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RESUMO: 

O projeto EtniCidades: entre a cidade letrada e a rua tem entre seus principais 
objetivos avaliar as produções culturais que, interligadas com a cultura letrada, expõem 
as imagens identitárias e as questões etnico-raciais que envolvem a cidade de 
Salvador. Elegendo Carlinhos Brown como objeto de pesquisa, busquei identificar, nas 
músicas de sua autoria, o caminho percorrido pelo cantor e compositor na abordagem à 
temática concernente a identidade cultural e suas referências matriciais. Procurou-se 
observar a reivindicação de Carlinhos Brown de uma possível familiaridade no que 
tange às origens culturais entre Brasil, América do Sul e Caribe, com ênfase em Cuba e 
os elementos característicos que aproximam ou distanciam esses locais.  

Palavras-chave: Carlinhos Brown, cultura, música, identidade, baianidade  

Introdução  

O projeto ETNICIDADES:entre a cidade letrada e a rua, sob orientação da 

Professora Dra.Eneida Leal Cunha, propõe-se a investigar, dentre outras questões, a 

contribuição de produtos e produtores culturais para as imagens contemporâneas de 

nacionalidade e para a construção imaginária de um espaço urbano - a cidade do 

Salvador. 

Um artista que tem se destacado na questão da problemática étnica e do 

imaginário da afro-descendência que permeia a cidade de Salvador é Antônio Carlos 

Santos de Freitas-Carlinhos Brown. A princípio, representou um desafio escolher por 

objeto de pesquisa uma figura cuja característica marcante nos discursos, conforme vem 
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sendo apontado por muitos, é a contradição. Percebe-se que, com o passar do tempo, a 

concepção de Carlinhos Brown quanto à questão do negro na Bahia muda de acordo 

com a situação que ele vivencia. Com base nisso, a pesquisa e a análise da produção e 

principalmente dos pronunciamentos do artista terá sempre no seu horizonte a 

recomendação de Michel Foucault, em A Arqueologia do Saber , sobre As 

Contradições : 

Para a análise arqueológica, as contradições não são nem aparências a transpor, nem 
princípios secretos que seria preciso destacar. São objetos a serem descritos por si mesmos, sem 
que se procure saber de que ponto de vista se podem dissipar ou em que nível se radicalizam e 
se transformam de efeitos em causas  (Foucault,M.:As contradições,in A Arqueologia do 
Saber,1997,p.174)  

Por isso, a contradição que tanto se faz presente no discurso de Carlinhos Brown 

não será vista como defeito, problema ou empecilho, a ponto de que algo de 

significativo para a compreensão do imaginário da baianidade e também da 

nacionalidade não possa ser abordado e problematizado, com base nesses discursos.   

Em uma primeira etapa de minha pesquisa, procurei destacar, como foco 

temático, a Bahia cantada por Carlinhos Brown 

 

na qual pretendi investigar como 

Carlinhos canta a sua cidade. Nesse caso, a palavra cantar deve ser entendida em 

dois sentidos. Em primeiro lugar, mesmo sentido em que era empregada em relação aos 

antigos trovadores, que cantavam suas poesias, celebrando temas com seus versos 

acompanhados com sons ritmados. Em segundo, no sentido que se busca ressaltar hoje, 

quando se destaca a música popular brasileira como uma poesia cantada . 

Este trabalho se caracterizará da apresentação do que foi realizado em duas 

etapas da pesquisa: a primeira, que aconteceu poucos meses depois de iniciada a minha 

integração ao EtniCidades em agosto de 2004; a segunda etapa, referente ao que foi 

realizado no ano de 2005. Basicamente cinco tópicos serão considerados: 

1) Síntese da biografia de Carlinhos Brown 

2) Iniciação no meio artístico 

3) Participação social-cultural  

4) Como Carlinhos Brown vê a Bahia 

5) As referências locais e familiaridades transnacionais nas imagens 

identitárias defendidas por Carlinhos Brown em suas composições.  

1. Síntese da biografia de Carlinhos Brown 

Antônio Carlos Santos de Freitas - Carlinhos Brown - nasceu em 23 de 

Novembro de 1962. É filho de D. madalena Santos de Freitas com o senhor Renato 



Teixeira de Freitas, o Bororó. Teve uma infância humilde, pois seu pai trabalhava como 

pintor e sua mãe como lavadeira.  

Em sua vida acadêmica Carlinhos não chegou a completar o 2° ano primário, 

alegando ter que trabalhar para ajudar a família, além de não se adaptar aos métodos de 

ensino que, segundo ele mesmo diz em entrevista à revista POSSIVEL:  

A escola matava meus heróis e as historias que eu sabia pela minha família e pelos meus 
vizinhos. Ela preparava as crianças para serem copistas e, depois, mostrava a historia de um 
Brasil que não era o que eu conhecia . (REVISTA Possível. Ano 1, 2004, N° 5.p 31)  

Com tal observação, Carlinhos Brown retoma uma questão importante na 

história dos negros no Brasil. Nota-se o seu desconforto quanto à exclusão do negro dos 

acontecimentos de sua própria história. Esse desconforto não é um fato isolado. Desde a 

década de 60, o Movimento Negro já dava seus primeiros passos para a inclusão de 

heróis negros na história, reivindicando o devido reconhecimento pelo que fizeram pelo 

país. Questão que também foi tema do bloco afro ILË AIYË num processo de 

reeducação social que permeia as suas manifestações culturais no carnaval. Com suas 

canções, Carlinhos Brown apropria-se de um mecanismo da cultura oral para destacar as 

representações identitárias da afro - baianidade e expor a postura omissa adotada pela 

história oficial.  

E como teria aprendido Carlinhos Brown a articular suas idéias e a usar as 

palavras atribuindo-lhes uma sonoridade poética? Ele mesmo responde na continuação 

da entrevista à POSSÍVEL: 

Mesmo assim fui alfabetizado - aprendi o abecedário e a juntar as letras - mas ainda hoje 
tenho problemas com as vírgulas. Leio bem e para falar com mais fluência, desenvolvi uma 
técnica Cid Moreira - observando o apresentador, aprendi a falar melhor o português... A 
Renata Sorrat tinha um jeito especial de falar .  

Carlinhos Brown delega a sua educação à cultura oral e à convivência com as 

tradições culturais de matriz popular ou africana, que ainda hoje tem muita força na 

Bahia, e é possuidor de uma linguagem muito peculiar. Ele realiza uma junção de 

referências étnicas e culturais e transmuta a semântica das palavras. Isso o faz ser alvo 

de muitas críticas, nas quais o acusam de possuir um pensamento musical non sense. 

Mas como ele canta em Crendice (do álbum Bahia do mundo-Mito e Verdade -

2001): No zap pele/ no zap filme/ tudo tem uma lógica (...) . A lógica de Brown está 

no trabalho sonoro com as palavras e no resgate dos referenciais das práticas culturais 

africanas. 



Algumas influências são destacadas como importantes na formação de Carlinhos 

Brown como artista. As influências já começam pelo apelido que ganhou pelo estilo 

black power, adotado por ele na década de 70 do século XX, em homenagem a James 

Brown (grande nome da música negra norte-americana) e do ativista negro de esquerda 

H. Rap Brown, do Black Panthers. 

Mas nenhuma influência foi tão marcante quanto a de Mestre Pintado do Bongô, 

o motorista aposentado Osvaldo Alves da Silva. Mestre pintado foi quem apresentou 

Carlinhos Brown à percussão, ritmo que se tornaria sua marca registrada. Foi também 

através de Mestre Pintado que Brown entrou em contato com grandes nomes da musica 

brasileira, tais como Batatinha, Riachão, Jamelão, dentre outros.  

Iniciação no meio artístico 

Foi na época em que trabalhava como vendedor de picolés, em frente a uma 

escola, que Carlinhos Brown pôde mostrar, pela primeira vez, seu talento musical, ao 

participar de um festival escolar. Logo em seguida, foi convidado para tocar na banda 

de rock Mar Revolto. A partir daí, começou a receber apoio de artistas como Osmar e 

Armandinho, Paulinho Boca, Chico Evangelista etc. Nesse período, década de oitenta 

do século XX, torna-se um dos músicos mais requisitados de Salvador. Visão de 

Ciclope foi seu primeiro sucesso a estourar nas rádios locais, na voz de Luís Caldas. 

Em 1985, foi convidado por Caetano Veloso para tocar na Nova Banda. Caetano 

grava sua música Meia-lua inteira , tema de Tieta, novela da Rede Globo, e o nome de 

Carlinhos Brown ultrapassou as fronteiras baianas, tornando-se um sucesso nacional. 

Posteriormente, participou como percussionista da banda de João Gilberto, Djavan e 

João Bosco, dentre outros. Realizou também participações especiais na produção de 

discos de outros artistas e teve suas músicas gravadas por representantes de diferentes 

estilos musicais: Sepultura (banda de rock), Os Paralamas do Sucesso e Cássia Eller 

(pop rock nacional), Gal Costa e Maria Betânia (MPB) Daniela Mercury e Margareth 

Meneses (axé music), para citar apenas alguns. E emplacou a casa do milhão na 

vendagem de discos com o grupo Tribalistas, formado por ele, Marisa Monte e Arnaldo 

Antunes. O grupo fez sucesso em muitos países, o que lhes rendeu o Grammy Latino 

2003. 

Participação sócio-cultural na Bahia 

Foi com o grupo Timbalada que Carlinhos Brown destacou os sons das raízes 

negras. Com o toque do timbau, dá-se visibilidade à cultura afro-baiana. Dessa forma, 



ele tem dado sua contribuição, como agente multiplicador , para a reafirmação da 

cultura africana como traço identitário da cultura na Bahia. 

Carlinhos Brown tem uma ativa participação social através de projetos como o 

Candyal Ghetto Square (espaço artístico cultural situado no Candeal onde são realizados 

ensaios musicais e outras apresentações artísticas); o estúdio Ilha dos Sapos (canal de 

auxílio a artistas em início de carreira, como foi o caso da banda Lampirônicos); o 

projeto Tá Rebocado (programa de melhoria habitacional e de infra-estrutura para os 

moradores do bairro do Candeal e que lhe rendeu o certificado Best Practice do 

programa de assentamentos humanos das Nações Unidas); a escola Pracatum (projeto 

social que oferece cursos profissionalizantes de musica gratuitos a jovens entre 14 e 18 

anos). Todos esses projetos sociais têm uma forte ligação com a dimensão cultural. Na 

escola Pracatum, por exemplo, investe-se na profissionalização de jovens músicos, que 

recebem orientações sobre técnicas musicais, além de um aparato de conhecimentos que 

contribuem para o resgate das origens culturais da Bahia. 

Os investimentos sociais renderam a Carlinhos Brown uma homenagem através 

de um filme. O documentário intitulado O milagre de Candeal , de Fernando Trueba, 

lançado em Salvador há poucos dias, conta a história do bairro e do investimento de 

Carlinhos Brown, tanto social quanto cultural, para a melhoria das condições de vida 

dos moradores do bairro, culminando com a construção de uma praça, que dá nome ao 

filme. Os investimentos renderam também ao bairro do Candeal uma posição 

confortável por não estar mais classificado como um dos mais violentos e perigosos de 

Salvador, o que é motivo de orgulho para o compositor.  

Visão sobre a Bahia 

A opinião de Carlinhos Brown sobre a Bahia chama a atenção para alguns 

aspectos. Em seus discursos, com o passar do tempo, ele cada vez menos se refere à 

Salvador ou à Bahia especificamente. Quando verte sua opinião sobre a cidade, ele 

sempre termina relacionando-a ao âmbito nacional. Em entrevista à revista Néon 

(fevereiro de 1999) ele destaca a Bahia como o centro da riqueza brasileira, pois a 

música é a riqueza do mundo e a Bahia é música . 

Com os seus discos solos, Brown direcionou a tematização de suas músicas para 

um desprendimento local, não cantando somente sobre Bahia/Salvador, como na música 

Faraó do álbum (Omelete Man-1998): Sou faraó/ o rei da folia/sou faraó e o Egito é 

a Bahia . 



Ainda que direcione seus versos para a Bahia, pode-se perceber na letra da 

musica uma reivindicação de uma ancestralidade egípcia (africana), como já o fizeram o 

OLODUM e o ILÊ AIYÊ. E, daí por diante, a busca de Carlinhos Brown por uma 

ancestralidade assume uma temática universal. No seu 4° disco solo, Carlinhos Brown 

é Carlito Marrom , Brasil- Cuba- África e Espanha se misturam com as raízes baianas 

do músico. Ele explica numa entrevista à revista Época que queria traduzir seu nome 

de Carlinhos Brown a Carlito Marron como uma forma de esclarecer as influências que 

ele tem dos rumbeiros . Com esse argumento, Carlinhos Brown destaca a existência de 

uma latinidade imaginada que estaria sendo renegada pelos brasileiros. Procurou-se 

realizar uma análise mais profunda e detalhada sobre essa temática, com base nos discos 

solos e em composições gravadas por outros artistas, mais à frente da pesquisa, pois 

esse é um tópico importante, uma vez que a explicitação de vínculos com a América 

Latina é rara entre os compositores baianos da geração de Brown. 

Mas, para Carlinhos Brown, ainda existem alguns conceitos (ou pré conceitos) 

que se mostram presentes na visão que se tem sobre a cultura afro e que precisam ser 

vencidos. E a sua música tem servido como forte instrumento para a quebra desses 

conceitos e para a disseminação da cultura africana por, em suas letras, fazer muitas 

referências aos orixás e aos ritos religiosos do Candomblé.  

O álbum Motumbá Bless (título surgido de uma mistura do inglês com o 

Iorubá e que significa pedir a benção ) do grupo Timbalada, surgiu da vontade de 

Carlinhos Brown em produzir um trabalho que identificasse a religiosidade da música 

popular da Bahia, como a própria música Motumbá, cujo refrão é uma homenagem a 

Iemanjá. Com o título, teve-se o objetivo de enfatizar que a origem iorubá continua viva 

na Bahia e também para sinalizar a compreensão do papel social da música baiana. 

Duas de suas composições, ambas reverenciando entidades e ritmos dos rituais 

do Candomblé, foram escolhidas como as melhores do carnaval dois anos seguidos: 

Maimbê dandá em 2004 na voz de Daniela Mercury e Dandalunda em 2003 com 

Margareth Menezes.  

Carlinhos Brown tem feito seu papel como agente multiplicador de cultura e 

deve ser estudado por pelo seu empenho em disseminar a herança étnica africana. O 

sentido que suas composições adquirem vai além de um trabalho semântico. 

Completam-se os sentidos com o ritmo, pois o som, às vezes, pode falar mais do que as 

palavras.   



As referências locais e familiaridades transnacionais 

As produções culturais no sentido amplo, incluindo principalmente a música 

popular, têm tido, nas últimas décadas, por influência da crítica cultural, cada vez maior 

relevância na discussão acerca do imaginário nacional. Falar de identidade cultural não 

é, no século XXI, nenhuma novidade. Na realidade, é um ponto vital da convivência na 

sociedade contemporânea. Ainda assim, falar de racismo, discriminação, preconceito, 

ainda gera muito desconforto em uma parte da população baiana e brasileira. Ainda é 

nítido o desconforto de alguns em assumir a influência africana em sua formação 

cultural, ainda que isto esteja visivelmente revelado na sua epiderme. Obviamente, o 

contrário também existe e é notável a disposição de um número cada vez mais 

expressivo de pessoas que se aceitam enquanto brasileiros, enquanto baianos e mais 

ainda, afro-descendentes. Assumir uma identidade no Brasil, no final das contas, torna-

se um assunto extremamente interessante e às vezes complexo, uma vez que múltiplos 

são os nossos referenciais étnico-culturais. Entre os artistas contemporâneos 

empenhados em reconstruir a memória da diferença cultural, no sentido de uma 

identidade múltipla ou multicultural, Carlinhos Brown merece destaque. 

Visto que o EtniCidades, numa visão macro, delimita a contribuição de produtos 

e produtores culturais para a discussão das questões identitárias, Carlinhos Brown 

destaca-se como um desses produtores da cultura de massa, cujas composições atingem 

um notável sucesso não somente na Bahia, não somente no Brasil, mas em diversos 

países do mundo. Como exemplo, cito o grande sucesso do show realizado em junho do 

ano passado na Praça de Castilla, em Madri, no qual Carlinhos Brown levou cerca de 

um milhão de pessoas às ruas, fazendo-as dançar todo o tempo com o ritmo contagiante 

de suas músicas. Segundo o governo da capital espanhola, 300 mil pessoas participaram 

do carnaval de Carlinhos Brown, mas os organizadores afirmam que havia cerca de um 

milhão de foliões. Em maio desse mesmo ano, o cantor levou uma multidão de 400 mil 

pessoas às ruas de Barcelona e de 200 mil, às de Bilbao. 

Na seqüência deste trabalho, apresento os resultados da pesquisa, na qual estou 

envolvida desde março de 2003, realizada neste último período através da continuidade 

de leituras para fundamentação teórico-crítica, acerca da temática geral do projeto e da 

análise das músicas. Antes de iniciar com as análises, entretanto, realizei uma 

organização e classificação das músicas e entrevistas com Carlinhos Brown, 

privilegiando as que tematizavam aspectos de interesse da investigação, e foi feito o 

arquivamento das mesmas, no acervo do projeto, para posterior divulgação em website. 



A escolha das músicas para classificação procurou levar em conta desde uma simples 

menção de uma palavra significativa para o tema até as abordagens mais extensas do 

mesmo. 

Múltiplas referências 

O que a principio me chamou a atenção nas músicas de Carlinhos Brown foi o 

fato de ele ter suas produções musicais altamente influenciadas pelos elementos 

culturais de matriz africana, cujo teor abrange desde a utilização de instrumentos 

característicos da religião Candomblé à inclusão de expressões idiomáticas africanas do 

ioruba e do bantu, dentre outros aspectos. O que torna ainda mais destacável as 

produções musicais de Brown tem a ver com a peculiaridade referente às matrizes 

culturais assumidas e defendidas por ele, que se tornaram múltiplas com o decorrer do 

tempo. Carlinhos Brown, em momentos iniciais da sua produção musical, faz constantes 

referências em suas músicas à Salvador ou à Bahia e estabelece, nesse primeiro 

momento, a ligação entre o ser baiano estar intimamente relacionado com a afro-

descendência, no plano etnico-racial ou cultural, como na música Aguarte agora , 

gravada por Gal Costa em 1998: 

vem cá minha sereia/ me diz o que é o amor/  e guie minha Bahia pela idade do som/ Ilê 
Olodum maré/ ILê Timbalada/ Ilê Araketu ê/, e tudo o que for patuscada/ e tudo o que for 
patuscada/ e tudo o que for patuscada.

  

Após a referência à Bahia, são citados na música os nomes de alguns dos 

principais blocos afros de Salvador, os quais constantemente são associados à diferença 

cultural baiana. Golli Guerreiro, em A trama dos Tambores , destaca a importância 

que passará a ter a música produzida pelos blocos Afros na Bahia, que se tornará uma 

referência musical para o mundo. A pesquisadora explica que a criatividade 

característica desses blocos é o que marcará o seu destaque, fazendo, dessa maneira, 

com que a percussão saia da cozinha (o substituto recente da senzala) e ocupe a sala 

de estar no cenário musical baiano, ou seja, um lugar prestigiado na indústria cultural.  

Carlinhos Brown tem bastante relevância no histórico dos blocos afros, a partir da 

década de 80 do século XX, enquanto percussionista, como um dos grandes 

disseminadores do samba-reggae, definido por Guerreiro como uma recriação da 

sonoridade africana, mesclada a ritmos brasileiros e caribenhos. 

Com o passar do tempo, seu discurso musical caracteriza-se por referências 

nacionais ou nacionalizantes. Essa referência ao Brasil é notada já na música gravada 

pelo grupo Os Paralamas do Sucesso, intitulada uma brasileira , composta por 

Brown. A discussão sobre a cultura brasileira de uma perspectiva menos 



homogeneizadora, que faz a revisão dos discursos da nacionalidade instituída, vem 

ganhando um espaço bastante significativo em nosso país, ao passo que a investigação 

sobre como se constitui e se dissemina o imaginário da baianidade ganha destaque não 

só aqui na Bahia. Falar de cultura não raro desemboca no fato de vê-la como uma 

verdadeira indústria produtora. Mas, segundo Renato Ortiz: 

A discussão sobre a cultura sempre foi entre nós uma forma de se tomar consciência 
de nosso destino, o que fez com que ela estivesse intimamente associada à temática do nacional 
e do popular. Foi dentro desses parâmetros que floresceram as diversas posições sobre a nossa 

Identidade Nacional. (ORTIZ, 2001.p.7).  

A identidade nacional a que se refere Ortiz é apontada por Stuart Hall como 

resultado de estratégias discursivas para a invenção de uma tradição, através da qual, 

habitantes de um determinado país ou estado, são unidos por um sentimento de 

pertencimento. Esse sentimento de pertencimento, entretanto, muitas vezes não se 

refere, nos dias de hoje, à dimensão de um estado nacional.  Paul Gilroy, por exemplo, 

ao refletir sobre o pertencimento identitário entre os afro-descendentes, cria e defende a 

metáfora do Atlântico Negro , com base na história da diáspora, segundo a qual, o 

processo de identificação como afro-descendente independe do espaço territorial onde 

os indivíduos residem, uma vez que os traços culturais e a identidade negra estão 

intimamente relacionados com a escravidão moderna e as matrizes culturais africanas 

disseminadas através do Atlântico.  

Carlinhos Brown: cidadão do mundo 

Percebe-se que, para Brown, os laços de fraternidade vão além dos traços físicos 

e/ou culturais africanos ou mesmo dos limites da experiência cotidiana brasileira. Em 

momentos posteriores de sua carreira, Carlinhos Brown identifica-se como cidadão do 

mundo, um ser globalizado. Os indícios para se chegar a essa conclusão aparecem já no 

CD Bahia do mundo: mito e verdade, cuja ambigüidade mostra-se presente desde o 

título, contrapondo o que existe de mito e o que há de verdade acerca das imagens e 

discursos referentes à Bahia.  

Ao identificar-se como sujeito do mundo, entretanto, Carlinhos Brown não deixa 

de especificar os lugares do mundo com os quais ele defende uma relação cultural e 

historicamente familiar. Além da familiaridade entre os afro-descendentes, Carlinhos 

Brown aponta uma forte ligação entre Brasil, América Latina e Cuba, o que é, conforme 

já expresso anteriormente, uma característica peculiar de seu trabalho. A peculiaridade 

está no fato de ser raro entre os compositores da geração de Carlinhos Brown o 



reconhecimento da latinidade americana do Brasil, o que será comparado por Beatriz 

Resende à luta que se fez necessária para a legitimação dos estudos da Literatura 

Africana. Resende destaca ainda que a proposta de teorização e questionamento do 

latino-americanismo, como campo de investigação cultural, precisou ser formulada fora 

da América Latina para, a partir daí, receber a atenção dos pesquisadores latino-

americanos. A reivindicação de uma latinidade fica bastante evidente, em Carlinhos 

Brown, com o lançamento do CD Carlito Marron , do qual tratou mais detidamente o 

período mais recente de minha pesquisa. Neste CD, grande parte das letras das canções 

possui expressões da língua espanhola, bem como de outras línguas como o inglês, 

idioma no qual são intituladas algumas músicas, a exemplo de baby groove e my 

honey . A música tema desse trabalho, que recebe o mesmo título, Carlito Marrón , 

expõe a visão de proximidade entre o Brasil e a América Latina defendida por Carlinhos 

Brown. Desta feita, é explorada a similaridade entre os idiomas oficiais desses dois 

espaços, o português e o espanhol, constituindo uma linguagem híbrida, que aproxima 

ou justapõe os contextos culturais e político-sociais que nos acostumamos a pensar 

como distantes : 

Era um garoto/ sin camino y sin destino/ tenía en la boca/ dos caninos clandestinos/ venia a la 
calle/ como un fanfarón/ tenía un sueño en su corazón/ como Carlito/ Carlito Marrón/ como 
Carlito/ Carlito Marrón/ conoció una garota/ de vida subversiva/ vivía en cochabamba/ andaba 
desaparecida/ fez una guerrilha en su corazón/ caiu em armadilhas/ de mulheres monroe/ como 
Merlita/ Merlita Monroe/ como Merlita/ Merlita Monroe .  

É interessante a similaridade entre a música Carlito Marrón e uma outra canção 

gravada no período da Jovem guarda, intitulada Era um garoto que como eu amava os 

Beatles e os Rolling Stones :  

Era um garoto/ que como eu /amava os Beatles e Rolling Stones/ Girava o mundo/ sempre a 
cantar/ as coisas lindas da América/ Não era belo mais mesmo assim/ havia mil garotas 
afim/Cantava "Help" and "Ticket to Ride"/ oh "Lady Jane" and "Yesterday"/Cantava viva à 
liberdade/ mas uma carta sem esperar/ Da sua guitarra o separou/ fora um chamado da 
América/ Stop com Rolling Stones, Stop com Beatles songs...

  

A Jovem Guarda é descrita, pela Enciclopédia da Música Brasileira, como a 

cristalização de uma tendência do rock n roll norte-americano da década de 1950, que 

já criara no Brasil um mercado de consumidores, permitindo que, desde 1957, os 

primeiros cantores e compositores brasileiros do gênero tentassem reproduzir o ritmo 

com letras em português ou cantando no original. A semelhança  nas duas músicas diz 

respeito a uma mesma frase inicial (era um garoto), às duas imagens geracionais referente 

à influência de culturas internacionais e ao hibridismo lingüístico. Cancline fala-nos da 

geração ou promoção das culturas híbridas em razão das novas tecnologias 



comunicacionais e pela desterritorialização dos processos simbólicos. Pensando no 

hibridismo como uma construção verbal resultante da mistura de vocábulos de duas ou 

mais línguas, que objetiva enfatizar os trânsitos ou mestiçagens culturais, percebemos 

um uso extensivo desse recurso nas letras das músicas de Carlinhos Brown. Tomo como 

exemplo a música Cumbiamoura: 

você é la marea en sede/ cumbiamoura/ y sem ti el mundo desiste/ cumbiamoura/  si 
no estás la arena siente/ cumbiamoura/ un deserto de areia quente/ cumbiabina/ como 
un santo en corpo caliente/ cumbiamoura/quiere estar en la arena siempre/ 
cumbiamoura/ como un grano en el camino de tu puente/ cumbiamoura/ un desejo de 
arena y gente/ cumbiabina... / las mesquitas piden tua luna/cumbiamoura/ es bastante 
llorar la lluvia/ cumbiamoura/que o salitre do mar lhe esquente/ cumbiamoura/ que o 
oriente/ desacidente/cumbiabina/... malê compadre/ malê compadre/ bocu bocuao/ malê 
compadre/ salamalêikon/ malê compadre...

  

O hibridismo lingüístico é notado já no titulo, tratando-se da mistura da palavra 

Cumbia, uma música dançada com movimentos lentos, durante a qual se segura uma 

vela, e da palavra moura. O detalhe da vela, na dança, chama atenção para a luz, 

claridade, ao passo que, na letra da música, são feitas referências à lua e às estrelas. No 

final de cada verso, ocorre a mudança da expressão cumbiamoura para cumbiabina. A 

palavra Bina, em espanhol, tem que ver com aragem da terra e, numa expressão 

religiosa, com o fazer duas missas em uma só. A origem da palavra dá enfoque a essa 

questão do dobro, do dois. Entretanto, o que me intrigou foi a junção da palavra Cumbia 

com Moura e comecei a procurar uma explicação razoável para isto. Prestei, então, um 

pouco mais de atenção a um outro trecho da música ( que o oriente desacidente ) e 

pude estabelecer um elo entre essa palavra com o fato histórico referente à desavença 

entre cristãos e mouros na era medieval, cujas repercussões ainda são sentidas hoje. Isso 

é evidenciado nos constantes conflitos entre os árabes [israelenses e palestinos], e mais 

especificamente, entre cristãos e mulçumano [EUA e Afeganistão]. Além disto, duas 

outras leituras podem ser feitas: em primeiro lugar e com valor especial para a 

compreensão da música no contexto cultural baiano, podemos grifar a referência ao 

islamismo, que é reforçada pelo uso da palavra malê , como eram chamados os negros 

islamizados no Brasil, e também através de  uma expressão de cumprimento 

mulçumano (salamalêikon). Por outro lado, no plano coloquial, historicamente se 

firmou o uso da palavra mouro para designar aqueles indivíduos integralmente voltados 

para o trabalho árduo, origem da expressão trabalha como um mouro , hoje menos 

usada entre nós, mas do pleno conhecimento das pessoas de gerações anteriores.  



Nessa música encontram-se também expressões de possível origem africana, a 

exemplo de irê e zarabanda. A palavra irê refere-se ao que concentra tudo de bom. 

Entretanto, vale ressaltar que esta expressão, na Enciclopédia Brasileira da Diáspora 

Africana, de Nei Lopes, é grafada iré. Entretanto, um estudo mais cuidadoso merece ser 

feito, numa etapa posterior da pesquisa, antes que se possa arriscar qualquer tipo de 

interpretação quanto ao estabelecimento convicto de uma possível familiaridade entre 

essas palavras. 

Por outro lado, na música I wanna lú, como em muitas outras composições de 

Brown, nota-se um uso extenso também de palavras do idioma inglês, além do 

espanhol:  

ilumina analú/ pra lá de emotion /anda chique underground/ ela é de 
loção/ em soluço/ absoluto/ alegria do polo sul/ traz analú/ à vossa 
imagination/ quando digo I love you/ ela diz loving you/ ela é grife 
undertop/ ela é de loção/ y solo tu/ mi ana lú /faz o dia/ mi sertão azul/ 
ama cruel/ a voz do imagination/ oh, analú/ I wanna you/ oh analú/ I 
wanna you .  

A presença do inglês nas músicas de Carlinhos Brown pode ser explicada de 

dois pontos de vista: a influência norte-americana na música popular e a globalização 

cultural que, sem dúvida, radicaliza a influência ou o uso deste idioma nas produções 

culturais contemporâneas, destinadas à circulação transnacional. 

Clima quente é uma outra música que apresenta algumas questões 
importantes. Destaco desta música o seguinte trecho:  

yo nasci em clima quente/ de muita gente caliente/ e raça indefinida/ ipanema 
tiene sabor/mi pueblo toca tambor/ cantando bailando vou .  

Dentro desse recorte, que está privilegiando o hibridismo lingüístico, prendo-me 

exclusivamente à expressão gente caliente e raça indefinida . Tal construção pode ser 

lida como uma referência à imagem de sensualidade articulada à mestiçagem 

 

a não 

pureza racial - que se vende não só sobre o povo brasileiro, mas sobre os povos 

latinos em geral, especialmente os do continente americano. 

Percebida deste modo, a convivência entre palavras originadas de línguas 

diversas extrapola o campo lingüístico para ressaltar uma dimensão política, cultural e 

identitária. As manifestações culturais não mais se restringem atualmente ao culto ou ao 

popular. A contribuição de Carlinhos Brown, como um dos produtores culturais que 

evidenciam em suas obras traços de transnacionalidade, retrata a impossibilidade de se 

pensar em pureza cultural ou lingüística. O caminho, percorrido por este artista baiano 

na abordagem à temática concernente a identidade cultural e suas referências matriciais, 



vai além de referências locais, sejam essas pensadas em relação a Salvador, Bahia ou 

Brasil. Brown é transnacional. No CD Carlinhos Brown é Carlito Marron, nota-se a 

presença dos instrumentos característicos da música cubana, cujo idioma oficial é o 

espanhol. Fazendo uso, mais uma vez, de sua especialidade em brincar com os sons, não 

somente dos instrumentos, mas também das palavras, Carlinhos Brown compõe a 

música com vernáculas muito próximas entre o português e o espanhol, tentando 

evidenciar que, mesmo na língua, existem elementos similares entre Brasil, Cuba e a 

América do Sul. Mistura e contaminação são as palavras de ordem nas canções de 

Browm.  

Com as palavras de Amim Maalouf, citado por Canclini em seu livro 

Globalização imaginada, resumo e encerro minhas considerações acerca do transito de 

Carlinhos Brown em suas articulações discursivas: 

O que me faz ser eu, e não outro, é esse estar na fronteira entre dois países, 

entre dois ou três idiomas, entre várias tradições culturais . 

                                                                   (MAALOUF, Amim apud CANCLINI, Nestor García. 

A globalização imaginada. SP: Iluminuras, 2003.)                           
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