reforçariam e legitimariam o suposto caráter político desses fenômenos 

culturais, na medida em que, segundo o autor, signos aparentemente opacos, 

como a tag “TAKI 183”, teriam a capacidade de resistência, ao embaralhar a cha-

mada “economia política do signo”. Na cidade planificada e rigidamente admi-

nistrada (a Nova York de Robert Moses ou mesmo a Salvador de Antônio Carlos 

Magalhães), o valor de troca teria-se transmutado em “valor-signo”.

 Para Baudrillard, o grafite seria uma forma de transgressão, na exata me-

dida em que misturava e confundia tais signos: “SUPERBEE SPIX COLA 139, KOOL 

CRAZY CROSS 136, isso não quer dizer nada, isso não é sequer um nome próprio, 

isso é uma matrícula simbólica feita para derrotar o sistema comum das apela-

ções” (BAUDRILLARD, 1979, p.37).
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 Outro autor da época a lembrar, seria Hal Foster, e suas reflexões enca-

rando positivamente o advento do Pós-Modernismo. Conforme o estudioso, no 

momento em que a alta cultura (com seus códigos e temas próprios), se hibridiza 

com a indústria cultural, haveria a possibilidade da emergência de uma série de 

linguagens e novos conteúdos (e forças sociais) que estariam presos nas “camisas 

de força” de uma ou de outra. Nesse contexto, ambos fenômenos poderiam ser 

vistos como exemplos paradigmáticos de situações possíveis de criar tal choque, 

embora “populares”, estimulando inesperadamente e abrindo novas portas para 

a produção cultural contemporânea. 

 Além destes autores, sustentando tais entendimentos, teríamos ainda a 

emergência das políticas de identidades, surgidas nos Estados Unidos, de apoio às 

“minorias”, emergidas de desdobramentos dos Movimentos dos direitos civis dos 

negros, dos anos 1960, ao qual os fenômenos se acomodariam perfeitamente.

 Podemos dizer que para a superação dessa “doxa” no trabalho da presen-

te pesquisa, ou seja, dessa visão dominante altamente positiva sobre manifes-

tações populares emergidas no espaço urbano (supostamente expondo desliza-

mentos entre arte/cultura e política), foi particularmente importante a escrita da 

monografia, no âmbito da disciplina de pós-graduação “Arte Espaço Cidade”, que 

analisou a trajetória artística de Jean-Michel Basquiat. 

 Através deste trabalho, vimos como a figura deste artista se encaixava 

plenamente na narrativa corrente que celebrava tais fenômenos: um filho de imi-

grantes caribenhos, mas com formação superior em Artes Plásticas, que se inte-

ressava por música pop (possuía uma banda de rock) e incorporava formas próxi-

mas ao grafite, em inscrições que realizava pelas ruas de Nova York. Descoberto 

pela cena artística do final dos anos 1970, pode ser visto, ao lado de Keith Haring, 

Fig.4.2: “St. Joe Louis 
Surrounded by Snakes” 
(1982), de Jean-Michel 

Basquiat.
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como um dos principais agentes legitimadores do grafite, inovando também em 

seus temas, ao homenagear em muito de seus trabalhos, vários de seus ídolos 

afro-americanos do esporte e da música, cujas vidas foram diretamente afetadas 

pela opressão branca1. 

 Mas, por outro lado, a monografia também mostrou como a carreira de 

Basquiat coincidiu com a chamada “volta à pintura” e com o “boom” especulativo 

na arte. Assim, se suas obras, por meio de uma linguagem inovadora, realizavam 

críticas contundentes a preconceitos raciais (até então raras nas artes visuais), 

também seduziram um predatório mercado de arte, cada vez mais ávido por no-

vidades, que lançaria o artista a um instantâneo estrelato mundial, se prestando 

à espetacularização do consumo de arte típico dos yuppies e da Era Reagan. 

 Assim, paradoxalmente, Basquiat não apenas cumpriu o programa polí-

tico-cultural que mencionamos, mas também o “traiu”. O estudo de sua figura, 

trazendo à tona tão diversas ambiguidades, falava das complexidades existentes 

no interior da recepção positiva ao grafite. Logo percebemos, que tais ambigui-

dades poderiam ser estendidas para as outras manifestações – o Hip Hop e as 

expressões carnavalescas baianas. Em última instância, o estudo sobre Basquiat 

mostrou os limites da visão corrente baseada no programa político-cultural, que 

em princípio replicamos em nosso projeto de pesquisa, provocando um certo 

olhar de desconfiança na interpretação dos autores citados, e na visão estrita-

mente positiva dos fatos sustentada pela arte culta2.

  A partir desse momento, não só a legitimação, mas a cooptação e a re-

pressão ao grafite/Hip Hop e às formas carnavalescas (dimensões obscuras, não 

tão “românticas”), passaram fortemente nos interessar. 

 Dentro dos dois caminhos a seguir pelo trabalho apresentados, as ques-

tões levantadas pelo exemplo de Basquiat (mas não só por sua produção), nos 

pareceram mais atuais e importantes. Parafraseando Brecht, tornou-se mais re-

levante trabalhar “as más notícias de hoje”, do que as “boas notícias de ontem”. 

 Entre realizar um estudo da época e das esperanças que esses fenômenos 

representaram – todo um abrangente projeto político e cultural – ou seguir seus 

desenvolvimentos até a época atual, a última opção apresentou-se como o cami-

nho mais pertinente. Assim, se a primeira abordagem, em linhas gerais, se fixava 

na celebração da capacidade de improvisação e criação de inovadoras formas de 

expressão, de grupos sociais sem “voz”, saudada pelas neovanguardas e susten-

tada por visões de estudiosos; na segunda abordagem (que seguimos), o objetivo 

foi relativizar a autonomia dessas manifestações, procurando compreender seus 

1Um bom exemplo é 
a obra “St. Joe Louis 
Surrounded by Snakes” 
(1982) [Santo Joe Louis 
rodeado por cobras], 
em que Basquiat, 
utilizando sub-molduras 
pintadas e subtítulos, 
faz uma homenagem 
ao lendário pugilista 
afro-americano Joe 
Louis, retratando-o como 
um santo no centro do 
quadro coroado por uma 
auréola, aparentemente 
descansando durante 
o intervalo entre os 
assaltos; atrás dele estão 
as caras do treinador 
e do conselheiro, cuja 
ganância pelo dinheiro 
iriam arruinar a vida do 
boxeador. Conforme a 
história de Joe Louis, o 
lutador tornou-se famoso 
quando venceu o pugilista 
alemão Max Schmeling no 
Estádio do Yankees, em 
Nova York, em 1938. Essa 
luta foi uma revanche de 
dois anos antes, quando 
Louis sofreu uma das 
piores derrotas de sua 
carreira, que ganharia 
contornos políticos 
depois que Hitler utilizou 
a vitória de Schmelling 
como propaganda do 
nazismo, provando que a 
raça ariana era superior. 
No fim, Louis venceu 
e manteve o seu título 
de campeão mundial. 
No entanto, anos mais 
tarde, Louis sofreria um 
grande golpe bancário 
aplicado pelo sócio de seu 
empresário e se tornaria 
viciado em drogas, 
morrendo em 1981 de 
ataque cardíaco.

2Como comentou 
retrospectivamente Hal 
Foster, sobre sua posição 
no debate cultural dos 
anos 1980, logo ficou 
claro que no choque 
entre a alta cultura e 
indústria cultural houve 
claramente um ganhador.
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desdobramentos, tendo em vista a interação com outros agentes e instituições. 

No estabelecimento dessas relações, na verdade, que residiria sua força e boa 

parte dos motivos de sua permanência, como formas de expressão relevantes, 

até os dias de hoje. Outra questão aparece então, relacionada à dicotomia entre 

o grupo social que gerou esses fenômenos culturais e sua forma: a partir de certo 

momento novos agentes se apropriaram destas formas, modificando-as. 

 Dessa maneira, nesta visão, no caso do projeto político-cultural citado aci-

ma, este trata-se apenas de um dos discursos e/ou agentes com quem essas formas 

de expressão dialogaram, como o caso paradigmático de Basquiat exemplifica. 

  Assim, se anteriormente era mais importante o trecho de Fredric Jameson 

citado na Introdução, sobre a emergência dos “novos sujeitos” e as mudanças 

que esses novos atores sociais promoveram, com a decisão de aprofundamento 

dos olhares sobre os objetos de pesquisa, até os dias de hoje, outro trecho do 

autor (também citado) – sobre a lógica cultural do capitalismo tardio –, tornou-se 

mais relevante para nossos novos objetivos.

 Tendo em vista ultrapassar a visão idealizada destes fenômenos, procu-

ramos explicitar suas metamorfoses no tempo e no espaço: compreender como, 

no processo de interação com outros agentes e instituições, essas manifestações 

acabaram por se encaixar na lógica cultural do estágio atual do capitalismo, ca-

racterizado pela hibridação entre cultura e mercadoria. 

 Todavia, paradoxalmente, também é fato que tais manifestações não se 

renderam completamente à cooptação, apresentando-se como meios de expres-

são nas quais materializam-se toda classe de insatisfações e anseios, desenhando 

um movimento pendular entre inserção e rebeldia. A compreensão dessa dinâmi-

ca, ambígua, demonstrou a grande maleabilidade do grafite/Hip Hop e dos festejos 

carnavalescos, cuja incorporação à indústria cultural, e consequentemente disse-

minação, muitas vezes em formas estereotipadas, por outro lado, incentiva tam-

bém seu ressurgimento em novas representações, que, rearticulando os elementos 

provindos de suas “matrizes originais”, procuram escapar a este processo de coop-

tação, contribuindo, desse modo, também à perpetuação de suas metamorfoses. 

 Para explicar este processo, essa dinâmica pendular, introduzimos as ex-

pressões desterritorialização e reterritorialização: a primeira para descrever os 

efeitos dos contatos e negociações do grafite/Hip Hop e das formas carnavales-

cas com outros atores, grupos e instituições; já a segunda indicaria a emergência 

destas novas formas onde voltariam a ressaltar as posturas de resistência. A es-

colha destes termos se deve ao fato de articularem essas dinâmicas à sua disse-
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minação sócio-espacial para além de seus territórios de origem. 

 Em linhas gerais, podemos dizer que o trabalho acompanhou a trajetória 

de iniciativas de grupos (os sem “voz”, os “excluídos”), fortemente ligados à uma 

situação sócio-espacial específica, cuja produção foi convertida em mercadorias 

– redesenhada e reformatada como produtos, para serem oferecidas a outros 

públicos. Esse processo de desterritorialização, todavia, abriria a possibilidade 

de distintas formas de reapropriação (reterritorialização), atendendo a diversos 

nichos de público, cada vez mais específicos. 

 Desse modo, se a princípio os fenômenos estudados configuravam-

se como manifestações locais, marcadas por vínculos pessoais e improvisação 

material (baseados em táticas de bricolagem) e redes de vizinhança, em um se-

gundo momento, começam a se adaptar à lógica da produção de mercadorias, 

moldando-se às “regras da empresa”, tornando-se assim produtos previsíveis e 

homogêneos, adequando-se à produção racionalizada (típica do engenheiro de 

Lévi-Strauss). Vimos alguns dos agentes responsáveis por tal processo (após a “re-

pressão” que aparou as arestas mais rebeldes dessas manifestações): o circuito 

da arte (como o mercado incorporou Basquiat), a indústria cultural (especialmen-

te a indústria fonográfica), o Estado (através de políticas sociais ou de incentivo 

ao turismo) e mesmo ONGs (como a Zulu Nation e o “holding cultural” Olodum).  

 Para explicar este processo de desterritorialização (a reformatação des-

tas manifestações), somos tentados a utilizar aspectos levantados na discussão 

de não-lugar, teorizada por Marc Augé. Assim, o conceito de não-lugar poderia 

ajudar a descrever e entender o momento de difusão, até atingir, no caso do 

grafite/Hip Hop a escala “global”. O que se apresentaria neste instante, seria a 

disseminação do Hip Hop e das formas carnavalescas por aquilo que Augé chama 

de novas “entidades espaciais”, caracterizadas por “instalações” que permitiriam 

uma grande circulação de pessoas, coisas e imagens. Caracterizariam-se por um 

contrato entre o consumidor individual e a empresa: um serviço é oferecido em 

um ambiente planejado para tal fim (em nosso caso, pensamos nas redes de pro-

moção de eventos, circuitos artísticos, circuitos de músicas, e-commerce, entre 

outros). Não identitários, não relacionais e não históricos, esses não-lugares se 

oporiam à noção de “lugar antropológico” (a vizinhança, os bairros), que carrega-

ria consigo a ideia de lar. 

 Em última instância, essa forma de disseminação relaciona-se à criação 

de um espaço de consumo previsível. Partindo desta reflexão de Augé, a “domes-

ticação” no carnaval baiano das “massas elétricas”, aconteceu pela adoção de 
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cordões e abadás que adequariam o fenômeno a determinados padrões de pre-

visibilidade, potencializando a comercialização da excitante experiência de parti-

cipar dos desfiles, nas ruas. Todavia, mesmo se desenrolando no espaço público 

da cidade (assim como na década de 1970), trata-se de uma experiência agora re-

grada. Para Augé, os “habitantes do não-lugar” manteriam com este uma relação 

contratual representada por símbolos da “Supermodernidade”, tais como bilhete 

de metrô ou cartão de embarque de avião, cartões de crédito, além de docu-

mentos como passaporte, carteira de motorista, entre outros, que permitiriam 

o acesso, comprovam a identidade e autorizam deslocamentos impessoais. No 

caso da disseminação das “massas elétricas”, esta relação contratual assumiria a 

forma do cordão e do abadá, os “mecanismos de acesso” criados pela indústria 

turística, utilizados para demarcar quem faz parte ou não dessa paradoxal expe-

riência de “folia controlada”.

 Embora possa parecer distante, a mesma lógica perpassa a disseminação 

“global” do Hip Hop, que utiliza o e-commerce. As expressões e as linguagens 

dessa cultura jovem (que carregariam supostamente a “periferia” em seu DNA), 

atualmente são comercializadas em websites, como o da gigante chinesa “Aliba-

ba Group”, que utilizando-se de uma estrutura empresarial global, vende a expe-

riência de “inconformismo” contra o “sistema” na forma de bonés, roupas, entre 

outros acessórios, cujo o “mecanismo de acesso” é o cartão de crédito. 

 Assim, a força dos fenômenos, que de “marginais”, na produção cultu-

ral dominante dependem intimamente dessas estruturas de difusão comerciais, 

pagando como “pedágio” sua adequação a novas formas, padronizadas, se não 

estereotipadas e, em boa medida, neutralizadas. Essa dinâmica, permitiu que a 

vestimenta do Hip Hop atingisse uma imensa parcela do público juvenil. 

 Entretanto, retomando nosso raciocínio, a segunda fase dessa narrativa 

– a reterritorialização –, foi concebida como o processo de reapropriação do gra-

fite/Hip Hop e das expressões carnavalescas após a desterritorialização. Teríamos 

então sua difusão “glocal”, realizada por novos grupos que continuamente os re-

trabalhariam às suas condições e objetivos. Dessa forma, a diversificação acaba 

atendendo a nichos de público cada vez mais especializados.

 As duas “recepções” do grafite na cidade de São Paulo, exemplificam bem 

o significado desse segundo processo. Sua primeira recepção, no final dos anos 

1970, se deu pelo público universitário, que aclimatou esta prática de interven-

ção na cidade por meio de inscrições poéticas escritas no espaço público urba-

no, um modo bastante diverso da expressão nova-iorquino. Em primeiro lugar, 
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travam-se de atores completamente diferentes dos garotos do Bronx. Não eram 

movidos por disputas, seu desejo de visibilidade era mais cultural. De classe mé-

dia, essa primeira geração paulistana estava inserida em um ambiente acadê-

mico, percebia o grafite dentro do campo artístico, que então tomava a cidade 

como um espaço propício para a experimentação. Os precursores dessa primeira 

reterritorialização do grafite em São Paulo, criaram uma produção específica bem 

característica, que rapidamente se dirigiu ao circuito da arte. 

 Já a segunda recepção do grafite em São Paulo, ocorreu na década de 

1980. Vindos de bairros periféricos pelo metrô, reuniam-se no centro da cidade – 

Estação São Bento e Praça Roosevelt –, nas redondezas das grandes galerias, lojas 

de discos, de roupas e bancas de jornal. Nesse contexto, estreitaram o contato 

com o grafite (ao contrário do final dos anos 1970), já atrelado ao movimento Hip 

Hop, presente em inúmeros meios de comunicação de massa. Além disso, essa 

segunda geração já espelhava muito os atores originais nova-iorquinos: possuíam 

semelhante fragilidade social, além se sofrer segregações de ordem parecida. 

Mas, por outro lado, possuíam contato com as experiências resultantes da pri-

meira recepção. Mesclando e adaptando todas essas informações (“externas” e 

“internas”) à realidade de São Paulo e de suas periferias, são o outro exemplo da 

difusão “glocal” do fenômeno. Tomados como os precursores do rap nacional, 

encontram um circuito de arte mais diversificado, que já conta com a categoria 

de street art para absorvê-los. 

 Além destes exemplos da recepção paulistana ao grafite, podemos lem-

brar os novos blocos de rua do Rio de Janeiro e de São Paulo ou os coletivos femi-

ninos, como o “Rimas & Melodias”, que também se apresentam como formas de 

expressão retrabalhadas a partir da reterritorialização: tratam-se de fenômenos 

baseados em recombinações e reapropriações de elementos de manifestações 

anteriores, rearticulados para atender a determinados públicos. 

 Assim, a análise dos processos de desterritorialização e reterritorialização 

ao longo do trabalho, contribuiu para a compreensão do “estado da arte” do 

grafite/Hip Hop e dos festejos carnavalescos. Entendemos que atualmente esta-

ríamos diante de uma fase de “acumulação” das diversas metamorfoses desses 

fenômenos, ou seja, a cena atual se caracterizaria pela multiplicidade e justaposi-

ção de variações de suas manifestações. Nesse panorama, a característica maior 

seria, mais do que o debate entre as diversas variações, a acumulação de um 

grande conjunto de derivações das “matrizes originais”.

  Vale ressaltar que, ao contrário do surgimento dos metrôs grafitados ou 
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das massas elétricas, podemos compreender que a proliferação e a acumulação 

destas formas não significam nenhum “abalo” na cultura e no cotidiano, como as 

“massas elétricas” alterando os padrões dos festejos carnavalescos, ou as crews 

espalhando “mensagens circulantes” pela cidade. As polêmicas, a diferenciação 

ou a confrontação do passado (como presentes nas batalhas de B-boys ou nos 

blocos de índio), estariam sendo hoje cada vez mais substituídas por convivências 

e justaposição, relegando disputas entre tendências ao segundo plano. Assim, 

mesmo que as derivações das manifestações “originais” possam até se apresen-

tar (aparentemente) de maneira antagônica, parece haver mais convergência 

que tensão, à medida que, de algum modo, muitas delas têm se aproximado de 

temas próximos, como por exemplo a “diversidade” ou alguma forma de ativis-

mo (feminismo, igualdade racial, visibilidade LGBT, e até veganismo). Em última 

instância, não deixam de ser também formas de expansão dos fenômenos, mas 

baseadas em variações combinatórias dos mesmos elementos. Difícil não pensar 

na lógica “toyotista”, de flexibilização de modelos básicos de produtos, adequan-

do-os aos mais variados tipos e níveis de consumo, estratégia que alcançou um 

novo patamar com as possibilidades abertas pelas tecnologias informacionais. 

 Tomando o grafite como exemplo bastante claro deste processo, atual-

mente ainda é encontrado nas ruas (na forma de “pixo”, e muitas vezes autoi-

dentificando-se como street art), mas também está presente em eventos cultu-

rais (como em intervenções na Bienal), na decoração de fachadas de lojas, nas 

paredes de galerias de arte, como elemento na atuação de ONGs, apropriado 

em diversos meios de comunicação visual (desde capas de cadernos escolares 

até propagandas políticas) ou em pesquisas acadêmicas (como esta). De modo 

semelhante a “forma trio elétrico” pode estar presente, sem tensão alguma, em 

micaretas, festas universitárias, rodeios, campanhas eleitorais, eventos religiosos 

e paradas do orgulho LGBT.

 Para concluir, acreditamos que muitas das reflexões sobre as caracterís-

ticas assumidas atualmente pelo grafite/Hip Hop e formas carnavalescas podem 

ser ilustradas, de certa forma, na “Virada Cultural”, evento anual, promovido des-

de de 2005 na cidade de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Cultura, em 

parceria com instituições públicas e privadas. 

 Trata-se de um festival inspirado no francês “Nuit blanche” [Noite Branca] 

realizado em Paris, que convida moradores e turistas a passar “uma noite em 

claro”, e participar de diversas atividades artísticas e culturais, realizadas em es-

paços públicos da cidade e em instituições privadas, como museus, galerias e ci-

nemas, que se abrem gratuitamente na ocasião. Assim como na capital francesa, 
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a Virada Cultural paulistana também realiza tal “convite”, oferecendo uma grande 

variedade de atrações gratuitas, que se desenrolam durante 24 horas ininterrup-

tas, geralmente em um final de semana do mês de maio, entre as 18h do sábado, 

às 18h do domingo, com o metrô aberto durante toda a madrugada.

 Entre 2005 e 2016, as atividades do festival ocorriam no centro de São 

Paulo, em praças (como as praças Roosevelt, da República, e do Patriarca), lar-

gos (como o do Arouche e Paissandu), em marcos urbanos (como o cruzamento 

da avenida Ipiranga com a avenida São João, imortalizado pela música “Sampa” 

de Caetano Veloso, ou o edifício COPAN, de Oscar Niemeyer), além do Vale do 

Anhangabaú e teatros (incluindo o Municipal); e também em parques e casas 

de cultura localizadas em locais mais afastados, como a Cidade Tiradentes, Ja-

baquara e Pirituba. Seja no centro ou nessas outras regiões, o discurso que o 

festival sustentava era o de levar, de forma ampla e democrática, diversificadas 

manifestações de arte e cultura a públicos variados, destacando fortemente uma 

proposta de (re)descoberta e apropriação da cidade, incentivando o público a 

explorá-la de outras formas (livre do trânsito e dos carros) e com novos olhares 

(apreendendo o espaço urbano e sua arquitetura em outra temporalidade).

 Analisando a programação de sua edição de 2016, a última antes das al-

terações realizadas pela nova gestão municipal3, ficam nítidas as ideias de “multi-

plicidade” e “ocupação da cidade” que o evento procurava incentivar e celebrar, 

nas mais de 700 atrações reunidas, abrangendo shows musicais, peças teatrais, 

projeções de vídeo, cinema, performances, palestras, entre outros, mas com pre-

dominância pela música. 

 Nos palcos principais, localizados na região central, os shows variavam en-

tre MPB; música instrumental; música regional (forró, baião); Pop Rock; samba, 

Hip Hop e até afoxés (como no palco do Largo Paissandu). Já nos chamados “pal-

cos descentralizados”, localizados nos bairros, o predomínio era pelo Hip Hop.

 Essa miscelânea de atrações no mesmo evento, onde a disputa ou confli-

to, cedeu lugar a todo tipo de justaposições, em nosso entendimento, represen-

taria o último estágio das metamorfoses das manifestações estudadas4  que, em 

aspecto mais amplo, refletem a rede ou o sistema cultural formado nas últimas 

décadas, que a tese de doutorado procurou descrever. Entretanto, seria ainda 

possível afirmar que tratam-se de expressões do grafite/Hip Hop ou de formas 

carnavalescas? Quanto da essência desses fenômenos permaneceram? Pode-

riam ainda ser classificados como produções culturais, ou como entretenimento? 

 Se analisarmos apenas questões relativas à “autenticidade” ou os atores 

3Em 2017, o novo governo 
municipal começou a 
alterar essa dinâmica da 
“Virada Cultural”. Assim 
como ocorreu com o 
carnaval paulistano após 
a criação do Sambódromo 
do Anhembi, pode-se 
dizer que as relações 
do evento e do público 
com o espaço urbano 
ficaram ameaçadas, com 
o confinamento de muitas 
atrações no sambódromo 
e no Autódromo de 
Interlagos, anulando 
possíveis interfaces com 
a cidade.   

4Vale ressaltar que na 
edição de 2017, a atração 
principal foi Daniela 
Mercury, estrela da “axé 
music” dos anos 1990, 
com seu trio elétrico.   
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ou grupos sociais atualmente envolvidos, parecem já muito distantes de seus 

representantes “originais”, emergidos de situações de exclusão em localidades 

periféricas. Mas, por outro lado, como o impacto de uma prática, mesmo que não 

resulte em grandes abalados, mas ligando-se agora, de modo inusitado, aos mais 

variados temas, da apropriação do espaço público, a reinvindicações de grupos 

específicos, parece que sim.

 Esse questionamento final nos leva a conclusões próximas as da tese de 

Fredric Jameson sobre a lógica cultural do capitalismo tardio. Hoje o capital é 

capaz de absorver a seu próprio favor, após um certo período de maturação, 

qualquer expressão social ou cultural oferecendo-as, em um segundo momento, 

já processadas como mercadorias. Todavia, o próprio autor completa afirmando 

que talvez haveria um modo de se resistir a essa lógica. 

 Olhando para o grafite/Hip Hop e para as formas carnavalescas, as incor-

porações que procuram contê-los, domesticá-los e explorá-los, por outro lado 

também alimentam insatisfações e consequentemente sua contínua recriação. 

Reunindo desejos de mudança, de participação política, de apropriação da cida-

de, indicam ambiguidades, mas também a potência que os impulsiona.

 Assim, o que chamamos de grafite, Hip Hop e carnaval ainda são possibi-

lidades abertas.
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Projetos de Osmar Macedo
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 A seguir, apresentamos imagens digitalizadas de desenhos originais 

realizados  por Osmar Macedo, da dupla Dodô e Osmar, disponibilizados por seu 

filho Aroldo Macedo, que entrevistamos em Salvador em abril de 2015.

 Tratam-se de projetos de trios elétricos construídos para os carnavais de 

1981, 1982, 1986 e 1994 (material inédito, jamais publicado), em que é possível 

verificar o processo de “design” de Osmar, que projetava com croquis em papel 

milimetrado seus complexos carros carnavalescos. 



 240



 241



 242



 243



 244



 245



 246



 247



 248



 249



 250



 251



 252



 253



 254



 255



 256



 257


