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Resumo 

 

Este artigo trata das possíveis articulações entre as sonoridades do heavy metal e 

a afirmação de sua “ comunidade imaginária” em suas territorializações locais. Tendo 

como ponto de partida as brasilidades agenciadas pela sonoridade do álbum Roots da 

banda brasileira  Sepultura procura-se observar como as transformações nos códigos do 

gênero heavy metal e o reconhecimento internacional da “cena de heavy metal brasileira” 

estão conectadas às narrativas dos enfrentamentos que serviram de base para a construção 

de uma assinatura aqui denominada Música Pesada Brasileira  
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Introdução 

 

Em 1996 a banda brasileira de heavy metal Sepultura lançou o álbum Roots que 

consolidou a projeção do heavy metal brasileiro para o mundo e reconfigurou os mapas 

poético-políticos do metal mundial. Até então, talvez com exceção da Austrália, a 

produção em larga escala do heavy metal era majoritariamente centrada no hemisfério 

norte. Este trabalho busca pensar a ideia de peso como uma mediação entre os aspectos 

sonoros e espaciais na trajetória de Roots, procurando mostrar como as brasilidades 

agenciadas pela música do Sepultura acabaram rearticulando as interrelações entre a ideia 

de cena e os gêneros musicais.   

Nesta direção interessa perceber como a ideia de peso funciona  em Roots como 

um articulador sonoro entre o local e o global. Mas longe  de postular a primazia dos 

elementos sonoros sobre as espacialidades procuro mostrar como a escuta do metal está 

associada a elementos sonoros e não sonoros. Neste sentido o peso no heavy metal  pode 

ser melhor compreendido através da ideia de escutas conexas (JANOTTI 2014), ou seja, 

um conjunto de heterogeneidades que integram música, audiovisual, temporalidades e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Bolsista Produtividade do CNPq, Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE. 
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espacialidades através de tessituras de intrigas (narrações) que caracterizam o consumo 

da música popular massiva.  

A ideia de escuta conexa permite associar elementos sonoros e não-sonoros para 

uma compreensão amplificada dos gêneros musicais, observados aqui em suas 

articulações econômicas (direcionamentos e embalagens), semióticas (estratégias de 

produção de sentido inscritas nos produtos musicais) estéticas (possibilidades de 

experiências atreladas a certas sonoridades) e  técnico-formais (que envolvem a produção, 

a circulação e a recepção musical em sentido estrito).  

Levando em consideração os aspectos sonoros-espaciais pretende-se então 

observar como o peso acionado no álbum Roots significou uma reconfiguração das 

relações entre os aspectos globais, virtuais e locais das ideias de música brasileira e do 

próprio gênero heavy metal. Nesta direção, seguimos às discussões sobre mediações, 

formações identitárias e gêneros musicais proposta por Georgina Born, ou seja, 

 

Em resumo, minha discussão de gênero como um ponto assumido de 

convergência ou tradução entre figuras estéticas, comunidades musicais 

imaginadas e uma ampla formação de identidade, destina-se a desestabilizar o 

que é tantas vezes tomado como regularmente unido. Ao invés de qualquer 

vínculo assegurado entre música e amplas formações sociais, é analisando o 

gênero como uma sucessão de mediações mútuas entre duas entidades históricas 

auto-organizadoras – formações musicais (de um lado) e formações de 

identidades sociais (de outro lado) - que podemos compreender o modo como 

amplas formações de identidades sociais são refratadas na música e como gêneros 

musicais se entrelaçam a formações sociais em desenvolvimento  (2011, p.384)3 

 

Heavy Metal 
 

As ideias de peso e distorção, elementos que, de acordo com Robert Walser, são 

reconhecidos como marcas centrais do gênero heavy metal, 

  

Assim, a distorção funciona como um signo de poder extremo e expressão 

intensiva: transbordando seus canais e materializando o esforço excepcional que 

a produz. Isto não quer dizer que a distorção funciona sempre e parte deste modo; 

a distorção da guitarra tornou-se um sinal convencional que está aberto a 

transformações e significados múltiplos. A distorção do heavy metal está ligada 

                                                 
3  In sum, my discussion of genre as an assumed point of convergence or translation between 

aesthethic figure, musically imagined community and wider indentity formation is intended to destabilize 

what is too often taken as smoothly conjoined. Rather than any assured linkage betwwen music and wider 

social formation, it is by analyzing genre as entailing a mutual mediation between two-self organizing 

historical entities – musical formations (on the one hand) and social identity formations (on the other) – 

that we can grasp the way that wider social identity formations are refracted in music, and that musical 

genres entangled themselves in envolving social formations. 
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semioticamente a outras experiências de distorção, mas é somente em um 

momento histórico particular que a distorção começa a ser percebida em termos 

de poder em vez de fracasso, transgressão intencional em vez de sobrecarga 

acidental - como música ao invés de ruído (WALSER, 1993, p.42)4. 

 

Reforçando a amplificação da guitarra os músicos de metal abusam do power chord, 

técnica de construção de acordes herdada do blues. Esse é um elemento marcante da 

expressão sonora do heavy metal, pois possibilitou a ampliação dos efeitos sonoros da 

distorção. A técnica consiste em uma simplificação dos acordes que se travestem então 

em duas notas, a tônica e a quinta, o que permite aumentar a saturação sem dissonâncias, 

abrindo mão da terça nota da escala. Apesar de ser um elemento simplificador da prática 

musical, pois elimina a complexidade das notas maiores e menores, a sensação sonora é 

de preenchimento, de intensidade sonora, sendo um dos fatores responsáveis pela ideia 

de peso no metal.  

É nesta direção que o produtor musical se torna um agente fundamental para a 

construção do peso no metal, pois a distorção não é só execução, ela depende da mixagem, 

da reverberação. Como marca poética do gênero musical, a distorção não é só execução, 

ela está articulada também a mixagens que valorizam o preenchimento de espaços 

sonoros e um jogo entre reverberação e sons graves. Este tipo de preenchimento sonoro 

acentua as inter-relações entre plenitude e limite. 

As sonoridades agenciadas pelo peso heavy metal são marcadas por intensidades 

que se materializam na distorção, no grave, na altura vocal, no ritmo como intensidade, 

mas também nos elementos não sonoros que fazem parte do que chamarei aqui, na 

ausência de um termo mais adequado, de “imagens metálicas”.  

O preenchimento sonoro de todos espaços acentua as interrelações entre plenitude 

e limite. O heavy metal parece trabalha temáticas como destruição, morte e escuridão em 

códigos estritos, como se para tratar do caos devêssemos ter a garantia de uma linguagem 

ordenada que permita vislumbrar abismos sem necessariamente cair. Talvez seja nesta 

constante defesa de fronteiras, e cânones, que se localize a inesgotável discussão pode ou 

não ser rotulado como heavy metal. 

                                                 
4 distortion functions as a sign of extreme power and intensive expression. By overflowing it channels and 

materializing the exceptional effort that produces it. This is not to say that distortion Always and 

everywhere function this way; guitar distortion has become a conventional sign that is open to 

transformation and multiple meanings. Heavy Metal distortion is linked semiotically with other experiences 

of distortion, but it is only at a particular historical moment that distortion begin to perceive in terms of 

power rather than failure, intentional transgression rather than accidental overload – as music rather than 

noise 
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Das Mediações 

 

Abordar a ideia de peso de modo amplificado permite observar como os intricados 

processos das mediações envolvem traduções, valorações, performances de gosto que são 

construídas em espirais que englobam sons, narrações, formações identitárias em suas 

articulações globais e locais. Desde já é preciso atentar que mediação, tal como utilizada 

neste artigo não pressupõe intermediações entre sonoridades e visualidades e sim, 

materialização de processos comunicacionais. 

 
Mediação, neste sentido, descreve uma casualidade não-linear; mapeia fluxos, 

interrupções e paradas que descrevem o devir ou autoprodução da realidade ou 

melhor, realidade-sempre-configurada. Mediação é o movimento de eventos ou 

corpos de um conjunto de relações para outras como se elas estivessem 

constantemente devindo alguma coisa diferente do que são. É o espaço entre o 

virtual e o atual, o devir atual (GROSSBERG, 2010, p.191)5 

 

Como afirmado anteriormente os gêneros musicais não são somente sonoridades 

eles envolvem aspectos ideológicos, redes sociais, práticas culturais e experiências que 

possuem como centro nevrálgico as expressões musicais. Antes de funcionar como uma 

camisa de força ou uma etiqueta de gaveta, os gêneros musicais pressupõem conflitos e 

negociações que envolvem processos de comunicação dinâmicos.  

É em meio a essas articulações que o gênero musical heavy metal permite aos 

músicos e fãs partilhar códigos culturais a nível global e ao mesmo tempo acionar essas 

mesmas características, transformando-as em assinaturas conformadas de acordo com as 

territorialidades em que são projetadas. Assim, o outro de uma cena metal brasileira são 

as sonoridades ditas regionais ou brasileiras, como o samba e a bossa nova, gêneros 

musicais usualmente associados a certa leveza, a um suposto modo descontraído de 

afirmar-se como brasileiro. 

 

Música Pesada Brasileira 

 

Na perspectiva adotada neste trabalho penso que as narrativas em torno da carreira 

internacional do Sepultura acabam por refundar a ideia de brasilidade, reconfigurando as 

                                                 
5  Mediation, in this sense, describes a non-linear causality, it maps the flows, interruptions, and 

breaks that describe the becoming or self-production of reality or, better, reality-always-configured. 

Mediation is the movement of events or bodies from one set of relations to another as they are constantly 

becoming something other than what they are. It is the space between the virtual and the actual, of 

becoming actual. 
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próprias fronteiras do heavy metal. Esta articulação aponta para outros modos de habitar 

a ideia de Brasil, que é ao mesmo tempo diferenciado, mas não desconectado das 

tradicionais imagens da sonoridade Bossa Nova, do Samba e do Futebol. Como afirmou 

Idelber Avelar; 

 
Graças à inteligência da banda e ao aprendizado contínuo, bem como ao sucesso 

internacional que lhe permitiu redescobrir o Brasil através de um outro ângulo- a 

nação se tornou progressivamente fonte de linhas de fuga musicais e culturais, 

experiências e colaborações inesperadas. A banda Sepultura redefine continuamente 

as fronteiras do gênero metal ao mesmo tempo em refina o que até então tinha sido 

entendido como música brasileira (AVELAR, 2011, p. 138)6 

 

  Mas antes de atestar a brasilidade do metal do Sepultura, parece-me interessante 

observar como a manutenção da ideia peso esteve conectado ao encontro do Sepultura 

com produtores de rock, reconhecidos internacionalmente, que foram atores importantes 

na afirmação da poética do Sepultura. Como já dito, a experiência de peso ligada ao heavy 

metal é associada à distorção, à intensidade sonora, ao preenchimento dos espaços 

acústicos e toda uma atmosfera que envolve elementos como vocalizações, temáticas das 

letras, e valorização de atmosferas sombrias. 

 Para se compreender a importância da produção dos álbuns de sucesso da banda 

é interessante voltar a um dos mitos que atravessam a cena brasileira de heavy metal: a 

assinatura de um contrato entre uma banda local (Sepultura) e uma gravadora 

internacional (Roadrunner Records). Este é um foco de narrativização que carrega os 

estereótipos de desbravamento do mundo por brasileiros e funciona como detonador do 

reconhecimento internacional da cena brasileira de heavy metal. Se de um lado, a 

mitificação da assinatura do primeiro contrato de uma banda brasileira com uma 

gravadora internacional de rock mostra as dificuldades que uma banda de um país 

periférico no mundo do rock enfrentava em 1988 para afirmar-se globalmente, de outro 

lado, permite perceber que o Sepultura já circulava pelos circuitos underground do metal. 

De acordo com as palavras de Monte Conner, produtor da Roadrunner, antes de fortuito 

esse encontro foi planejado; 

 
Quando Max chegou aqui em fevereiro de 1988, Don e Borijov o pegaram no 

Aeroporto  JFK. Ao contrário da história que tem sido contada ao longo dos anos, eu 

                                                 
6 Thanks to the band’s intelligent thinking and incessant musical learning—as well as to an international 

success that allowed it to rediscover Brazil from another angle—the nation progressively becomes a source 

for musical and cultural lines of flight, unexpected experiments and collaborations. Sepultura continually 

redefines the metal genre’s very boundaries at the same time as it refines what had hitherto been understood 

as Brazilian music 
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já estava em contato com Max e estava interessado em assinar um contrato com 

Sepultura antes da chegada dele chegar a Nova York. A viagem a Nova York foi 

apenas uma formalidade – uma maneira de conhecer Max pessoalmente, porque ele 

tinha esses bilhetes de avião gratuitos (Cavalera; McIver, 2014: position 1139 of 

4057)7 

 

 

Além do acesso ao marketing de uma grande gravadora e uma agenda de shows 

internacionais, a assinatura do contrato significou trabalhar pela primeira vez com um 

produtores especialistas em heavy metal. Apesar de gravado no estúdio brasileiro “Nas 

Nuvens” (Rio de Janeiro), o primeiro álbum produzido com a Roadrunner, Beneath The 

Remains, contou com a mixagem e produção de Scott Burns, que começava a se firmar 

como especialista em metal extremo, responsável por discos de bandas emblemáticas 

como Death, Morbid Angel e Obituary. Burns também produziu o álbum posterior do 

Sepultura, Arise (1991), que mantinha a sensação de peso característica do heavy metal, 

mas já trazia abertura para experiências com rock industrial, hardcore e percussão latina. 

Mas foi no disco posterior, Chaos A.D. (1993) produzido por Andy Wallace, que o 

Sepultura começou a estreitar a aproximação com sonoridades que agenciam de forma 

direta a ideia de “brasilidade”. A faixa instrumental Kaiowas, por exemplo, traz 

percussões, sons de viola e uma mistura de ritmos brasileiros incomuns no heavy metal 

até então.  

Assim, pode-se observar a importância da produção sonora para a organização e 

manutenção da textura pesada no heavy metal do Sepultura, inclusive no modo como a 

brasilidade vai ser atravessada pela mediação das sonoridades metálicas. Deste modo, o 

Sepultura posicionou-se no mercado internacional articulando a brasilidade como 

singularidade musical.  

A importância do trabalho do produtor musical ganha destaque nas palavras do 

vocalista Max Cavalera “ Andy tealmente estudou nossa música, o que era uma 

experiência inédita para nós. Ninguém dissecou nossa música desse modo antes. Isto foi 

excitante e queríamos fazer tudo que ele sugeriu com intenção de fazer nossas canções 

                                                 
7 When Max7 arrived here in February 1988, Don and Borijov picked him upa t JFK Airport. 

Contrary to the story that has como down over the years, I was already in touch with Max and 

was interested in singing a deal with Sepultura prior to his arrival in New York. The New York 

trip  was really just a formality – a way to meet Max in person, because he had these free airline 

tickets 
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ficarem melhores e maiores ” ( CAVALERA; McIVER, 2014. Kindle Edition, position 

1863 of 4057)8. 

Andy Wallace, além de ser renomado no mundo do heavy metal, ficou famoso 

posteriormente quando produziu álbuns para Nirvana, Bruce Sprinsteen e Paul 

McCartney. Em termos sonoros, apesar da típica mixagem de heavy metal que coloca 

vozes e instrumentos no mesmo nível e procura cobrir quase todos espaços sonoros, a 

gravação de Chaos A.D. diferencia-se das anteriores pois abdica de uma certa “sujeira da 

distorção” em prol da precisão musical de vozes e instrumentos, oferecendo 

conjuntamente apreciação da singularidade sonora do Sepultura e amplificação da escuta 

para além do mercado de metal extremo. Como disse Conner: 

Porque o metal é global hoje em dia, as pessoas não imaginam que assinar um 

contrato com uma banda do Brasil naquela época era uma grande notícia. Este 

era a marca exclusiva do Sepultura para o Mercado: eles eram exóticos. Eles 

eram do Brasil! A mídia ficou assombrada com esse fato e você não 

acreditaria quanto portas se abriram em diferentes facetas da mídia – e eu 

sabia disso em primeira mão, eu era o divulgador deles no Brasil(Cavalera; 

McIver, 2014: position 1146 of 4057)9 
 

O posicionamento do Sepultura como uma grande banda de heavy metal que 

passou a se apresentar com ícones do gênero como Metallica e Ozzy Osbourne 

possibilitou à banda reposicionar-se no imaginário do rock brasileiro e internacional. O 

Sepultura também reconfigurou seu lugar na linhagem do rock brasileiro ao gravar 

versões de ícones locais, como A Hora e a Vez do Cabelo Crescer10 e Polícia1112.  De 

outro lado, como podemos observar no depoimento de Max Cavalera, a banda também 

começou a usufruir do capital simbólico que o sucesso internacional lhe proporcionava: 

“Rockfield foi uma experiência maravilhosa. Eu estava ficando no mesmo bangalô que 

                                                 
8 Andy had really studied our music, which was unheard of in our experience. No one had ever dissected 

our music like that before. It was exciting, and we wanted to do what he suggested, in order to make the 

songs bigger and better 
9 Because metal is so global nowadays, people forget or don´t realize that signing a band from Brazil back 

then was big news. That was the most unique selling point of Sepultura: they were exotic. They were 

from Brazil! The media freaked over this fact, and you wouldn´t believe how many doors that open in all 

facets of the media – and I know fisthand, as I was their US publicist back then as well 
10 Originalmente composta e gravada pelos Mutantes, grupo que integrou o do movimento Tropicália nos 

1960 (Mutantes (Mutantes No País dos Bauretes, 1972: Gravadora Polygram). Considerada pioneira na 

criação de diálogos entre a tradição musical brasileira e o rock psicodélico. 
11 Originalmente composta e gravada pela banda Titãs, uma das mais representativas do chamado Brock, 

rock cantado em português com influência new wave, synth e eletrônica que dominou as rádios brasileiras 

na segunda metade dos anos 1980 (Cabeça Dinossauro, 1986: WEA Discos) 
12 Amabas as canções foram incluídas como bônus track, a primeira no álbum Arise e a segunda em 

Chaos A.D. 
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Robert Plant do Led Zeppelin tinha ficado e eu vi o mesmo piano que Fred Mercury tinha 

usado para gravar ‘Bohemian Rhapsody” (Cavalera; Mciver, 2014: 1876 of 4057).13 

 

Roots 

Neste ponto da carreira do Sepultura é possível notar constantes interrelações 

entre o local de origem da banda e seu posicionamento global. Antes de cair na tentação 

de seguir um roteiro linear que vai do início da banda na cidade de Belo Horizonte até a 

assinatura do contrato com o selo estadunidense Roadrunner, percebe-se uma série de 

posicionamentos  que serviram de material para que a banda transformasse estigmas 

culturais em fonte para a configuração da Música Pesada Brasileira. 

 
À medida que as turnês de Arise e Chaos AD atraíam multidões de pessoas de 

toda a Holanda para o Japão, o Sepultura começou a ser conhecida entre os fãs 

europeus como "os garotos da selva". A grande ironia é que eles eram de uma 

metrópole, Belo Horizonte, e certamente conheceram  Londres e Amsterdã antes 

de terem visto um papagaio amazônico. Ao ascender no  mercado internacional, 

o Sepultura tornou-se  uma banda brasileira, e a origem nacional foi cada vez 

mais destacada em seus shows e gravações. Claro, o mercado internacional de 

música também codificou a nação de uma forma que o Sepultura não reconheceu 

sua própria nação: "Selva? Que selva? É mais fácil chegar a Nova York do que a 

Amazônia a partir daqui ". Neste espelho quebrado, onde as imagens internas e 

externas da nação se refletem, é para o crédito do Sepultura que sua jornada nos 

sons da nação nunca foi formulada no cansativo vocabulário da 

autenticidade(Avelar 2011:153)14 

 

 

 

 Roots, o último álbum da banda antes da saída de Max Cavalera devido a 

desacordos no gerenciamento do Sepultura, é considerado um “ponto de virada” dentro 

do heavy metal. No disco, as experimentações musicais para além das fronteiras do metal, 

alargaram os diálogos sonoros do gênero até então: o grupo gravou duas faixas com os 

indígenas brasileiros Xavantes (Itsári e Jasco), habitantes da região centro oeste do 

Brasil, e contou com a participação do percussionista Carlinhos Brown, oriundo de 

                                                 
13 Rockfield was an amazing experience. I was staying in the same bungalow that Robert Plant of Led 

Zeppelin had used, and I saw the same piano that Freddie Mercury had used to record ‘Bohemian Rhapsody 
14 As the Arise and Chaos A.D. tours drew multitudes of people everywhere from Holland to Japan, 

Sepultura began to be known among European fans as “the jungle boys.” The great irony is that they were 

from a metropolis, Belo Horizonte, and most certainly got to see London and Amsterdam before they ever 

saw an Amazonian parrot. In ascending to the international market Sepultura was led to become a 

Brazilian band, and its national origin was increasingly highlighted in its concerts and records. Of course, 

the international music market also coded the nation in ways that members of Sepultura did not recognize 

as their own: “Jungle? What Jungle? It´s easier to get to New York than the Amazon from here”. In this 

broken mirror where internal and external images of the nation get reflected, it is to Sepultura`s credit that 

its journey into its nation`s sounds was never phrased in the tired vocabulary of authenticity 
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Salvador, cidade situada no nordeste do Brasil, conhecida pela forte presença das 

sonoridades afro-brasileiras em sua produção musical. 

 Estes atravessamentos musicais possuem um caráter descentralizador já que tanto 

o deslocamento da banda e do produtor Ross Robinson para as terras dos índios xavantes 

para a gravação das faixas com participação dos músicos nativos, bem como a presença 

do conhecido percussionista afro-brasileiro Carlinhos Brown (co-autor e intérprete de 

parte dos vocais em Ratamahatha) são experiências que não perpassaram os centros de 

referência da indústria musical e muito menos as sonoridades tradicionais do metal. Itsári, 

segundo Max Cavalera, significa raízes na língua Xavante, foi co-creditada aos nativos 

brasileiros, detentores dos royalties da canção ou seja, reconhece-se tanto o valor cultural 

como mercadológico dessas rotas musicais, e como todo comércio, esses trânsitos 

pressupõe ganhos e perdas, bem como suspeições. 

Assim, pode-se perceber que há uma série de multiplicidades que marcam a 

construção da ideia de peso no álbum Roots: desde a afirmação de brasilidades periféricas, 

deslocamentos de produção e da circulação do metal e até o flerte com escutas situadas 

além dos nichos de heavy metal. O álbum recebeu certificações de vendagem (disco de 

ouro) na Austrália, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, além de ter sido o segundo álbum 

mais vendido em 1996 na Àustria, o terceiro na Austrália e o quarto na Inglaterra15. 

 Mesmo o perverso  rótulo “jungle boys” acabou servindo como fonte para que o 

estigma se transformasse em encontro com musicalidades pouco acionados na música 

popular brasiliera como a música indígena  ou  usualmente rechaçadas pelo heavy metal. 

Um ponto importante é que a presença de sonoridades estranhas ao universo metal não 

abrir mão do peso, elemento preponderante na sonoridade do Sepultura.  A percepção de 

que mesmo flertando de modo singular com outras sonoridades, o Sepultura continuava 

a ser uma banda de heavy metal está explícito no jogo de palavras da faixa de abertura: 

Roots Bloody Roots, homenagem ao álbum Sabbath Bloody Sabbath, da banda ícone do  

gênero, Black Sabbath. Mas Roots Bloody Roots também é uma injeção de grooves e 

traços de brasilidade na marcação metálica, com o agenciamento de tambores afro-

                                                 
15 http://www.officialcharts.com/artist/26888/sepultura/ 

http://www.aria.com.au/pages/aria-charts-accreditations-albums-1997.htm 

http://www.bpi.co.uk/default.aspx 

http://www.riaa.com/gold-platinum/ 

http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Sepultura&titel=Roots&cat=a 

http://www.australian-charts.com/showitem.asp?interpret=Sepultura&titel=Roots&cat=a 

 

http://www.officialcharts.com/artist/26888/sepultura/
http://www.aria.com.au/pages/aria-charts-accreditations-albums-1997.htm
http://www.bpi.co.uk/default.aspx
http://www.riaa.com/gold-platinum/
http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Sepultura&titel=Roots&cat=a
http://www.australian-charts.com/showitem.asp?interpret=Sepultura&titel=Roots&cat=a
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brasileiros, mediados pelos vocais guturais de Max Cavalera: “Rain, bring me the 

strenght/ To get another day/ And I want see/ Set us free/ Why can´t you see?/ Can´t you 

see is real? Ahh/ I pray, we don´t need to change/ Our ways to be saved/ That´s all we 

wanna be/ Watch us freak/ Roots, Blood Roots”16. 

Roots mixado por Andy Wallace, produtor de Chaos A.D, e produzido por Ross 

Robinson que viria a ser conhecido como o padrinho do Nu Metal 17,subgênero do heavy 

metal que uniu o peso aos grooves do funk, rap, industrial, jazz, pós-punk. O Nu Metal 

mexia com as rígidas convenções do metal e tinha como uma de suas marcas a mistura e 

abertura para sonoridades até então afastadas da “pureza” heavy. O Nu Metal operou uma 

cisão entre os consumidores de rock pesado já que os críticos e fãs tradicionais não 

consideravam o “peso pancultural”18 das bandas Korn, Deftones, Coal Chamber, Limp 

Biskit como heavy metal. 

 O álbum Roots apesar de estar ligado ao surgimento da sonoridade do Nu Metal 

não significou uma recodificação da rotulação do Sepultura como banda heavy metal. O 

que ocorreu foi uma série de discussões em torno da suposta “autenticidade” de um álbum 

de metal que abria as fronteiras do gênero para experiências que suspendiam parte da 

ortodoxia sonora do heavy metal. Mas esses conflitos fazem parte de uma série 

atravessamentos que não devem ser deslocados dos enfrentamentos que colocam o 

Sepultura ao lado de aberturas que não só projetaram a banda dentro do universo metálico 

como  serviram  para o agenciamento da “Música Pesada Brasileira”: 

 
Os membros da banda entendem que a classificação de sua música por jornalistas, 

gravadoras, acadêmicos e moralistas sempre tendeu a estar um passo atrás da 

própria música. Antes que os defensores dos territórios possam demarcar estes 

territórios, a música da Sepultura os colocava em em outro lugar. No momento 

em que os detratores do "Satanismo do heavy metal" descobriram Morbid Visions 

de Sepultura (1986), a banda já não ofereceu imagens satanicas, mas sim uma 

crítica angustiada da alienação social, como em Schizophrenia (1987) and 

Beneath the Remains (1989). Antes que os moralistas pudessem entender isso e 

acusar a banda de "incitar a violência ou o suicídio", o Sepultura voltou a estar 

em outro lugar, apresentando Arise (1991) e Chaos AD (1993), registros que 

ofereciam uma receita de um poderoso heavy metal, crítica social 

internacionalista polvilhada com uma série de incursões em ritmos brasileiros. 

Quando a banda atingiu o sucesso mundial, os defensores da pureza nacional não 

tiveram muito tempo para condená-lo, já que o Sepultura efetuou uma 

redescoberta política e musical do Brasil nas experiências de gênero musical  em 

Roots (1996). O sucesso de Roots, especialmente devido à incorporação de uma 

série de referências não metálicas ao albun levou muitos puristas de metal a 

                                                 
16 https://www.vagalume.com.br/sepultura/roots-bloody-roots.html 
17 Korn (1984) produzido por Ross Robinson é considerado o álbum pioneiro do Nu Metal 
18 Termo atribuído ao crítico e historiador de heavy metal Ian Christie. 
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descartar a banda como irrevogavelmente crossover e perdida para o gênero 

metal(Avelar,2011: 140)19 

  

 

Uma das características da poética sonora do Sepultura, acentuada na produção de 

Roots por Ross Robinson, é a articulação do metal com enfrentamentos estético-políticos. 

Olhando em retrospectiva, a música do Sepultura pode ser vista como trilha sonora de 

uma série de eventos que marcaram o contexto sociocultural brasileiro daquela época: o 

massacre do Carandiru em 1992, quando a polícia do estado de São Paulo matou 111 

detentos em uma rebelião ocorrida na Casa de Detenção de São Paulo20, a inflação de 

quase 300% em 1995 e o massacre de Eldorado dos Carajás em 1996 onde dezessete 

integrantes do Movimento Sem Terra que ocupavam uma fazenda no estado do Pará 

foram mortos pela polícia militar21. Dificilmente poder-se-ia associar sonoridades leves a 

esses eventos que desvelavam outros brasis, longe da cordialidade e da suposta 

praticidade para resolver conflitos sem grandes estardalhaços. Neste sentido, antes de 

funcionar como um mediador entre trânsitos globais e locais, a Música Pesada Brasileira 

do Sepultura materializava musicalmente a brasilidade dessas tragédias. 

De modo geral, a produção sonora de Roots projeta uma poética sonora que se 

vale de um jogo entre texturas e intensidades sonoras, abrindo mão dos solos que 

caracterizam o heavy metal tradicional. Os refrãos, como os de Roots Blood Roots, são 

perceptíveis em termos de entendimento do que está sendo dito sem deixar de lado o 

acento grave dos vocais. A altercação entre síncopes e grooves da bateria realçam os 

riffs22 de guitarra, criando espaços que encorpam as partes vocais. 

                                                 
19 The band´s members understand that the coding of their music by journalists, record companies, 

academics, and moralists has Always tended to be one step behind the music itself. Before the defenders of 

territories can stake these territories out, Sepultura´s music has crossed into an elsewhere. By the time the 

detractors of “ heavy metal Satanism” discovered Sepultura´s Morbid Visions (1986), the band no longer 

offered satanic imagery, but rather na anguished critique of social alienation, as in Schizophrenia (1987) 

and Beneath the Remains (1989). Before moralists could misunderstand that and acuse the band of “inciting 

violence or suicide”, Sepultura was somewhere else again, putting forth Arise (1991) and Chaos A.D (1993), 

records that offered a powerfull metal recipe radical, internationalist social critique sprinkled with a number 

of incursions into Brazilian rhythms. When the band reached worldwide sucess, the defenders of national 

purity did not have much time to condemn it, as Sepultura effected a political and musical rediscovery of 

Brazil in the cross-genre experiments of Roots (1996). The sucess of Roots, especially given the albun´s 

incorporation of a host of non-metal references, led many metal purists to discard the band as irrevocably 

crossover and lost to the genre 
20 O Sepultura já havia composto a faixa Manifest sobre o massacre do Carandiru no álbum Chaos A.D. 
21 Agradeço aqui as sugestões feitas pelo professor David Treece, durante o Simpósio City to City: urban 

crossroads in the music of Africa, Brazil and Portugal (King´s College, Londres, julho de 2016) em relação 

contexto sócio-político brasileiro ba época do lançamento do álbum Roots. 
22 Sequência significante de notas, no heavy metal é usualmente executada pela guitarra, funcionando 

como marco denominador sonoro das canções. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

Não há no álbum reivindicação de purezas. Mesmo a utilização de instrumentos 

brasileiros, como berimbaus e tambores não segue uma cronologia e sim mediações 

diversas. Na verdade, a sonoridade do álbum arregimenta o peso metálico, a brasilidade 

do Sepultura e suas raízes musicais. Elementos, ao mesmo tempo locais e globais, frutos, 

em parte, das tensões que dão corpo a ideia de brasilidade no álbum Roots. 

Se em uma primeira escuta o encontro com os povos nativos parece um retorno às 

origens, reforçando o refrão do single Roots Blood Roots, a utilização de instrumentos 

afro-brasileiros e a participação do percussionista Carlinhos Brown, mostravam 

elementos que já tinham sido agenciados como marcas distintivas pela Música Popular 

Brasileira.  Brown ficou famoso após gravar e compor junto com o reconhecido cantor 

Caetano Veloso, além de ser figura de destaque no carnaval de Salvador no estado da 

Bahia.  

Outra armadilha seria pensar que a capa do álbum que estampa dois índios seria 

uma imagem dos Xavantes que participaram do disco, na verdade a ideia veio de uma 

fotocópia que Max Cavalera fez de uma antiga nota de mil cruzeiros, que à época perdia 

seu valor vertiginosamente e mandou para o artista Michael Whelan, que já vinha 

trabalhando com a banda desde a assinatura do contrato com a Roadrunner. Até a suposta 

autenticidade da capa é devedora de caminhos que acionam o descartável, o imaginário 

das origens e a circulação de esterótipos que também constituem as brasilidades. 

Pode-se pensar então, que em Roots o Brasil torna-se o suplemento heavy metal 

do Sepultura, alterando o cálculo daquilo que é considerado brasilidade, injetando peso à 

Música Popular Brasileira. 
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