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RESUMO:
O presente trabalho analisa a representatividade étnica negra nas letras das canções Canto da Cor
(Kabiessele, 1989) e Chicote não (Serpente Negra, 1988) da Banda Reflexus, banda baiana de
samba-reggae cujo auge se deu no final dos anos 80 e início dos 90, e coteja tais informações com os
pressupostos teóricos dos Estudos Culturais a fim de estabelecer a presença de discursos identitários
de valorização da cultura negra ali presentes a partir do estabelecimento de temáticas que privilegiam
tais identidades. Para tanto, fizemos uso do método temático para estabelecer conjuntos de temas
recorrentes nessas canções a fim de analisar como se presentifica referida representação étnica. A
metodologia utilizada na feitura deste artigo a pesquisa bibliográfica com a posterior análise de
conteúdo.
RESUMEN:
El presente trabajo analiza la representatividad étnica negra en las letras de las canciones Canto de la
Cor (Kabiessele, 1989) y Chicote no (Serpente Negra, 1988) de la Banda Reflexus, banda baiana de
samba-reggae cuyo auge se dio a finales de los años 80 e inicio de los 90, y coteja tales
informaciones con los presupuestos teóricos de los Estudios Culturales a fin de establecer la
presencia de discursos identitarios de valorización de la cultura negra allí presentes a partir del
establecimiento de temáticas que privilegian tales identidades. Para ello, hicimos uso del método
temático para establecer conjuntos de temas recurrentes en esas canciones para analizar cómo se
presentifica dicha representación étnica. La metodología utilizada en la elaboración de este artículo la
investigación bibliográfica con el posterior análisis de contenido.
ABSTRACT:
The present work analyzes the black ethnic representation in the lyrics of Canto da Cor (Kabiessele,
1989) and Chicote no (Serpente Negra, 1988) from the Reflexus Band, a Bahian samba-reggae band
whose peak occurred in the late 80&39;s and early and collates such information with the theoretical
assumptions of Cultural Studies in order to establish the presence of identity discourses of valorization
of black culture present there from the establishment of themes that privilege such identities. In order
to do so, we have used the thematic method to establish sets of recurrent themes in these songs in
order to analyze how this ethnic representation is presented. The methodology used in the making of
this article bibliographical research with the subsequent content analysis.
Palavras-chave: Representatividade. Literatura e Cultura. Identidades Étnicas. Letra da canção.
Palabras clave: Representatividad. Literatura y Cultura. Identidades Étnicas. Letra de la canción.
Keywords: Representativeness. Literature and Culture. Ethnic Identities. Lyrics of the song.

INTRODUÇÃO
O texto literário, seja em prosa ou verso, sempre foi um local privilegiado de autorreconhecimento ou
identificação do homem com o outro. Tão certo como esse tipo de texto é partícipe na construção
identitária de um povo, a ausência por muito tempo de uma literatura que apresentasse o negro
distanciado da condição de miserabilidade, marginalidade e ignorância contribuiu para a falta de
identificação desse sujeito com as personagens do romance, senão aquelas representadas pejorativa
ou negativamente.
Na contramão dos gêneros romance e poesia, convém perceber as vozes proferidas por esse sujeito
à margem do texto. É seguindo essa voz dissonante que este texto analisa na letra da canção a
representação negra a partir da presença de um discurso de valorização étnico-cultural, uma vez que
esse gênero, nas palavras de Cyntrão (2014, p. 47) é um “vetor estético de representação existencial,
produto cultural que trabalha com a transfiguração do real, na tradução continuada de um capital
simbólico coletivo”, podendo ser percebido nele a “multiplicidade da expressão poética
contemporânea”.
Nesse aspecto, a canção se torna importante enquanto gênero textual: ela ultrapassa a barreira do
texto impresso, a voz do eu lírico encontra eco nas vozes dos ouvintes, se faz materializar nas ruas,
casas, ajuntamentos culturais e colabora na construção/invenção de uma memória coletiva que
provoca saudade de um tempo que não foi vivido pelo saudoso e ele se vê positivamente
representado. A construção/invenção dessa memória urge por locais de história, por assim dizer, para
que seja ativada e leve o sujeito à reflexão de seu passado.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_letra_da_musica_e_a_representacao_da_negritude_os_discursos_ide.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Para Nora (1993, p. 18), a memória “obriga cada um a relembrar e a reencontrar o pertencimento,
princípio e segredo da identidade. Esse pertencimento, em troca, o engaja inteiramente”. Aqui,
narrativa e poesia presentes nas letras das canções cumprem papel intermediário pelo qual a história
será contada e a memória coletiva, então, ativada (BARBERO, 1997). Assim sendo, as duas canções
cujas letras são analisadas cumprem o papel de ativar esse pertencimento e questionar o posto com
vistas a tencionar discursos estratificados seja pela literatura, seja pela história oficial.
As canções elencadas neste estudo fazem parte do samba-reggae, ritmo popular na década de 1980
que, cadenciada numa forma dançante, valorizava a cultura negra. Dentre as várias produções
daquela época, Canto da cor (Moises e Simão e Marinez, Kabiessele, 1989), e Chicote não (Robson
Duarte e Zanone Ferrari, Serpente Negra, 1988), ambos da Banda Reflexus, constituem-se como
objeto elencado por apresentarem material suficiente para uma análise acerca da representação
identitária étnico-cultural negra em dissonância, como dito outrora, com a sua representação em
alguns romances brasileiros.
Para fundamentar teoricamente essa linha de análise, convém entendermos que “possuir uma
identidade cultural nesse sentido é estar primordialmente em contato com um núcleo imutável e
atemporal, ligando ao passado o futuro e o presente numa linha ininterrupta”. (HALL, 2003, p. 29). Por
isso afirmamos que representatividade importa muito. Parece trivial falar sobre isso e sua relevância
na construção identitária, mas é sempre importante marcar a presença de um discurso que permita
vermos a nós mesmos em cada linha, trecho ou parágrafo, seja ele falado, escrito ou cantado.
Elas, as letras, apresentam um discurso que nos permite ativar sentimentos de identificação e
pertencimento com uma narrativa que transita entre história, cultura, religião e tradição negras. A
força de tais discursos encontra respaldo em Arbex e Ravetti (2002) que, apesar de não distinguirem
letra e música na canção, nos fazem compreender a potência que a música, na realidade a letra,
apresenta quando se pretende analisar as relações entre representação e identidades e como elas
atravessam o tempo.
As manifestações negras censuradas durante o período de escravização, e resistentes apesar dele,
se nos apresentam como “engenhosos e árduos meios de sobrevivência desses vestígios, durante os
séculos de sistemática repressão social e cultural da memória africana transladada para os territórios
americanos por via do tráfico escravagista” (MARTINS, 2002, p. 70). Diante disso, há a necessidade
de marcar neste estudo breves considerações sobre identidade, representação, memória e como a
letra da canção pode ser percebida como fonte de análise dessas questões tão caras à etnicidade
negra.
Na construção do texto, adotar a literatura comparada constituiu-se como um método de pesquisa,
conforme nos asseguram Carvalhal (2006), Brunel (1983) e Schmeling (1984), uma vez que
estabelece parâmetros sobre os quais o pesquisador analisará suas fontes, consolidará seu objeto e
construirá seu texto. Tematologia, campo de estudos da literatura comparada, e o método temático,
procedimento metodológico de análise, constituem a metodologia empregada nesta pesquisa uma vez
que, em todas as peças elencadas para análise, buscar-se-á a recorrência de temas tipo narrativa
religiosa, narrativa histórica, discurso contra a escravização figurativa e real e a valorização do sujeito
e suas características identitárias.
Para Brunel (1983), o método temático apoia-se na identificação dos temas recorrentes nos textos
pesquisados a fim de estabelecer, a partir da comparação, parâmetros para a análise.
Depreendemos, do que falam esses teóricos, que à tematologia unem-se o método histórico, a
estética da recepção, análise de discurso e outros a fim de “explicitar teoricamente suas tarefas e, ao
fazê-lo, mostra-se aberta para a variedade de formas e de suas maneiras de compreensão”
(SCHMELING, 1984, p. 30).
No percurso da historiografia literária brasileira, levando-se em consideração as obras de leitura
escolar, é possível constatar majoritariamente a presença do negro como elemento muito mais
figurativo que adjuvante ou protagonista. Sabendo que o local da produção literária não se reserva
apenas aos romances e antologias poéticas, a letra da canção tem ocupado espaço significativo nos
livros didáticos. Diante disso, a afirmativa de Cyntrão (2014, p.48) quanto à importância da análise da
canção, seu valor estético e cultural ganha eco, uma vez que essa modalidade textual “apresenta-se
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nesse sentido como um sistema de significações para o qual convergem e de onde partem sentidos
sociológicos e culturais de um modo de vida urbano geracional”.
As canções, por trazerem uma narrativa que aponta para a construção de uma tradição, para
representação da negritude e por terem sido muito bem recepcionadas quando se seus lançamentos,
apontam para a preservação da longevidade na memória do povo. Sua constante reprodução em
shows de vários outros artistas do cenário musical brasileiro, além, é claro, dos acessos em sites
especializados em música, a exemplo do letras.com.br e dos vários canais no youtube dedicados à
preservação da memória da referida banda, são marcas dessa marca significativa na memória do
povo.
É válido, portanto, analisar a representatividade e a existência de um discurso étnico-cultural nas
canções que compõem este artigo. Seguindo o método de estudo tematológico proposto por Brunel
(1983), selecionamos as canções cujas letras estão em conformidade com aquilo que se pretende
analisar, o que, via de regra, acaba por preterir algumas outras que também lemos para este estudo.
Tal discussão compreende parte importante do trabalho, uma vez que se constitui enquanto alicerce
de entendimento do que se pretende com o objeto: verificar a representatividade negra nas letras das
canções.
Confrontamos o corpus com os teóricos dos Estudos Culturais a partir dos mecanismos utilizados nas
letras das canções a fim de representar discursivamente o negro brasileiro. Após a análise dos
conceitos norteados deste estudo, faz-se necessário verificar como a literatura e a música convergem
para este objeto de estudo. Aqui será preciso dialogar com autores que versam acerca da música
negra, desde o ritmo até a performance, passando pela construção de letras que resgatam um
passado histórico, uma construção da teogonia ou mesmo uma pátria mítica.
Nesse confrontar de corpus, estabeleceu-se, a princípio, a necessidade de analisar as letras das
canções levando em consideração um método de análise chamado semiótica da canção, cunhado por
Tatit (2007). Houve, no entanto, a mudança para o método tematológico, já que há a necessidade de
identificar temas recorrente e, a partir deles, analisar o discurso de etnicidade. Cumprido esse
objetivo, coube agora analisar as canções dos álbuns selecionadas para este estudo de acordo com a
tematologia nelas identificada, agrupando os discursos de acordo com as marcas de representações
identitárias neles percebidas.
Depois de lidas, elas foram agrupadas levando em consideração a temática comum. A fim de não
deixar o texto longo e com pouco espaço para análise, optamos por trabalhar apenas as duas
músicas elencadas no resumo. Nesse aspecto, cabe à literatura comparada, enquanto método de
pesquisa e suporte teórico, fornecer lastro para o estabelecimento da tematologia, método temático e
mecanismos de análise. Para eles, a literatura comparada é também um método de pesquisa e como
tal apresenta certos parâmetros que devem ser levados em consideração no momento de estudar o
objeto pretendido. É possível trabalhar com literatura a partir de várias áreas e a comparação serve
como recurso de análise e interpretação.
Há de se levar em conta, nesse momento, o histórico da Banda cujas letras por ela interpretadas são
objeto deste estudo. Para isso será necessário apresentar o percurso musical da banda, sua
formação, seus álbuns e seu término. Cabe ressaltar que a banda não possuía em seu repertório
significativo número de composições autorais, pelo contrário, grande parte de suas canções
pertencem a outros grupos ou compositores, o que lhe rendeu sérios dividendos. Ainda aqui cabe à
Literatura Comparada o suporte necessário para a análise, uma vez que ela leva em consideração o
autor da fala, o local de onde se fala, quem fala e para quem é dirigido aquele discurso.
AS LETRAS DÃO O TOM DA MÚSICA: A PONTÊNCIA DO DISCURSO DE ETNICIDADE
Este texto conta com duas letras cujas temáticas apontam para representações étnicas negras, a
preservação da cultura, da história e da memória e, por fim, a luta contra o racismo alimentado pela
falta de reconhecimento de humanidade no outro. Por uma questão de estilo de escrita, a construção
não será feita a partir das considerações teóricas, mas a partir daquilo que as letras nos dizem, pois
são elas que norteiam a análise das representações. A partir daí veremos como a teoria pode
contribuir em tal análise, uma vez que a discussão compreende parte importante do trabalho e se se
constitui enquanto alicerce de entendimento do que se pretende com o objeto: verificar a

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_letra_da_musica_e_a_representacao_da_negritude_os_discursos_ide.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



representatividade no negro na letra da canção. Vamos às letras:
Canto da cor
(composição: Marinez, Moises e Simão)
A simbolização do negro africano
Recorda o manto sofrido marcado de dor Ilê Aiyê
O negro batendo na palma da mão este canto
Este canto que em sua origem cintila a cor
Ilê aiyê ê ê
É a nossa cor
Negro a dizer é a nossa cor
Ôhô ôhô ôhô Ôhô
Ehê ehê ehê Ehê
E o negro se farta do fruto da sua beleza
Atribui-se a ele também esta sua grandeza Ilê aiyê
Sendo a própria razão que a razão que eu não posso explicar, eu digo que não
Ecoa-se no firmamento este nosso cantar
Ilê aiyê ê ê
É a nossa cor
Negro a dizer é a nossa cor
Ôhô ôhô ôhô Ôhô
Ehê ehê ehê
Ehê
Canto de cor apresenta uma letra cujo discurso aponta para filiação do negro à África e como o
passado de escravidão compartilhado por ele é marcado por dor e sofrimento. No entanto, isso não
lhe roubou o orgulho de sua origem e como ela está explicitamente marcada em sua cor de pele.
Cantar essa identidade, essa memória coletiva reforça sua etnicidade negra ao mesmo tempo em que
lhe proporciona resistir às agruras a ele impostas. Identificar-se como negro é, nesse aspecto, a maior
potência que este homem pode carregar e isso fica evidente em “O negro batendo na palma da mão
este canto/ Este canto que em sua origem cintila a cor”.
A representação do negro distanciado da condição de miserabilidade, marginalidade e ignorância
contribuiu para a falta de identificação senão daquelas representações pejorativas ou negativas.
Quanto a isso, a força discursiva presente em “o negro se farta do fruto de sua beleza”, encontra
respaldo em Martin-Barbero, pois afirma que
para além do peso específico que essas expressões do popular podem assumir em cada situação
nacional, o decisivo é o assinalamento do sentido que elas adquirem: são as massas tornando-se
socialmente visíveis, configurando sua fome de ascensão a uma visibilidade que lhes confira um
espaço social. (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 279)
A letra transita entre a narratividade e a poesia e ativa sentimentos de reconhecimento identitário, de
afetividade. Para Silva (2014, p. 17-18): “as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio
dos quais os significados são produzidos, posicionando-os como sujeito” servem para compreender
como se dá esse reconhecer-se no outro. Por isso há a necessidade de marcar neste estudo breves
considerações sobre identidade e representação tão caras à etnicidade negra. A primeira parte do
texto nos direciona para as questões que permeiam este capítulo: as representações identitárias
negras presentes nas letras canções e como elas apontam para a valorização das identidades do
negro no Brasil.
A partir disso discutimos os tencionamos cultura, representação, identidade, diferença e etnicidade a
fim de compreender como se dá essa representatividade nos textos objeto deste estudo e quanto elas
contribuem para as construções discursivas das identidades étnicas, ou, para falar como a própria
letra analisada, como esse discurso propicia ecoar “no firmamento este nosso cantar Ilê aiyê ê ê É a
nossa cor Negro a dizer é a nossa cor”. As identidades e diferenças que carregamos nos unem,
individualizam-nos e estão em constante movimento também.
Hall é enfático nesse quesito. Para ele, a modernidade possibilitou a configuração de sujeitos
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descentralizados e em constante movimentação identitária. O pertencer está justamente nesse
trânsito, nessa subjetividade. Hall (2014, p. 106), pensando nessa subjetividade, fala sobre
identificação e afirma que
A identificação opera por meio da diferença, ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a
marcação de fronteiras simbólicas, a produção de efeitos de fronteira. Para consolidar o processo, ela
requer aquilo que é deixado de fora – o exterior que a constitui.
Assim, após ver como opera a identidade, resta perceber como se dá o conceito de cultura.
Inicialmente veremos o que diz Canclini (1987, p. 25) acerca disso. Para ele, pode-se compreender
cultura “como parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación de las concepciones
políticas y en el estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo”.
Por isso a necessidade de compreender como determinados conceitos podem ser utilizados na
assimilação dos discursos presentes nas letras das canções. Quanto a isso, Cyntrão (2014, p. 48)
trata da importância da análise da letra da canção, seu valor estético e cultural ganha eco, uma vez
que essa modalidade textual “apresenta-se nesse sentido como um sistema de significações para o
qual convergem e de onde partem sentidos sociológicos e culturais de um modo de vida urbano
geracional”.
Outra marca de representatividade étnica é a presença recorrente da palavra iorubana ilê aiyê, cujo
significado é a terra da vida ou o mundo (significados livres), é significativo para marcar uma posição
de reafirmação filial ao texto. Poderia muito bem ter utilizado palavras em língua portuguesa como no
resto do texto, mas a presença do idioma aponta para o que vem logo a seguir: a narrativa de uma
vida de escravização fora da África, sua terra.
Acompanhar essa narrativa significa estar diante de um texto que reativa a memória coletiva de um
povo e com ela questões culturais, identitárias e histórica, quer sejam reais ou parte da construção de
uma tradição que filia negros e negras lá e cá a uma nação sem muros e plural de identidades. Isso
se dá porque nos apresentam um passado diaspórico, um conjunto de aspectos históricos e, levando
em consideração a linguística, traços de uma língua materna que servem como constituintes na
formação de uma etnicidade e, por assim dizer, de um sentimento de pertencimento.
Se o texto começa apresentando a simbolização do negro africano que teve seu corpo marcado de
dor, termina afirmando sua força, sua cor, sua origem que não permitiram que o negro sucumbisse
durante a escravidão. Para Anderson (2008, p. 199-200), quando discorre acerca do sentimento de
pertença à uma nação e da construção dessa tradição, afirma que esse sentimento inspira “amor, e
amiúde um amor de profundo auto-sacrifício”.
Hall (2003, p. 28) também trata desta questão de filiação identitária e possibilita compreendermos que
a identidade cultural apresenta “traços da unidade essencial, unicidade primordial, indivisibilidade e
mesmice”. Como discorrer acerca de construção discursiva é também falar sobre cultura e ideologia,
fazem parte da análise teóricos dos Estudos Culturais, a exemplo de Bhabha (1998) e suas
considerações sobre o local da cultura e sua representação simbólica.
As entrelinhas da letra não deixam de forma os laços de religiosidades, uma vez que ilê Aiyê também
significa terreiro e isso se faz presente na narrativa para ratificar a efemeridade das coisas palpáveis
ao mesmo tempo que aponta para a perenidade daquilo que é místico. Aqui temos a força de um
discurso de preservação da identidade religiosa de matriz africana. Marcar esse discurso para além
das paredes das comunidades e de um jeito que possibilitou entrar pelas casas de pessoas
praticantes, simpatizantes, indiferentes ou intolerantes é um registro potente de resistência e defesa
das identidades que perpassam o sujeito que se entende como negro e abraça a religiosidade de
matriz africana.
Bresciani e Naxara (2004) afirmam que questões étnicas e sociais devem ser compreendidas juntas e
como a segunda está, via de regra, ligada à primeira. Hall (2016), por seu turno, afirma que as
representações identitárias, quando se referem ao grupo étnico não hegemônico, tendem à
estigmatização dos sujeitos ou se prendem a um momento histórico, um aspecto cultural ou mesmo
os estratifica em apenas uma camada social.
Hall (2014, p. 19) não se cansa de tencionar essas questões e afirma que “a cultura molda a
identidade ao dar sentido à experiência e ao tornar possível optar, entre várias identidades possíveis,
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por um modo específico de subjetividade”. Essas narrativas são potentes veículos de identificação e
provocaram rasuras significativamente potentes na construção histórica forjada pelo colonizador
quanto à presença no negro na constituição da nação. Um olhar mais crítico sobre o que diz a letra da
canção nos faz ver que o sangue preto não apenas regou a terra, mas alimentou forçosamente aquele
que escravizava, violava, invisibilizava.
A próxima letra analisada dialoga perfeitamente com a primeira e vai um pouco além, mostra como a
desumanização dos corpos negros desembocaram num processo também de violência sobre esses
corpos. É preciso compreender as questões que surgem na sociedade a partir da negação das
identidades negras, sua cultura, religiosidade, do sujeito cujo corpo não é passível de luto ou mesmo
de qualquer afetividade: a intolerância, o preconceito, o racismo, a escravidão. Por isso Chicote não
nos apresenta um discurso contra preconceito e a violência.
Chicote não
Composição: Marquinhos Almeida e Reflexus
Liberdade, liberdade
Canta o negro sofredor
Com a pena de uma ave
A história já mudou
Não ser mais chicoteado
Pelourinho só na lembrança
O grito da raça negra
Traz a todos esperança
Chicote, chicote, chicote, chicote não
Amor, amor, amor e união
Chicote, chicote, chicote, chicote não
Amor, amor, amor e união
Muita fé, muita coragem
Tanta garra, quanto amor
Pra trazer toda a justiça
Que o negro tanto sonhou
Libertou do cativeiro
Esse povo lutador
Esse povo tão guerreiro
Que Zumbi acobertou
Chicote, chicote, chicote, chicote não
Amor, amor, amor e união
Chicote, chicote, chicote, chicote não
Amor, amor, amor e união
Muita fé, muita coragem
Tanta garra, quanto amor
Pra trazer toda a justiça
Que o negro tanto sonhou
Libertou do cativeiro
Esse povo lutador
Esse povo tão guerreiro
Que Zumbi acobertou
Chicote, chicote, chicote, chicote não
Amor, amor, amor e união
Chicote, chicote, chicote, chicote não
Amor, amor, amor e união
Várias são as letras que tratam do período de escravidão, do preconceito e racismo que com ela se
aparelham. É sobre isso que trata este subcapítulo, sobre como o olhar europeu sobre o continente
africano gerou pressuposto sociais, históricos, religiosos, culturais cujo resultado foi o aprisionamento
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de corpos negros e a desumanização de um continente inteiro. Colhemos até hoje os frutos podre
desse processo e a letra da canção não poderia ter sido outra senão aquela que grita liberdade contra
as correntes do passado e do presente. “Não ser mais chicoteado/ Pelourinho só na lembrança/ O
grito da raça negra/ Traz a todos esperança” dá tônica dessa letra e tenciona, inclusive, as relações
sociais do presente.
A primeira estrofe junta presente e passado quando fala sobre o sofrimento imposto aos negros e
sobre a assinatura da lei áurea. É interessante a omissão do nome da princesa que a assinou, mas
frisa a pena que foi usada para tal fim. Parece dicotômico, e na verdade é, a estrofe versar acerca do
sofrimento presente apesar da lei do passado. Assim, torna-se impossível não percebemos como
aquela vida preta privada de liberdade. Percebe nessa letra a representação contraposta àquela que
fazia parte de um discurso que reforçava a presença de sujeito como alguém necessitado de
libertação, um “sujeito metafórico”, para falar como Lezama Lima, “reduzido ao limite do seu existir
precário” (1988, p. 54).
Sujeitos que habilitavam corpos sem valor, sem afetividade, insignificantes. Pensando essa condição,
a afirmativa de Butler (2015, p. 17) faz todo sentido, uma vez que “há sujeitos que não são
exatamente reconhecíveis como sujeitos e há vidas que dificilmente – ou melhor dizendo, nunca – são
reconhecidas como vidas”. Temos agora um sujeito de fala que, cativo, é senhor de sua própria voz.
O refrão repete a negativa em relação ao uso do chicote e a composição com amor e união, lemas
que deveriam fazer parte da sociedade, mas que não alcançou africanos escravizados num país
cristão. A quarta estrofe, por seu turno, não deixa dúvida quanto a isso: não foi a pena, mas a fé, a
força, a comunhão e o amor que mudaram de fato a história naquele momento e foi sob o manto de
Zumbi, e não sob a coroa da princesa, que o povo escravizado encontrou liberdade
Repete-se, então, como a liberdade do povo não estava atrelada à pena, mas à ação de deles
mesmo. A seguir há a repetição da negação do uso do chicote, não o do passado, mas esse que
segrega, humilha, prende e mata a juventude negra atualmente. Convém frisar que a música faz parte
do lp de 1988, 30 anos antes, e as dores seguem sendo exatamente as mesmas. Essa canção serve
como representante dessa narrativa de opressão do passado cujos reflexos são vistos ainda em
nossos dias. Apesar das dores causadas pela lembrança, pela ativação coletiva da memória,
dicotomicamente esse sentimento também desperta empatia por quem sofreu durante o maior erro
deste país e como aquelas negras e negros deixaram sua terra, aquela que dá vida, para este, cujo
sabor era de sofrimento e morte.
Se pensarmos a invenção da tradição e a construção da nação para Hobsbawn (1997) e Anderson
(2008), respectivamente, encontramos no gênero textual canção a presença de uma filiação étnica,
para falar como Brunel (1983). Assim sendo, o estudo da representação e presença de discurso
étnico na canção brasileira na segunda metade do século XX transforma-se em objeto potente de
representatividade, uma vez que nesse gênero encontramos poeticidade, narratividade, história,
religiosidade, práticas sociais, dentre outros discursos, e eles, juntos, podem ser analisados à luz da
literatura.
A literatura comparada cumpre, aqui, o seu papel de cotejar os textos a fim de verificar suas
aproximações e afastamentos, sua interseções e individualidades. Mesmo sabendo que boa parte
dessas questões se vincula a campos específicos de estudo, “[...] a literatura comparada continua seu
trabalho e começa onde eles se detêm, quando a opinião comum se torna óptica individual e os fatos
se deformam, interpretados pela imaginação e transmutados pela alquimia do verbo”. (BRUNEL,
1983, p. 80).
À luz de Hall (2003, p. 28), compreendemos que a identidade cultural e a representatividade
apresentam “traços da unidade essencial, unicidade primordial, indivisibilidade e mesmice” e que ela
também, presume-se, “seja fixada no nascimento, seja parte da natureza, impressa através do
parentesco e da linhagem dos genes, seja constituída de nosso eu mais interior”.
Breves considerações
Por se tratar de uma breve análise, não foram aprofundados os arcabouços teóricos que atravessam
mais ainda as temáticas percebidas nos conjuntos das letras analisadas. No entanto, provou-se
relevante analisar tais letras e considerar como a representação étnica presente em seus discursos
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pode ser objeto de análise e de um pensar significativo acerca das identidades negras que
atravessam homens e mulheres afrodiaspóricos.
Por todas as questões culturais, econômicas e sociais estabelecidas no Brasil desde muito tempo, o
acesso do negro à informação sempre foi pouco ou ínfimo, excetuando-se aqueles que conseguiram
extrapolar as barreiras impostas pela exclusão. A canção, para nosso estudo especificamente a letra,
começou a se configurar como instrumento capaz de disseminar representações históricas, culturais e
sonoras identificadas com nossa herança étnica. Guardadas todas as suas proporções, foi narrativa
presente nas canções que entrou pelas ruas, casas, bailes até chegar ao menino negro e nela ele
teve a chance de se reconhecer como cidadão e não como o homem de segunda categoria visto em
muitos romances e outros locais narrativos.
É correto analisar a existência de uma narratividade que propicia a guarda da memória presente
nessas canções e como elas são significativas para a preservação ou mesmo construção de uma
tradução. Assim, pensar em construção de identidade, canção e literatura é adentrar em um universo
plural de possibilidades reais de discussão sobre questões sociais e culturais, desde as históricas, as
religiosas, as comunitárias até a invenção de uma tradição, ou mesmo uma comunidade imaginada
que torna os negros pertencentes à mesma nação.
Segundo Hobsbawn (1997), é pelo processo de construção de tradição, seja ela composta de fatos
reais ou mesmo inventados, que o homem estabelece laços comuns, identifica-se com outro e
alimenta o sentimento de pertença, de inclusão. Tal pertencimento pode ser visto a partir da
construção de uma tradição inventada, de regras aceitas e compartilhadas por um grupo, de sorte que
se possa preservar valores culturais, sociais, filosóficos e religiosos. A canção, nesse aspecto,
cumpre o papel de guardador de memória cujo conteúdo pode ser acessado em qualquer momento e
a qualquer tempo.
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