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INTRODUÇÃO 


Uma  das questões mais discutidas atualmente no espaço acadêmico gira em torno das identidades. Neste caso, a valorização dos estudos sobre o cotidiano dos indivíduos e suas práticas culturais vem ganhando significativa atenção, pois é entendida como repleta de simbolismo. Aliás, essa foi uma das razões que me sensibilizou a buscar entender o fenômeno do Funk e sua relação com as práticas juvenis na década de 70, na região do Grande Rio. Freqüentador assíduo dos bailes funk durante o início dos anos 80, compreendia que além das festas e outros processos de socialização, aquele espaço propiciava um caráter educativo, através da difusão dos valores da Cultura Afro-brasileira. Uma outra razão foi a partir da leitura da etnografia do Antropólogo Hermano Vianna: "O mundo funk carioca". Este trabalho que é a obra de referência para todo pesquisador interessado não apenas pelo funk, mas pela Cultura juvenil, me incentivou a refletir e aprofundar a análise em torno do processo de construção de identidades, vinculando isso, a possibilidade de formação de novos  sujeitos sociais. 
            Acredito que ao recuperarmos as manifestações dos jovens através do funk devemos  compreender que este processo estava ligado a todo um contexto mundial,  onde as transformações tecnológicas facilitavam muito o contato com povos de diferentes nacionalidades. Ressaltando aquilo que Mcluhan (1969) dissecou sobre o século XX,em que o surgimento de dispositivos tecno-comunicacionais,determinaria mudanças cruciais  tanto no homem de seu tempo, quanto nos ambientes de sua sociabilidade.  Não foi à toa que o referido autor ao estudar a insurgência do cinema, do rádio, entre outros, também dedicou interesse sobre o blues, o ragtime e o jazz.              
Assim a música ganha um novo papel na sua relação com a juventude, transformando-se  num idioma que se comunica de uma parte  a outra do planeta. Segundo o filósofo Jesus Martin Barbero,1 o rock foi o pioneiro na crise entre o popular e o nacional. Como assinala Renato Ortiz ,surgiu o popular internacional,ou seja um popular transnacional .
              Nos anos 70, a sociedade americana passava por um processo de desindustrialização acentuada; corte de verbas para projetos sociais, o aumento do desemprego, recrudescimento da violência urbana, enfim, uma crise que atingia frontalmente a juventude negra. A música foi usada pelos negros americanos como um elemento norteador para a superação do sistema de exclusão. 
              O soul se transformou numa linguagem que influenciou a América branca e negra de formas diferentes.  Para Friedlander,2 um estudioso da musica popular americana, a maior parte dos americanos brancos, apenas ouviam os sucessos e assistiam alguns artistas de maior expressão como: Aretha  Franklin, Otis e outros.  Enquanto que para população negra o soul representou uma força unificadora.  A população que se concentrava nos centros urbanos e priorizava as estações de rádio que tocavam soul music. Os Djs negros falavam do soul como uma experiência  eminentemente negra.  Nesse sentido que a musica se transformou num conceito,vindo a simbolizar para o mundo o orgulho  negro. No final dos anos sessenta inúmeras canções  tiveram como referência a construção de uma auto-imagem do negro marcadamente positiva.
            O referido conceito percorreu o mundo lançando moda:  com cabelos Afro, sapatos multicoloridos de solas altas, calça de boca fina, danças de James Brown e a expressão de auto- estima black.3    Foi nessa atmosfera que tomou força o movimento pelos direitos civis. A soul music incitava os avanços dos negros. Talvez contraditoriamente,muitas vezes, esta musica era produzida por gravadoras cujos proprietários eram brancos. Mesmo assim seus ouvintes à percebiam como expressão da estética negra. 
         No Brasil, a economia também não favorecia as demandas da população, apesar do chamado "milagre econômico".  A esse respeito, Hasenbalg e Silva averiguando as mudanças na estrutura  social e do crescimento econômico da época, confirmam que para os negros e mestiços  ficaram reservados os empregos de menor qualificação e remuneração, ratificando assim, a exclusão e a discriminação racial dos afrodescendentes e preservando para os brancos as profissões de maior prestígio social.  Assim, os bailes black simbolizaram uma das poucas diversões que restaram  aos jovens pertencentes às famílias atingidas pelo processo de empobrecimento.  Que se tornavam baratos e acessíveis às camadas populares: "Preto que vai a esses bailes não é preto rico".4
No Rio de Janeiro, os primeiros bailes black foram realizados na zona sul e no Canecão aos domingos. A festa era organizada pelo discotecário branco, Ademir Lemos e pelo animador e locutor de rádio Big Boy, figuras conhecidas pelos “Funkeiros”. Big Boy também produzia e apresentava um programa na Rádio Mundial. O rádio foi  um fator fundamental para os “funkeiros” organizarem os bailes nos fins de semana e conhecerem as novidades musicais. Os bailes da "pesada" como eram chamados, atraíam cerca de 5000 dançarinos5 em diversos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro.  Portanto, como estamos afirmando,  o movimento funk faz parte da Cultura da cidade desde o fim dos anos sessenta,porém, sua visibilidade para parte da imprensa carioca é da metade dos anos setenta,onde o movimento foi chamado de “Black Rio”. A partir da reportagem de Lená Frias do jornal do Brasil. O termo “Black Rio”, faz uma clara referência a Cultura  Black norte americana. Assim, nossa hipótese central é questionarmos como essa intensa mobilização de jovens na cidade passou como algo desconhecido durante tanto tempo. O fato real é que a imprensa percebia com certo desprezo o movimento Funk.  Entendemos que não dá para desvincular a influência mesmo que indireta das lutas dos negros americanos como também da luta contra o apartheid na África do Sul.  No Rio, era comum a difusão de grupos de conscientização sobre a negritude, manifestando mensagens sobre o orgulho negro. Talvez se encontra no silêncio sobre esse movimento a estratégia para que a questão racial não fosse discutida e ficando imune o mito da democracia racial.  Afinal alguns desses jovens estavam investindo num tipo de identidade que incomodava .  Muitos talvez nem tinham noção plena do processo que estavam vivendo. O que de forma nenhuma não invalida suas ações.  Certeau afirma que é preciso dar a palavra às pessoas ordinárias, captar a  inteligência prática das pessoas comuns, percorrendo com atenção os espaços de "micro-liberdade" e "micro-diferenças" onde táticas silenciosas e sutis insinuam uma ordem imposta por intermédio e recurso insuspeitos.6 Como fala Heschmann, esses jovens constituíram novas formas de recreação e de resistência cultural. Novos umbrais de adscrição identitárias.7  Segundo, Lélia Gonzáles,uma combativa militante do movimento negro, o movimento “Black Rio”, representou a resposta de milhares de jovens negros anônimos ao  processo de exclusão. O Soul foi um dos berços  do movimento negro do Rio de Janeiro.   A moçada  que se reunia nos bailes, era composta de trabalhadores,estudantes secundários e universitários.  Neste contexto centenas de  jovens negros e mestiços se cruzavam nos bailes da Zona Norte a Zona Sul. O Renascencia Clube tornou-se um dos principais Points  black da cidade, com suas famosas Noites do Shaft aos domingos.8   
É interessante pensarmos esse acontecimento num novo contexto contemporâneo onde o local e o mundial, dialogam constantemente produzindo avanços que dificultam as hierarquias sociais, ou produzindo novas abordagens sobre as praticas sociais. Revisando formulações teóricas sobre conceitos como classe social e mesmo de identidades.  Assim seria interessante questionarmos o que leva ao fenômeno do Funk . Seria apenas os efeitos da tecnologia e da modernidade? Quais os aspectos internos da cultura local? Por outro lado o discurso de que "preto tem que ser importante" e que "chegou a vez dos pretos"9. Tais aspectos revelam mais do que um discurso sobre mudança, mas a possibilidade de construção de novos sujeitos sociais.
Todo processo de afirmação de identidade configura num conflito à medida que os que se sentem incluídos se movimentam no sentido de manter seus espaços de poder. Como enfatiza Laclau (1990)10 a constituição de identidade é um ato de poder. Derrida afirmou que a constituição de uma identidade está sempre baseada no ato de excluir e de estabelecer uma violenta hierarquia.

NOTAS
1-Entrevista concedida na tv Cultura,programa Roda Viva em 22-10-2002.
2-FRIEDLANDER, Paul. Rock and Roll: Uma história social-p241.Editora Record.2002.
3-Jornal o Brasil 17-07-76.Caderno B
4- Jornal o Brasil 17-07-76.Caderno B.
5-VIANNA, Hermano. O Mundo Funk Carioca.-p.94.
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