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* Artigo publicado no Caderno Cultural do Jornal A Tarde, 1991.

TEMPOS ECUMÊNICOS EM “BLACK OR WHITE”*

O discurso social quotidiano apresenta momentos altamente
significativos para a compreensão da sociedade que vivemos.

Para nós que nos dedicamos a procura desses momentos, verdadeiros
sintomas sociais, como cientistas não nos escapa a leitura do tão anunciado
video-clip de Michael Jackson pela televisão. Nesta leitura, a narrativa do clip
possui dois momentos de tensão distintos mas interligados.

O primeiro é quando, no início, a criança branca de classe média se
revolta contra a repressão do silêncio e da inércia representada pelo pai na
poltrona em frente ao aparelho de TV, caracterizando a ideologia do conforto
do american way of life e que, mandando o pai para outros espaços através da
explosão do som, abre caminho para o transcurso de seqüências em contextos
onde fluem imagens de um mundo de movimento e beleza – música, dança,
vestimentas, pintura em corpos coloridos.

Toda essa dimensão estética dos corpos em movimento apontam para a
diversidade humana com suas outras formas de comunicação que estão sempre
censuradas ou deformadas na TV, um dos principais aparatos do sistema do
Estado unidimensional e totalizante da modernidade.

O clip aponta para uma enorme variedade do ser que margeia
majoritariamente a unidimensão, a univocidade dos valores, a monotonia
dos conteúdos televisivos. Mais que isso, a monótona pedagogia da postura
inerte exigida dos telespectadores pela televisão, que estão controlados pelo
panotismo sedutor desta máquina de Narciso, como se refere Muniz Sodré.

Mas devemos acrescentar que a exclusão racista do outro na TV, passa
pela ideologia do conforto que exige a criação da identidade de um sujeito
consumidor, posto ser sobretudo um veículo de estímulos ao consumo.
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Portanto, estão fora outros segmentos sócio-culturais, outras tradições
civilizatórias que não estão centradas neste valor nem naquela forma de
comunicação.

E é por elas, exatamente, que Michael Jackson flui na narrativa
metafórica do video-clip, com o canto e o encanto de sua música e dança,
aludindo a uma identificação e aliança com aqueles que exprimem, deste
modo, numa comunicação direta, participante, dinâmica, suas mensagens,
criando momentos estéticos capazes de promover o compartilhar das mesmas
paixões e emoções, fortalecendo, desta forma, os vínculos comunitários.

Todavia, numa dimensão de mundo planetária, o contexto da
diversidade humana está cada vez mais permeável ao intercâmbio e quem
sabe um dia a um verdadeiro ecumenismo.

Nesta dimensão, o clip, através das trucagens de transformação dos
rostos, aponta que a diversidade sócio-cultural não se limita aos significantes
da morfologia ou da cor. A significação é dada sempre contextualmente,
independente da relação que se possa estabelecer entre “raça” e cultura.

É por isso que transmutando seu próprio rosto e o tom de sua pele,
Michael Jackson, através de sua linguagem negra, pode num determinado
contexto, como na segunda parte do clip, “des-transformar-se” em pantera
negra, ou melhor, sê-la e não sê-la.

O colonialismo e o imperialismo geraram a aproximação de contextos
sócio-culturais diversos, e o transitar por entre eles, se situar nos intertícios
do Estado positivista, totalizante, prometéico, é uma característica própria
das populações e das comunidades que o margeiam.

Por outro lado, a subversão que caminha mascarada como um retorno
do reprimido, caracteriza a narrativa do clip, onde o recalcamento racista da
sociedade industrial é driblada e a mensagem se politiza no sentido original
do radical pólis, isto é, múltiplos, variados, aglutinados pelo compartilhar da
fé dionisíaca.

Explicitemos melhor a especificidade deste recalque e as razões dos
disfarces para superá-lo.

Na era do gramofone a indústria cultural procurou capitalizar o que o
público americano já opinara, que a música negra era vibrante, fascinante, e
valiosa, muito além que a do próprio “mundo branco”.

Mas, já na época das big bands, que filtravam e diluíam a música original
da era do swing, os brancos se apropriam da arte musical negra mas recalcam
seus autores.

Como ressalta Muggiati no seu livro Rock, o Grito e o Mito:
1

O sucesso de Benny Goodman se deveu à sua interpretação de King
Porter Stomp, composição do negro Jelly Roll Morton, arranjada por
outro negro, Fletcher Henderson. Tommy Dorsey é outro branco que se
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torna famoso da noite para o dia com um arranjo (Marie) copiado nota
por nota de uma orquestra original negra, a dos Sunset Royal Serenaders
de Doc Wheeler. E Glen Miller, oferecendo um salário pouco maior,
rouba o arranjador negro Ly Oliver da fabulosa orquestra de Jimmie
Linceford e torna-se mundialmente famoso à custa de seus arranjos.
Todos eles – Benny Goodman, Tommy Dorsey, Glen Miller, Harry
James – ficaram milionários copiando a música de artistas negros que só
com muita dificuldade conseguem se manter na profissão ...

1

Para ainda ilustrarmos esses mecanismos de racalcamento e exploração
basta lembrarmos de Al Johnson, que se pintava de preto e mais recentemente
Elvys Presley, que ocuparam a cena da industria cultural no campo musical e
do espetáculo encerrando no silêncio os verdadeiros responsáveis por inúmeras
formas de expressão artística que fascinam o público.

Não precisaríamos ir muito longe para entendermos as razões do disfarce
de Michael Jackson.

No teatro mundi que é o futebol brasileiro, onde estão representadas e
dramatizadas as tensões de nossa sociedade diversa e pluri-cultural, em 1920,
o jogador Carlos Alberto para jogar no team do Fluminense do Rio de Janeiro,
teve de se encharcar de pó de arroz a cada partida ... mas isso é também
assunto para outras conversas.

O fato é que com esse ambíguo disfarce de Michael Jackson, a música
negra norte-americana atinge um clímax de evidência jamais alcançado na
indústria cultural.

 E, contrariando o que afirmava um dos maiores músicos do jazz, Fredie
Keppard, em 1912, com certa razão, a de que “o gramofone traria a morte do
Jazz...”, a raiz jazzistica se expande, englobando a dança, ampliando o espaço
da forma de comunicação negra como está bem caracterizado pela onda do
rap nos Estados Unidos e Europa.

Neste sentido, Michael Jackson sabe que realiza uma subversão no
paradigma pedagógico da modernidade, nos valores estéticos da sociedade
industrial, da ideologia do conforto e de seus fetiches.

Na seqüência narrativa do video-clip, entrando e saindo no corpo da pantera
negra, símbolo de conotações caras ao movimento negro norte americano e
divulgado mundo afora, só dançando como ele sabe, sem canto, realiza uma
audaciosa coreografia destruindo os vidros do automóvel, do neon do Hotel Real
da Armada, as vidraças do escritório da burocracia, fetiches da modernidade...

Fetiches, porque por representação metonímica, a parte pelo todo, através
da divulgação da propaganda do Estado, encobrem o preço que a humanidade
vem pagando pela modernidade, ou seja, os genocídios na América e na África,
e na  Ásia, o tráfico-escravagista, a canalização de recursos da indústria
armamentista que hoje pode destruir sessenta vezes o mundo (?!) etc.
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Também, é como se esses vidros, vidraças e neon, formassem a casca de
uma redoma que tenta enclausurar num só reflexo a projeção das imagens
narcísicas procurando assim cercear a liberação das identidades variadas para
além do contexto consumista-produtivista.

Além disso, a coreografia reafirma a genitalidade como força desrepressiva
e criativa, abalando a censura característica dos prazeres pervertidos e
deslocados da sexualidade reprimida da ideologia do conforto que envolve a
classe média puritana norte americana.

Um dos símbolos dessa ideologia na atualidade, o “anti-herói” dos
desenhos animados, Simpson, que vive as aventuras do quotidiano banal da
existência nas instituições do consumo da classe média, não pode suportar
que seu filho se encante com a sedução estética de Michael Jackson e desliga
a televisão. Com esta seqüência, um recurso de metalinguagem, se dá o
encerramento do video-clip, Black or White.

Assim, como Simpson, a televisão brasileira censurou a segunda parte
na representação do clip. E no dia seguinte, para justificar-se, o Jornal da
Noite, reportou-se ao clip com o apresentador referindo-se a um tal de Michael
Johnson... combinação de Michael Jackson com Al Johnson (?!), dizendo que
o clip causou polêmica nos Estados Unidos, e numa constituição metonímica
de imagem, censurou tudo o que a narrativa trazia para apenas mostrar a
coreografia, da genitália exposta afrontosamente.

Mas não adiantaram as explicações, a indústria cultural e, portanto, a
televisão mordeu a isca dionisíaca da pós-modernidade, implodindo seu
monopólio da fala, ela mesma anunciando mensagens de novos tempos, black
and white, verdadeiramente ecumênicos e plurais.

Notas

1
 Muggiati, Roberto-Rock, O Grito e o Mito, a música pop como forma de comunicação e contra-cultura, Vozes, 1973,

p.30 s.s.
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