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Resumo 

O presente ensaio discute sobre um evento de performance do tecnobrega, gênero de música 

popular eletrônica midiaticamente rotulado como de “mau gosto” estético e encontrado em 

Belém, Capital do Pará, no norte do Brasil. Apóio-me em sociólogos, antropólogos e 

lingüistas para discutir sobre certas ambigüidades dentro do que vou chamar de 

“performances midiáticas”, e que, por sua vez, no particular etnográfico da pesquisa que 

orientou este trabalho, vêm sendo entendidas em termos de suas “ambivalências produtivas”. 

Tomando como base as idéias de Cynthia Fucks em seu texto Michael Jackson’s Penis, as 

“contextualizações” desencadeadas pela amostragem audiovisual e a própria experiência de 

campo que tive no universo de produção do tecnobrega, pretendo situar temas 

contemporâneos e bastante caros para os estudos sobre músicas em seus contextos culturais, 

tais como tecnologia, regionalismo musical, cosmopolitismo, identidade, autenticidade e 

colonialismo. 

Palavras-chave: tecnobrega (brega), gosto (musical), música (e) globalização, 

cosmopolitismo. 

 

A despeito de poucas manifestações musicais locais que oficialmente dão visibilidade 

à música regional/local de Belém e do Estado do Pará, a cena da produção artística nesta 

cidade é profusa e diversa, realidade que talvez pudesse ser incorporada ao seu 
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propagandístico status de “metrópole da Amazônia” – culturalmente falando –, expressão 

estampada na homepage da Prefeitura Municipal 
3
 e que me parece ter caído na “boca do 

povo” há algum tempo. Mas a acepção usual do termo metrópole parece ser outra, todavia. Eu 

não sou um caso à parte: nasci em Belém e lá vivi grande parte de minha vida, de tal modo 

que, naturalmente, vejo-me por aí falando bem de minha terra-natal, inclusive de que ela é 

sim, em termos do não-sei bem como explicar, a “metrópole da Amazônia”. De uns tempos 

para cá, porém, tenho pensado bastante a respeito de como eu poderia defender a idéia de uma 

Belém metropolitana sem precisar lançar mão da geografia, da economia ou da administração, 

isto é, das áreas de conhecimento às quais costumeiramente eu relacionava metrópole. 

Quando saí de Belém pela primeira vez para morar em outro lugar, pessoas 

costumavam me dizer que eu passaria a residir não mais em uma província, mas em uma 

grande metrópole. O detalhe, no entanto, é que em São Paulo eu estabeleceria contato com a 

cultura do mundo, percorrendo-a sem precisar arredar os pés de lá. Ou ainda, que São Paulo 

significava a reunião de diversas culturas em uma mesma cidade, a exemplo das comunidades 

estrangeiras que se concentram em determinados bairros da cidade: os japoneses na 

Liberdade, os italianos no Bexiga, os judeus em Higienópolis, os alemães em Santo Amaro, 

entre outros. 

Ampliou-se a acepção anterior, portanto: de provinciano eu passaria a cosmopolita, 

embora sob a falácia de que constituem universos distintos e incomunicáveis. Daqui em 

diante, a idéia de metrópole começou a fazer sentido para mim, provavelmente porque passei 

a pensá-la a partir de uma categoria de entendimento que me é mais digerível, apesar de sua 

complexidade: a cultura, que por sua vez encampa a música. 

  Enquanto estive em São Paulo, e apesar dos vários problemas de adaptação à nova 

vida, eu acreditava que estava no lugar e no tempo certos para tanto encharcar-me desse 

cosmopolitismo emanado da cidade quanto para exercê-lo da melhor maneira que pudesse, 
4
 

especialmente por sentir-me assombrado pela possibilidade de não poder novamente 

experimentá-lo quando de meu retorno a Belém. 

A essa altura, e sem que me apercebesse, “estourava” no coração da Amazônia um 

gênero musical que propunha acústica e esteticamente uma mistura entre elementos que 
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simultaneamente o identificaria com sua região de “origem” e com certo modelo conceptual 

difundido em escala global. Ou ainda, respeitando certa hierarquia, isto equivaleria à 

representação de sonoridades locais partindo de uma linguagem universal, assim como o 

inverso, isto é, se utilizaria sistemas locais para reinterpretar matrizes sonoras mais 

abrangentes. Trata-se do tecnobrega. 

Hermano Vianna (2003) diz que o tecnobrega consiste na “nova evolução de um dos 

estilos mais populares que a música popular brasileira já produziu”, ou seja, do brega, que na 

década de 1960 invadiu diferentes regiões do Brasil, dentre as quais Goiás, Pernambuco e 

Pará. Sob influência da Jovem Guarda, o brega brotou de um modo mais “suave” de tocar o 

rock básico (guitarra, baixo e bateria) – batizado no Brasil de “iê-iê-iê” – e trilhou um 

caminho diferente da secular tradição musical romântica nacional. De um lado, a música pop 

internacional disseminava-se em território brasileiro sem parcimônia; de outro, ganhavam 

popularidade artistas brasileiros da Jovem Guarda tais como Roberto Carlos, Wanderléia, 

Ronnie Von, Erasmo Carlos, Renato e Seus Blue Caps, entre outros que cantavam em 

português, mas que se embebiam do espírito cosmopolita gestado no rock and roll e na 

“febre” da guitarra elétrica que se espalhava pelo Ocidente. 

Apesar de a Jovem Guarda ter florescido em circunstâncias político-sociais oportunas, 

perdeu espaço no início da década de 1970 por não partilhar de um espírito de protesto que se 

contrapôs ao momento histórico da Ditadura Militar (ver Napolitano, 2001; Araújo, 2002) e 

que se concretizou nas músicas de um segmento de artistas particularmente valorizado nas 

camadas médias urbanas intelectualizadas. Neste panorama imortalizaram-se alguns 

“incontestáveis” da música popular brasileira, vivos ou mortos, a exemplo de Chico Buarque, 

Caetano Veloso, Elis Regina e Gilberto Gil. 

Acanhado nas altas rodas, a Jovem Guarda migrou para os interiores. Nas cidades, por 

sua vez, “manteve público fiel entre as camadas mais pobres da (...) população, passando a ser 

chamada pejorativamente de brega” (Vianna, 2003). Em Belém, semelhante público passou a 

freqüentar os chamados “bregões”, vocábulo nativo (presente em narrativas de atores da cena 

musical brega de Belém – produtores, DJs, compositores e cantores) 
5
 para identificar casas 
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de shows especializadas em tocar música brega para um público “brega”. Em seu artigo 

Brega, Samba e trabalho acústico: variações em torno de uma contribuição teórica à 

Etnomusicologia, Samuel Araújo (1999) traz a discussão em torno da banalização nacional do 

termo brega, ou seja, qualquer música que sugira conteúdo “grotesco” poderia ser classificada 

como “brega”. 

Sobre o tecnobrega e o circuito de sua produção-circulação-recepção, Hermano 

Vianna (2006) considera que: 

Las primeras señales del tecnobrega se oyeron en el verano (que en Pará se 

vive a mitad de año) de 2002, pero se apoderó en realidad de las fiestas 

populares en 2003. Es el viejo brega, de ritmo más acelerado, hecho 

únicamente con sonidos producidos por computador. Parece un Kraftwerk 

en palafitos, compuesto bajo el calor ecuatorial por alguien que ha oído 

mucho carimbó, cumbia, zouk y Renato y sus Blue Caps, y aún no domina 

totalmente las técnicas de cortar y pegar que hoy se encuentran en la base 

de los softwares de producción musical. Hay cinco estudios en la ciudad 

donde se graba tecnobrega. Semanalmente, reciben la visita de 

«intermediarios » que pasan por allí para escuchar las novedades. Los 

estudios pueden producir cerca de dos canciones nuevas por día. Los 

intermediarios escogen las canciones que más les gustaron, las que creen 

que tienen más posibilidades de volverse exitosas, y se las llevan a quienes 

fabrican los CD, que los distribuyen inmediatamente a los vendedores 

ambulantes o camelôs, los cuales venden el producto final a los 

consumidores. Se trata de compilados en los que se incluyen obras de varias 

bandas, producidas en diversos estudios. No son CD piratas, pues los CD 

oficiales, que realmente se podrían piratear, son cada vez más raros. Los 

músicos ya no tienen casas disqueras ni el gasto de prensar los discos, 

imprimir las carátulas o distribuir el producto. Ese gasto corre por cuenta 

de las fábricas caseras de CD y de los camelôs con sus sistemas no oficiales 

de industria y comercio. Los discos, para sus autores y productores, apenas 

son vistos como medios de divulgación y, muchas veces, sus grandes éxitos 

son metamedios: las canciones elogian DJ, programas de radio (como el 

Mexe Pará) y de televisión, y a las aparelhagens (término usado para 

nombrar los equipos de sonido utilizados para animar las fiestas del Pará). 

Un nuevo gran éxito se hizo en homenaje a la camioneta que anda por la 

periferia de Belém anunciando las fiestas de la aparelhagem (…). Un 

cantante y compositor que estaba grabando en el estudio (…) me dijo que 

no hay cosa que lo haga más feliz que escuchar sonar sus canciones entre 

los vendedores ambulantes del centro de Belém. Él sabe muy bien que no 

gana ningún dinero por la venta de discos, pero eso ya no importa. Es 

fundamental que los vendedores ambulantes comercialicen su música para 

que se vuelva un éxito y que inviten a su banda a hacer espectáculos en vivo 

en las fiestas de la periferia de la ciudad (las fiestas de aparelhagem), que 

es donde va a ganar dinero para sobrevivir. Por su parte, los estudios de 

grabación también donan sus producciones al mercado de los camelôs, a la 

radio y a las fiestas de aparelhagem. Ya no funcionan como casas disqueras 

que viven de la venta de los discos. Ahora, viven del dinero que las bandas 

les pagan por grabar sus canciones. Cuantos más éxitos produzcan, mayor 

clientela tendrán. Por tanto, el mercado del tecnobrega deja de ser 

centralizado: ya no hay un elemento dentro de la cadena productiva que 



tenga el poder de controlar las demás etapas, papel que ejercen las grandes 

disqueras dentro del mercado de la música pop oficial. En el tecnobrega de 

Belém, el dinero y el poder se reparten entre muchos socios diferentes: el 

músico, el productor, los intermediarios, la fábrica casera de CD, los 

distribuidores para los vendedores ambulantes, los camelôs, los programas 

de radio, los dueños de las aparelhagens, los DJ. Los éxitos se producen 

gracias a la acción conjunta de todos esos emprendedores, la mayoría de 

ellos informales. Un lugar relevante dentro del circuito tecnobrega son las 

fiestas de aparelhagem. Es allí, y no en la radio o en la lista de los más 

vendidos, donde se definen los éxitos, en contacto directo con el público de 

bailarines. Las radios transmiten lo que suena en las aparelhagens, y no al 

contrario, y las bandas tienen la seguridad del éxito cuando las contratan 

para hacer presentaciones en vivo en las principales fiestas. Las 

aparelhagens son instituciones típicas de la cultura popular de Pará. 

Existen hace casi cinco décadas. En ese período, han pasado por varias 

«evoluciones», que es el término nativo con el que se denominan los 

cambios anuales de equipos que las grandes aparelhagens realizan para 

mantener el interés del público que, a su vez, valora la introducción de las 

últimas novedades tecnológicas en materia de luces y sonido. Se trata de 

equipos ambulantes gigantescos y potentísimos, una verdadera pared 

electrónica con cajas de sonido, amplificadores, televisores y computadores 

apilados unos sobre los otros, que circulan por los salones de fiesta de la 

ciudad cada fin de semana. Hace quince años, vi que en las aparelhagens se 

usaban todavía discos de vinilo. Los DJ pasaron a utilizar CD, después MD 

y ahora sólo trabajan con MP3, mezclando los éxitos del tecnobrega con la 

ayuda del mouse y los teclados, controlando todo a partir de la pantalla 

plana de sus computadores. Ellos sienten la misma fascinación que el 

público ante la tecnología. (…) La gente de las aparelhagens no vacila a la 

hora de botar los equipos antiguos. Ellos quieren ser reconocidos como los 

pioneros, los primeros en adoptar las novedades (…).  

 

Com base no excerto acima, pretendo problematizar a questão das “metamídias”, 

background sobre o qual Hermano Vianna descreve o referido circuito. Feito isto, comentarei 

sobre as “ambivalências produtivas” no tecnobrega através da análise de uma performance 

particular. De início, e em diálogo com o excerto acima, destaco três observações que fiz em 

um blog de internet: 
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O pessoal do tecnobrega vem cedendo espaço a outras mídias, aquelas que 

talvez consigam desterritorializar esta música - não que as alternativas não 

o possam. Isto já vem acontecendo, modestamente (...). 

 

Sentem-se orgulhosos porque apareceram no Faustão, por terem sido 

citados na revista x ou y, por terem sido convidados para participar do 

Terruá 
7
 em São Paulo etc. Sentem-se bem por estarem circulando nos meios 

oficiais, apesar de não terem em momento algum aberto mão das mídias 
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alternativas. O que há de mal nisto? Nada mesmo, especialmente se 

começarmos a relativizar este modo de produção e considerarmos as 

mudanças estéticas que o tecnobrega vem sofrendo (...). 

 

Não sou militante da música produzida alternativamente (ao contrário de 

Vianna), embora reconheça a existência do monopólio dos selos (...). 

 

Mais do que em uma música criativa, para Vianna o tecnobrega consiste em uma 

alternativa fascinante de negócio auto-sustentável, em que a atuação de gravadoras é 

completamente dispensável. Considera ainda que a interferência dos selos impede que se entre 

em contato com certas músicas e gêneros existentes mas que não circulam. 

Ponderando sobre as afirmações deste autor, o fato é que o tecnobrega já vem, há 

algum tempo, fazendo parceria com mídias convencionais, tais como a televisão, as próprias 

gravadoras e a indústria dos espetáculos. Não é à toa que uma das preocupações correntes de 

certos artistas locais é passarem a compor suas próprias músicas em vez de manipularem 

canções já existentes, haja vista que a circulação musical no mainstream implica no 

pagamento de direitos autorais, além do que o plágio, através de “versões” de músicas já 

existentes (neste caso), encerra a noção de ato criminoso. 

As chamadas “festas de aparelhagem” constituem espaços ordinários para as 

performances do tecnobrega. Ali se encontram produtores, DJs, proprietários das 

parafernálias tecnológicas que fazem o som do lugar, iluminadores, camera-men, públicos 

diversos, vendedores de “cachorro quente” (sanduíche com carne bovina moída) e bebidas, 

dentre outros que constituem a cena musical. As “festas de aparelhagem” consistem em 

espécies de boates itinerantes ao ar-livre freqüentadas principalmente por residentes em 

bairros ditos periféricos. O equipamento, controlado por DJs, é atualmente 
8
 formado por 

enormes caixas de som, amplificadores, telões, canhões de luzes, computadores, teclados, 

aparelhos para mixagem e samplers. 
9
 

Se, por um lado, o tecnobrega firmou-se no comércio de discos e de shows pela via da 

informalidade, não é incorreto dizer que, recentemente, bandas, cantores, e até 

“aparelhagens”, vêm buscando conquistar outros públicos, mesmo os que tradicionalmente 
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lhes viram as costas. Desse contexto surgem o que vou denominar “performances midiáticas”, 

que nada mais são do que performances extraordinárias que estabelecem relações mais 

estreitas com atuais mídias exploradas dentro do circuito convencional de produção, 

circulação e recepção musicais, a exemplo de espetáculos ao vivo em que são gravados 

DVDs. 

Em 2002, época provável da aparição do tecnobrega enquanto gênero musical tocado 

nas “festas de aparelhagem”, Gabi Amarantos (Guerreiro do Amaral, 2009) fundava a 

Tecnoshow, das poucas bandas de tecnobrega em Belém do Pará. Diferentemente das 

“aparelhagens” e do trabalho de produção musical em estúdio, as bandas de tecnobrega não se 

utilizam apenas da manipulação sonora. Quer dizer, nos shows ao vivo das bandas também é 

notada a presença de instrumentistas, mais comumente tecladistas, baixistas e guitarristas. 

A trajetória da Tecnoshow em Belém é marcada pela atuação da banda em parceria 

com as “aparelhagens”, que por sua vez tratam de divulgar gratuitamente o trabalho da 

cantora. Em agradecimento à divulgação, ou mesmo a pedido dos integrantes das 

“aparelhagens”, determinados hits homenageiam diretamente os equipamentos, DJs e/ou 

proprietários. O excerto de DVD que selecionei para este exercício consiste exatamente em 

um exemplo desta deferência especial. 

Gravado em março de 2005, o primeiro DVD da banda Tecnoshow conta com vinte 

duas músicas, sendo dezoito delas assinadas por Gabi Amarantos. Escolhi para comentar a 

última dessas músicas, intitulada A espaçonave do som, nome inspirado no formato da 

“aparelhagem” Rubi, que pertence à família do DJ Gilmar. A música em questão consiste em 

uma “versão” de Shut up, canção gravada pela banda americana (de Los Angeles) de hip-hop 

Black Eyed Peas. Segue abaixo a adaptação da letra original por Gabi Amarantos. 

 

 
10

 Shut up, shut up, shut up, 
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transcrição da letra da versão da canção. 

shut up, shut up, shut up, 

shut up, shut up, shut up, 

shut up, shut up, shut up, 

 

Agora eu vou curtir a espaçonave do som 

Sentir muita emoção e ouvir Tecnoshow 
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DJ Gilmar, o poderoso do Pará 

Faz a nave decolar 

 

Um dia eu consigo encontrar a saída 

Pra esse sentimento que invade minha vida 

Até me desespero e a solidão domina 

Que vontade de gritar 

Eu quero ouvir você cantar 

 

Agora eu vou curtir a espaçonave do som 

Sentir muita emoção, ouvir Tecnoshow 

DJ Gilmar, o poderoso do Pará 

Faz a nave decolar 

 

Me bate uma revolta 

Tudo é monotonia 

No peito uma tristeza 

A vida é tão vazia 

O som que bate forte 

Me faz ter alegria 

Que vontade de gritar 

Eu quero ouvir 

Vem! Vem! 

 

Shut up, shut up, shut up, 

shut up, shut up, shut up, 

shut up, shut up, shut up, 

shut up, shut up, shut up, 

 

E agora eu vou curtir a espaçonave do 

som 

Sentir muita emoção, ouvir Tecnoshow 

DJ Gilmar, o poderoso do Pará 

Faz a nave decolar 

 

O som que bate forte 

E me faz delirar 

Espaçonave a decolar 

Quero ver você sair do chão 

Sai do chão, sai, sai, sai, uhhh! 

Tecnoshow!! 

 

Eu... vou pro Rubi 

Oh! Meu Rubi 

Eu sou Rubi 

An, an, an, an, 

 

Agora eu vou curtir a espaçonave do som 

Sentir muita emoção, ouvir Tecnoshow 

DJ Gilmar, o poderoso do Pará 

Faz a nave decolar 

 

Eu... vou pro Rubi 

Ah! Meu Rubi 

Eu sou Rubi 

Na, na, na, na, na 

Uuuuuuuu...

 



A crítica em torno do “mau gosto” estético da música brega de uma maneira geral 

engloba questões de juízo de valor que enunciam e denunciam uma música construída sem 

critérios, sem reflexão e deslocada de um determinado senso de coerência. Ao dialogar com 

Hermano Vianna e com este pesquisador, Henry Burnett faz algumas considerações nesta 

linha: 
11

 

O que motiva alguma reflexão pra mim a respeito dessa chamada "música 

de periferia" é que você e o Pedro Sanches, por exemplo, mostram a 

importância de se perceber que há algo acontecendo por trás dessa 

produção, mas não se preocupam em apontar a possível limitação da 

sensibilidade que vem a reboque disso tudo (...). Acho que alguém precisa, 

com e contra você [referindo-se a Hermano Vianna], tensionar essa visão, a 

meu ver, parcimoniosa, de achar que a música da periferia é uma linha de 

continuidade de certo padrão do cancioneiro nacional e que isso não 

significa um enorme prejuízo para o nosso desenvolvimento como nação. Se 

a música popular nos representa, se é nossa mais forte "representação", é 

preciso pensar sobre essa "nova identidade", que põe até um Chico Buarque 

em dúvida a respeito do fim da canção, por exemplo... se a canção está 

acabando como, de fato, parece estar, é porque nós também estamos 

definhando como país. (...) Não esqueçamos que a música popular nos 

expressa enquanto povo, e se antes nos sentíamos representados por um 

Luiz Gonzaga e hoje precisamos nos ver no tecnobrega, estamos descendo 

ladeira a baixo, junto com a política, a sociedade... (...) Não posso levar a 

sério - de um ponto de vista formal, rigoroso, técnico uma música que nunca 

quis ser séria, que sempre foi mestre na auto-ironia (...). 

 

De encontro às observações de Burnett e reprimindo aquilo que considero uma 

“fixação Ocidental no fenômeno musical em si”, compreendo que todo e qualquer som é 

constituído para além do que é unicamente tocado/cantado, mesmo que a música instaure 

“ambigüidades” sob certo ponto de vista. Este é certamente um ponto nevrálgico que me 

parece posicionar bem a Etnomusicologia no rol das disciplinas que se prestam a estudar 

música. Relembrando Merriam (1964), a música precisa ser compreendida “na” cultura onde 

foi gestada. 

Continuo me debatendo na tentativa de discutir com profundidade sobre uma música 

que me gerava as mesmas sensações descritas por Burnett no excerto anterior, embora hoje já 

me veja atento àquilo que implica no gosto musical e não somente em “preferências” 

atreladas a um discurso banalizado (do qual fui porta-voz) sobre o brega e o ser “brega” (ver 

Araújo, 1999), massificado midiaticamente. Ora... Preferências todos nós possuímos. O 
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difícil-criativo é defendê-las ou falar delas sem necessitarmos recorrer aos poderosos clichês 

conceituais, especialmente em se tratando de uma música estigmatizada. 

Sobre esta questão trago um fragmento de minha autoria em que elucido minha relação 

de aproximação/estranhamento com a música brega. 
12

 

Até “ontem” jamais havia pensado em pesquisar sobre uma música tão 

distante da minha realidade, seja em função do trajeto que percorri como 

músico de formação erudita, seja também por ter crescido em um grupo 

sociocultural pequeno-burguês atento a certos padrões de como se vestir, o 

que apreciar musicalmente, que lugares freqüentar, com quem relacionar-

se, que profissões valorizar etc. A “moda”, através da qual estes e outros 

modelos se revelam, integra um conjunto de fatores que encorpam 

distanciamentos entre pessoas com estilos de vida já bastante diferenciados; 

implicam também na adoção de categorias como “chique”, “brega”, 

“elegante”, “fora de moda”, daí em diante. (…) Impressionado com 

notícias sobre a mobilização de público gerada por estas festas [refiro-me às 

“festas de aparelhagem”], apesar de serem pouco divulgadas nas mídias 

oficiais, fui conferi-las a olhos e ouvidos nus. Ao fim de uma festa, saí dali 

completamente ávido por entender que força é essa que consegue 

simultaneamente contentar tanta gente e importunar outros tantos. (…) 

Certa vez, em Belém, sentado à mesa de um barzinho com amigos e 

assistindo a um show de MPB, criei coragem e comentei que estava 

estudando o tecnobrega para a minha tese de doutorado. A reação foi 

imediata, tanto a deles quanto a minha. Levantei a voz e disse-lhes que 

somente compreendia o acontecido porque um dia, infelizmente, já me vi por 

aí falando “asneiras” dessa natureza. Sinceramente, a verdade é que pouco 

sabia sobre o tecnobrega para dar-lhes uma resposta mais à minha 

maneira. Isso requeria mais conhecimento da minha parte; continua 

requerendo, aliás. Eu estava sim imbuído de um desconforto semelhante 

àquele sentido pelas pessoas que carregam o estigma de ser “brega”, os que 

realmente conhecem a música. Retomando um comentário anterior, lá 

estava eu deliberadamente falando sobre o que não conhecia. Assim sendo, 

numa tentativa de quem sabe abandonar meu discurso vazio em defesa da 

música brega – tão vazio quanto o discurso que lhe atribui a marca de “mau 

gosto estético” –, resolvi intensificar minhas idas às festas, além de 

acompanhar a produção do tecnobrega em estúdio (...). 

 

Dentro dos estudos da performance, entendo que um primeiro passo para se tentar 

rediscutir o discurso midiático ligado à música brega e a um estilo de vida “brega” consista 

em redimensionar a idéia de gênero musical, que na visão de Bauman (1996: 88) não se limita 

a critérios formais fixos – conforme sustenta Burnett em sua citação. Aquele autor considera 

que, se por um lado o gênero é definido pela forma, por outro o é pela função ou efeito, 

conteúdo, colocação no mundo e no cosmos, valor de verdade, tom (entonação, importância), 
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distribuição social, modo e contextos de uso. Quer dizer, além das propriedades estruturantes, 

o texto [musical] possui um “espectro flexível e ilimitado de possibilidades e expectativas 

concernentes à organização dos meios e estruturas formais dentro da prática discursiva” 

[tradução minha do inglês para o português] (p.99). 

Com base nesta concepção de gênero, parece-me fácil compreender que, por conta do 

estigma, a música brega simplesmente deixa de ser pensada e enquadrada em características 

estruturantes e flexíveis. No que tange à performance, Fucks (1995) defende que não apenas 

são minuciosamente orquestradas – “well-orchestrated” (p.14) –, como também exercem 

poder e domínio (p.15). 

A proposta da Tecnoshow, refletida na proposta do DVD, consiste em falar 

abertamente de um regionalismo musical, mas a partir de uma linguagem universal. Os termos 

“tecnopará”, “tecnocalypso” e “tecnobrega”, citados por Gabi Amarantos momentos antes de 

dar início à performance musical que homenageou o DJ Gilmar, me parecem exemplificar 

bem a tensão existente entre o global e o local no tecnobrega. Se o tecnobrega é “autêntico” 

ou se a “Nazinha” (referência a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia) representa 

a “tradição” religiosa-popular do Pará, a “versão” de Schut up faz a conexão entre o 

regionalismo cultural e referenciais musicais internacionais. 

No que diz respeito ao tratamento sonoro, porém, entendo que a relação global/local 

torna-se menos distinta, a exemplo da participação das tecnologias computacionais na grade 

instrumental e vocal, que por um lado projeta o tecnobrega para uma estética globalmente 

compartilhada, mas que por outro a recontextualiza (Bauman, 1990) em nível local. Isto me 

soa cosmopolita (Hannerz, 1999), agora na Belém-metrópole e não mais na São Paulo-

metrópole. 

A utilização cada vez mais presente de recursos computacionais na produção do 

tecnobrega não apenas me faz pensar que se trata de uma música muito bem relacionada com 

tecnologias disponíveis no mercado mundial, desde equipamentos de som até programas para 

“seqüenciação” (Contador, 2001: 56) e sampling. Os próprios produtores e DJs deixam claro 

o desejo de que o gênero se encontre o mais atualizado possível, ou seja, que esteja seguindo 

linguagens mais contemporâneas e universais presentes na música internacional. 

Estar envolvido com a cultura do outro é, segundo Hannerz (1999), o fundamento 

mais autêntico daquilo que chama de “cosmopolitismo”, um princípio pós-moderno em que a 



cultura global deve ser compreendida não apenas como repetição de uniformidades, mas 

também como entrelace de culturas locais diversificadas. Ao cosmopolita (o praticante do 

cosmopolitismo) amalgama-se “(…) o aspecto de um estado de destreza, de habilidade 

pessoal (…) através da escuta, da intuição e da reflexão” (Hannerz, 1999: 254). Isto me soa 

“local” na Belém-metrópole-global. 

O “cosmopolitismo” de Hannerz redimensiona uma idéia mais corrente sobre 

globalização (Friedman, 2000), em que categorias representacionais e suas abstrações 

descontextualizam-se rumo a um universo global liberto de significados locais (regionais). O 

discurso globalizador, nesta perspectiva, seria emoldurado tão-somente por um neoliberalismo 

hegemônico, em que se associam elementos como multiculturalismo, hibridização, border-

crossing e transnacionalismo. Noutra perspectiva, enquanto lugar de origem, a “terra natal” 

mantém-se como foco de um extenso espectro de contatos e relações culturais, constitui uma 

fonte de heranças identitárias e dá contorno às condutas de seu povo, em territórios 

estrangeiros e/ou nos contextos urbanos locais. 
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A compreensão cosmopolita amplia-se, internacionalmente, na medida em que 

cantores, produtores, DJs etc. passam a conhecer quais tendências musicais circulam na esfera 

global. Com isto, de alguma maneira o mundo externo ficaria sob o controle desses 

indivíduos. Paradoxalmente, porém, o domínio convive com certa subordinação, levando em 

conta que aceitam, ainda que seletivamente [por conveniências estéticas], a cultura exterior. 

Neste sentido, Hannerz (1999: 254) afirma que “a subordinação do cosmopolita à cultura 

estrangeira envolve a autonomia pessoal em face da cultura da qual ele se originou”. Neste 

sentido, falar em colonialismo musical parece não ter sentido algum. 

A performance em questão parte de um estado de tristeza – expresso em narrativas de 

vitimização (Fucks, 1995: 14) que expõem e reforçam um estado de fragilidade (p.15) – para 

outro de alegria, este decorrente do exercício do domínio sobre um som que bate fraco, mas 

que, de repente, fica forte e faz a “nave” decolar. É o que diz a música. 

Mais até do que nas performances ordinárias do tecnobrega, certas “ambigüidades” 

em temas emergentes enredados nas “performances midiáticas” devem ser pensadas em 

termos de suas “ambivalências produtivas” (Bhabha apud Fucks, 1995: 16), ou seja, o próprio 

da cultura é recriado através da confluência de audiências, forças sociais e mecanismos 

políticos. As “ambigüidades”, por sua vez, têm a ver com a “inexistência” de pontos de 
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conexão entre identidades essencializadas e suas reconstruções. No tocante à música brega e 

particularmente ao tecnobrega, as ambigüidades se ampliam na discussão que tensiona o 

discurso midiático estigmatizador com narrativas que me fazem pensá-los enquanto gêneros 

de resistência, apesar de seu cosmopolitismo. 

Sobre o enredamento dos temas emergentes a princípio ambíguos, a tecnologia nas 

batidas eletrônicas vem dialogar com um regionalismo musical cosmopolita contra-

estigmatizador. Esse diálogo, todavia, aparece dissolvido em uma performance que me faz 

recordar de comentários que já tive oportunidade de ouvir, falando que, para se fazer 

tecnobrega, basta colocar vários ingredientes num liquidificador e ligar a tomada. Desde que 

isto não sugira a ausência da “quality of knowledge” (Hymes, 2002) e, por conseguinte, a 

ausência da “competência comunicativa” (Bauman, 2002 [1975]: 123) na performance, 

poderia admiti-los até certo ponto. 

Mesmo assim, ainda preciso reforçar a idéia de que a música não é ingênua, da forma 

que o discurso midiático costuma definir o brega (Araújo, 1999). Retomando Fucks (1995: 

14-17), a música é construída, tal como sua narrativa o é, ainda que sugerindo certas 

“ambigüidades” que se projetam naquilo que Bhabha (apud Fucks, 1995: 17) denomina 

“forms of difference”.  Por outro lado, as representações das formas de diferença são 

musicalmente articuladas de maneira multíplice e interdependente, como se essas diferenças 

não existissem. 

Temas como tradição e modernidade, autenticidade e inautenticidade, regionalismo e 

globalização, elegância e breguice, produção acústica e eletrônica, entre outros, 

acompanharam minhas observações em campo – por ocasião das performances ordinárias nas 

“festas de aparelhagem” – e apreciações em cima de “performances midiáticas” que 

produzem DVDs, por exemplo. Percebo, no entanto, que as relações entre estes temas se 

modificam, dependendo do tipo de performance implicada. 

Em uma “performance midiática” as relações aparecem com mais nitidez do que em 

uma performance ordinária, provavelmente pela necessidade de se dar uma resposta mais 

imediata aos porta-vozes do “discurso midiático” através da explicitação de aspectos 

legitimadores da música como “tradição” e “autenticidade” (para dar um exemplo), sendo que 

numa linguagem tecnológica futurista. Apesar de entremeadas, as relações binárias parecem 

estar mais nítidas aqui. 



Nas performances ordinárias, por sua vez, e a exemplo das “festas de aparelhagem”, 

estes porta-vozes não se fazem presentes (o que não quer dizer que o “discurso midiático” não 

lhes esteja internalizado), daí talvez o porquê de estes elementos não necessitarem ser postos 

tão à vista. 

Apesar da mesma intenção legitimadora, não me é fácil detectar musicalmente o 

regionalismo do tecnobrega em uma “festa de aparelhagem”, onde as “forms of difference” se 

escondem sob a face mais visível/audível da alta tecnologia audiovisual, de efeitos luminosos 

e hidráulicos, 
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 também sob músicas globais integradas às manipulações sonoras que 

produzem um hit, entre outras possibilidades. 

Adaptando a letra de um samba-enredo de Joãozinho Trinta que diz que “o povo gosta 

de luxo...”, o luxo do tecnobrega pode ser representado pela tecnologia, que transforma a 

“festa de aparelhagem” em um show de “classe A”. 
15

 Estaria então o “luxo-brega” 

assenhoreando-se de terrenos “tradicionais” pertencentes a uma “miserável” classe intelectual 

(parafraseando mais uma vez o carnavalesco) estigmatizadora que defende a dita música de 

“raiz”? 

As “performances midiáticas” vêm contemporizar os ânimos, quem sabe. Nelas, como 

em recentes projetos que combinam o tecnobrega com “tradições” musicais regionais – a 

exemplo do Tecnopará, idealizado por Gabi Amarantos em parceria com produtores musicais 

e “aparelhagens” – o “futurismo” está para a “tradição” e vice-versa, assim como o 

“regionalismo” está para a “globalização” e vice-versa. Agora, ser “brega” é ser “chique”. 
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