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“Here's an example If Joe Blow says, ‘Yo, you 

think like Caravaggio’ You'll respond ‘No, that's 

an insult, Joe’ ‘I live in a vacuum, I ain't coppin’ 

no one.’ Listen up son 

 

Everyone creating is a member of the family 

Passing down genes and ideas in harmony 

The players and the cynics will be thinking it's 

odd 

But if you rewind the tape we're all copying god 

Add you own piece, but the puzzle is god’s” 

(Jack White) 

 



 

 

RESUMO 

 

A dissertação objetiva por analisar as interações mediadas em comunidades virtuais entre os 

sample hunters (fãs de música sampleada, interessados por desvendar a origem dos samples). 

Para isso, foi selecionado o site WhoSampled e o grupo de Facebook Sample Spotters. Com o 

intuito de entender quais são os processos comunicacionais mais relevantes de serem 

estudados nestas comunidades, foi utilizada a netnografia de Kozinets, metodologia que foca 

na observação participante do pesquisador em ambientes digitais, a fim de experienciar as 

práticas desta subcultura digital. Foram coletados em ambas comunidades dados arquivados 

(10 postagens públicas no Sample Spotters e 100 perfis da lista all time do WhoSampled), 

dados extraídos (21 entrevistas semiestruturadas) e notas de campo (relatos das atividades e 

impressões do pesquisador em ambas comunidades). Como referencial teórico, foram 

utilizados pesquisadores que dialogavam com os estudos sobre a cultura do remix no 

ciberespaço de Navas, Lessig e Lemos. Para comunicação, apoia-se principalmente em 

Flusser e suas etapas do processo comunicacional, usadas como categorias de análises. Para 

cultura, apoia-se, além de Flusser, no conceito etnográfico de Geertz e Wagner. Para novas 

mídias, utiliza-se Manovich e McLuhan e, para as práticas das comunidades virtuais de fãs, 

aplica-se Rheingold e Jenkins. Sobre o conceito de subcultura, foram selecionados 

pesquisadores como Amaral, Thornton e Hebdige. Percebe-se que os sample hunters: a) 

possuem um modo de escuta diferenciado (escuta como jogo de adivinhação; b) têm práticas 

residuais como a utilização de sampleadores antigos, o consumo de formatos analógicos e a 

valorização de artistas desconhecidos, raros e underground (principalmente do hip-hop), 

ressignificando-os na Internet, mostrando um fã muito participativo; c) armazenam 

informações adquiridas em bancos de dados e compartilham as músicas descobertas em sites 

como YouTube; d) processam essas informações em novos remixes, incentivados pelas 

comunidades; e) transmitem a nova informação criada pelo processamento (remix) nestes 

grupos, se sujeitando a infinitas apropriações posteriores, em um processo que questiona a 

ideia de autor romântico e as leis autorais; f) revelam seus gostos, estilo de vida e modos de 

consumo nas comunidades através de expressões e gírias particulares, dando um sentido 

contextual à comunicação que permite criar uma sensação de pertencimento à determinada 

subcultura; g) são mais ativos e interessados em participar em comunidades baseadas na 

economia de dádiva como o Sample Spotters, ao contrário da economia comercial do 

WhoSampled. 
 

Palavras-chave: Música sampleada. Novas mídias. Cultura do remix. Subcultura digital. 

Netnografia. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work seeks to analyze the mediated interactions on virtual communities between the 

sample hunters (sampled based music fans, interested in unveiling the sample’s origins). For 

this purpose, the site WhoSampled and the Facebook group called Sampled Spotters were 

selected. In order to understand the most relevant communication processes to be studied in 

these communities, The Kozinets’s netnography was chosen, a methodology that focuses on 

the participant observation of the researcher in digital environments, in order to experience 

the practices from this digital subculture. It was collected, in both communities, the archived 

data (10 public posts in Sample Spotters and 100 profiles from the “all-time” list of 

WhoSampled), extracted data (21 semi-structured interviews) and field notes (reports of the 

impressions and activities of the researcher in both communities. For theoretical reference, it 

was used researchers who dialogue with studies from Navas, Lessig, and Lemos about the 

remix culture and the cyberculture. For communication, it was used primarily Flusser and his 

steps of communication, used as categories of analysis. For culture, it was used, besides 

Flusser, the ethnographic concept of Geertz and Wagner. For new media, it was used 

Manovich and McLuhan and for the practices on virtual communities of fans, Rheingold and 

Jenkins. About the concept of subculture was used Amaral, Thornton, and Hebdige. It is 

noticed that the sample hunters: a) have a different way of listening music (like a guessing 

game; have residual practices like the usage of old samplers, the consumption of analogic 

formats and the appreciation for unknown, rare and underground artists (specially hip-hop 

artists), re-signifying those on the Internet; c) storage acquired information on databases and 

share the discovered music on sites like YouTube; d) process this information in new remixes, 

encouraged by those communities; e) transmit the created new information by processing 

(remix) in these groups, that became late raw material to infinite new appropriations, process 

that questions the idea of the romantic author e and the copyright; f) reveal their tastes, 

lifestyles and mode of consumption through particular expressions and slang that creates a 

contextual sense of communication that allows they create a sense of belonging in this 

particular subculture; g) are more active and interested in participating communities based on 

the gift economy like on Sample Spotters, unlike on the commercial economy of the 

WhoSampled. 

 

Keywords: Sampled-based music. New media. Remix culture. Digital subculture. 

Netnography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Eu amo música e especialmente amo rastrear samples. Tem que haver um nome para 

isso”, diz Jay Gumb$, um dos entrevistados nesta dissertação, no seu perfil do WhoSampled 

apresentado abaixo.  

 

Figura 1 – Perfil de Jay Gumb$ 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/user/Jay-Gumbs/. Acesso em: 7 jan. 2019 

 

O termo desconhecido pelo usuário acima é o sample hunting, que se refere ao ato de 

desvendar as origens dos samples (LUCAS, 2017), que são clipes sonoros pré-existentes 

advindos principalmente de outras músicas (KVIFTE, 2007). Jay Gumb$, dessa forma, é um 

exemplo de sample hunter, um fã interessado na produção da música sampleada que através 

de muita pesquisa e uma boa memória consegue localizar as origens dos samples.  

A música sampleada iniciou-se como um fenômeno de nicho, em experimentações 

como a música concreta dos franceses Pierre Schaeffer e Pierre Henry em 1940, o dub 

jamaicano de Lee Scratch Perry e King Tubby de 1970 e o plunderphonics de John Oswald 

em 1985 (GUNKEL, 2016). Todavia, é o hip-hop de 1980 de Grandmaster Flash, Afrika 

Bambaataa e Kool Herc que populariza esta estética baseada no remix (NAVAS, 2012). 

 No remix o artista opta por utilizar materiais existentes (samples) para criar, baseando-

se na apropriação e na ressignificação de objetos (NAVAS, 2012). Pesquisadores como 

Manovich (2002) e Lemos (2005) acreditam que tecnologias como o computador pessoal, os 

softwares de edição e a Internet fizeram com o que o remix tornasse o modo padrão de 

produção cultural e práticas sociais na sociedade contemporânea. Se antes artistas como King 

Tubby gastavam horas fazendo cortes em fitas magnéticas e experimentando na mesa de 

mixagem, com a digitalização um produtor pode manipular samples facilmente no seu 

notebook em softwares como Ableton e Fruit Loops. 
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O remix inclusive, perpassa o ambiente musical, tornando-se um termo utilizado para 

várias práticas do cotidiano (NAVAS, 2012) tais como escrever um texto no Word, 

compartilhar uma notícia no Facebook ou postar um vídeo amador sobre uma série de 

televisão no YouTube: “o processo de produção de arte finalmente alcançou os tempos 

modernos. Este se tornou sincronizado com o resto da sociedade moderna, onde tudo, de 

objetos a identidade das pessoas são construídas por partes pré-fabricadas” (MANOVICH, 

2002, p. 126, tradução nossa)1.   

O copiar e colar, na era das novas mídias, atinge todas as práticas culturais e sociais, 

criando uma cultura do remix (LESSIG, 2008). O excesso de informação arquivado na 

Internet, mais o padrão de funcionamento dos softwares baseados na seletividade 

(MANOVICH, 2002), estimulam a criação baseada no rearranjo de conteúdos produzidos por 

fontes alheias.  

Ao mesmo tempo que as práticas de produção dos artistas da música sampleada são 

potencializadas, as práticas de seus fãs também são. Com as comunidades virtuais 

(RHEINGOLD, 2000), fãs que antes tinham que gastar horas procurando nas linhas de crédito 

na parte traseira dos discos ou escutando vários artistas desconhecidos atrás dos samples, 

podem nestes ambientes digitais pedirem ajuda a vários outros interessados pelo tópico ao 

redor do globo, compartilhar suas descobertas, discutir e produzir seus próprios remixes. 

Aumenta-se, desse modo, a cultura participativa (JENKINS, 2009) dos sample hunters.  

Nas novas mídias, a lógica cultural e a lógica do computador se misturam, criando 

práticas híbridas tão fluídas, que enxergar a distinção entre o que é gravação/sampling, 

foto/fotomontagem, cinema/animação se tornam atividades complexas (MANOVICH, 2002), 

que necessitam um olhar atento do consumidor, desenvolvido graças a uma educação 

cognitiva diferenciada (SÁ, 2006), como é o caso dos sample hunters analisados.  

Interessa-se nesta dissertação observar as interações mediadas desta subcultura digital 

dos sample hunters em comunidades virtuais. Todavia, devido a amplitude desse fenômeno na 

Internet, para realizar isso foi necessário fazer um recorte que pudesse, ao mesmo tempo, 

conseguir coletar dados relevantes quanto possibilitar com que a pesquisa seja feita em tempo 

hábil. 

Realizou-se inicialmente uma pesquisa exploratória a fim de encontrar um campo 

apropriado para estudar o sample hunting. Foram observados, por exemplo, grupos do Reddit 

                                                           
1 No original: “The process of art making has finally caught up with modern times. It has become synchronized 

with the rest of modern society, where everything from objects to people’s identities is assembled from ready-

made part”.  
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e do Facebook focados em gêneros musicais baseados em samples como o vaporwave e future 

funk, observou-se grupos de fã centrados em produtores famosos como J Dilla e Madlib e 

também aqueles que ensinavam técnicas de produção musical e que discutiam assuntos mais 

gerais como o r/makinghiphop.   

Apesar de cada uma dessas comunidades possuírem características interessantes, 

optou-se inicialmente por estudar o site WhoSampled (corpus), porque, ao contrário das outras 

citadas, o sample hunting é o principal mecanismo de interatividade entre os usuários, além de 

trabalhar com a música sampleada de modo mais geral, não se limitando em apenas um 

gênero. Levou-se em conta o fato de que o site é considerado o maior banco de dados da 

Internet sobre samples, com um grande número de colaboradores (mais de 20 mil) com 

diversidade geográfica entre seus usuários mais ativos. No WhoSampled os fãs investigam a 

origem dos samples e submetem seus achados no site. A submissão é avaliada pelos 

moderadores e, depois de aprovada, gera pontos chamados de cred, utilizados para ranquear 

os membros mais ativos em uma lista. Possui ainda um fórum dedicado a discussões sobre 

assuntos tais como produção musical, pedidos de ajuda, divulgação de trabalhos, entre outros.  

O objetivo, ao selecionar o WhoSampled, era verificar quais os processos 

comunicacionais mais relevantes nas comunidades virtuais a partir de uma análise da 

interação mediada dos fãs da música sampleada (sample hunters). O foco não seria a estrutura 

interna da música, mas as práticas comunicacionais que a circundam. 

Para isso optou-se por uma netnografia, metodologia baseada na observação 

participante em ambientes online, a fim de experimentar e vivenciar o estilo de vida 

(KOZINETS, 2014), buscando entender as práticas desta subcultura digital pela experiência 

do pesquisador no campo, em atividades como por exemplo a catalogação de samples. Na 

netnografia coletou-se três tipos de dados: as notas de campo, dados arquivados (postagens 

públicas) e os dados extraídos (entrevista semiestruturadas) armazenados e catalogados no 

software de pesquisa qualitativa Atlas.ti e no Word. Depois de codificados, os dados foram 

interpretados hermeneuticamente (KOZINETS, 2014).  

Compreendendo a comunicação através de Flusser (2014), que a considera um 

processo de armazenamento, processamento e transmissão de informação, utiliza essas três 

etapas como categorias de análise para identificar os processos comunicacionais relevantes de 

serem estudados nesta comunidade. Busca investigar o que há de interessante na interação 

mediada, baseada no remix e no sampleamento. Utiliza-se as ideias de Flusser (2014) devido a 

sua proximidade com os trabalhos de pesquisadores do Remix Studies como Campanelli 
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(2015), principalmente com suas ideias em relação a criatividade, autoria e criação de 

informação no ambiente telemático.  

Nas primeiras análises na comunidade, entretanto, foi percebido que certas sessões do 

site, estavam com baixo índice de atividade, principalmente nas discussões do fórum. Além 

disso alguns dos entrevistados criticavam as mudanças recentes no site e que por isso 

deixaram de ser tão ativos como eram antigamente. Por esse motivo, adicionaram mais uma 

comunidade virtual para que o pesquisador conseguisse observar e comparar os processos 

comunicacionais em grupos com organizações diferentes, um voltado mais para a economia 

comercial e outro para a economia de dádiva (RHEINGOLD, 2000), criando inferências 

interessantes.  

Foi adicionado o grupo de Facebook Sample Spotters, fundado em 2016 por Omar 

Lopez e Fran Solo. Selecionado por sua relação com o site, eles têm uma conta coletiva 

oficial do grupo. Há moderadores do WhoSampled ativos no grupo, além de que a maioria dos 

membros usa o site para pesquisa e submissão. Tem cerca de 9 mil membros e apesar de 

menor do que o WhoSampled, nele é possível observar com maior frequência práticas 

culturais e sociais que não são mais tão fortes no fórum, como as discussões, pedidos de ajuda 

e competição de produção musical no Sample Spotters.  

Com as duas selecionadas, pretendeu-se por fim entender como se dão os processos 

comunicacionais dos sample hunters nas comunidades virtuais WhoSampled e Sample 

Spotters. Investiga-se as interações mediadas dessa subcultura digital, de fãs que se reúnem 

por um interesse em comum: o sample hunting.  

Nas etapas iniciais o pesquisador teve como hipóteses: a) encontrar práticas culturais e 

sociais distintas baseadas no sample hunting a fim de criar um banco de dados baseado na 

inteligência coletiva (LÉVY, 2010) ou cérebro coletivo (FLUSSER, 2014); b) os fãs 

questionam o papel do autor romântico (BARTHES, 2004) acreditando que toda criação é 

apropriação de materiais pré-existentes, percebido tanto no suporte aos seus artistas favoritos 

quanto na criação de seus próprios remixes (prosumers) (JENKINS, 2009); c) Os sample 

hunters criam expressões e gírias diferentes, com a função de criar um contexto 

comunicacional particular (WAGNER, 2017) e com isso um sentimento de pertencimento na 

subcultura digital; d) os sample hunters tem um modo de escuta de fruição dupla (NAVAS, 

2012) que os estimulam a adotarem práticas residuais (JENKINS; FORD; GREEN, 2014) tais 

como o consumo de artistas desconhecidos e underground e formatos físicos como discos de 

vinil ressignificados através do remix; e) WhoSampled perdeu sua intensidade de interação de 

seus membros devido à transição do site para uma economia comercial (LESSIG, 2008), 
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enquanto o Sample Spotters tem maior interatividade graças as suas características de 

economia de dádiva (RHEINGOLD, 2000). 

Analisar comunidades de fãs como estas é importante aos estudos de comunicação 

porque pode-se perceber influências das novas tecnologias e das mídias digitais na produção 

de novas práticas culturais e sociais, nos novos modos de produção artística, consumo e no 

comportamento dos fãs. Também possibilita uma melhor compreensão de como plataformas 

musicais online criam especificidades voltadas para um público de nicho interessado em 

consumir, se relacionar e se apropriar de conteúdos de uma maneira particular como 

observado no WhoSampled e no Sample Spotters. Além disso, o foco no sample-hunting 

permite compreender outras formas de participação de fãs no cenário das mídias digitais e no 

contexto da cultura do remix além da produção de novas obras.  

O estudo sobre fãs nas mídias digitais é relevante aos estudos de comunicação porque 

este fenômeno, na cultura de consumo, tornou-se um dos elementos centrais para entender os 

indivíduos, já que cada vez mais estes apropriam dos produtos midiáticos consumidos para 

construção de suas identidades, suas formas de socialização e comunicação, gostos e visões de 

mundo. Entender os sample hunters possibilita ampliar o conhecimento para futuros estudos 

sobre fãs dentro do contexto do remix¸ fruto das tecnologias digitais que transformaram a 

estética contemporânea (MANOVICH, 2002).  

Segue abaixo um quadro com a síntese da pesquisa com a intenção de elucidar o leitor 

sobre os próximos passos presentes na dissertação: 

 

Quadro 1 - Síntese da pesquisa 

                                                     (continua) 

A minha pesquisa se 

propõe a: (o que vou 

estudar) 

Investigar a interação mediada dos fãs da música sampleada 

(sample hunters) nas comunidades virtuais WhoSampled e 

Sampled Spotters. 

Para: (o que quero 

descobrir) 

Identificar os processos comunicacionais particulares e relevantes 

desses grupos, sob a perspectiva da cultura do remix.  

Com a finalidade de: 

(motivos para 

pesquisar) 

Verificar como essas comunidades virtuais de fãs criam espaços 

de socialização em torno do sampling hunting, incentivando 

práticas de armazenamento, apropriação e compartilhamento.  
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                                                         (conclusão) 

O que permitirá: (o alcance da pesquisa) Compreender: 

 

- o conceito de comunicação alinhado as 

transformações das novas mídias, inserido no 

contexto do remix. 

 

- a subcultura digital dos samplers hunters, 

sua relação com as novas tecnologias e com 

o ciberespaço, além de seus modos de 

consumo, práticas sociais e culturais, tais 

como sua noção de autoria e criatividade 

através da interação mediada por 

computadores.   
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

 Apresenta-se agora uma descrição dos próximos capítulos. No segundo capítulo 

chamado “Comunicação na Era do Remix”, são conceituados termos básicos como 

comunicação, cultura e mídia, dentro do contexto da cultura do remix. Para isso inicia-se com 

a comunicação de Flusser (2014), que é o armazenamento, processamento e transmissão, 

categorias chaves na análise dos dados. Em seguida, além de Flusser (2014), são utilizados 

Geertz (2017) e Wagner (2017) para explicar o sentido de cultura utilizado na dissertação. É 

apresentada uma definição de novas mídias e suas características com Manovich (2002) e 

McLuhan (2007), para em seguida serem explorados alguns dos fenômenos oriundos dessas 

tecnologias como a ciber-cultura-remix (LEMOS, 2005), cultura participativa (JENKINS, 

2009) e as comunidades virtuais (RHEINGOLD, 2000). 

O subcapítulo “Cultura do Remix” aprofunda-se nas particularidades da cultura 

contemporânea com pesquisadores como Manovich (2002), Navas (2012) e Lessig (2008). No 

subcapítulo “A Música Gravada, Autoria e Apropriação” é mostrada a relação da cultura do 

remix com as mudanças do papel da arte época da reprodutibilidade técnica trazendo nomes 

como Benjamin (2000), Barthes (2004) e Sá (2006). Esse período histórico é descrito neste 

trabalho porque segundo Navas (2012) é o início das práticas de sampleamento. 

Na sessão “A Música Sampleada e a Cultura do Remix” aparecem descritas 

tecnologias importantes para o surgimento do remix como o MP3 e serviços peer-to-peer com 

Castro (2009), Sá (2006) e Witt (2015). Examina-se suas características como a cultura 

participativa (JENKINS, 2009; LESSIG, 2008), noção de autoria (FLUSSER, 2014; 

CAMPANELLI, 2015) e explica o significado de termos básicos como o sampleamento, ou 

sampling, com Navas (2012), Kvifte (2007) e Gunkel (2016). 
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O capítulo se fecha com uma breve explicação da história do hip-hop, etapa necessária 

após observar nas análises a grande preferência dos sample hunters pelo estilo, que, além de 

importante para compreender tais comunidades, é, segundo vários pesquisadores do Remix 

Studies, crucial para entender a cultura do remix. Por isso, é traçada sua relação com o remix, 

artistas relevantes para os sample hunters e explicação de mais outros termos observados nas 

falas de fãs. São citados pesquisadores como Schloss (2014), Navas (2012), Lucas (2017), 

Gallagher (2018) e Reynolds (2011a). 

O terceiro capítulo, chamado “Estudos Sobre Subcultura, Fãs e os Sample-Hunters”, 

busca conceituar a subcultura no contexto digital dos fãs da música sampleada estudados 

nesta dissertação. Para isso faz um histórico sobre as modificações do termo desde o sentido 

clássico de Birmingham (HEBDIGE, 1979), as primeiras críticas ao conceito (COHEN, 1997; 

CLARKE, 1997), as ressignificações do termo nos estudos de fãs de produtos midiáticos 

(JENKINS, 1997) e sua potencialização com a Internet (AMARAL, 2007b; CASPARY; 

MANZENREITER, 2003). Depois debate o conceito de cena (SÁ, 2013; STRAW, 2006) e o 

underground (AMARAL, 2013; CONTER, 2016; TROTTA, 2013) e finaliza-se descrevendo 

algumas características principais das comunidades WhoSampled e Sample Spotters como por 

exemplo, suas práticas residuais (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). 

O quarto capítulo é a “Metodologia”. Será apresentada a netnografia (KOZINETS, 

2015; HINE, 2015), sua relação com os estudos etnográficos baseados nas pesquisas de 

campo (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2016; GEERTZ, 2017; WAGNER, 2017) e os 

procedimentos utilizados pelo pesquisador para coletar e analisar os dados, baseados 

principalmente nas três etapas do processo comunicacional de Flusser (2014) como categorias 

de análise.  

 O quinto capítulo é a “Análise das Comunidades Virtuais”, que consiste em uma 

análise dos dados coletados no WhoSampled e Sample Spotters. Em amboss os dados foram 

divididos em dados arquivados, dados extraídos e as notas de campo (KOZINETS, 2015), 

detalhados nesse capítulo. Finalizada essa etapa, os dados foram sintetizados em um quadro, 

comparando os processos comunicacionais presentes nas duas.  

A dissertação é concluída com o sexto capítulo, as “Considerações Finais”. Espaço em 

que é feita uma “síntese das ideias principais da pesquisa e sugestões para novos estudos a 

serem realizados pelo próprio pesquisador ou outros” (GOLDENBERG, p. 96, 2013), assim 

como, alguns dos desafios enfrentados ao longo da pesquisa.  
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2 COMUNICAÇÃO NA ERA DO REMIX  

 

 Este capítulo se inicia com uma definição de alguns conceitos básicos do programa de 

mestrado da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG: comunicação, cultura e novas 

mídias. Busca conceituá-los em diálogo com os estudos sobre remix e cibercultura. Em 

seguida, abordará com mais profundidade as particularidades da cultura do remix, tais quais a 

noção de autoria e criatividade. Seguirá com uma descrição da história do remix, desde as 

mudanças na arte na época da reprodutibilidade técnica (música gravada) até a música digital 

(música sampleada). Finaliza-se contando um pouco da história do hip-hop, gênero mais 

popular entre os sample hunters analisados. Explora sua relação com o remix, suas práticas 

mais comuns, artistas importantes para as comunidades e os termos mais utilizados pelos fãs 

do gênero, observados na parte de coleta de dados na netnografia. 

 

2.1 Comunicação, cultura e novas mídias 

 

 Como dito acima, toma-se como necessário, primeiramente, definir alguns conceitos 

básicos do campo, tais como comunicação, cultura e novas mídias a partir de suas relações 

com os estudos sobre remix e as subculturas de fãs em comunidades virtuais. Inicia-se com o 

primeiro termo: comunicação.  

Segundo Vilém Flusser (2014), o homem se comunica para preservar as informações 

adquiridas por ele ou por seus antepassados. A comunicação é uma luta contra duas leis da 

natureza. A primeira é a da entropia, o segundo princípio da termodinâmica, do “qual o 

universo, enquanto sistema fechado, tende à perda constante de energia e se dirige, em última 

instância, para a morte térmica” (FELINTO; SANTAELLA, 2012, p. 57). A segunda é a Lei 

de Mendel de que as informações genéticas são as únicas informações adquiridas, 

armazenadas e passadas as próximas gerações através do DNA.  

A comunicação segue uma estratégia oposta dessas leis, visto que preserva 

informações na forma de cultura, que está inserida no DNA, mas perpassam a morte de 

gerações, preservando e acumulando informações ao longo com anos (FLUSSER, 2014). A 

comunicação, portanto, é a fuga desesperada da morte, após a compreensão humana de sua 

própria finitude, é um processo antinatural, artificial, uma negação (FELINTO; 

SANTAELLA, 2012), e é esta prática que define o homem: 
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A comunicação humana é inatural, contranatural, pois se propões a armazenar 

informações adquiridas. Ela é ‘negativamente entrópica’. Pode-se afirmar que a 

transmissão de informações adquiridas de geração em geração seja um aspecto 

essencial da comunicação humana, e é sobretudo que caracteriza o homem: ele é um 

animal que encontrou truques para acumular informações adquiridas (FLUSSER, 

2007, p. 93) 

  

 O homem cria códigos, símbolos, como a língua falada e os gestos corporais, para 

referenciar o mundo vivido e seus fenômenos naturais. Definida de forma sucinta, a 

comunicação segundo Flusser (2014) é o armazenamento, processamento e transmissão das 

informações adquiridas pelo homem. 

Cada cultura cria seus códigos, que ao serem passados por várias gerações, tornam-se 

elementos tão rotineiros e inconscientes que as pessoas se esquecem de sua artificialidade e 

começam a acreditar que eles são pertencentes ao mundo natural ao invés de meras invenções. 

 

Para resumir isso, faremos uma pequena digressão sobre os códigos: um código é 

um sistema de símbolos. Seu objetivo é possibilitar a comunicação entre os homens. 

Como os símbolos são fenômenos que substituem (‘significam’) outros fenômenos, 

a comunicação é, portanto, uma substituição: ela substitui a vivência daquilo a que 

se refere. Os homens têm de se entender mutuamente por meio dos códigos, pois 

perderam o contato direto com o significado dos símbolos. O homem é um animal 

‘alienado’ (verfremdet) e vê-se obrigado a criar símbolos e a ordená-los em códigos, 

caso queira transpor o abismo que há entre ele e o ‘mundo’. Ele precisa ‘mediar’ 

(vermitteln), precisa dar um sentido ao ‘mundo’ (FLUSSER, 2007, p. 130). 

 

 Essa visão dialoga com Roy Wagner (2017) que diz que a comunicação somente é 

possível quando os indivíduos compartilham de convenções e entendimentos semelhantes, 

pois sozinhos os símbolos são apenas ruídos sem significado. Eles só possuem sentido a partir 

de suas associações e experiências em comum. Todavia, isso não quer dizer que em cada 

cultura os símbolos compartilhados têm seus sentidos imutáveis, pelo contrário, estes estão 

sempre se modificando (WAGNER, 2017).  

Cultura, desta forma, é o dispositivo usado por um grupo, uma maneira singular para 

armazenar, processar e transmitir as informações (FLUSSER, 2014). A ideia das convenções 

na cultura de Wagner (2017), defende que não há um conceito anterior, abstrato, pré-definido 

de cultura, porque seu sentido é construído com o contato com o grupo. O etnográfico, 

segundo ele, inventa a cultura somente após chocar suas convenções e metodologias com as 

convenções e práticas do seu campo. Por isso há a necessidade da ida ao campo nas 

comunidades virtuais dos samples hunters, espaço onde se constrói a subcultura através de 

processos comunicacionais.  
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 A cultura de Flusser (2014) também dialoga com Geertz (2017) e seu olhar semiótico. 

Influenciado por Max Weber, Geertz (2017) define a cultura como uma teia, uma estrutura de 

significados criados pelo homem. A análise da cultura, portanto, não busca leis como outras 

ciências, já que é sempre distinta, mas seu significado, uma explicação, através da 

interpretação das ações sociais e do comportamento. É um contexto que habita os múltiplos e 

entrelaçados símbolos interpretáveis, observados na ação social e no comportamento.  

 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 

demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo 

a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado. É justamente uma explicação que eu procuro, ao construir expressões 

sociais enigmáticas na sua superfície (GEERTZ, 2017, p. 4). 

 

 A cultura, logo, é definida pela criação coletiva de um grupo, por aqueles que 

partilham dos mesmos símbolos e significados, que vêm o mundo de maneira semelhante, 

tendo a comunicação como ferramenta principal para criar tais convenções. “A cultura é 

pública porque o significado o é” (GEERTZ, 2017, p. 9). 

 Resumindo, comunicação é o processo de armazenar, processar e transmitir as 

informações, enquanto a cultura é o dispositivo que possibilita que estas informações 

arquivadas sejam acessadas futuramente (FLUSSER, 2014). A informação, entretanto, não 

surge magicamente do nada: “nenhuma informação pode ser criada ex nihilo, mas que tudo 

que fazemos se limita a manipular informações adquiridas” (FLUSSER, 2014, p. 36). A 

produção de novas informações surge do diálogo e do compartilhamento dos homens.  

 

Para produzir informação, os homens trocam diferentes informações disponíveis na 

esperança de sintetizar uma nova informação. Essa é a forma de comunicação 

dialógica. Para preservar, manter a informação, os homens compartilham 

informações existentes na esperança de que elas, assim compartilhadas, possam 

resistir melhor ao efeito entrópico da natureza. Essa é a forma de comunicação 

discursiva (FLUSSER, 2007, p. 96-97). 

 

A criação de informações através da apropriação, defendida por Flusser (2014), 

influenciou pesquisadores do Remix Studies com suas ideias sobre criação coletiva, 

criatividade e autoria na sociedade digital e conectada, assim como foram influenciados por 

outros pesquisadores, como por exemplo Barthes (2004) em A Morte do Autor, fundamentais 

para as bases teóricas dos trabalhos sobre remix, explicados mais à frente neste capítulo. 

Flusser (2014), deste modo, via o diálogo como criador de novas informações a partir de 
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informações obtidas de discursos anteriores, um dos pensamentos, segundo Campanelli 

(2015), fundamentais adotados nos estudos sobre a cultura do remix.  

 

Aqui emerge o primeiro apoio importante para auxiliar na tentativa de enquadrar os 

insights flusserianos dentro da perspectiva do remix: Para o filósofo da mídia, 

diálogos são uma espécie de jogos de chance ‘guiado’ (gelenkte), em que cada 

informação já presente no mundo é combinada (remixada) em todas as maneiras 

possíveis para construir novas informações (CAMPANELLI, 2015, p. 71, tradução 

nossa, grifo nosso)2.  

 

 Segundo Campanelli (2015), outra característica importante que fez com que Flusser 

(2014) se tornasse relevante aos estudos sobre a cultura do remix foi sua percepção do papel 

transformador das mídias no processo comunicacional e na produção cultural e artística, 

semelhante aos trabalhos de McLuhan (2007) e Manovich (2002). 

A famosa frase “o meio é a mensagem” (MCLUHAN, 2007, p. 21) do livro Os Meios 

de Comunicação como Extensões do Homem, assemelha-se a essa visão do papel da mídia e 

das novas tecnologias: “se existe algum truísmo na história da comunicação humana é o de 

que qualquer inovação nos meios externos de comunicação trazem no seu rastro choque sobre 

choque de mudança social” (MCLUHAN, 2000, p. 160). A frase clássica de McLuhan (2007), 

segundo Adriana Braga (2012), possui três sentidos: o primeiro é a compreensão de que cada 

meio tem efeitos distintos na percepção dos indivíduos, o segundo é que o meio modifica o 

próprio conteúdo e o terceiro sentido é que as tecnologias criam e modificam ambientes. A 

comunicação não é apenas a mensagem, comunicação é todo o processo. Os códigos criados 

artificialmente estão em constante mudança. As tecnologias são compreendidas como uma 

das maiores forças transformadoras dos códigos convencionados nas sociedades, tais como o 

estilo de vida, papel da arte e as interações sociais.  

No texto Visão, Som e Fúria, McLuhan (2000) dá vários exemplos destas mudanças 

oriundas das tecnologias, tais como a popularização da escrita e dos livros. Dizia que depois 

da revolução na imprensa de Gutenberg, esses meios favoreceram um estudante solitário que 

separa a vida da literatura e, assim como o rádio, fortaleceu também a cultura nacional, 

devido ao uso de sua língua vernácula e padronizada, com o resgate ao passado histórico e a 

sua visão linear. Também dizia que as mídias como o cinema, rádio e televisão fortaleceram a 

ideia de uma consciência coletiva com figuras famosas, como Marilyn Monroe, presentes no 

imaginário coletivo da sociedade (MCLUHAN, 2000).  
                                                           
2 No original: “Here emerges the first important handhold for supporting the attempt to frame Flusserian insights 

within the perspective of the remix: For the media philosopher, dialogs are sort of “guided” (gelenkte) games of 

chance, through which information already present in the world is combined (remixed) in all possible ways to 

construct new information”. 
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Os efeitos das mídias estudados por Marshall McLuhan são posteriormente 

sintetizados na teoria tetrádica, em um trabalho cooperativo com seu filho Eric McLuhan 

(1988) no livro The Laws of Media. Segundo eles, cada mídia, tecnologia ou até mesmo uma 

teoria ou ideia gera quatro efeitos na sociedade, observados através de quatro perguntas, 

sintetizados no seguinte quadro: 

 

Quadro 2 - Efeitos da teoria tetrádica 

Os quatro efeitos da teoria tetrádica 

Melhora: “[...] o que o artefato aumenta ou 

intensifica ou torna possível ou acelera? Isso pode ser 

questionado sobre uma lixeira, uma pintura, um 

vaporizador ou um zíper, assim como um teorema 

euclidiano ou uma lei física. Isto pode ser 

questionado sobre qualquer palavra ou frase em 

qualquer língua” (MCLUHAN; MCLUHAN, 1988, 

p. 98, tradução nossa)3. 

Reverte: “Quando levado aos limites de seu 

potencial (outra ação complementar), a nova forma 

tenderá a reverter aquilo que eram suas características 

originais. Qual é o ponto de reversão da nova forma? 

(MCLUHAN; MCLUHAN, 1988, p. 98, tradução 

nossa)4. 

Recupera: “Que reaparecimento ou recuperação 

de ações e serviços anteriores é colocado em jogo 

simultaneamente pela nova forma? Qual fundamento 

velho e anteriormente obsoleto é trazido de volta e é 

inerente a nova forma?” (MCLUHAN; MCLUHAN, 

1988, p. 99, tradução nossa)5. 

Causa obsolescência: “Se algum aspecto da 

situação foi ampliado ou aprimorado, 

simultaneamente a condição antiga ou a situação não 

aprimorada é deste modo, deslocada. O que é 

colocado de lado ou tornado obsoleto pelo novo 

‘órgão’?” (MCLUHAN; MCLUHAN, 1988, p. 99, 

tradução nossa)6. 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 a partir de Eric McLuhan e Marshall McLuhan (1988, p. 98-99) 

 

Adriana Braga (2012) cita o exemplo de Horrocks (2001) da aplicação da teoria 

tetrádica com o surgimento do computador pessoal. Em primeiro lugar, a mídia amplia a 

participação do público devido ao incentivo a interatividade e participação com os usuários ao 

redor do globo. O computador revitaliza o celular com a tecnologia wireless (BRAGA, 2012). 

Terceiro é a reinvenção de práticas como a carta escrita através do e-mail Por último, 

enfraquece ou torna obsoleto certas “funções do telefone, do fax, da máquina de escrever, do 

pincel, do papel, do CD, entre outros” (BRAGA, 2012, p. 52). Tais elementos não serão as 

categorias de análises dos dados na netnografia, entretanto utilizaremos essa teoria dos 

McLuhan (1988) no final deste capítulo com a intenção de criar um resumo claro e simples 

dos efeitos do sampleamento digital na sociedade contemporânea.  

                                                           
3 No original: “What does the artefact enhance or intensify or make possible or accelerate? This can be asked 

concerning a wastebasket, a painting, steamroller, or a zipper, as well as about a proposition in Euclid or a law of 

physics. It can be asked about any word or phrase in any language”. 
4 No original: “When pushed to the limits of its potential (another complementary action), the new form will tend 

to reverse what had been its original characteristics. What is the reversal potential of the new form?”. 
5 No original: “What recurrence or retrieval of earlier action and services is brought into play simultaneously by 

the new form? What older, previously obsolesced ground is brought back and inheres in the new form?”. 
6 No original: “When pushed to the limits of is potential (another complementary action), the new form will tend 

to reverse what had been its original characteristics. What is the reversal potential of the new form?”. 
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O argumento central da teoria tetrádica dos McLuhan (1988), assim como o conceito 

de comunicação de Flusser (2014), dialoga com as ideias mais contemporâneas dos estudiosos 

das novas mídias, como Manovich (2002) e os Remix Studies, que abordam a computação, a 

digitalização dos produtos culturais e as influências do software na sociedade, cultura e arte.  

Como neste trabalho é analisada a subcultura dos fãs da música sampleada nas 

comunidades virtuais WhoSampled e Sampled Spotters, definir o que se entende como novas 

mídias também se torna essencial para construção do texto e para a compreensão do leitor. O 

termo “novas mídias” não possui uma única definição. Pesquisadores apresentam diversas 

interpretações e conceitos herdados de diferentes escolas da comunicação, além de adotarem 

expressões alternativas como “mídias digitais”, “novas tecnologias” e “nova mídia”, o que 

dificulta a criação de um consenso sobre o seu conceito (MARTINO, 2015).  

Lev Manovich (2002), busca definir o termo fugindo das definições simplistas que 

consideram, por exemplo, a digitalização como a única característica necessária para que uma 

mídia seja compreendida como nova, definindo cinco princípios cruciais para a classificação 

das novas mídias. Os princípios serão exemplificados com algumas das observações feitas 

sobre o sampleamento digital ao longo das análises das comunidades na dissertação. 

O primeiro é a representação numérica. Todas as novas mídias podem ser descritas 

matematicamente em sequências de 0 a 1, seja um vídeo, uma fotografia, uma música. 

Portanto, no espaço digital, todos estão sujeitos a manipulação: “mídia torna-se programável” 

(MANOVICH, 2002, p. 27, tradução nossa)7. A digitalização transforma os dados contínuos 

em discretos a partir da amostragem (sampling) que divide um conteúdo em múltiplas 

pequenas unidades como os bits de uma faixa MP3 ou os pixels de uma foto de perfil no 

Instagram e, juntas formam um todo.  

A representação numérica permite o segundo princípio: a modularidade. A estrutura 

fragmentada permite com facilidade a retirada de elementos específicos de um produto para a 

criação de outro. Os objetos, assim sendo, são compostos de módulos, estruturas 

fragmentadas, que possuem sentido tanto em conjunto, quanto ao serem separadas, como 

nota-se, por exemplo, em sites HTML, como blogs e portais de notícia, em que cada link 

forma uma página, um conjunto, ao mesmo tempo que possuem uma estrutura baseada em 

objetos separados, como vídeos em FLV, anúncios e imagens em JPEG, armazenados em 

outras plataformas virtuais. 

“Resumindo, um objeto de uma nova mídia consiste de partes independentes, em que 

cada uma destas partes consiste de partes menores, e assim por diante, chegando até o nível 
                                                           
7 No original: “media becomes programmable”. 
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dos menores ‘átomos’ - pixels, pontos 3-D ou caracteres de texto” (MANOVICH, 2002, p. 31, 

tradução nossa)8. Observa-se essa lógica em softwares de edição de áudio como o Ableton 

que é composto por camadas, que facilitam a edição, a substituição de sons, deletar e 

adicionar novos objetos sem destruir o resultado final, semelhante a outros softwares como o 

Photoshop, de edição de imagens. É a modularidade que permite o remix constante de objetos 

culturais, através da sua justaposição de elementos.  

O terceiro princípio é a automação, fruto dos dois princípios anteriores. Na automação 

a “intencionalidade humana pode ser removida do processo criativo, pelo menos em partes” 

(MANOVICH, 2002, p. 32, tradução nossa)9. Essa remoção ocorre através da utilização dos 

algoritmos presentes nos softwares. 

 

Um algoritmo é uma sequência de passos que precisam ser seguidos para a 

realização de uma tarefa. Os computadores digitais permitem executar a maior parte 

dos algoritmos muito rapidamente, por mais que em princípio, um algoritmo, já que 

é apenas um conjunto de passos simples, também possa ser executado por um 

humano, embora muito mais lentamente (MANOVICH, 2005, p. 41). 

 

O algoritmo permite um conjunto de possibilidades criativas através de seu banco de 

dados. Tomando um exemplo de Manovich (2002), um usuário pode, através de softwares de 

edição de imagem, alterar uma foto para que apresente as cores e os traços de uma obra de 

Van Gogh, simplesmente selecionando um entre os vários efeitos disponíveis. O algoritmo 

agiliza as etapas manuais criativas em que o usuário teria que percorrer para atingir 

determinado resultado. 

Além disso, a automação permite “algum tipo de personalização dos conteúdos, 

selecionados dentro de uma gama mais ou menos ampla de possibilidades” (MARTINO, 

2015, p. 217), como os sites de compras em que “é comum que o cliente receba ofertas 

relacionadas com suas últimas aquisições” (MARTINO, 2015, p. 217). Nota-se essas 

características também nos softwares de edição de áudio, em ferramentas como equalizadores 

e reverb (eco), os quais possuem efeitos pré-definidos como equalizações para voz, piano ou 

reverbs, simuladores de ambientes como salas pequenas e grandes palcos, tudo automatizado, 

sem a necessidade de alteração manual. 

O quarto princípio é a variabilidade que “afirma que um objeto cultural das novas 

mídias pode existir em estados diferentes, potencialmente infinitos” (MANOVICH, 2005, p. 

28). Segundo Manovich (2002), a lógica das velhas mídias e da sociedade industrial era a 

                                                           
8 No original: “In short, a new media object consists of independent parts, each of which consists of smaller 

independent part, and so on, down to the level of the smaller ‘atoms’ - pixels, 3-D points, or text characters”. 
9 No original: “human intentionality can be removed from the creative process, at least in part”. 
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produção padronizada. Um indivíduo criava um bem e fazia várias cópias idênticas a fim de 

vendê-las. Nas novas mídias, entretanto, a lógica é a da variabilidade: “Em vez de cópias 

idênticas, um objeto das novas mídias tipicamente dá origem a várias versões diferentes. Ao 

invés de serem criadas completamente por um autor humano, essas versões são muitas vezes 

montadas automaticamente por um computador” (MANOVICH, 2002, p. 36, tradução 

nossa)10.  

O conteúdo é personalizado de acordo com seu usuário, as novas mídias funcionam, 

portanto, sobre demanda, criando possibilidades potencialmente infinitas a partir de suas 

escolhas (MANOVICH, 2002). Cabe ressaltar que as possibilidades são “potencialmente 

infinitas”, porém limitadas dentro da lógica de seleção do software e de seus algoritmos 

(MANOVICH, 2002). Exemplos dessa variabilidade estão presentes nos vários sites 

montados através de templates, os anúncios de produtos que aparecem nos navegadores após 

uma busca feita pelo usuário, assim como remixes de DJs sobre gravações antigas 

(MANOVICH, 2005). 

A cultura do remix baseia-se nessa lógica da variabilidade. O remix compreendido 

como discurso atinge vários fenômenos da sociedade e faz com que os objetos culturais 

estejam em constante modificação graças ao grande nível de participação de seus 

consumidores, adaptando-os às suas necessidades. No remix não existe uma condição 

definitiva, um produto final, o objeto está sempre sujeito a uma eventual modificação e 

apropriação (NAVAS, 2012). É o que acontece nas comunidades virtuais dos sample hunters, 

investigam a origem dos samples e utilizam os achados para criação de novas obras. 

O quinto e último princípio de Manovich (2002) é a transcodificação, conceito 

bastante similar às ideias de McLuhan (2007) e Flusser (2014). Ao migrar os objetos da 

camada cultural para a camada computacional, ambas são influenciadas e transformadas 

mutualmente, absorvendo a “gramática” de cada meio. Cria-se uma cultura do computador 

(ou computação cultural), que é a mistura entre as convenções culturais existentes e as 

convenções do software (MANOVICH, 2005). O computador e o software adotam as 

linguagens das mídias antigas, como por exemplo, o formato das páginas e o frame de vídeo 

retangular do cinema, da televisão e do quadro, enquanto que o cinema, a música e arte 

também são atingidas pelas linguagens da computação, como por exemplo, a composição 

digital, seleção e navegação 3-D. 

                                                           
10 No original: “Instead of identical copies, a new media object typically gives rise to many different versions. 

And rather than being created completely by a human author, these versions are often in part automatically 

assembled by a computer”.  
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Nos softwares de áudio também é possível observar as convenções culturais antigas do 

modo de produção da tradição da música gravada sendo apropriada pelo software, como por 

exemplo os layouts da mesa de mixagem semelhante aos dos estúdios, assim como os efeitos 

que simulam visualmente as pedaleiras e amplificadores. Entretanto, ao passar esses 

elementos para o digital, estes são modificados e ganham novas características. 

 

Na linguagem das mídias, “transcodificar” algo é traduzi-la para outro formato. A 

computadorização da cultura consegue, gradativamente, uma transcodificação 

semelhante em relação a todas as categorias culturais e conceitos. Isto é, categorias 

culturais e conceitos são substituídos, no nível de significado e/ou linguagem, por 

aqueles novos que derivas da ontologia, epistemologia e pragmática do computador. 

Nova mídia, portanto, age como um precursor desse processo geral de 

reconceitualização da cultura (MANOVICH, 2002, p. 47, tradução nossa)11. 

 

O conceito de novas mídias, portanto, vai além da mera distribuição e exposição no 

cenário digital. “Interatividade”, “multimeios” e “convergência”, por exemplo, são termos que 

para Manovich (2002) não são suficientes para conceituá-la. Novas mídias são estruturas 

híbridas entre as convenções antigas e as modernas, em que, graças à digitalização, ações 

como a manipulação de dados, a automação e a transcodificação se tornaram práticas comuns 

(MANOVICH, 2002). Os dados na era digital são controlados por softwares e não são 

“mudos” como nas mídias tradicionais, pois utilizam-se de tags (metadados) para facilitar o 

controle, a procura e a sua hierarquização no ciberespaço. 

Assim como Manovich (2002) e Martino (2015) diz que há uma falta de consenso 

entre os pesquisadores ao definir o que são as novas mídias. Todavia, defende que todas tem 

em comum a ideia de transformação dos dados em representações numéricas, facilmente 

compartilhadas, armazenada e convertidas. Os computadores transcodificam os meios 

analógicos em dados digitais, introduzindo novas características a eles, que são sintetizados 

em conceitos-chaves por Martino (2015), apresentados no quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 No original: “In the media lingo, to “transcode” something is to translate it into another format. The 

computerization of culture gradually accomplishes similar transcoding in relation to all cultural categories and 

concepts. That is, cultural categories and concepts are substituted, on the level of meaning and/or language, by 

new ones that derive from the computer’s ontology, epistemology, and pragmatics. New media thus acts as a 

forerunner of this more general process of cultural reconceptualization”. 
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Quadro 3 - Principais conceitos abordados nos estudos das mídias digitais 

Conceito Definição Inicial 

Ciberespaço Diferenças de acesso às tecnologias e mídia digitais, bem como à cultura 

desenvolvida nesses ambientes, vinculadas a problemas sociais 

econômicos 

Convergência Espaço de interação criado no fluxo de dados digitais em redes e de 

computadores; virtual por não ser localizável no espaço, mas real em 

suas ações e efeitos 

Cultura 

participatória 

Potencialidade de qualquer indivíduo se tornar um produtor de cultura, 

seja recriando conteúdos já existentes, seja produzindo conteúdos 

inéditos. 

Inteligência 

coletiva 

Possibilidade aberta pelas tecnologias de rede de aumentar o 

conhecimento produzido de maneira social e coletiva. 

Interatividade Interferência e interação entre usuários, ou usuários, programas e 

conteúdos, em diferentes níveis e formas, nos sistemas de comunicação 

digital em rede. 

Interface A operação das mídias digitais acontece a partir de pontos de contato 

“amigáveis” entre dispositivos e usuários, moldados a partir de 

referências culturais anteriores. 

Segurança e 

vigilância 

Possibilidade de identificação de dados gerados nas mídias digitais em 

rede, ultrapassando os limites público/particular e redefinindo a noção de 

“privacidade”. 

Ubiquidade Presença, em todos os lugares, de mídias digitais conectadas em rede, 

estabelecendo conexões em qualquer espaço e tempo. 

Velocidade A rapidez de conexão de dados nas mídias digitais se articula com a 

aceleração de inúmeras atividades, processos e acontecimentos na vida 

cotidiana. 

Virtualidade Dados das mídias digitais existem de maneira independente de ambientes 

físicos, podendo se desenvolver livres, a princípio, de qualquer barreira 

desse tipo. 
Fonte: (MARTINO, 2015, p. 11-12) 

 

Percebe-se na análise das comunidades virtuais WhoSampled e Sample Spotters, vários 

desses conceitos-chaves dos estudos das novas mídias (MARTINO, 2015), como por exemplo 

“cultura participatória”, ou cultura participativa (JENKINS, 2009), inteligência coletiva, ou o 

cérebro coletivo de Flusser (2014) e o ciberespaço.  

Entende-se, porém, o ciberespaço diferentemente dos primeiros estudos sobre a 

Internet, inspirados pela ficção cyberpunk de William Gibson (2008) chamada Neuromancer. 

Na distopia da obra, o digital era visto como uma “alucinação consensual” (GIBSON, 2007, 

p. 77), um espaço separado do mundo real. Um mundo de infinitas possibilidades em que seu 

usuários poderiam explorar diversas personalidades e formas de socialização, além de desafiar 

os governos, estruturas comerciais e as grandes empresas através de práticas hacker de 

apropriação e compartilhamento. Essas ideias ligadas ao ciberespaço popularizaram no início 

da Internet, entretanto, após várias pesquisas no campo, teóricos passaram a defender que o 
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mundo virtual, o ciberespaço, não é uma estrutura separada do mundo real, e sim que os dois 

elementos se entrecruzam, formando uma sociedade híbrida, que constantemente está ao 

mesmo tempo no espaço virtual e no espaço real, migrando constantemente entre experiências 

(HINE, 2015). 

 

Era comum falar sobre a Internet como oferecendo acesso a uma nova forma de 

espaço: ciberespaço (como popularizado por William Gibson na ficção cientifica 

Neuromancer [1984]). A Internet era compreendida como uma nova fronteira, que 

poderia ser colonizada por quaisquer novas estruturas ou identidades que as pessoas 

desejarem construir. Ciberespaço foi construído como um domínio separado da vida 

cotidiana, imaginado como oferecendo novas possibilidades para desenvolvimentos 

pioneiros, separados de modos de governo anteriores e potencialmente livres das 

estruturas contínuas e desiguais experimentadas nas configurações da ‘vida real’, 

conforme famosamente capturado na Declaração de Independência do Ciberespaço 

(1996) de John Perry Barlow. Este transcendental modelo do ciberespaço foi uma 

metáfora dominante para o entendimento das possibilidades da nova e emergente 

Internet (Arora 2012) e provou-se altamente produtiva para criar um sentido de 

maravilha e expectativa em torno das possibilidades de transformação social da 

Internet. Este modelo de Internet enfatizava o papel da tecnologia como abertura de 

possibilidades para a interação social ser reorganizadas através do tempo e espaço e 

para identidades serem fluídas e múltiplas. A Internet também foi considerada como 

uma manifestação de ideias pós-modernas sobre a ruptura de estruturas duradouras 

de poder, conhecimento e identidade (por exemplo Poster 1995; Turkle 1995; Stone 

1996) (HINE, 2015, p. 33, tradução nossa)12.  

 

Como comentado por Hine (2015), apesar de os estudos mais recentes compreenderem 

a Internet e a rede como tecnologias incorporadas na vida cotidiana e não espaços separados 

do mundo real, o deslumbre da primeira onda de textos definiu as expectativas e as demandas 

dos usuários sobre as práticas no ciberespaço, defendendo-o como um ambiente que deva 

valorizar, por exemplo, a participação, a troca de informações, a socialização e um espaço 

múltiplo, em que diversos usuários possam encontrar comunidades que partilhem de seus 

interesses distintos, por mais incomuns que sejam.  

Pierre Lévy (2010) foi um dos pesquisadores que popularizaram a palavra 

“ciberespaço” nas primeiras pesquisas acadêmicas sobre o tema, juntamente com a 

                                                           
12 No original: “it was common to talk about the Internet as offering up access to a new form of space: 

cyberspace (as popularized by William Gibson in the science-fiction novel Neuromancer [1984]). The Internet 

was conceived as a new frontier, which could be colonized by whatever new structures and identities people 

wished to build. Cyberspace was construed as a domain apart from everyday life, imagined as offering up new 

possibilities for pioneering developments, separate from prevailing modes of governance and potentially free 

from enduring structures and inequalities experienced in “real life” settings, as famously captured in John Perry 

Barlow’s Declaration of the Independence of Cyberspace (1996). This transcendent model of cyberspace was a 

dominant metaphor for understanding the possibilities of the newly emerging Internet (Arora 2012) and proved 

hugely productive for creating a sense of wonder and expectation around the socially transformative possibilities 

of the Internet. This model of the Internet emphasized the role of the technology in opening up possibilities for 

social interaction to be re-organized across time and space and for identities to be fluid and multiple. The 

Internet was also envisaged as a manifestation of post-modern ideas about the breakdown of enduring structures 

of power and knowledge and identity (for example Poster 1995; Turkle 1995; Stone 1996)”. 
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“cibercultura”, uma cultura hibrida formada a partir das relações de interdependência das 

novas tecnologias e das práticas sociais e culturais humanas. Abaixo ele resume o conceito de 

ambos os termos.  

 

O ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a 

infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 

alimentam esse universo. Quanto ao neologismo "cibercultura", especifica aqui o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço (LÉVY, 2010, p. 17). 

 

Kozinets (2014) argumenta, assim como Hine (2015), que não há distinções claras 

entre o ambiente virtual e “real”, entretanto defende a importância do termo cibercultura para 

descrever as características singulares da cultura mediada pelos computadores. O pesquisador 

define o termo cibercultura como um tipo único de cultura, fruto das novas tecnologias de 

comunicação e informação digital como a Internet. É um “sistema de significado aprendido, 

que inclui crenças, valores, práticas, papéis, e línguas, que ajuda a direcionar e organizar 

determinadas formações sociais online ou relacionadas à tecnologia” (KOZINETS, 2014, p. 

176). O que diferencia a cibercultura de cultura é a dependência das práticas dos grupos, tanto 

em questões técnicas como operacionais, as tecnologias e a interconexão dos computadores 

pessoais (MARTINO, 2015). André Lemos (2005) define a cibercultura abaixo:  

 

Por cibercultura compreendemos as relações entre as tecnologias informacionais de 

comunicação e informação e a cultura, emergentes a partir da convergência 

informática/telecomunicações na década de 1970. Trata-se de uma nova relação 

entre as tecnologias e a sociabilidade, configurando a cultura contemporânea 

(LEMOS, 2005, p. 1). 

 

 Lemos (2005), entretanto, adapta o conceito de Lévy (2010) de cibercultura para o 

contexto do remix, inspirado nos textos de Lev Manovich (2002). Adota o termo “ciber-

cultura-remix” após defender que o remix é o princípio que comanda todas as práticas da 

cibercultura: 

 

O princípio que rege a cibercultura é a “re-mixagem”, conjunto de práticas sociais e 

comunicacionais de combinações, colagens, cut-up de informação a partir das 

tecnologias digitais. Esse processo de “re-mixagem” começa com o pós-

modernismo, ganha contorno planetários com a globalização e atinge seu apogeu 

com as novas mídias (Manovich). As novas tecnologias de informação e 

comunicação alteram os processos de comunicação, de produção, de criação e de 

circulação de bens e serviços nesse início de século XXI trazendo uma nova 
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configuração cultural que chamaremos aqui de “ciber-cultura-remix” (LEMOS, 

2005, p. 1). 

 

A ciber-cultura-remix de Lemos (2005) segue três leis fundadoras. A primeira é a 

liberação do polo da emissão. O domínio da maior parte da emissão pelos meios de 

comunicação de massa é quebrado com a Internet, permitindo que qualquer indivíduo circule 

informações e conteúdos, dando espaço a diferentes vozes e nichos esquecidos. É a cultura 

participação que ocorre “pelo uso e livre circulação de obras” (LEMOS, 2005, p. 3). 

A digitalização, ao mesmo tempo que facilita o compartilhamento, também amplia a 

participação. O excesso de matéria-prima e a evolução dos softwares de edição fazem da arte 

do século 21 um “ressurgimento público da criatividade popular alternativa, à medida que 

pessoas comuns se aproveitam das novas tecnologias que possibilitam o arquivamento, a 

apropriação e a recirculação de conteúdos de mídia” (JENKINS, 2009, p. 193). Tais 

mudanças são parte da cultura participativa das novas mídias “em que fãs e outros 

consumidores são convidados a participar ativamente da criação e da circulação de novos 

conteúdos” (JENKINS, 2009, p. 378). 

A segunda é a conexão em rede, ou o princípio da conectividade generalizada advinda 

dos computadores pessoais, da Internet e principalmente das comunidades virtuais, 

popularizados nos anos 80 e 90. Segundo Kozinets (2014), as comunidades online, ou 

virtuais, são espaços em que as pessoas se engajam, trocam conhecimentos, expressam seus 

sentimentos, valores e se socializam em torno de um objeto de interesse em comum. Cada 

comunidade virtual apresenta regras de socialização, normas de etiqueta e, em alguns casos, 

possuem suas próprias expressões, características observadas por exemplo, nas comunidades 

WhoSampled e Sample Spotters.  

Howard Rheingold (2000), pioneiro nos estudos das comunidades virtuais, considera 

esses espaços como “agregações sociais que emergiram da Net quando bastante pessoas 

puderam conduzir discussões públicas longas o suficiente, com sentimento humano suficiente, 

para formar teias de relações pessoais no ciberespaço” (RHEINGOLD, 2000, p. 20, tradução 

nossa)13.  

 

Não existe uma única, monolítica, subcultura online; é mais como um ecossistema 

de subcultura, algumas frívolas, outras sérias. A vanguarda dos discursos científicos 

está migrando para as comunidades virtuais, onde você pode ler pré-impressões de 

relatórios eletrônicos de biólogos moleculares e cientistas cognitivos. Ao mesmo 

                                                           
13 No original: “Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people carry 

on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in 

cyberspace”. 
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tempo, ativistas e reformadores educacionais estão usando o mesmo meio como uma 

ferramenta política. Você pode usar comunidades virtuais para encontrar um 

encontro, vender um cortador de grama, publicar uma novela, conduzir uma reunião 

(RHEINGOLD, 2000, p. 18, tradução nossa)14. 

 

Em vista dessa multiplicidade e diversidade do ciberespaço, várias subculturas são 

criadas ou potencializadas nesse ambiente. A subcultura de fãs da música sampleada, 

praticantes do sample hunting, estudada neste trabalho, é um dos vários exemplos deste 

fenômeno, em que os usuários podem participar e migrar livremente entre milhares de 

comunidades dos mais diferentes assuntos.  

Apesar das várias subculturas na rede serem bastante divergentes entre si, todas elas 

são formadas em torno do princípio da inteligência coletiva, entendido como “uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, 

que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 2007, p. 28). As 

comunidades são formadas através da junção de competências, trocando conhecimentos sobre 

assuntos específicos, ao mesmo tempo que criam novas informações através das acumuladas 

anteriormente, tais como os artigos da Wikipédia e os bancos de dados de samples do 

WhoSampled e do Sample Spotters.  

Jenkins (2009) faz um adendo sobre o conceito de inteligência coletiva de Lévy 

(2007), explicando que o que o caracteriza de fato não é simplesmente o ato de adquirir 

conhecimento, “mas o processo social de aquisição do conhecimento – que é dinâmico e 

participativo” (JENKINS, 2009, p. 88).  

Semelhante a “inteligência coletiva” é o conceito de cérebro coletivo de Flusser 

(2014), criado para explicar as transformações das práticas sociais e culturais nas sociedades 

telemáticas, conectadas pelos meios de comunicação à distância, que segundo ele rompem 

com a noção geográfica e histórica de espaço-tempo.  

 

Está em curso uma conectividade em rede que se espalha como um cérebro ao redor 

do globo terrestre, sendo que os canais são os nervos, e os nós são as pessoas e os 

aparelhos: essa rede que repousa sobre a biosfera, como a biosfera sobre a 

hidrosfera, esse cérebro coletivo que está surgindo, que não conhece nem 

geográfica, nem história, pois suprimiu (aufgehoben) em si a geografia e a história. 

Sua função nada mais é que um cruzamento de competências para secretar novas 

informações e aumentar a competência total do cérebro. Esse é o modelo da 

sociedade telemática (FLUSSER, 2014, p. 276). 

 

                                                           
14 No original: “There is no such thing as a single, monolithic, online subculture; it's more like an ecosystem of 

subcultures, some frivolous, others serious. The cutting edge of scientific discourse is migrating to virtual 

communities, where you can read the electronic pre-preprinted reports of molecular biologists and cognitive 

scientists. At the same time, activists and educational reformers are using the same medium as a political tool. 

You can use virtual communities to find a date, sell a lawnmower, publish a novel, conduct a meeting”. 



33 

 

A terceira, e última lei, é a da reconfiguração. Transforma formatos midiáticos e 

práticas sociais antigas. Contrário as ideias deterministas que acreditam que as novas 

tecnologias substituem e aniquilam as antigas, diz que com as novas mídias “tudo muda, mas 

nem tanto” (LEMOS, 2005, p. 3). Os diferentes meios entram em remediação e ambos se 

modificam. Conceito semelhante à de Transcodificação de Manovich (2002) em que as 

camadas culturais e computacionais se cruzam, afetando ambas, como por exemplo a 

linguagem cinematográfica sendo apropriada em jogos de videogame ou as técnicas de 

animações utilizadas no cinema.  

 Como já foram expostas as três leis da “ciber-cultura-remix” de Lemos (2005), toma-

se como ideal seguir explicando o conceito de cultura de remix das novas mídias na próxima 

sessão.  

 

2.2 Cultura do remix 

 

“Não há nada essencialmente novo no remix” (LESSIG, 2008, p. 82, tradução 

nossa)15, diz Lawrence Lessig (2008) em seu livro Remix: Making Art and Commerce Thrive 

in the Hybrid Economy. Segundo ele, a apropriação de formas pré-existentes como ferramenta 

criativa acompanha o homem desde as tradições orais. O homem sempre se apoiou nos 

ombros dos criadores do passado para desenvolver novas tecnologias, expressões artísticas e 

modos de vida. O diferencial da cultura do remix, entretanto, é a potencialização desta 

apropriação, reflexo das novas mídias e dos softwares que tornaram o “copiar e colar” o 

modus operandi da sociedade (MANOVICH, 2002). “A novidade não é a recombinação em 

si, mas o seu alcance. A recombinação e a re-mixagem têm dominado a cultura ocidental pelo 

menos desde a segunda metade do século XX, mas adquirem aspectos planetários nesse 

começo de século XXI” (LEMOS, 2005, p. 3). 

 Segundo Gunkel (2016) o termo remix era usado anteriormente apenas para práticas 

relacionadas a gravação de áudio. A palavra em inglês mix, significava o ato de combinar 

vários itens e era “usada para identificar a integração de diferentes fontes de áudio (ex: 

guitarra, piano, bateria, vocais) em um sinal composto, ajustando a qualidade sonora e o nível 

de volume de cada fonte individualmente” (GUNKEL, 2016, p. 15, tradução nossa)16. 

                                                           
15 No original: “there’s nothing essentially new in remix”. 
16 No original: “used to identify the integration of different audio sources (e.g., guitar, piano, drums, vocals) into 

a composite signal by individually adjusting both the sonic quality and volume level of each source”. 
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O uso do prefixo re dá uma ideia de repetição (SOARES, 2005), a ação de mixar 

novamente, criar uma nova versão que recombina o volume dos instrumentos para causar um 

novo efeito ou experiência (GUNKEL, 2016).  Entretanto, com a popularização das 

tecnologias digitais, o termo começou a ser utilizado para se “referir a prática de recombinar 

conteúdo de mídia pré-existente—músicas populares, filmes, programas de televisão, textos, 

dados de web— para fabricar um novo trabalho” (GUNKEL, 2016, p. 17, tradução nossa, 

grifo nosso)17. Lemos (2005), por exemplo, utiliza esse conceito para falar das práticas na 

“ciber-cultura-remix”: 

 

Por remix compreendemos as possibilidades de apropriação, desvios e criação livre 

(que começam com a música, com os DJ’s no hip hop e os Sound Systems) a partir 

de outros formatos, modalidades ou tecnologias, potencializados pelas 

características das ferramentas digitais e pela dinâmica da sociedade contemporânea 

(LEMOS, 2005, p. 2). 

 

O termo remix, deste modo, remete a apropriação e recombinação, compreendido no 

Remix Studies como um fenômeno que não atinge somente a música, mas é um discurso que 

engloba todas as artes e as práticas do cotidiano (NAVAS, 2012). O termo comumente 

empregado nos estudos de computação, mídias digitais, softwares e Internet popularizou-se 

nos trabalhos que estudavam a “cultura do remix”, expressão popularizada a partir da década 

de 1990 por pesquisadores como por exemplo Lawrence Lessig (2008), que o usava para  

“explicar princípios básicos de criatividade e expressão individual” (NAVAS, 2015, p. 116, 

tradução nossa)18 nas sociedades conectadas e digitais, baseadas na manipulação de conteúdos 

pré-existentes.  

 Assim como Lessig (2008), Lemos (2005) e Vito Campanelli (2015) também 

argumenta que apesar da apropriação e do rearranjo serem práticas presentes desde as 

civilizações mais antigas, o remix, sempre relacionado com o cenário digital, apresenta 

características únicas e um impacto diferente na sociedade se comparados aos modos de 

apropriação anteriores: 

 

Apesar de parecer razoável argumentar que seres humanos sempre viveram na 

cultura do remix, essa convicção não pode nos prevenir de delinear a especificidade 

da era presente, uma especificidade que, em minha opinião, é produzida pela 

possibilidade de reutilizar material cultural de uma maneira nunca experimentada 

antes. As incríveis oportunidades de combinar e hibridizar a extraordinária 

                                                           
17 No original: “Refers to the practice of recombining preexisting media content—popular songs, films, 

television programs, texts, web data—to fabricate a new work”. 
18 No original: “Remix culture is a term increasingly used to explain basic principles of creativity and individual 

expression since the mid to late 1990s”. 
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quantidade de dado digital com que alguém tem acesso, simplesmente impõe o ato 

de fazê-lo: ‘indivíduos são forçados a pensar nos termos de pós-produção e remix, se 

eles são capazes de encarar a sobrecarga de informações digitais no dia a dia’ para 

qual suas mentes e seus apêndices mecânicos são expostos diariamente 

(CAMPANELLI, 2015, p. 73, tradução nossa)19.  

 

Dessa maneira, o excesso de informação nas mídias digitais estimula os indivíduos a 

trabalharem segundo a lógica de pós-produção, da reciclagem do acervo compartilhado na 

rede (CAMPANELLI, 2015). 

A lógica das mídias digitais e dos softwares é a da seletividade (MANOVICH, 2002), 

estimulada pelos bancos de dados e os algoritmos presentes nos softwares. Esta lógica atinge 

os mais diversos aspectos da sociedade, em um fenômeno que Lev Manovich (2012) nomeia 

de metamix, observável em práticas como edição de imagem em programas como Photoshop, 

composição de canções no Ableton, animações e filmagens em programas como After Effects 

e Premiere e em práticas mais simples como elaboração de textos no Word ou utilizar as 

interfaces das redes sociais como Facebook e Twitter. Em entrevista a Silva (2012), Lev 

Manovich classifica o metamix:  

 

É um truísmo em relação a essa “cultura remix” que vivemos nos dias de hoje. 

Atualmente, várias formas de estilo de vida e culturais – música, moda, design, arte, 

aplicações web, mídia criada pelos usuários, comida – estão cheias de remixagens, 

fusões, colagens e “mash-ups”. Se o pós-modernismo definia os anos 1980, o remix 

definitivamente domina os anos 2000 e irá provavelmente continuar a dominar na 

próxima década (SILVA, 2012, p. 8) 20.  

  

A cultura do remix é entendida como uma “uma atividade global que consiste da troca 

de informação criativa e eficiente, possibilitado pelas tecnologias digitais. Remix é sustentado 

pela prática do cortar/copiar e colar” (NAVAS, 2012, p. 65, tradução nossa, grifo nosso)21. O 

remix estimula a participação dos fãs através da criação, discussão e compartilhamento nas 

milhares de comunidades virtuais no ciberespaço. Rompe a relação unilateral entre público e 

artista, convergindo os papéis e as funções das mídias. Além disso, a prática da reciclagem de 

                                                           
19 No original: “Although it seems reasonable to argue that human beings have always lived in a remix culture, 

this conviction should not prevent us from delineating the specificity of the present era, a specificity that, in my 

opinion, is produced by the possibility of reusing cultural material in a way never experienced before. The 

incredible opportunities to mix and hybridize the amazing amount of digital data to which one has access, simply 

imposes the act of doing so: “Individuals are forced to think in terms of post-production and remix, if they are to 

be able to face the everyday overload of digital information” to which their minds and their machinic appendices 

are exposed daily”. 
20 Entrevista concedida por Lev Manovich a Cícero Inácio da Silva, constante no artigo científico “A era da 

Infoestética” publicado na Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de 

Juiz de Fora / UFJF.  
21 No original: “A global activity consisting of the creative and efficient exchange of information made possible 

by digital technologies. Remix is supported by the practice of cut/copy and paste”.  
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formas do passado choca com os interesses das grandes empresas do entretenimento ao 

questionar as ideias dominantes sobre autoria (copyright) e a noção do gênio criador solitário. 

A lógica das novas tecnologias, além de influenciar o surgimento de novos modos de 

composição baseados no sampleamento musical, possibilitou um ambiente de socialização de 

uma nova subcultura de fãs, interessados na música sampleada e suas práticas culturais e 

sociais tais como o sample hunting, ou a investigação coletiva pelas origens dos fragmentos 

das faixas, viajando no tempo através do DNA de suas obras favoritas.  

Antes de focar nas particularidades da cultura do remix no ciberespaço é necessário 

fazer a priori um histórico sobre as mudanças na arte na época da reprodutibilidade técnica 

com novos meios de gravação como os discos de vinil, a fotografia e o cinema, juntamente 

com os primeiros movimentos artísticos que exploravam a apropriação do excesso de 

informações e conteúdos produzidos, que deram o início, segundo pesquisadores como 

Manovich (2002) e Navas (2012), da estética do remix. Com esses movimentos também 

surgem as discussões a respeito do papel da arte, o conceito de autor e apropriação com 

pesquisadores como Walter Benjamim (2000), Burke (2003) e Roland Barthes (2004).  

 

2.3 A música gravada, autoria e apropriação 

 

Walter Benjamin (2000), apesar de ser um grande crítico dos avanços capitalistas e da 

indústria cultural, possuía uma visão um pouco mais “otimista” sobre os meios emergentes do 

que seus colegas da Escola de Frankfurt. O teórico alemão dizia no seu texto A Obra de Arte 

na Época de sua Reprodutibilidade Técnica que as novas tecnologias alteram a própria noção 

de arte. Chamado por Navas (2012) de primeira fase da reprodutibilidade técnica (ou 

reprodutibilidade mecânica), o ensaio de Benjamin (2000) é importante para entender a 

trajetória da produção cultural até o remix, fenômeno que leva o trabalho com as cópias a 

outro patamar. 

Benjamin (2000) explica que a reprodutibilidade sempre existiu, citando práticas tais 

como um discípulo copiando um quadro de seu mestre para aprendizado ou um falsário 

querendo lucrar com a venda de uma cópia, na época renascentista. Todavia, o surgimento das 

diversas ferramentas de reprodutibilidade em grande escala foi revolucionário, principalmente 

depois de 1830. 

O surgimento destas ferramentas ocorreram através de um processo lento e gradativo, 

começando na Grécia, com a fundição e o relevo por pressão (bastante usada na confecção de 

moedas), gravuras em madeiras, xilogravura, gravura em metal, água-forte da Idade Média, 
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litografia do século XIX, imprensa, para chegar posteriormente na primeira fase da 

reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 2000). Essa primeira fase tem sua gênese na 

fotografia, em 1830, que dá origem futuramente ao cinema. Já no âmbito sonoro, em 1877, 

Thomas Edison desenvolveu o fonógrafo, que permitia gravar e capturar sons, mas só a partir 

de 1910 que o fonógrafo e o gramofone começaram a ser usados para escutar música 

(NAVAS, 2012). 

O pesquisador alemão reconhecia algumas mudanças positivas na reprodutibilidade 

como: maior acessibilidade às grandes obras para pessoas que, devido à distância geográfica e 

às condições financeiras, eram impedidas, aumento da participação, principalmente no caso 

da fotografia, em que cada consumidor pode produzir seu conteúdo e que a reprodutibilidade 

técnica é mais independente do original do que a manual, permitindo chegar a novas 

realidades que foram ignoradas pelos sentidos naturais do homem. Todavia, apesar destes 

pontos, o que mais preocupava Benjamin (2000), argumentava ele, era a noção de autoria e a 

famosa morte da “aura”. 

Walter Benjamin (2000), juntamente com outros críticos como Roland Barthes (2004), 

após a popularização das tecnologias de reprodução mecânica, argumentavam que o leitor 

modifica os textos a partir de sua interpretação e que o autor não cria a partir de uma tábula 

rasa. 

Roland Barthes (2004), no texto A Morte do Autor, argumenta sobre a ideia de autoria 

única e o mito do gênio, tão disseminadas com a escrita, perderam sua relevância com as 

novas tecnologias. Segundo ele, uma obra não é composta apenas de uma única mente, uma 

criação a partir do nada. A obra funciona como um processo coletivo, uma mistura de várias 

culturas, experiências e citações conhecidas pelo o escritor ao longo da vida.  

 

Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir um 

sentido único, de certa maneira teológico (que seria a “mensagem” do Autor-Deus), 

mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritura 

variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de citações, oriundas dos 

mil focos da cultura. À semelhança de Bouvard e Pécuchet, esses eternos copistas, a 

uma só vez sublimes e cômicos, e cujo profundo ridículo designa precisamente a 

verdade da escritura, o escritor pode apenas imitar um gesto sempre anterior, jamais 

original; seu único poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar-se 

umas pelas outras, de modo que nunca se apoie em apenas uma delas (BARTHES, 

2004, p. 62, grifo do autor). 

 

Já Benjamin (2000) notou que a imprensa criou mais leitores e escritores, e também 

diminuiu a distância entre estas funções. Graças às práticas como os editoriais, os leitores 

ganham mais poder e podem escrever e dar suas opiniões em grandes jornais e revistas, 
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mesmo considerando o fato de que o conteúdo enviado era filtrado e aprovado pelos jornais. 

Tal ação era um grande avanço para o poder participativo do consumidor. “Entre o autor e o 

público, consequentemente, a diferença está em vias de se tornar cada vez menos 

fundamental. Ela é apenas funcional, podendo variar segundo as circunstâncias. A todo 

momento, o leitor está prestes a se tornar um escritor” (BENJAMIN, 2000, p. 240). 

À vista disso, Benjamin (2000) e Barthes (2004) consideravam a apropriação como 

essencial a criação, contrários ao ideal romântico do autor. “‘apropriação’ pode ser 

caracterizada devidamente como precisamente este ato de tomar algo e torna-lo seu” 

(GALLAGHER, 2018, p. 15, tradução nossa)22. Defende, desse modo, a criação a partir da 

reciclagem de formas. 

Entretanto, uma apropriação deve passar pelo teste de recepção de seu público para ser 

considerada uma apropriação ou um simples plágio. O termo plágio, segundo Peter Burke 

(2003) vem do latim plagiarius e significava “sequestro de escravo”. Todavia, o poeta Martial 

popularizou o termo no sentido de “furto literário”, sendo bastante utilizado pelos escritores 

da renascença.  Uma imitação criativa, ou uma apropriação, é aquela que produz através do 

trabalho emprestado e recombinado um terceiro sentido (GALLAGHER, 2018), enquanto que 

a imitação servil ou plágio é aquela que apenas se beneficia dos sentidos dos objetos 

selecionado e não traz nenhuma novidade.  

A ideia de imitação servil e imitação criativa (BURKE, 2003) assemelha-se aos 

diferentes sentidos de mimesis de Platão e Aristóteles. Enquanto o primeiro achava a imitação 

algo ruim tanto para o indivíduo quanto para a república, o segundo acreditava que a imitação 

era uma poderosa forma de aprendizado, que nas mãos de artistas talentosos poderia produzir 

algo novo e enriquecedor (VALLIER, 2018). 

Além do autor, outro ponto que Benjamin (2000) se preocupava era sobre a aura na 

obra de arte. O conceito de aura vem da natureza e “poder-se-ia defini-la como a única 

aparição de uma realidade longínqua, por mais próxima que ela pode ser” (BENJAMIN, 

2000, p. 227). São fenômenos ocorridos sempre de maneira singular, como o pôr-do-sol, e 

apesar de ocorrerem todos os dias, nunca é a mesma coisa. A aura requer distanciamento do 

objeto, mesmo se o indivíduo estiver a poucos passos dele, a sensação de algo intangível é 

evidente. Com a reprodução da sensação de ver o pôr-do-sol, o hic et nunc (aqui e agora) é 

perdido. Perde-se com isso seu valor cultural com sua estética clássica de beleza, as cópias 

                                                           
22 No original: “‘appropriation’ can be properly characterized as precisely this act of taking something over and 

making it one’s own”. 
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acabam com a autenticidade da obra, baseada na duração e na história das coisas, que cria o 

caráter de unicidade do objeto. 

Esse distanciamento necessário para a existência da aura veio do culto às imagens 

como elemento mágico, e foi a Igreja Católica que posteriormente criou a ideia de obra de arte 

(BENJAMIN, 2000). Estátuas e pinturas eram, na maior parte do tempo, escondidas do 

público, expostas raríssimas vezes. A reprodução técnica destrói essa tradição, buscando a 

exposição e a fruição no lugar do distanciamento, recolhimento e a visão crítica. Benjamin 

(2000) dizia que com essas novas tecnologias a função da arte mudou. A massa quer que os 

objetos se tornem mais próximos e acolhe as reproduções, rejeitando o que só se pode ter uma 

vez. Na cultura do consumo, a repetição e a proximidade com o produto são valorizadas, por 

isso as obras são fáceis de serem reproduzidas. 

A morte da aura através de sua reprodutibilidade é detalhada através da imagem por 

Benjamin (2000), mas pode-se fazer um paralelo com a música. Se a escrita possibilitou a 

separação da melodia de sua comunidade (necessitando ainda da execução da partitura por 

músicos locais ou através de pianolas) (LÉVY, 2010), a gravação permitiu, com a captura das 

ondas sonoras, a transformação do efêmero para duradouro.   

A gravação, juntamente com a escrita, viabilizou a “comodificação” musical: depois 

de encapsulada, a canção vira mercadoria, respondendo as leis de oferta e demanda, gerando, 

segundo SÁ (2006), três grandes mudanças neste fenômeno. A primeira é a distinção da 

música comercial presente nas cifras e nos discos para a não comercial das tradições orais 

(SÁ, 2006). 

A segunda é a de que as tecnologias de gravação criaram uma relação de hierarquia e 

separação entre a figura do profissional, visto como talentoso e criativo, e a do amador, visto 

como inferior ao profissional (SÁ, 2006). Lessig (2008) comenta que, com o surgimento 

destas tecnologias, artistas como o músico e condutor John Philip Sousa, temia que os 

indivíduos eventualmente deixassem de produzir suas próprias canções e de tocar 

instrumentos, optando pela praticidade de apenas consumir os produtos feitos por 

profissionais, prejudicando a criatividade das comunidades.  

A terceira é “a série de medidas de regulamentação dos direitos autorais, que vão ser 

tomadas contra o roubo e a pirataria e que consolidam as categorias de editor, de compositor e 

de copyright” (SÁ, 2006, p. 6), uma tentativa de regular a apropriação dos professionais e em 

alguns casos, também as dos amadores. 
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Pela lei, copyright determina qual produção cultural existente pode ser apropriada 

sem permissão para um novo trabalho. Na prática ele faz isso permitindo que os 

detentores do copyright proíbam criadores de usarem seu trabalho, processá-los por 

usá-los, ou no caso do remix online, exigir que o Fornecedor de Acesso à Internet 

remova o trabalho suspeito da infração (AUFDERHEIDE, 2018, p. 80, tradução 

nossa)23. 

 

Retomando Benjamin (2000), nota-se que, além da morte da aura e o papel do autor 

comentados acima, tais inovações também geram novas técnicas, estéticas, modos de fruição 

e tipos de artes correspondentes a esse novo momento histórico, tais como as mudanças da 

música com as tecnologias de gravação, expostas por Sá (2006).  

 

Primeiramente a gravação elétrica, que surge como uma inovação em meados dos 

anos 20 e associa-se ao formato de disco de ebonite de 10 polegadas, de 78 r.p.m, 

que registrava cerca de quatro minutos de gravação em cada um dos lados. Mas 

principalmente, o avanço propiciado pela gravação magnética, surgida a partir do 

pós-guerra, que flexibiliza, facilita e barateia enormemente as gravações em estúdio 

e ao mesmo tempo, permite uma maior qualidade (SÁ, 2006, p. 7). 

 

A gravação desconectou a música da performance ao vivo e, por conseguinte, “[...] a 

referência original tornou-se o disco gravado em estúdio” (LÉVY, 2010, p. 142, grifo do 

autor). Discos de vinil e fitas magnéticas deslocaram as apresentações ao vivo do posto de 

referência, elevando a figura do estúdio e do produtor como o principal elemento da fruição 

musical (LÉVY, 2010). 

Além da popularização do disco de ebonite, a década de 1920 foi o período que Navas 

(2012) chama de segunda fase da reprodutibilidade mecânica. Após a popularização de 

ferramentas de gravação, um grande número de materiais começou a ser arquivado e gravado. 

O excesso de conteúdo estimulou os primeiros trabalhos de manipulação de conteúdos pré-

existentes, como as foto-colagens e fotomontagens de artistas como Hannah Höch, baseando-

se na criatividade dentro dos princípios de copiar e colar. Essas práticas da avant-garde 

seriam precursoras e influenciadoras da arte do remix. 

  

A vanguarda modernista preocupava-se em “filtrar” a realidade visível de novas 

maneiras. Os artistas estão preocupados em representar o mundo exterior, em “vê-

lo” de tantas novas maneiras quanto possível. Naturalmente, alguns artistas já 

começam a reagir ao ambiente das novas mídias fazendo colagens e fotomontagens 

compostas de recortes de jornal, fotografias, pedaços de cartazes, etc.; não obstante, 

essas práticas de manipulação de mídias existentes ainda não eram centrais 

(MANOVICH, 2005, p. 45). 

                                                           
23 No original: “In law, copyright determines what of existing cultural production can be taken without 

permission for new work. In practice it does so by enabling copyright holders to forbid creators to use work, sue 

them for using it or, in the case of online remix, to command Internet Service Providers to remove work that is 

suspected of infringement”. 
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Os princípios do copiar e colar começaram também a influenciar (de maneira mais 

tímida) a composição na música gravada, como nas edições feitas por engenheiros e 

produtores nos estúdios através da manipulação de fitas magnéticas. Esse trabalho de pós-

produção é uma das maiores inovações da tradição da música gravada, capaz de transformar o 

estúdio em um instrumento. 

Músicos e engenheiros como os franceses Pierre Henry e Pierre Schaeffer de 1940, 

ficaram famosos pelas colagens e repetições de clipes sonoros extraídos de fitas magnéticas, 

com a utilização de sons ambientes e vozes, além da manipulação das fitas de diversas 

maneiras como, por exemplo, acelerando as batidas por minutos ou invertendo as faixas24, 

justapondo sons de diferentes lugares. 

  

Neste momento, fica claro que a gravação em estúdio não é somente o registro de 

uma sonoridade anterior e original (a da performance ao vivo); mas sim um processo 

de criação musical per se, com sua própria estética, valores e referências. Processo 

que, ao mesmo tempo, ressignifica o papel do produtor – que ganha destaque e 

trabalha em colaboração estreita com o músico, que também adquire conhecimentos 

técnicos para dialogar e intervir (SÁ, 2006, p. 8). 

 

Como a referência se torna o disco ao invés da performance (LÉVY, 2010), artistas 

lançam álbuns experimentais que exploram ao máximo as tecnologias e as possibilidades de 

criação do estúdio. Vários trabalhos de Miles Davis, principalmente o álbum In a Silent Way 

de 1969, produzido por Teo Macero, possuíam essas características. Havia edições na pós-

produção com cortes e colagens nas fitas magnéticas, utilizadas para gravar as famosas 

sessões de improvisação de Davis. As edições eram feitas principalmente por Teo Macero, 

com o intuito de produzir uma faixa coesa das múltiplas horas no estúdio de Miles Davis e 

sua banda, e criar faixas que transmitissem a sensação de algo sem começo nem fim 

(RATLIFF, 1997).  

Além da experimentação de Miles Davis e seu produtor Teo Macero citadas acima, 

outro exemplo popular de experimentação no estúdio é o álbum de 1966 Pet Sounds, do grupo 

Beach Boys. Encabeçado por Brian Wilson, o disco que inspirou Sgt Pepper's Lonely Hearts 

Club Band dos Beatles, chamou atenção pelas sonoridades inusitadas como uso de latidos dos 

cães de Brian, latas de Coca-Cola, sinos de bicicleta e barulhos de trem (SMITH, 2016). 

Os álbuns ganham status de conceito, obra-prima fechada, além de possibilitarem o 

arquivamento e a preservação histórica de músicas antes passadas através da oralidade e das 

                                                           
24 A Brief History of The Studio as An Instrument: Part 1 - Early Reflections. Ableton. 25 out. 2016. Disponível 

em: https://www.ableton.com/en/blog/studio-as-an-instrument-part-1/. Acesso em: 22 mar. 2018. 
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partituras (LÉVY, 2010). Inicia-se a coleção musical como prática cultural dos fãs e 

entusiastas (SÁ, 2006). A música gravada também permite a escuta em “um espaço privado, 

isolado, pertencente a um indivíduo, onde busca-se eliminar os ruídos vindo do exterior), 

distanciando a música do espaço público, indo para dentro das casas ou em uma escuta 

isolada com a utilização dos fones de ouvido. 

Tal mudança cria uma nova estética que valoriza a audição atenta aos mínimos 

detalhes nas canções (graças aos novos sistemas de reprodução) e que necessita de uma 

“educação cognitiva” (SÁ, 2006, p. 14) de seus ouvintes para desenvolverem esse modo de 

escuta, como o ato de “ouvir certos sons e identifica-los como semelhantes à fonte original” 

(SÁ, 2006, p. 14), processo antinatural devido ao estranhamento do homem com sua própria 

voz gravada, além da necessidade de “aprender a lidar com a possibilidade de customização 

— através de controles do volume, da equalização de graves e agudos e assim por diante” 

(SÁ, 2006, p. 14). 

Neste trabalho defende-se que, assim como Sá expõe que as tecnologias high fidelity 

da música gravada criam uma nova “estética sonora que valoriza os detalhes sônicos” (SÁ, 

2006, p. 13), requerendo uma educação cognitiva para aprender a ouvir os sons ampliados e 

as possíveis customizações como os ajustes de volume e a equalização (SÁ, 2006) (práticas 

antes impossíveis), a música sampleada também exige uma diferente educação cognitiva para 

aprender a ouvir, reconhecer e separar os fragmentos utilizados na composição, prática 

comum entre os fãs na comunidade WhoSampled e Sample Spotters.  

No remix, fenômenos da música gravada como o disco gravado como principal 

referência e a coleção musical são ressignificados (remix e crate-digging), enquanto a 

apropriação e experimentação através de fitas magnéticas são potencializadas com o 

sampleamento digital, problematizando ainda mais a relação de autoria de era da 

reprodutibilidade técnica, que usa da repetição no lugar da noção de aura clássica 

(BENJAMIN, 2000).   

Depois de expostas tais mudanças na música da tradição gravada, será apresentada a 

música na cultura do remix e na cibercultura, com o intuito de chegar nas características da 

música sampleada e nas práticas de consumo após a popularização dos computadores 

pessoais, das comunidades virtuais, do MP3 e do uso dos softwares de edição.  
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2.4 A música sampleada e a cultura do remix no ciberespaço  

 

O ciberespaço transformou o papel da música e seu modo de consumo. A primeira 

mudança é a facilidade de compartilhamento. Além da digitalização e da popularização dos 

computadores pessoais, o MP3 foi uma das grandes inovações que transformaram a 

distribuição e o consumo na cibercultura. Fundado na Alemanha por Karlheinz Branderbur, 

no instituto Fraunhofer, em meados da década de 90 (WITT, 2015). O MP3 comprime o som, 

ocupando 1/12 do espaço de um disco sem apresentar grandes percas de qualidade. Estas 

características facilitaram o compartilhamento de músicas nos primórdios da Internet, com 

velocidades de upload e armazenamento inferiores.  

 

Capaz de compactar arquivos sem maiores perdas de qualidade, o ISO MPEG Audio 

Layer 3 (ou simplesmente MP3) não foi originalmente desenvolvido para facilitar a 

distribuição de música na web, mas foi esta sua utilização que fez com que o MP3 

tenha se tornado quase sinônimo de música digital (CASTRO, 2009, p. 486). 

 

Com isso, surgem programas como o Napster, BitTorrent e Soulseek, que facilitam a 

troca entre usuários de computador a computador, ampliando consequentemente a pirataria. O 

Napster, por exemplo, funcionava de modo colaborativo. Quanto mais pessoas instalavam o 

Napster, maior ficava seu banco de dados disponível através de downloads (LESSIG, 2008).  

Ademais, o MP3, junto com a diminuição dos tocadores portáteis como iPod, 

propagou o ato de “escutar música em qualquer lugar e a qualquer momento, mesmo durante 

a realização de outras tarefas, faz com que ouvir música seja um comportamento emblemático 

do modo de vida contemporâneo, fornecendo a trilha sonora personalizada do cotidiano” 

(CASTRO, 2009, p. 488). 

Se os discos de vinil trouxeram a música para dentro das casas (SÁ, 2006), as 

tecnologias digitais as reinseriram nas ruas. Todavia em uma escuta particular, isolada pelos 

fones de ouvido em um modo personalizado, graças às playlists, não se prendendo ao formato 

linear dos discos de vinil e os compact discs (CD). 

A ampliação do compartilhamento também auxiliou na “segmentação do mercado 

fonográfico” (CASTRO, 2009, p. 489). No ciberespaço coexistem comunidades virtuais de 

nichos, fãs e consumidores dos mais diversos estilos musicais, colaborando com que bandas 

fora do cenário mainstream encontrem seu público alvo e que fãs se socializem em torno do 

consumo.  
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A digitalização, ao mesmo tempo que facilita a distribuição e o compartilhamento, 

também amplia a participação. O excesso de matéria-prima e a evolução dos softwares de 

edição ampliam a capacidade de criação alternativa, advinda dos consumidores que utilizam 

tais tecnologias para a convergência o fluxo de conteúdo (JENKINS, 2009). Como Bourriaud 

(2009) explica, na era das novas mídias, devido a imensa quantidade de informação 

disponível na Internet, o que é valorizado no processo artístico não é mais necessariamente a 

criação de novas formas, e sim a apropriação das já disponíveis, atribuindo uma nova ideia ao 

mesmo objeto. 

Tais mudanças são parte da cultura participativa das novas mídias (JENKINS, 2009), 

transformam as relações rígidas entre autor/leitor, compositor/ouvinte e produtor/consumidor, 

além de compreenderem os produtos midiáticos não como obras fechadas, mas objetos 

abertos para a experimentação e a formação de novos significados (SÁ, 2006).  

 

Esta noção – comercialmente traduzida como interatividade - pode ser pensada 

como o novo fetiche da escuta musical, que se sobrepõe ao fetiche anterior da high 

fidelity. Ou seja: se no primeiro momento da história da reprodução sonora, o 

desafio das máquinas de audição era o de uma certa definição sonora que fosse 

convincentemente comparável à fonte original; a demanda para nossos artefatos de 

escuta é o de permitirem todo o tipo de intervenção do usuário no sentido não só de 

customizar suas escolhas – acondicionando suas músicas favoritas no celular; 

escolhendo o ringtone; mas de produzir o seu próprio acervo sonoro através de 

bricolagens sonoras que podem combinar de maneira inusitada produções pessoais e 

sons pré-existentes (SÁ, 2006, p. 2006).  

 

Essas características na era do remix acontecem, segundo Lessig (2008), devido ao 

renascimento e crescimento do que ele chama de “Read/Write Culture”, prática ofuscada 

anteriormente pela “Read/Only Culture”. O último termo refere-se a uma cultura 

potencializada pelas mídias massivas e as leis dos direitos autorais, baseada menos na 

interação e mais no consumo de objetos produzidos por um grupo seleto de pessoas (LESSIG, 

2008).  Ações como escutar um disco de vinil em casa ou assistir um programa de televisão 

são exemplos dessa cultura em que as possibilidades de participação são menores, e em certos 

casos, o indivíduo busca somente consumir. O “Read/Only Culture”, dessa maneira, valoriza 

a hierarquização, a figura do profissional e a contemplação “passiva” da obra.  

Já o “Read/Write Culture” refere-se às práticas culturais que incentivam a produção 

amadora e que permitem que o indivíduo, além de consumir, recrie novos objetos culturais a 

partir do que está a sua volta (LESSIG, 2008). A música folk, passada de geração em geração 

através da oralidade, é um exemplo de R/W Culture. Ken Jordan (2008) acredita que o que 

Lessig (2008) chama de “laptop music”, música desenvolvida através de software digitais 



45 

 

como Ableton, Pro Tools e Fruit Loops, por artistas como Girl Talk e Danger Mouse em seus 

estúdios caseiros (home studios), com um equipamento mínimo como um notebook e um 

teclado midi, revivem as práticas da música folk.  

 

Nós pensamos no folk como uma música que surge espontaneamente das massas, 

sem um compositor solitário, algo para ser compartilhado, pertencendo a todo 

mundo. Essa definição descreve nada melhor do que como a música eletrônica é 

construída hoje através do compartilhamento de arquivos de músicas na Internet 

(JORDAN, 2008, p. 254, tradução nossa)25.  

 

Enquanto o folk criava novas canções através da apropriação da música passada entre 

gerações através da performance, no remix novas músicas surgem devido ao sampleamento do 

conteúdo digital. 

Em entrevista à Raz (2014) do Ted Talk, o produtor inglês Mark Ronson comenta que 

antes da Internet, se um jovem quisesse criar um beat (batida), ele deveria passar horas em 

lojas de discos procurando por potenciais matérias-primas e gastar uma quantidade 

considerável de dinheiro. Segundo ele, após o surgimento de redes sociais como o YouTube, 

os jovens passaram a criar seus discos sem saírem de casa, sampleando diretamente da 

Internet livremente, criando obras inovadoras em porões de casa (home studio) enquanto 

incentivam uma cultura que valoriza tomar tudo que quiser na rede e torna-lo seu, 

questionando noções de autoria e criatividade.  

O compartilhamento e a participação revivem a discussão de que não existe uma 

composição original, tudo são rearranjos de referências prévias. Porém, na era do Remix, a 

apropriação deixa de ser uma atitude presente somente no conceito, uma abstração no mundo 

das ideias, para se tornar também algo material, o rearranjo de clipes sonoros gravados 

anteriormente. A obra do Remix é composta literalmente por várias referências, de fragmentos 

ou samples de outras criações copiadas no computador 

Entretanto, pesquisadores do Remix Studies como Cicero Inácio da Silva (2015) fazem 

ponderações à noção da “morte do autor” prevista por Barthes (2004). A ideia de uma obra 

sem autor através da apropriação é, como a figura do escritor isolado, também uma visão 

romântica. Segundo Silva (2015), isso ocorre porque o ato de conceder autoria a um objeto 

cultural é externo ao sujeito, um processo social. O que o remix faz, segundo ele, é tentar 

aniquilar a auto referência nas obras, valorizando a ideia de uma autoria coletiva (SILVA, 

2015). 

                                                           
25 No original: “We had thought of folk as music that arises spontaneously from the masses, without a solitary 

composer; something that is shared, belonging to everyone. That definition describes nothing better than how 

electronic music is constructed today through the sharing of music files on the Internet.  
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Lessig (2008) acredita que as práticas culturais amadoras não devam ser reguladas 

pelas mesmas regras dos produtos comerciais, já que não visam lucro. Acredita que o 

sampleamento deva referenciar os autores utilizados, mas sobre novas leis, as quais não 

tornem inviáveis economicamente o processo de crédito aos músicos sampleados.   

 Flusser (2012), por outro lado, apresenta uma visão semelhante à de Barthes (2004). 

Segundo ele, com as sociedades telemáticas conectadas através dos computadores, a ideia de 

autoria única torna-se cada vez mais inviável: “em uma situação dessas, é até mesmo imbecil 

querer ser autor, ou seja, combinar em seu próprio interior as informações armazenadas, para 

a partir delas, fazer novas informações” (FLUSSER, 2014, p. 193). 

Em O Universo das Imagens Técnicas, Flusser (2012) compara o modelo de 

comunicação das sociedades telemáticas a música de câmera do Renascimento. Na câmera há 

uma partitura, entretanto, na ideia de Flusser (2012) os músicos não a seguiriam 

completamente, mas improvisariam. O pesquisador propõe neste exercício de pensamento 

adicionar um gravador na câmera que será usado como material para novas improvisações por 

músicos diferentes. Esse modelo mostra como a informação nessa sociedade é criada, a partir 

de apropriações e improvisações, perdendo a obra original de vista com o tempo.  

 

O universo das tecno-imagens se comporá de imagens individuais, todas 

entreligadas, todas espelhando umas às outras, e todas tendendo a ficar sempre 

menores. Esse universo de mostrará ao mesmo tempo cósmico e particularizado. 

Todos participarão do mesmo universo, mas cada qual participará dele no seu canto, 

embora cada canto se entreligue com todos os demais cantos. Logo, a aura das 

tecno-imagens não irradiará do formigueiro para fora, mas sim de fora para dentro 

do próprio formigueiro: secreção interna do supercérebro telematizado (FLUSSER, 

2012, p. 197). 

 

A comunicação, dessa forma, é composta através de um jogo de manipulação e 

recombinação de informações existentes. Segundo Campanelli (2015), tal analogia pode ser 

usada também para as práticas do remix, já que a cultura do remix privilegia a participação ao 

invés da contemplação. No remix o indivíduo é tanto recebedor como emissor de novas 

informações, sempre buscando a produção de mais informação.  

 

Ele nota que a fundação da prática musical é a partitura original, portanto é um 

programa, entretanto, a partitura retrocede durante a execução quando os musicistas 

dão vida as improvisações. Essas improvisações podem ser comparadas as variações 

que caracterizam o ato criativo dos DJs jamaicanos, que, como veremos depois, são 

a fundação da cultura do remix moderna. De acordo com as categorias flusserianas a 

música de câmera é cibernética, ela é de fato ‘puro jogo’ organizada ‘por e para os 

jogadores’.  Ouvintes—Flusser escreve—são ‘supérfluos e intrusos’ pois o método 

da música de câmera é a participação (strategia) e não a contemplação (theoria) 

(CAMPANELLI, 2015, p. 70, tradução nossa, grifo do autor). 
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As discussões sobre autoria estão presentes na cultura do remix principalmente com o 

sampleamento, ou sampling. Inicia-se esse tópico conceituando-o, juntamente com outros 

termos paralelos, como sample ou sampler, para enfim compreender o sample hunting na 

comunidade virtual, explorado nesta dissertação. 

Vários dos termos apresentados neste capítulo foram observados a partir das primeiras 

análises no WhoSampled e Sample Spotters, revelando uma linguagem específica da 

subcultura dos sample hunters, utilizada para criar contexto na comunicação e sensação de 

pertencimento. Nota-se também que a maioria das expressões são heranças principalmente do 

hip-hop. 

Segundo Owen Gallagher (2018), há múltiplas definições do que é o sampleamento. 

Há aquelas mais fechadas, que restringem o uso do termo para as ferramentas técnicas de 

áudio, outras que entendem como qualquer apropriação de formas pré-existentes, e noções 

ainda mais amplas, como a de Eduardo Navas (2012), que considera toda forma de gravação 

mecânica um sampleamento, como uma fotografia ou um recorte como um pedaço de folha 

estudado em um laboratório, considerando inclusive a era da reprodutibilidade técnica (citada 

acima) como o começo do sampleamento. 

Navas (2012), entretanto, argumenta que na primeira fase da reprodutibilidade 

mecânica, o conceito de sampleamento não existia, apenas o de gravação. Segundo ele, o 

sentido comum de sampleamento pelos estudos de novas mídias só surge após 1920 com o 

excesso de gravações arquivadas da segunda fase da reprodutibilidade mecânica e das 

produções artísticas como a foto-colagem, apesar do termo ter se popularizado apenas em 

1970 com o surgimento do hip-hop nos Estados Unidos (NAVAS, 2012). 

“O conceito de sampleamento desenvolveu-se em um contexto social que demandava 

por um termo que representasse o ato de apropriar não do mundo, mas sim de um arquivo de 

representações deste mundo” (NAVAS, 2012, p. 12, tradução do autor)26.  De origem inglesa, 

sample, ou em português amostra, é um fragmento, um recorte/cópia de um som pré-existente, 

seja em uma canção antiga, um diálogo de um programa de televisão ou o som dos pássaros, 

apropriado e manipulado para criação de uma nova obra. 

Navas (2012) considera que gravação e sampleamento são basicamente a mesma ação, 

porém, a diferença entre os termos “gravar” e “samplear” existe no fato de que na gravação o 

corte ou a cópia das amostras (samples) vem do próprio mundo, como uma fotografia que faz 

                                                           
26 No original: “The concept of sampling developed in a social context that demanded for a term that 

encapsulated the act of taking not from the world but an archive of representations of the world”. 
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uma “cópia” do ambiente, enquanto que no sampleamento, o artista apropria-se destas 

representações já existentes do mundo, como uma fotomontagem com fotos retiradas de uma 

revista.  

Ao contrário de Navas (2012), Tellef Kvifte (2007) apresenta uma interpretação mais 

técnica e mais voltada para os estudos de áudio. Segundo o pesquisador, o termo tem 

múltiplos significados, que, apesar de serem bem distintos, são comumente misturados em 

textos e entendidos como um só. O pesquisador expõe os quatros significados mais 

relacionados à palavra sampling. Serão apresentados, primeiramente, as definições mais 

incomuns nos estudos do remix, chamados de sampling1, sampling2 e sampling4. Após a 

explicação desses significados, aborda-se o sampling3, sentido mais popular do termo. 

O primeiro conceito, ou sampling1, é o mais técnico, refere-se à transposição do som 

análogo ao digital. Nessa interpretação, o análogo é uma forma contínua, enquanto o digital é 

a forma discreta, descontínua. O digital converte uma onda sonora em vários fragmentos, 

medida através de seus intervalos. Nesse caso, a palavra “sample” significa as medidas, os 

vários intervalos digitais estabelecidos na onda (KVIFTE, 2007). Significa, portanto, uma 

simples conversão. Segundo Gunkel (2016) esse sentido veio da engenharia elétrica e do 

processamento do sinal digital, principalmente em trabalhos como Claude Shannon, que 

transformava um sinal continuo em vários fragmentos (samples).  

O sampling2 remete-se à manipulação de sons extraídos através dos samplers 

(sampleadores). O sampler é uma ferramenta que utiliza sons pré-existentes para imitar outros 

instrumentos (KVIFTE, 2007), como por exemplo, um teclado que reproduz sons de um 

trompete. Na década de oitenta, o sampler se popularizou como uma estratégia para 

possibilitar novas paletas de sons, tons, texturas e timbres para os teclados/sintetizadores 

(SCHLOSS, 2014). 

“O sampleamento permite que o músico grave sons de outros instrumentos, da 

natureza ou até de fontes não-musicais, transpor e tocá-los cromaticamente em um piano 

padrão ou um teclado de órgão” (SCHLOSS, 2014, p. 34, tradução nossa)27.  Posteriormente, 

além dos teclados, surge o sampler de ritmos, que permite criar sequências de baterias através 

de sons gravados na máquina por quem a opera, retirando pequenos trechos de canções, como 

o som de uma caixa ou um bumbo, reorganizando-as à sua maneira. Apesar de criada com o 

intuito de capturar sons percussivos, artistas também as utilizavam para samplear melodias 

(SCHLOSS, 2014). 

                                                           
27 No original: “Sampling allows the musician to record sound from other instruments, nature, or even non-

musical sources, and transpose and play them chromatically on a standard piano or organ keyboard”.  
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Figura 2 – Akai MPC 2000, um dos samplers mais populares do hip-hop 

 
Fonte: http://www.vintagesynth.com/akai/mpc2000.php. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

Além dos sintetizadores e dos sequenciadores rítmicos, há também os samplers 

digitais presentes nos softwares de produção de áudio, chamados de DAW (digital audio 

workstation). Nesse contexto, o termo sample “refere-se à gravação de um único som (um 

tom ou um toque de bateria)” (KVIFTE, 2007, p. 107, tradução nossa)28. Nesse caso, 

“‘sample’ se refere não ao processamento de sinal digital ou o método em que um sinal 

continuo é codificado, mas ao ato e resultado de aplicar este processo a determinado som” 

(GUNKEL, 2016, p. 7, tradução nossa, grifo nosso). 

 

Figura 3 – Bumbos de 808 sampleados no DAW Ableton 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

 

O sampling4 representa o processo de edição de faixas gravadas, recortes e 

justaposições de clipes sonoros, etapa comum da pós-produção nos estúdios. Grava-se, por 

exemplo, várias tomadas (takes) da melodia de uma voz. O produtor então corta as faixas, 

selecionando os melhores trechos, compondo uma faixa final a partir da junção dos melhores 

sons disponíveis. Desta forma, o sampleamento não pretende ser reconhecido pelo ouvinte, 

busca-se causar a sensação de escutar uma faixa contínua (KVIFTE, 2007).  É o caso dos 

cortes feitos nos discos de Miles Davis e dos Beach Boys citados anteriormente. 

O último sentido a ser abordado, o sampling3, será o utilizado com mais frequência 

neste trabalho por ser o mais comum entre os acadêmicos, produtores e os fãs de música 

sampleada. Apesar de em certos momentos misturarem tal conceito com os outros anteriores, 

                                                           
28 No original: “a sample refers to the recording of one single sound (a tone or a drum-hit)”. 
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principalmente com o sampling2 e o sampling1. O sampling3 remete-se à utilização de uma 

gravação pré-existente em uma nova composição. É: 

 

O processo através do qual um músico/compositor inclui parte uma gravação 

anterior na sua própria música, como uma citação mais ou menos reconhecível. 

Aqui, “um sample” é uma parte contínua de uma gravação anterior e pode ser muito 

curta (como um “som” usado em um sampleador), em alguns segundos, ou até com 

minutos de duração (KVIFTE, 2007, p. 107, tradução nossa, grifo nosso)29. 

 

O sampling3 “foca a atenção no ato de cortar, extrair, citar em/ou gravar” (GUNKEL, 

2016, p. 8, tradução nossa)30. Esse é o sentido que coloca esse termo, e não colagem, nas 

discussões sobre propriedade intelectual e as questões sobre plágio.  Além disso, “por causa 

da atenção desta atividade no processo de extração, o sampleamento é distinguido e situado 

como antecedente do remix, que é caracterizado como o processo subsequente de recombinar 

os fragmentos sampleados” (GUNKEL, 2016, p. 9, tradução nossa)31.  

No site WhoSampled, para ilustrar essa prática, apresenta o sampleamento da famosa 

bateria de Footsteps in the Dark, Pts. 1 & 2, lançada pelo grupo The Isley Brothers no álbum 

Go For Your Guns de 197732. O produtor DJ Pooh, escutou a faixa, pegou um trecho em que 

só existe o instrumental, aumentou o BPM (batidas por minuto) e colocou o trecho em 

repetição constante, dando a sensação de continuidade e ritmo. O resultado foi um dos 

clássicos do gangsta rap, It Was a Good Day de Ice Cube, lançada em 1992 no álbum The 

Predator. 

Desse mesmo sample, pode-se também exemplificar com uma apropriação mais 

recente. Em 2015, o baixista Thundercat, em parceria com o produtor Flying Lotus e o 

saxofonista Kamasi Washington aproveitaram que nos primeiros segundos da música do The 

Isley Brothers, em que a bateria toca isolada de outros instrumentos, e retiraram esse trecho. 

Criaram um loop (repetição de um compasso) e a usaram como base rítmica para uma nova 

melodia em Them Changes do álbum The Beyond / Where the Giants Roam33. Tanto na 

música de Ice Cube como na de Thundercat, é notável como, apesar de usarem a mesma 

                                                           
29 No original: “to describe the process whereby a musician/ composer includes part of an earlier recording in 

his/ her own music, as a more or less recognizable citation. Here, “a sample” is a continuous part of an earlier 

recording and may be very short (like a “sound” used in a sampler instrument), several seconds, or even minutes 

long”.  
30 No original: “Focuses attention on an act of cutting, extracting, citing, and/or recording”. 
31 No original: “because of this attention to the activity or process of extraction, sampling has been distinguished 

from and situated as the antecedent to remixing, which is then characterized as the subsequent process of 

recombining these sampled fragments”. 
32 Sampling. WhoSampled. Disponível em: <https://www.whosampled.com/sampling/>. Acesso em 22 mar. 

2018. 
33 Them Changes. WhoSampled. Disponível em: <https://www.whosampled.com/Thundercat/Them-Changes/>. 

Acesso em: 22 mar. 2018. 
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bateria (a versão de Ice Cube usa também outros elementos da canção sampleada), cada um 

reconfigura o material de maneira distinta e criativa, transformando o conceito e a narrativa da 

música, tanto com o sample como com os novos instrumentos e letras inseridos. 

Esses dois casos expõem a característica de obra aberta das músicas na cultura do 

remix. Não existe uma criação definitiva, todo material está sujeito a uma nova apropriação, 

futuramente criando múltiplas possibilidades de expressão artística. A música do The Isley 

Brothers, por exemplo, além desses dois famosos exemplos, já foi sampleada inúmeras vezes 

desde que foi lançada (69 vezes catalogadas no WhoSampled). A música sampleada rompe a 

tradição da música gravada em que vê o álbum como referência, como resultado definitivo de 

uma canção, o produto acabado. Nicolas Bourriaud (2009) utiliza o termo “cultura de uso” 

para as mudanças na arte através do remix e da pós-produção, revelando essa característica 

interminável da obra contemporânea.  

 

A obra de arte funciona como o término provisório de uma rede de elementos 

interconectados, como uma narrativa que prolonga e reinterpreta as narrativas 

anteriores. Cada exposição contém o enredo de uma outra; cada obra pode ser 

inserida em diversos programas e servir como enredo múltiplo. Não é mais um 

ponto final: é um momento na cadeia infinita das contribuições (BOURRIAUD, 

2009, p. 16-17). 

 

Apesar de algumas divergências do conceito de sampleamento (umas mais gerais 

enquanto outras mais fechadas para o âmbito sonoro), a maioria dos trabalhos reconhecem os 

três estágios fundamentais do remix, que são: “(1) a apropriação de artefato gravado pré-

existente como material de origem; (2) a manipulação ou edição de um sample da fonte; e (3) 

o reaproveitamento e a recombinação do elemento sampleado com outros elementos como 

parte de um novo trabalhos remixado” (GALLAGHER, 2018, p. 260, tradução nossa, grifo 

nosso)34.  

O sampleamento é o passo essencial e precedente para o remix. Enquanto o primeiro é 

o processo de arquivamento da matéria-prima, o segundo é a pós-produção, o processo de 

seleção, justaposição e edição que cria um novo objeto (GALLAGHER, 2018). Essa prática 

começa no dub de 1970 e se populariza no hip-hop nova-iorquino de 1980, mas é com a 

cibercultura em 1990 que o remix se torna onipresente na sociedade, perpassando o campo da 

música (NAVAS, 2012).  

                                                           
34 No original: “(1) the appropriation of an extant recorded artifact as source material; (2) the manipulation or 

editing of a sample from the source; and (3) the repurposing and recombining of the sampled element with other 

elements as part of a new remixed work”. 



52 

 

Utilizando a teoria tetrádica de McLuhan (1998) citada no começo do capítulo, 

podemos sintetizar as transformações causadas pela inserção das práticas de sampleamento 

digital na sociedade contemporânea: 

 

Quadro 4 – Teoria tetrádica sobre o sampleamento digital 

Os quatro efeitos do sampleamento digital 

Melhora: o poder de participação e 

apropriação pelo consumidor, possibilitando 

a cultura do remix.  

Reverte: o papel do computador e do 

estúdio, os transformando nos instrumentos 

principais da música contemporânea. 

Recupera: os discos de vinil esquecidos e 

artistas antigos de baixo reconhecimento 

pelos produtores interessados em criar novos 

samples. 

Causa obsolescência (ou enfraquece): as 

leis autorais (copyright) e os grandes 

estúdios (devido ao barateamento das 

tecnologias e os home studios)  
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

A história da cultura do remix é, segundo Navas (2012), ligada ao nascimento e 

crescimento do hip-hop. Além disso, o hip-hop foi o gênero musical favorito da maioria dos 

usuários analisados no WhoSampled e Sample Spotters. Grande parte de suas práticas sociais 

e culturais são heranças da cultura do DJ e dos beatmakers do hip-hop. Artistas underground 

ou de época passadas como Madlib e J Dilla são bastante citados pelos entrevistados e nas 

postagens públicas. Por causa desses motivos, entende-se como importante fazer uma breve 

descrição do gênero e sua relação com o remix, traçando os principais pontos de relação com 

as comunidades virtuais analisadas.  

 

2.4.1 O hip-hop e sua relação com a cultura do remix 

 

A primeira fase do remix tem sua origem no final de 1960 e início de 1970 com o dub 

jamaicano (NAVAS, 2012). O dub nasceu na Jamaica por produtores e engenheiros de som 

como King Tubby, Ruddy Redwood e Lee “Scratch” Perry, manipulando faixas analógicas 

pré-gravadas em fitas magnéticas.   

O termo dub veio de dubplate (disco de acetato), que eram discos usados como teste 

de qualidade para a masterização final, antes de serem produzidos em massa nos vinis. Jeff 

Chang (2005) dizia que o ritmo surgiu acidentalmente quando Byron Smith e Ruddy 

Redwood esqueceram de inserir a faixa de voz em um dos dubplates (The Paragons – On The 

Beach) e o tocou em uma casa de show, agradando a plateia. Redwood as chamou de 

“versionings”, primórdios dos remixes, eram versões alternativas de músicas de reggae 

(DAVIS, 2008), comercializados como B-sides nos discos de singles (CHANG, 2005). Outros 
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pesquisadores afirmam que o termo mash-up35 também surgiu no dub, gíria jamaicana que 

significava “destruir”, apesar de nenhuma evidência em documentos da época (GUNKEL, 

2016). O remix, portanto, nesse período era completamente analógico através de fitas 

magnéticas e discos de acetatos, manipulados principalmente nas mesas de produção. 

O dub alterava faixas de reggae, dando mais destaque ao baixo, enquanto a bateria 

ficava mais livre para experimentações, adicionava-se ecos e ressonâncias além de 

transformar as vozes das faixas originais em riffs ao longo da música, criando um ritmo (ou 

riddims) que priorizava a repetição e continuidade (NAVAS, 2012).  

 

No estúdio, mestres do dub como Tubby saturavam e silenciavam instrumentos 

individuais com reverberação, phase, eco e delay; diminuía abruptamente as vozes, 

batidas, baterias e baixo e em seguida reconstruí-os novamente através de camadas 

de distorção, barulho percussivo e um ectoplasma eletrônico (DAVIS, 2008, p. 63, 

tradução nossa)36.  

 

Assim como explica Benjamin (2000) sobre a arte na era da reprodutibilidade técnica, 

o dub, ao utilizar a cópia e a repetição como expressões artísticas, destrói a tradição e o culto 

da música reggae, ligada à religião e a ilha da Jamaica, se tornando um fenômeno global, 

desenraizado, capaz de questionar, assim como dizia Barthes (2004), o que é original e o que 

não é, valorizando a virtualidade ao mundo real, em busca de sons que remetem ao espaço e a 

desorientação (DAVIS, 2008). O dub também inova em utilizar os equipamentos de estúdio 

nos shows ao vivo, invertendo o processo de produção musical, colocando os equipamentos 

de engenharia de som em destaque (NAVAS, 2012). 

O dub começou a ganhar notoriedade e chegar em outras cidades do mundo através de 

músicos jamaicanos imigrantes como o DJ Kool Herc, que trouxe para Nova York 

(principalmente no Bronx) a cultura do remix da Jamaica em 1967. Junto com Afrika 

Bambaataa e Grandmaster Flash, fundaram o hip-hop, um movimento que unia o rap, dança 

de rua e grafite (MOHAIEMEN, 2008). O movimento absorveu as técnicas de composição do 

dub, adicionou texturas e musicalidades norte-americanas, como o funk, o soul e o jazz e criou 

novas técnicas, como por exemplo o “merry-go-round” (em português, carrossel) do DJ Kool 

Herc.  

                                                           
35 Ao falar de remix, há inúmeras terminologias como mash-up, bootleg, colagem, entre outras. Nesse trabalho 

usa-se o termo remix como uma guarda-chuva que engloba todas essas práticas de apropriação. No caso do 

mash-up, geralmente usa-se o termo quando quer se referir a justaposições de duas ou mais faixas desconexas 

(GUNKEL, 2016), como por exemplo, um mash-up com a voz de Trent Reznor do NIN em uma música de Carly 

Rae Jepsen. 
36 No original: “In the studio, dubmasters like Tubby would saturate and mutate individual instruments with 

reverb, phase, echo, and delay; abruptly drop voices, beats, drums and bass and then build it up again through 

layer of distortion, percussive noise, and electronic ectoplasm”. 
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A técnica consistia em pegar duas cópias de um mesmo disco, reproduzi-las 

simultaneamente, marcando em ambos o começo e o final de um break37, repetindo um 

compasso de segundos por vários minutos, a fim de manter o ritmo e fazer a plateia continuar 

dançando (CHANG, 2005). 

Além disso, Kool Herc trouxe a cultura jamaicana do toasting (em português, brindar), 

que significa fazer brindes, anúncios celebrando acontecimentos no microfone para animar a 

plateia (NAVAS, 2012). O selector da Jamaica virou o DJ, responsável por encontrar breaks 

em discos para usar nas festas, enquanto o MC (mestre de cerimónia), responsável por animar 

a audiência virou o rapper. A primeira fase do hip-hop é a segunda etapa do Remix, em que os 

termos começam a ser definidos e as práticas moldadas (NAVAS, 2012).  

Há também a técnica do “scratch” (em português, arranhar), criado por Grandwizard 

Theodore, inspirada por Grandmaster Flash, que consistia em mover a posição da agulha no 

disco movendo-o para frente e para trás manualmente pressionando o disco (CHANG, 2005). 

Schloss (2014) diferencia o scratch de cut: “Fazer o ‘Scratch’ de um sample vocal de uma 

gravação é enfatizar o som do vocal, movendo para frente e para trás em um toca discos—

algo que não pode ser feito por um sampler. Todavia fazer um ‘cut’ em um sample vocal é 

somente usar o som por si próprio” (SCHLOSS, 2014, p. 118, tradução nossa, grifo nosso)38. 

Cabe dizer que o scratch não é utilizado somente em vozes, mas em qualquer clipe sonoro. 

Os DJs que tocavam nas festas do Bronx passaram aos poucos a se transformar em 

produtores, criando batidas através dos sampleadores, enquanto os rappers rimavam em cima 

dos breaks. “Essa fase foi marcada na música uma década antes, quando DJs que se tornaram 

produtores durantes o final de 1970 e o começo de 1980 conseguiram retirar fragmentos de 

diferentes canções com sampleadores para criarem suas próprias composições. Essa tendência 

é agora parte da cultura do remix” (NAVAS, 2012, p. 19, tradução nossa, grifo nosso)39. 

O hip-hop já usava os sampleadores físicos, hardwares, além dos cortes e colagens de 

fitas magnéticas do dub ou da música concreta. O hip-hop privilegia a seletividade de 

materiais pré-existentes ao invés da cópia e recorte de materiais primários (NAVAS, 2012). 

Enquanto o dub trabalhava com o remix de discos produzidos, em grande parte, pelos próprios 

produtores, no hip-hop busca-se discos das mais diversas fontes. 

                                                           
37 Break é uma parte da música que enfatiza a percussão ou o instrumental, utilizada por DJs que repetem esse 

elemento nos tocas discos, criando uma sensação de continuidade e ritmo infinito. 
38 No original: “To ‘scratch’ the vocal sample into the recording is to emphasize the sound of the vocal being 

moved back and forth on a turntable—something that cannot be done with a sampler. But to ‘cut’ the vocal 

sample in is to use only the sound itself”.  
39 No original: “This stage was marked in music a decade earlier, when DJs turned producers during the late 

1970s and early ‘80s were able to take bits of different songs with sampling machines to create their own 

compositions. This tendency now is part of remix culture”. 
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No começo da década de 80 surgem os primeiros sucessos comerciais do hip-hop tais 

quais Rapper’s Delight de The Sugarhill Gang (1979), The Breaks de Kurtis Blow (1980), 

Jazzy Sensation de Afrika Bambaataa (1981) e The Message de Grandmaster Flash and The 

Furious Five (1982) (SERRANO, 2015). Esse é o começo da terceira fase do remix, período 

em que o remix começa a gerar lucro a gravadoras e atingir o mainstream, consequentemente 

a indústria da música passa a comodificar a música sampleada (NAVAS, 2012).  

 

A terceira etapa ocorre durante meados a final da década de 80 e 90, quando Remix 

se torna um estilo e por esse motivo é comodificando como uma forma popular 

usada para aumentar as vendas nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que uma 

nova geração de produtores se tornaram ativos na Inglaterra assim como em várias 

outras partes da Europa e do mundo. É também a época em que o computador se 

torna mais popular e a estética das novas mídias é implementada com a introdução 

do Photoshop. Enquanto o Estados Unidos começa a vender música claramente 

instruído pela estética do remix como commodities mainstream, pessoas na Europa 

desenvolviam uma subcultura baseada no princípio do Remix definido durante os 

anos de 1970 e o começo de 80 (NAVAS, 2012, p. 20, tradução nossa, grifo 

nosso)40. 

 

 Navas (2012) tem uma visão crítica sobre esse período, dizendo que foi um momento 

de fetichismo da cultura de consumo, supervalorização dos bens materiais, além de 

estereotipar o negro norte-americano. A bling culture, como diz o pesquisador, não tem 

consciência crítica. Navas (2012) cita principalmente o gansta rap, surgido no começo dos 

anos 90 com Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, N.W. A, Nas, The Notorious B.IG. 

Nota-se entretanto, que grande parte desses artistas, apesar de terem feito grande 

sucesso comercial com músicas mainstream, também são reconhecidos e valorizados por 

faixas com críticas sociais e crônicas sobre o cotidiano urbano das periferias com faixas como 

Brenda's Got a Baby de Tupac, Fuck tha Police de N.W.A e Life’s a Bitch de Nas (HESS, 

2007). Navas (2012) inclusive exemplifica a bling culture com a música Paid In Full de Eric 

B. & Rakim (lançada em 1987), que na verdade é um dos singles mais importantes na história 

do hip-hop, tanto pela maneira inovadora e técnica que Rakim rimava, pelo lado introspectivo 

do rapper com seu relato cru das ruas quanto pela produção talentosa com samples de Eric B. 

que influenciou completamente o gênero (SERRANO, 2015). Nota-se também que nomes 

                                                           
40 No original: “The third stage takes place, during the mid to late 80’s and ‘90s, when Remix becomes a style, 

and therefore commodified as a popular form used to increase music sales in the United States, at which time a 

new generation of music producers became active in England as well as other parts of Europe and the world. 

This is also the time when the computer becomes more popular and the aesthetics of new media are implemented 

with the introduction of Photoshop. While the United States began to sell music clearly informed by remix 

aesthetics as mainstream commodities, people in Europe developed a subculture based on the principles of 

Remix defined during the 1970s and early ‘80s”. 
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como os citados acima são alguns dos artistas favoritos nas comunidades de sample hunters 

estudadas nesta dissertação, reverenciados tanto pela produção como pelo rap.  

 Além disso, o período de 1980 até começo da década de 1990, foi um momento de 

sucesso comercial para os artistas como também foi considerado por críticos como a era de 

ouro do hip-hop: “A Perdida Era de Ouro: o final dos anos oitenta/começo dos anos noventa, 

rap no resplendor da maturidade artística, mas ainda um gênero primariamente orientado em 

torno dos samples e breakbeats. A era de DJ/produtores como Bomb Squad e Eric B, Marley 

Marl and Prince Paul, Premier e Pete Rock (REYNOLDS, 2011a, p. 415, tradução nossa, 

grifo nosso)41. 

 Artistas como Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, Native Tongues (que juntou 

Jungle Brothers, A Tribe Called Quest e De La Soul) (SERRANO, 2015) faziam sucessos 

com faixas que exploravam ao máximo o uso de samples. Álbuns como It Takes a Nation of 

Millions to Hold Us Back de Public Enemy (1988), Paul’s Boutique (1989) dos Beastie Boys 

e 3 Feet High and Rising (1989) de De La Soul. O sucesso desses álbuns chamou a atenção 

das grandes gravadoras que começaram a processar os artistas pelo uso indevido de samples. 

Hess (2007) diz por exemplo que o “Paul’s Boutique é um álbum que seria muito 

difícil de fazer hoje, agora que as leis sobre sampleamento de música digital estão definidas 

mais claramente” (HESS, 2007, p. 104, tradução nossa, grifo nosso)42. Essa foi a época que as 

leis sobre sampleamento começaram a serem delineadas, gerando uma onda de processos 

famosos como o do grupo Turtles sobre o De La Soul, Gilber O’Sullivan sobre Biz Markie e 

James Newton sobre os Beastie Boys (HESS, 2007), além de popularizar os debates sobre o 

conceito de autoria na era contemporânea do remix e sobre copyright (NAVAS, 2012), 

elemento também presente nas discussões observadas nas comunidades virtuais deste 

trabalho. 

 A quarta etapa do Remix ocorre no final dos anos 90, um período em que o 

computador e a Internet se popularizaram e a linguagem do software dominou as práticas 

sociais e culturais (NAVAS, 2012). Por esse motivo o termo remix passou a ser utilizado para 

além da música, mas que têm em seu cerne a apropriação e a ressignificação de conteúdos 

pré-existentes. As comunidades virtuais com o livre compartilhamento, a colaboração e 

                                                           
41 No original: “Lost Golden Age: the late eighties/early nineties, rap in its first flush of artistic maturity, but still 

a genre primarily oriented around samples and breakbeats. The era of DJ/producers like the Bomb Squad and 

Eric B, Marley Marl and Prince Paul, Premier and Pete Rock”. 
42 No original: “Paul’s Boutique is an album that would be very difficult to make now that digital music 

sampling regulations are more clearly defined”. 
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criação coletiva potencializaram esses fenômenos discutidos nas fases anteriores do hip-hop 

como o sampleamento, autoria e criatividade. 

 

A quarta etapa do Remix ocorre quando o ato de remixar se tornou um conceito 

apropriado por coisas que nem sempre eram consideradas ‘remixes’. Remix torna-se 

a estética para validar atividades baseadas na apropriação. Essa fase aconteceu 

durante o final da década de 90 e se tornou mais falada com o conceito de cultura do 

remix, definida por Lawrence Lessig. A popular comunidade online ccMixter é 

provavelmente o exemplo mais obvio de como os princípios do remix, explorados 

nas fases passadas comunicam com a colaboração online. ccMixter encoraja seus 

membros a compartilhar suas faixas e remixá-las, contando que os usuários 

respeitem as licenças de copyright que foram adotadas pelos produtores da faixa 

original. Mas os exemplos menos óbvios caem nos diversos usos de licenças 

Creative Commons que são designadas a cobrir todas as formas de propriedade 

intelectual, incluindo imagem, música e texto. Aqui o Remix está no seu devido 

lugar e nós estamos vivendo na quarta fase (NAVAS, 2012, p. 22, tradução nossa, 

grifo nosso)43. 

 

Segue abaixo um quadro traduzida da síntese de Navas (2012), explicando suas quatro 

fases do Remix. A sigla R.M no começo refere-se à reprodutibilidade mecânica, estudada por 

Benjamin (2000), que segundo Navas (2012) é também uma forma de sampleamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 No original: “The fourth stage of Remix takes place when the act of remixing becomes a concept appropriated 

for things not always considered “remixes.” Remix becomes an aesthetic to validate activities based on 

appropriation. This stage takes place during the late ‘90s, and becomes most pronounced with the concept of 

remix culture, as defined by Lawrence Lessig. The popular online community resource ccMixter is perhaps the 

most obvious example of how the principles of remixing, explored in the previous stages inform online 

collaboration. ccMixter encourages its members to share music tracks and remix them, as long as participants 

respect the copyright licenses which have been adopted by the original track producers. But the less obvious 

examples would fall in the diverse uses of Creative Commons licenses which are designed to cover all forms of 

intellectual property production, including, image, music, and text. Here, Remix is in place, and we are currently 

living through the fourth stage”. 
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Figura 4 – As quatro etapas do Remix 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 baseado em (NAVAS, 2012, p. 21, tradução nossa) 
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Reynolds (2011a) diz que no final dos anos 90 e nos anos 2000, o hip-hop alcançou o 

patamar de um dos gêneros mais lucrativos e populares da época, principalmente na sua 

vertente que misturava elementos de R&B, deixando de lado o hip-hop mais tradicional, 

centrado nos breaks de samples, principalmente devido as novas leis de direitos autorais, 

focando mais em elementos eletrônicos como baterias eletrônicos e baixos 808. Essa mudança 

irritou muitos os especialistas do hip-hop, que segundo o pesquisador, estavam nostálgicos 

pela era de ouro do hip-hop. Nesse período os fãs começaram a utilizar mais o termo rap 

underground para distanciar as produções modernas mais experimentais do hip-hop fundido 

com R&B, que tocava nas rádios. 

 

Não comentei sobre o rap underground ainda, mas ele não se impõe exatamente no 

seu consciente, não é? Como o indie lo-fi que ele se assemelha, é um setor muito 

parecido com o que aconteceu nos anos noventa, com flashes impares de genialidade 

(Cannibal Ox, Dilla, Quasimoto/Madlib, etc.) juntamente com um antiquarismo 

através do crate-digging. Mal criando uma ruptura na grande cultura pop, o rap 

undie é bastante satisfeito com seu nicho, um paraíso de ‘qualidade’ em um mundo 

mercenário. Isto tem a mesma relação com o tipo de rap Dirty-South do que alguém 

como Elvis Costello fez com o rock depois de 1984 (e quem diria, Costello 

recentemente se juntou com o The Roots para tocar algum dos seus clássicos em um 

programa de auditório nos EUA). Entretanto como a era de ouro do final dos anos 

oitenta, o final dos anos noventa/começo anos dois mil mostraram que durante os 

auges do rap, as músicas mais inovadoras chegam até o topo; não é algo que você 

deve procurar, porque ela domina (REYNOLDS, 2011a, p. 432, tradução nossa, 

grifo nosso)44. 

 

A distinção do rap underground é notada nas análises no WhoSampled e Sample 

Spotters, utilizados tanto como modo de diferenciação pelos samples ao hip-hop R&B dos 

anos 2000 como o trap de 2010 e o hip-hop misturado com dancehall e ritmos latinos, de 

artistas tais como Drake, Migos, Gucci Mane, entre outros. Nota-se também que os fãs do 

underground (termo explicado mais a frente) valorizam o papel do produtor e a maneira com 

que este apropria os samples. Madvillainy (2004) de Mf Doom (produzido por Madlib), 

Donuts (2006) de J Dilla, Fantastic Damage (2002) de El-P e Violent by Design (2000) de 

Jedi Mind Tricks são exemplos de artistas que entram nessa categoria e que também são um 

dos favoritos nas comunidades analisadas.  

                                                           
44 No original: “Haven’t talked about underground rap yet, but it doesn’t exactly impose itself on your 

consciousness, does it? Like the lo-fi indie it resembles, this sector puttered on much like it did through the 

nineties, odd flashes of genius (Cannibal Ox, Dilla, Quasimoto/Madlib, etc.) amid the crate-digging 

antiquarianism. Barely creating a ripple in the larger pop culture, undie rap is probably pretty content with its 

niche, a haven of ‘quality’ in a mercenary world. This stuff bears the same relationship to Dirty South-type rap 

that someone like Elvis Costello did to rock after 1984 (and what d’ya know, Costello recently teamed up with 

The Roots to perform some of his classics on a US chat-show). But as with the late-eighties golden age, the late-

nineties/early noughties surge showed that during rap’s heyday phases, the most innovative music rises to the 

top; it’s not something you have to seek out, because it dominates”. 
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 Esses são os elementos mais importantes para entender algumas das preferências entre 

os sample hunters. Não há pretensão de se fazer uma descrição completa do hip-hop nesse 

capítulo, devido à complexidade do gênero, ao grande número de artistas influentes e sua 

ramificação em diversos subgêneros tais como jazz rap, gangsta rap, underground rap, trap, 

boom bap entre tantos outros. Todavia, essa descrição permite apresentar sua conexão com a 

cultura do remix e os estilos preferidos dos sample hunters, como por exemplo o hip-hop da 

era de ouro e o rap underground, adorados pela inovação lírica e centralidade pelos samples 

na produção. 

Ao retornar a teoria do início do capítulo, pode ser compreendido que este privilégio 

por formas pré-existentes na música sampleada gera uma característica semelhante a um dos 

efeitos da primeira fase da reprodução técnica de Benjamin (2000). Segundo o pesquisador da 

Escola de Frankfurt, ao destruir a aura, os indícios nas obras tornam-se importantes, as fotos 

precisam de legenda para atribuir novos sentidos artísticos, e o cinema só faz sentido se o 

espectador relacionar todas as imagens sequenciais como uma única estrutura.  

Os acadêmicos do Remix Studies defendem que a música na cultura do remix também 

deixa indícios, vestígios. Kvifte (2007) considera que o sample funciona como uma citação 

musical, enquanto que Navas (2012) chama esse caráter de “impulso alegórico”. A música 

sampleada exige esse reconhecimento histórico, a identificação dos samples utilizados na 

escuta, que permite um ouvinte atento consumir a música de maneira distinta, a partir de duas 

fruições: a primeira é o ato descompromissado de escutar uma música, uma fruição natural, 

enquanto que a segunda é identificar os fragmentos, as origens dos samples, navegar no DNA 

da música caçando materiais raros e canções obscuras que poderão futuramente ser 

reaproveitadas e remixadas em novas obras. O modo de escuta se torna uma pesquisa histórica 

em que o remix é uma maneira de reinserir essa história em uma nova narrativa, com novos 

elementos, criando uma maior identificação com a realidade e tempo por aquele que a 

consome (BOURRIAUD, 2009). Também percebe essa característica presente na explicação 

de Gallagher (2018) sobre as origens dessa tradição musical:  

 

No mainstream e no discurso acadêmico, as origens dos sampleamento tem sido 

frequentemente situada dentro da cultura DJ e o desenvolvimento do hip hop na 

cena da música underground de 1970 em Nova Iorque. DJs frequentemente 

sampleam faixas de músicas obscuras na produção de seus remixes, mas geralmente 

se esforçavam para reconhecer as fontes de onde eles sampleavam (GALLAGHER, 

2018, p. 262, tradução nossa)45. 

                                                           
45 No original: “In mainstream and academic discourse, the origins of sampling have frequently been situated 

within DJ culture and the development of hip hop in the underground music scene of 1970s New York.13 DJs 
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Entretanto, apesar de vários pesquisadores como Navas (2012), Kvifte (2007) e 

Bourriaud (2009) argumentarem que a música sampleada permite o resgate histórico a formas 

esquecidas do passado através da citação e que os DJs se esforçam para que os samples 

utilizados sejam reconhecidos (GALLAGHER, 2018), há contradições sobre tais afirmações. 

Desde o início do Hip-hop, com a discotecagem em festas no Brooklyn entre 1970 e 1980, 

DJs como Kool Herc dificultavam ao máximo para os ouvintes, o reconhecimento de onde 

vinham suas músicas na pista de dança, riscando o nome dos discos no vinil para que 

ninguém copiasse seu estilo. Se quisessem escutar suas músicas, teriam que ir na sua festa 

(HIP-HOP, 2016). 

A simples cópia de seções inteiras das músicas, principalmente das mais populares, 

com pequenas alterações, como o BPM ou o tom, são consideradas práticas pobres e sem 

criatividade entre os produtores (SCHLOOS, 2007). El-P, o rapper e produtor do grupo Run 

The Jewels, por exemplo, tenta manipular os samples de forma a criar algo tão diferente de 

seu referencial para que reconhecê-lo se torne uma prática extremamente complexa: “se você 

conseguir me pegar, então eu não fiz meu trabalho. Simples assim. É a minha culpa” 

(COPYRIGHT, 2009, não paginado, tradução nossa)46.  

Há, desse modo, um segundo tipo de sampleamento que é o transformador, comum 

entre os novos produtores, que modifica a estrutura dos samples de tal maneira que o produtor 

remove a “alma” da faixa apropriada, ou seja, remove seu caráter alegórico (NAVAS, 2012). 

Cria-se nesse caso um remix mais semelhante à estética descrita por Manovich (2002) com o 

seu conceito de computação cultural.  

Manovich (2002) compara a estética da montagem, como por exemplo a colagem, da 

avant-garde, na fase da reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 2000), com a arte digital. 

Defende que apesar de ambas trabalharem com a apropriação, a computação cultural com o 

remix busca mesclar elementos desconexos de forma que fique indistinguível a origem de 

cada fragmento, como por exemplo um filme moderno que confunde o espectador sobre o que 

é CGI e o que são elementos naturais do cenário capturados por uma câmera analógica. Essa 

diferença entre a computação cultural e a avant-garde é parecida com os debates sobre o 

                                                                                                                                                                                     

 

often sampled from obscure music tracks in the production of their remixes, but generally endeavored to 

acknowledge the sources from which they sampled”. 
46 No original: “If you can catch me, then I didn’t do my fault. Straight up. It’s my fault”. 
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sampleamento alegórico (mais tradicional) e o sampleamento transformador (mais moderno), 

reflexos da computação cultural, do remix e da era do software. 

 

Na computação cultural, montagem não é mais a estética dominante, como era no 

século vinte, da avant-garde de 1920 até o pós-modernismo de 1980. Composição 

digital, em que diferentes espaços são combinados perfeitamente em um espaço 

virtual é um bom exemplo da estética alternativa da continuidade; entretanto, 

composição no sentido geral pode ser entendido como uma contrapartida da estética 

da montagem. Montagem busca criar dissonância visual, estilística, semântica e 

emocional entre diferentes elementos. Contrariamente, esta composição busca 

misturar esses elementos em um único todo, uma única Gestalt. Como já evoquei o 

DJ como alguém que exemplifica a ‘criação por seleção’, eu vou usar essa figura 

mais uma vez como um exemplo de como a estética anti-montagem da continuidade 

atravessa a cultura e não está limitada a criação de imagens paradas, em movimento 

e espaços feitas no computador. A arte do DJ é medida por sua habilidade de 

perfeitamente ir de uma faixa a outra. Um bom DJ é, portanto, um compositor anti-

montagem por excelência. Ele é capaz de criar uma transição temporal perfeita 

através de várias camadas musicais; e ele consegue fazer isso em tempo real, de 

frente a uma plateia dançante (MANOVICH, 2002, p. 144, tradução nossa)47.  

 

Nas novas mídias, os usuários preferem criar através da seleção com os enormes 

bancos de dados digitais, seja texto, música, imagem, vídeo, entre tantos outros formatos. 

Programas como Photoshop, Illustrator, Ableton e Sony Vegas são o novo espaço de criação, 

permitindo criações através de algoritmos e conteúdos já pré-produzidos, armazenados nas 

bibliotecas dos softwares (exemplo: filtros de tratamento de imagem, correção de foco em 

vídeos). O remix é a hibridização da lógica cultural anterior com a lógica da computação, 

como por exemplo a avant-garde de 1910-1920 com a seletividade das novas mídias 

(MANOVICH, 2005).  

 

A avant-garde de mídias antigas da década de 1920 surgiu como novas formas, 

novas maneiras de representar a realidade e novas maneiras de ver o mundo. A 

avant-garde de mídias novas trata de novas maneiras de avaliar e manipular a 

informação. Suas técnicas são a hipermídia, os bancos de dados, as ferramentas de 

busca, a filtragem de dados, o processamento de imagens, a visualização e a 

simulação. A nova vanguarda não se preocupa mais em ver ou representar o mundo 

de novas maneiras, mas em estabelecer o acesso a mídias anteriormente acumuladas 

e usá-las de novas maneiras. Nesse aspecto, a nova mídia é pós-mídia ou metamídia, 

                                                           
47 No original: “In computer culture, montage is no longer dominant aesthetics, as it was throughout the 

twentieth century, from the avant-garde of the 1920s up until postmodernism of the 1980s. Digital compositing 

in which different spaces are combined into a single seamless virtual space is a good example of the alternative 

aesthetics of continuity; however, compositing in general can be understood as a counterpart of montage 

aesthetics. Montage aims to create visual, stylistic, semantic, and emotional dissonance between different 

elements. In contrast, compositing aims to blend them into a seamless whole, a single gestalt. Since I already 

evoked DJ as somebody who exemplifies “authoring by selection,” I will use this figure once again as an 

example of how anti-montage aesthetics of continuity cuts across culture and is not limited to the creation of 

computer still and moving images and spaces. DJ’s art is measured by his ability to seamlessly go from one track 

to another. A great DJ is thus a compositor and anti-montage artist par excellence. He is able to create a perfect 

temporal transition from very different musical layers; and he can do this in real time, in front of the dancing 

crowd”. 
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já que usa antigas mídias como seu material primário (MANOVICH, 2005, p. 46, 

grifo do autor). 

 

A lógica pós-modernista que influenciou a estética dos anos 80 com montagens, 

fotomontagens e colagens, criou um visual que valorizava o contraste e a dissonância entre os 

elementos e se mantém como referências distintas e bem definidas. Exemplos disso são as 

obras dadaístas e a pop-art. Entretanto, na “computação cultural” dos anos 90, a composição 

ganhou uma nova estética baseada na continuidade e na suavidade (MANOVICH, 2005). A 

composição digital permite a manipulação de elementos de uma maneira em que fica muito 

difícil perceber cada elemento de forma separada, tudo é muito diluído graças às facilidades 

do mundo virtual. Distinguir sample e gravação, filmagem de atores e fundo digital, foto de 

um ambiente e edição 3D, tornou-se uma prática complexa no mundo digital que exige um 

novo olhar treinado para as novas mídias e os samples hunters são exemplos desse espectador 

especialista, atento e capaz de decifrar esse modo de composição.  

Logo, a música com samples vive esse dilema entre a estética pós-modernista e a 

computação cultural. Os primeiros tipos de remix buscavam seu valor através do índice e da 

alegoria. Enquanto há músicas com samples que revelam ser composições feita de recortes, há 

aquelas manipuladas de maneiras complexas que tornam o sample quase indecifrável.  Além 

disso, esse fenômeno é similar às distinções entre a “imitação criativa” e a “imitação servil” 

de Burke (2003) explicados anteriormente.  

A seguir apresenta-se um conjunto de expressões ligadas ao sampleamento, 

observadas, principalmente, na coletada feita nas comunidades WhoSampled e Sample 

Spotters, como chopping, crate-digging, entre outras, essenciais para compreender os sampler 

hunters.  

 

2.4.2 Termos básicos para entender o sample hunting  

 

O interesse por usar samples desconhecidos, mencionado acima, é o que despertou 

esse interesse pelo arquivamento e coleção de discos raros, desconhecidos e antigos no hip-

hop e na música sampleada. Assim como na época de Kool Herc, em que os melhores DJs 

eram aqueles que detinham os melhores discos, os produtores da música sampleada também 

buscam encontrar samples diferentes para se destacarem.  

Essa necessidade de possuir discos desconhecidos do passado é o que deu origem à 

cultura do crate-digging, muito ligada a gêneros como o hip-hop. O termo é uma gíria para a 

busca por raridades musicais, geralmente em discos de vinil para “samplear" (SCHLOSS, 
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2014). Traduzida literalmente, a expressão “escavação de caixas” vem de produtores e 

beatmakers48 procurando vigorosamente em caixas repletas de discos velhos em lojas e sebos, 

principalmente nas sessões mais baratas e menos populares, faixas com potencial para serem 

remixadas. J Dilla e Madlib são exemplos de grandes produtores de hip-hop famosos pela 

obsessão no crate-digging, passando horas mergulhados nas caixas de discos atrás de novos 

sons para samplear, inclusive utilizaram vários samples de álbuns de Bossa Nova em vários 

projetos, comprados em suas viagens para Brasil49. 

Esse esforço para trabalhar com samples de álbuns underground, recortando e 

recombinando seus elementos de maneira criativa, dificulta o reconhecimento da citação pelo 

ouvinte. Ao contrário de um sample mais simples e facilmente reconhecível, como a clássica 

Rapper’s Delight do grupo Sugarhill Gang, a qual sampleou a linha inteira do baixo e a 

bateria de Good Times da banda Chic50. Nota-se, entretanto, que ao mesmo tempo em que um 

sampleamento complexo cria barreiras, ele também estimula fãs mais aplicados e curiosos a 

investigarem a fundo as músicas, destrinchando as canções em fragmentos em busca de suas 

origens numa espécie de jogo. Quanto mais difícil, maior a recompensa.  

Na dissertação de mestrado Significâncias da Música Sampleada de Cássio de Borba 

Lucas (2017), o pesquisador chama este fenômeno de sample hunting, termo utilizado pelos 

fãs do grupo australiano de música eletrônica The Avalanches para as postagens. Convidavam 

os membros do grupo r/theavalanches do Reddit a uma investigação coletiva, nas faixas da 

banda, a fim de encontrar a origem dos samples. 

Nessa, o pesquisador analisa cinco músicas: quatro do grupo The Avalanches: Extra 

Kings (do álbum Since I Left You, de 2000), Colours, Sunshine, Subways (do álbum 

Wildflower, de 2016) e uma de Caetano Veloso chamada Rap Popcreto (do álbum Tropicália 

2, de 1993). Parte da pesquisa foca na investigação coletiva dos samples em comunidades 

virtuais de fãs do grupo The Avalanches. O sample hunting, segundo Lucas (2017), é um: 

  

Espelhamento do crate digging. Se os Avalanches vasculhavam lojas, sebos, etc. em 

busca de sons para samplearem em suas músicas, os fãs, comentaristas e internautas 

sample hunters se debruçam sobre a questão das origens dos samples utilizados no 

                                                           
48 Beatmaker é um termo bastante utilizado no hip-hop. Assemelha-se ao papel do produtor, entretanto, enquanto 

o produtor geralmente coordena todo o projeto e tem um papel mais complexo, um beatmaker é aquele 

especializado em fazer a parte instrumental da faixa como as sessões rítmicas e a edição dos samples que 

compõem a base de um projeto que pode ser vendido, por exemplo, a um rapper que queira colocar sua voz por 

cima do beat.  
49 Zona Suburbana. Saudade Comes ‘Runnin’: O Lado Brasileiro de J Dilla. 30 mar. 2017. Disponível em: 

http://www.zonasuburbana.com.br/saudade-comes-runnin-o-lado-brasileiro-de-j-dilla/. Acesso em: 22 mar. 

2018. 
50 Rapper’s Delight. WhoSampled. Disponível em: https://www.whosampled.com/sample/100/Sugarhill-Gang-

Rapper%27s-Delight-Chic-Good-Times/. Acesso em: 22 mar. 2018.  
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álbum, muitas vezes apontando para elas por links que dão em vídeos e músicas em 

portais como o YouTube (LUCAS, 2017, p. 57, grifo do autor). 

 

O sampleamento é visto, portanto, como o processo inverso do crate digging. 

Enquanto o produtor cria uma “colagem” com os fragmentos selecionados de outras fontes, os 

fãs desfragmentam seu trabalho em busca das matérias primas. Opta-se neste trabalho por 

utilizar esse termo ao se referir à prática investigativa dos fãs da música sampleada. 

O desvendar da origem dos samples, entretanto, não é um fenômeno somente digital. 

De acordo com Schloss (2014), a atividade de identificar os breaks (batidas) usados por faixas 

famosas começou no hip-hop com o lançamento de vinis de compilações, em que ouvintes 

expunham as informações, antes sigilosas dos produtores, revelando os LPs que os artistas 

utilizaram, separando os samples, para que os fãs pudessem criar suas próprias músicas. 

Tal atividade levou alguns artistas a terem problemas com as leis de copyright 

(direitos autorais), já que revelavam os fragmentos sampleados pelos produtores, muitas vezes 

usados sem consentimento dos artistas originais. Esse fenômeno, no início, acabou sendo 

visto como algo negativo pelos produtores. DJ Premier, por exemplo, se refere ao indivíduo 

que expõe a origem dos breaks como snitch (dedo-duro). Utilizar os samples expostos nestas 

compilações também era visto como empobrecedoras da cultura do hip-hop, diminuindo a 

importância do crate digging na composição e a apropriação criativa (SCHLOSS, 2014).  

Entretanto, com a rede, o sample hunting foi potencializado. Em comunidades como 

Reddit, YouTube e o WhoSampled, usuários compartilham os seus achados, criando um 

gigante acervo de samples na rede, tornando um desafio aos produtores, antes detentores das 

informações, esconderem seus samples. O músico brasileiro Arthur Verocai, por exemplo, 

comenta em entrevista à revista Noisey que acessa o WhoSampled para descobrir os artistas 

que o samplearam para assim acionar seus advogados atrás dos direitos autorais (ARAÚJO, 

2015). 9th Wonder, Ludacris e SchoolBoy Q são alguns exemplos de artistas que utilizaram 

trechos de músicas de Verocai. 

O sample snitching é a versão pejorativa usada por aqueles contrários aos sample 

hunters, os descobridores e compartilhadores de samples nas redes sociais ou com os amigos, 

podendo prejudicar os produtores que não licenciaram os samples com as gravadoras 

detentoras dos direitos (prática chamada de “limpar o sample”, ou em inglês, clear the 

sample). Nas comunidades WhoSampled e Sample Spotters, discussões sobre essa prática 

foram observadas com frequência.  

Apesar da tensão entre alguns produtores com aqueles que identificam seus samples, 

Cassio de Borba Lucas (2017) argumenta que há casos em que o sample hunting é bem-vindo 
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pelos compositores como uma forma de atrair atenção dos fãs e gerar maior repercussão. O 

autor exemplifica com uma entrevista do The Avalanches em que o grupo afirma não ter 

utilizado nenhum sample na música Colours, uma provocação, já que são famosos por 

comporem desta maneira. A mentira acabou estimulando milhares de fãs a investigarem a 

fundo se a canção possuía ou não fragmentos pré-existentes nela, gerando uma espécie de 

publicidade orgânica (LUCAS, 2017).  

Pode-se fazer um paralelo das características dos fãs da música sampleada, praticantes 

do sample hunting, com as características dos fãs das narrativas complexas das séries de 

televisão em trabalhos como o de Jason Mittell (2012) e Steven Johnson (2005). Tecnologias 

como o VHS, DVD e a Internet permitiram que as narrativas na televisão se tornassem mais 

intrincadas, cheias de informações nas entrelinhas e demandavam várias leituras pelo 

espectador. Os fãs logo passaram a se reunir em comunidades atrás de “informações, 

interpretações e discussões de narrativas complexas que convidam à participação e ao 

engajamento” (MITTELL, 2012, p. 35). 

Steven Johnson (2005) argumenta que as narrativas complexas apresentam uma 

recompensa cognitiva maior para aqueles fãs que conseguem capturar todas as referências 

inseridas na diegese (seja referências sobre episódios anteriores ou elementos externos a 

narrativa), destrinchando as cenas em seus mínimos detalhes. Assim como na música 

sampleada, ocorre duas fruições (NAVAS, 2012). Ao assistir séries de televisão complexas o 

espectador passa por semelhante experiência. Este pode assistir o programa e se divertir sem 

compreender as referências, entretanto, aquele mais atento obtém um prazer maior ao 

identificar esses elementos, possuindo uma recompensa dupla (JOHNSON, 2005). 

O sample hunting, portanto, busca nas “entrelinhas” da canção um conhecimento e 

uma recompensa maior no modo de escuta, descobrindo canções obscuras e podendo 

futuramente manipulá-las. “Para além do ouvir, surge um germinar, um desvelar, um 

desenrolar, um recriar e um instituir como práticas que só se apresentam na expansão da 

análise intratextual da música por um campo intertextual e intersemiótico de materiais” 

(LUCAS, 2017, p. 6). Essa capacidade de desvelar só é possível através da educação 

cognitiva (SÁ, 2006) desses fãs da música sampleada. Desenvolvem esse modo de escuta 

característico das composições baseadas na reciclagem de formas. 

 

Um beat de hip-hop consiste em um número de performances coletivas em tempo 

real (gravação original), que são sampleadas digitalmente e arranjadas em uma 

estrutura cíclica (o beat) por um único autor (o produtor). Para apreciar a música, o 

ouvinte deve escutar tanto as interações originais e como eles foram organizadas em 

novas relações entre si.  Hip-hop baseado em samples, portanto, é simultaneamente 
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vivo e não-vivo. A visão é ao mesmo tempo comunal (que o original ensina) e o 

individual (do produtor de hip-hop). E a estrutura formal pode refletir tanto o 

desenvolvimento linear (na composição original) e a estrutura cíclica (na utilização 

do hip-hop) (SCHLOSS, 2014, p. 159, tradução nossa, grifo nosso)51.  

 

 Nas comunidades virtuais dos sample hunters, foi observado outros termos utilizados 

por fãs para se referirem às práticas específicas sobre a produção de música sampleada: 

flipping, chopping e looping. “’Flipping’ se refere a alterar um material de qualquer maneira 

criativamente e substancialmente” (SCHLOSS, 2014, p. 106, tradução nossa, grifo nosso)52. É 

usado geralmente como elogio pela maneira com que um produtor transformou um sample, o 

“virou” completamente. Chopping é o ato de “alterar uma frase sampleada a dividindo em 

pequenos segmentos e os reconfigurando em uma ordem diferente” (SCHLOSS, 2014, p. 106, 

tradução nossa)53. Por último, o looping é o ato de “samplear uma frase longa (um ou mais 

compassos) e o repetir com pouca ou nenhuma alteração” (SCHLOSS, 2014, p. 106, tradução 

nossa)54.  Segue abaixo um quadro sintetizando os termos mais importantes: 

 

Quadro 5 - Síntese dos termos básicos 

                                                     (continua) 

Termo Definição 

Sample Fragmento de um clipe sonoro, um recorte/cópia de um som pré-

existente; Amostra.  

Sampling Remete-se a utilização de uma gravação pré-existente em uma nova 

composição. Geralmente possui um caráter de citação. Dependendo da 

visão do pesquisador, pode-se remeter somente ao áudio, a qualquer 

material pré-existente ou ainda a qualquer forma de gravação.  

Sampler O sampler, ou sampleador, é uma ferramenta que utiliza sons pré-

existentes para imitar outros instrumentos. Pode ser tanto hardware 

como software. Exemplos: teclados midi, softwares e sequenciadores 

de percussão. 

Crate-digging Busca por raridades musicais em lojas de sebo, geralmente em discos 

de vinil para “samplear". 

                                                           
51 No original: “A hip-hop beat consists of a number of real-time collective performances (original recording), 

which are digitally sampled and arranged into a cyclic structure (the beat) by a single author (the producer). In 

order to appreciate the music, a listener must hear both the original interactions and how they have been 

organized into new relationships with each other. Sample-based hip-hop music, therefore, is simultaneously live 

and not-live. The vision is both communal (that of the original ensembles) and individual (that of the hip-hop 

producer). And the formal structure may reflect both linear development (in the original composition) and cyclic 

structure (in its hip-hop utilization)”. 
52 No original: “‘Flipping’ refers to creatively and substantially altering material in any way”. 
53 No original: “‘Chopping’, as the name suggests, refers to altering a sampled phrase by dividing it into smaller 

segments and reconfiguring them in a different order”. 
54 No original: “’Looping,’ by contrast, refers to sampling a longer phrase (one or more measures) and repeating 

it with little or no alteration”. 
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                                             (conclusão) 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 a partir de Kvifte (2007), Navas (2012), Lucas (2017), Gallagher (2018) e 

Schloss (2014) 

 

Após contextualizada a música sampleada na era do remix, o próximo capítulo 

apresenta a subcultura digital dos fãs da música sampleada do site WhoSampled e Sample 

Spotters. Indivíduos que praticam o sample hunting, ampliando a inteligência coletiva da 

comunidade, através da indexação de novas informações em seu banco de dados. Entretanto, 

antes de abordá-la, será exposta a história do conceito de subcultura, dos estudos da Escola de 

Birmingham ao ambiente digital com os estudos de fã e consumo, para enfim explorar as 

características distintas desse grupo. 

Sample Hunting Processo inverso do crate digging. Busca dos 

fãs pela origem dos samples utilizados na 

música sampleada.  

Sample Snitching Termo pejorativo sobre o compartilhamento 

dos fãs, tanto pessoalmente como em redes 

sociais, das descobertas após o sample 

hunting. 

Flipping Ato de transformar criativamente um sample.  

Chopping Ato de cortar um compasso em pequenos 

samples, alterando a ordem de seus 

elementos.  

Looping Ato de utilizar um compasso inteiro como 

sample, sem grandes modificações ou 

nenhuma. 



69 

 

3 ESTUDOS SOBRE SUBCULTURA, FÃS E OS SAMPLE-HUNTERS 

 

Para entender as particularidades da subcultura digital analisada neste trabalho, 

entende-se como necessário conceituar o termo subcultura antes e traçar uma breve linha 

temporal sobre sua utilização nos estudos da sociologia e da comunicação. Primeiramente, 

falará sobre seu surgimento na Escola de Chicago na década de 1940, e principalmente, sua 

popularização na década de 1970, com os estudos culturais de Birmingham, na Inglaterra 

(THORNTON, 1997). O sentido clássico de Birmingham será abordado principalmente 

através das ideias do pesquisador Dick Hebdige (1979) que estudou os punks ingleses. 

Em seguida serão apresentadas as críticas a esse conceito, feitas por pesquisadores 

como Stanley Cohen (1997) e Gary Clarke (1997), questionadores ligação do termo à 

resistência. Estratégia na qual, segundo eles, foi responsável por ignorar as subculturas mais 

conservadoras e as relações das subculturas com o consumo.  

Depois, outra mudança será mostrada, feita por pesquisadores como Jenkins (1997) e 

Ang (2010) que misturam os estudos de subcultura com os de mídia e fã, compreendem o fã 

como um comportamento desviante também, analisam consumidores, por exemplo, de 

programas de televisão como Star Trek e Dallas e suas práticas participativas. Essa linha 

adota posteriormente, com a popularização da Internet, a análise das práticas em comunidades 

virtuais e chega aos estudos das subculturas digitais, como os cyberpunks (AMARAL, 

2007b). Também será tratado o conceito de cena (STRAW, 2006) e suas particularidades, 

principalmente sua relação com a música de circulação restrita, a underground (CONTER, 

2016). 

Finaliza-se com a descrição da subcultura digital dos sample hunters, com descrições 

das duas comunidades virtuais analisadas, o WhoSampled e o Sample Spotters, com um 

histórico de ambas, suas principais atividades, e particularidades e práticas realizadas pelos 

fãs da música sampleada em cada comunidade. Abordam modos de consumo, relação com a 

cultura do remix, gêneros musicais, entre outras características, com o intuito de familiarizar o 

leitor com as comunidades, para o capítulo de coleta e análise de dados.  

 

3.1 Resistência e desvio: o conceito clássico da Escola de Birmingham 

 

O termo subcultura foi criado no departamento de sociologia da Escola de Chicago, 

aproximadamente na década de 1940, em estudos de casos de pesquisadores norte-

americanos, com suas famosas observações participantes de pequenos grupos sociais com 
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comportamentos “desviantes”, como por exemplo, músicos de jazz, imigrantes, entre outros 

(THORNTON, 1997).  

Todavia, o sentido clássico do termo surgiu na Inglaterra, no CCCS – Centre for 

Contemporary Cultural Studies da Escola de Birmingham, com pesquisadores ligados aos 

estudos culturais como Dick Hebdige (1997), no final da década de 1970. O pesquisador 

citado é conhecido por seu estudo sobre o movimento punk inglês. Em Subcultures: the 

meaning of style, ele faz uma analogia interessante sobre o conceito do termo: “subculturas 

representam ‘ruído’ (em oposição ao som)” (HEBDIGE, 1997, p. 130, tradução nossa)55. 

Segundo José Miguel Wisnik (1987) no livro O som e o sentido, a onda sonora é 

composta por dois elementos, as “frequências regulares, constantes, estáveis, como aquelas 

que produzem o som afinado, com altura definida, e frequências irregulares, inconstantes, 

instáveis, como aquelas que produzem barulhos, manchas, rabiscos sonoros, ruídos” 

(WISNIK, 1987, p. 26). Adotando esse sentido, pode-se compreender o som na analogia de 

Hebdige (1997) como representação da cultura dominante, com seus padrões regulares e 

ordenados, enquanto o ruído (as subculturas) representa aquilo que destoa do padrão, o desvio 

e a desordem. Ambos elementos (o som e o ruído) pertencem à natureza e estão sempre em 

diálogo, se opondo e se combinando (WISNIK, 1987), assim como a relação entre as 

subculturas e as culturas dominantes pertencentes a uma única sociedade, existindo em uma 

relação de oposição e mistura constante.   

Essa mistura ocorre, usando os termos utilizados pela CCCS, através da apropriação e 

da bricolagem. Um dos exemplos de Hebdige (1979) sobre tal fenômeno nas subculturas é o 

uso da suástica nazista pelos punks. Popularizado por David Bowie e Lou Reed na fase de 

Berlim, a suástica era aplicada devido ao interesse dos punks pelo decadente e maligno, 

usando-a tanto para chocar, como causar ódio de outros grupos. Apesar da história do punk 

estar ligada a movimentos antifascistas, contrários ao ressurgimento das ideias racistas em 

meados da década de 1970, na Inglaterra, e adversos a partidos de extrema direita, 

apropriaram-se do símbolo e o ressignificou em um novo contexto, - deixando-o 

propositalmente vazio de sentido, inspirado na filosofia niilista.  

Além disso, Hebdige (1979) classifica o modo de se vestir dos punks ingleses como 

uma bricolagem subversiva, pois combina, em uma improvisação artística, elementos 

desconexos e destoantes, como por exemplo, jaquetas de couro com furos, spikes, alfinetes, 

piercing e bottons. Compara a prática à fotomontagem e ready-made de artistas pertencentes a 

movimentos artísticos avant garde, como o Dadaísmo e o Surrealismo. O bricoleur (aquele 
                                                           
55 No original: “subcultures represent ‘noise’ (as opposed to sound)”.  
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que faz a bricolagem) trabalha recombinando formas originalmente incompatíveis, em busca 

de novos significados.  

 

Punk exemplifica claramente os usos subculturais destes modos anárquicos. Este 

também tentou através da ‘perturbação e deformação’ despedaçar e reorganizar o 

sentido. Ele também buscou a ‘junção explosiva’...como os ready-mades de 

Duchamp – manufaturaram objetos que se qualificam como arte porque ele escolheu 

chamá-los de tal forma, os itens mais insignificantes e inapropriados - um alfinete, 

um prendedor de plástico, um componente de uma televisão, uma lâmina, um 

tampão – podem ser inseridos dentro do domínio da moda/anti-moda punk 

(HEBDIGE, 1997, p. 136, tradução nossa)56.  

 

Bricolagem (bricolagem) é um termo muito utilizado nos estudos culturais no CCCS 

de Birmingham, importante de ser conceituado no trabalho. Visto que. porque além de 

aparecer na história dos estudos de subcultura, é bastante citado também pelos pesquisadores 

do Remix Studies, devido as suas semelhanças com o termo e por preceder os estudos sobre a 

cultura do remix. 

Apresentado no livro O pensamento selvagem do estruturalista francês Claude Lévy-

Strauss (2008), bricolagem vem da palavra bricoleur. Um indivíduo “faz-tudo”, que 

improvisa com o que tem a sua volta e cria ferramentas que resolverão suas necessidades. 

Segundo o autor, o verbo bricoler referia-se anteriormente a um movimento incidental, como 

o de um cão-de-caça que corre sem propósito, para longe de sua presa. Com o passar do 

tempo, começou a se utilizar o bricoleur para “aquele que trabalha com suas mãos, utilizando 

meios indiretos se comparados com os do artista” (LÉVY-STRAUSS, 2008, p. 32).  

Ainda segundo Lévy-Strauss (2008), o bricoleur é diferente do engenheiro, pois ao 

executar uma tarefa, ele não define e seleciona as matérias-primas com antecedência, 

desenvolvidas cuidadosamente para o projeto específico, antes de executá-lo. O bricoleur tem 

que improvisar a partir de um conjunto de recursos ilimitados, disponíveis ao seu redor, com 

ferramentas que nem sempre têm relação direta com o que ele decide-as usar. Não cria a partir 

de um plano pré-concebido, ao contrário do engenheiro.  

A bricolagem, portanto, é limitada àquilo que se tem próximo do bricoleur, o qual o 

objetivo é resolver um problema recombinando formas pré-existentes desconexas, exigindo 

uma visão crítica, criativa e reflexiva. 

                                                           
56 No original: “Punk exemplifies most clearly the subcultural uses of these anarchic modes. It too attempted 

through ‘perturbation and deformation’ to disrupt and reorganize meaning. It, too, sought the ‘explosive 

junction’…Like Duchamp’s ‘ready mades’ - manufactured objects which qualified as art because he chose to 

call them such, the most unremarkable and inappropriate items – a pin, a plastic clothes peg, a television 

component, a razor blade, a tampon – could be brought within the province of punk (un) fashion”.  
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A ideia de recombinação de formas desconexas para criação de algo novo é 

semelhante ao remix, entretanto, argumenta Annette N. Markham (2018), a diferença é que a 

bricolagem foca no produto final, no resultado obtido pelo bricoleur, enquanto no remix 

valoriza-se mais a obra como inacabada. O remix foca no processo, a bricolagem foca no 

resultado final. O objeto do remix está em constante movimento, sempre mudando, seu 

propósito não é resolver um problema, mas provocar e questionar a cada novo sentido 

(MARKHAM, 2018).  

A bricolagem, retornando aos estudos de subcultura de Hebidge (1979), era 

compreendida pelos punks através de outro termo. O DIY (Do It Yourself), traduzido como 

“faça-você-mesmo”. Significava um estilo de vida que representava resistência às produções 

comerciais de grandes empresas e a busca pelo controle produtivo dos bens. Os punks 

procuravam consumir aquilo que criavam, produzindo, por exemplo, zines, roupas e músicas 

seguindo essa estética da justaposição de elementos previamente desconexos (KANAI, 2018). 

A analogia de Hebdige (1997) sobre o conceito de subcultura como ruído, além de 

representar no sentido figurado o comportamento desviante dos punks, funciona como 

representação do principal elemento sonoro do movimento, que explorava o ruído, o barulho e 

a ressonância.  

A análise dos punks ingleses de Hebdige (1997) exemplifica a visão dos CCCS, com 

pesquisadores interessados no ruído e na dissonância das subculturas em oposição ao som 

regular e padronizado da cultura dominante. O termo, portanto, era utilizado principalmente 

pela característica de alteridade de um determinado grupo, pela diferenciação deste para o 

restante da sociedade, por suas características desviantes, um comportamento de resistência ao 

status quo (AMARAL, 2005).  

Nota-se que subcultura tem várias definições, consequência natural à mudança do 

tempo e à criação de novas tecnologias que exigiram reformulações constantes. Portanto, 

antes de passar para o próximo subcapítulo e trabalhar as primeiras críticas ao conceito 

clássico de Birmingham, é necessário fechar este com uma versão mais ampla do conceito de 

subcultura, feito principalmente por Thornton (1997). 

De maneira geral, pode-se compreender as subculturas como “grupos de pessoas que 

têm algo em comum com outras” (THORNTON, 1997, p. 1, tradução nossa)57. Devido à 

abrangência dessa descrição, que pode muito bem encaixar-se como uma referência a outros 

termos como “sociedade”, “comunidade” e “público”, ela propõe após esta primeira 

definição, achar características capazes de distinguir o termo subcultura de outros ainda mais 
                                                           
57 No original: "subcultures are groups of people that have something in common with each other”.  
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amplos, tornando o uso da palavra necessário e único para descrição de determinados 

fenômenos.  

Segundo Thornton (1997), o termo mais próximo de subcultura é “comunidade”. A 

distinção dos dois ocorre nos usos comuns de ambos os termos. “Comunidade” tende a se 

referir a estruturas mais permanentes, como a família, e a relações geograficamente mais 

próximas, como vizinhanças. Já o termo subcultura é geralmente usado quando busca-se 

compreender indivíduos separados de seus grupos familiares em fenômenos passageiros, 

muitas vezes representados por jovens em uma relação de oposição às práticas familiares e 

tradicionais, assim como os punks investigados no trabalho de Dick Hebdige (1997). 

Entretanto, cabe um adendo de que o termo “comunidade virtual” também possui um sentido 

desconexo das relações de família e região, tendo uma relação diferente com a subcultura. 

Em relação ao termo “público”, a subcultura diferencia-se no sentido de que enquanto 

o primeiro normalmente é utilizado para retratar “indivíduos racionais, cidadãos responsáveis 

que são capazes de formarem suas próprias opiniões e se expressarem através de canais 

democráticos oficiais” (THORNTON, 1997, p. 2, tradução nossa)58, o segundo é muitas vezes 

compreendido como “privado de direitos, descontente e não oficial” (THORNTON, 1997, p. 

2, tradução nossa)59, traços observáveis, por exemplo, em grupos analisados nos trabalhos de 

Robert Ezra Park em 1940 tais como os imigrantes e os negros nos Estados Unidos, todavia, o 

pesquisador usava o termo “nível subsocial” ao invés de subcultura (MATTELART; 

MATTELART, 2014).  

Sobre o termo “massa”, palavra de certa maneira oposta ao “público”, a subcultura se 

particulariza porque “retrata pessoas comuns não somente como altamente diferenciadas, mas 

como ativas e criativas” (THORNTON, 1997, p. 3, tradução nossa)60, ao contrário da visão 

homogênea e passiva vinculada à primeira palavra. A ideia de subcultura como grupo de 

indivíduos participativos e criativos é potencializada nos estudos de fãs no ambiente digital e 

na cultura do remix, característica que será abordada com mais profundidade ao longo do 

texto. 

 Por último, compara-se o significado de subcultura com “sociedade”. Este é entendido, 

assim como “cultura”, como fenômenos maiores, que englobam várias subculturas. Sociedade 

trata-se de um fenômeno macro, tão vasto que é possível estudar apenas fragmentos 

                                                           
58 No original: “rational individual, responsible citizens who are able to form their own opinion and express it 

through officially recognized democratic channels”. 
59 No original: “disenfranchised, disaffected and unofficial”. 
60 No original: “studies of subcultures, however, picture common people not only as highly differentiated, but as 

active and creative”.  
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representativos do todo, enquanto que aquele é mais “tangível”, de caráter micro, em que 

pesquisas no campo geralmente tem uma abordagem qualitativa e não buscam elaborar 

grandes generalizações (THORNTON, 1997).  

Estuda-se nas pesquisas de subculturas, portanto, “um mundo dentro de mundo” 

(GORDON, 1997, p. 41, tradução nossa)61, fragmentos menores da sociedade e da cultura que 

chamam a atenção devido às suas características destoantes ao cenário maior. Sarah Thornton 

(1997) na citação abaixo descreve a particularidade que distingue subcultura de “cultura” e 

“sociedade”: 

 

Cultura e sociedade são ambos ‘modos de vida’. O atributo definitivo de 

‘subculturas’, portanto, reside na forma como o acento é colocado na distinção entre 

uma cultura/grupo social particular e a cultura/sociedade maior. A ênfase é na 

variância entre uma coletividade mais ampla que é invariavelmente, mas não sem 

problemas, posicionada como normal, mediano e dominante. Subculturas, em outras 

palavras, estão condenadas a (e/ou se aproveitam) de uma consciência de 

‘alteridade’ ou diferença (THORNTON, 1997, p. 5, tradução nossa)62. 

  

Portanto, apesar de múltiplos conceitos e transformações, os estudos das subculturas 

tendem a focar no ruído em meio ao som orquestrado e uníssono, na relação de alteridade, 

naquilo que destoa do panorama geral. O prefixo “sub” expõe essa característica de “uma 

categoria mais baixa ou secundária em relação à entidade que ela modifica” (THORNTON, 

1997, p. 4, tradução nossa)63, fenômeno presente em uma camada inferior, porém dentro da 

“sociedade” e da “cultura” (THORNTON, 1997). Porém, apesar desse entendimento comum, 

o prefixo “sub” não possui um sentido de inferioridade ao que o engloba, seu uso remete 

simplesmente ao ato de extrair uma parte da sociedade conhecida “por possuir estilos, 

ideologias, valores homogêneos. Selecionam-se esses traços culturais, vistos como idênticos 

para cada estrato, e se privilegiam em relação a uma série de outros traços que os tornariam 

diferentes” (CANEVACCI, 2005, p. 17). 

 

3.2 Mídia e consumo: críticas ao conceito clássico 

 

                                                           
61 No original: “a world within a world”. 
62 No original: “Culture and society are both ‘ways of life’. The defining attribute of ‘subcultures’, then, lies with 

the way the accent is put on the distinction between a particular cultural/social group and the larger 

culture/society. The emphasis is on variance from a larger collectivity who are invariably, but not 

unproblematically, positioned as normal, average and dominant. Subcultures, in other word, are condemned to 

and/or enjoy a consciousness of ‘otherness’ or difference”. 
63 No original: “ascribes a lower or secondary rank to the entity it modifies”. 
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Após os trabalhos clássicos do CCCS de Birmingham entre 1970 e 1980, surgiram 

pesquisadores críticos às abordagens e classificações sobre as subculturas dessa escola. 

Diziam que no CCCS os estudos de subcultura “tendiam a banir mídia e comércio de suas 

definições de cultura autêntica” (THORNTON, 1995, p. 23, tradução nossa)64.Diziam que 

estes pesquisadores costumavam colocar a mídia em relação de oposição às subculturas 

(THORNTON, 1995). 

Sarah Thornton (1995) exemplifica a ideia da época de que a mídia e o comercio 

apropriam-se das subculturas emergentes com o estudo de Hebidge (1997) (citado acima). 

Segundo ele, a moda punk se apropria de elementos desconexos e cria inovações que buscam 

desafiar e contestar a estética e os costumes da cultura dominante. Entretanto, com o passar do 

tempo, as grandes indústrias e a mídia apropriam desta subcultura tornando-a um produto 

comercial, subvertendo-a em algo mais “agradável” e “acessível”, como bolsas pretas de 

couro com spikes expostas em um desfile de moda (HEBDIGE, 1997). Diz que o futuro de 

todas as subculturas é eventualmente se tornarem produtos padronizados pela indústria: “Os 

estilos da cultura jovem podem começar levantando provocações simbólicas, mas eles devem 

inevitavelmente acabar estabelecendo novas formas de convenções” (HEBDIGE, 1997, p. 

132, tradução nossa)65. 

Essa noção logo foi criticada por outros pesquisadores, como por exemplo Stanley 

Cohen e Gary Clarke em 1980 (GELDER, 1997) e posteriormente nos estudos pós-subcultura 

em 1990 (AMARAL, 2005). No texto Symbols of Trouble de 1980, Cohen (1997) faz uma 

crítica à noção de estilo ligada a resistência do CCCS, acusando-a de ignorar as subculturas 

mais conservadoras e que apoiam a cultura comercial, privilegiando aquelas mais radicais 

como os skinheads, punks e os hooligans. Além disso, contesta as análises semióticas dos 

estudos de Birmingham, defende a necessidade da etnografia nas subculturas, de uma maior 

imersão no campo pelo investigador (COHEN, 1997).  

A abordagem anterior dos acadêmicos, segundo ele, criou valores simbólicos sobre as 

atitudes das subculturas analisadas desconexos das características observadas no cotidiano e 

no contato direto com tais indivíduos (COHEN, 1997). Os pesquisadores tendiam a analisar 

práticas indevidas e problemáticas como uma resposta, uma resistência simbólica a problemas 

desconexos de seus atos, funcionando como “metáforas” políticas. Cohen (1997) exemplifica 

a crítica ironicamente abaixo: 

                                                           
64 No original: “tended to banish media and commerce from their definitions of authentic culture”. 
65 No original: “Youth cultural styles may begin issuing symbolic challenges, but they must inevitably end by 

stablishing new sets of conventions”. 
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Teddy Boys atacando donos de café cipriotas, Mods e Rockers atacando uns aos 

outros, Skinheads espancando paquistaneses e gays, ou hooligans de futebol 

quebrando trens, são todos na verdade (embora possam não saber disso) reações a 

outras coisas, como por exemplo, ameaças à homogeneidade da comunidade ou aos 

estereótipos tradicionais da masculinidade (COHEN, 1997, p. 155, tradução 

nossa)66. 

 

Além disso, desde seu livro Folks Devils and Moral Panics de 1972, Stanley Cohen 

(1997), diferentemente da maioria dos estudos de Birmingham da época, já incorporava a 

mídia como importante elemento de “formação das identidades e atividades dos Mods e dos 

Rockers na década de 1960” (THORNTON, 1997, p. 473, tradução nossa)67. 

Gary Clarke (1997) também fez várias críticas aos conceitos clássicos, principalmente 

ao trabalho de Dick Hebdige (1979). Afirmava que o foco dado pelo CCCS às subculturas em 

seus períodos embrionários, compreendendo-as como algo inovador, criativo, de resistência, 

pertencente a um pequeno nicho, acaba por menosprezar seus momentos mais populares como 

algo não autêntico, exagera na noção de autonomia destes grupos em relação ao mercado. 

Além disso, criticava-os por compreender as subculturas como algo homogêneo, ignorando o 

hibridismo de subculturas pelos indivíduos, enxergando os membros como pertencentes às 

mesmas classes e em busca das mesmas soluções (CLARKE, 1997). Dizia também que a 

visão “gramsciana” da criatividade das subculturas como uma forma de resistência através do 

estilo e da apropriação, em uma batalha simbólica das classes trabalhadoras e das culturas 

jovens contra as culturas dominantes e as tradições familiares, limita o conceito de 

bricolagem, entendendo-o como algo exclusivo a grupos como os punks ou skinheads.  

 

O conceito de bricolage não se aplica simplesmente a um pequeno número de 

exclusivos – a maioria dos jovens de classe trabalhadora (ou adultos) combinam 

elementos de roupas para criar novos sentidos. Pelo contrário, o que torna as 

subculturas excepcionais não são as bricolage óbvias (como Hebdige argumenta), 

mas a falta de qualquer confusão de moda visto que um estilo se torna um 

‘uniforme’. Um exame no jovem homem da classe trabalhadora revela discretamente 

que um modo de vestir ‘normal’ significa usar elementos tirados de lojas de 

excedentes do governo, roupas esportivas (como tênis de treino, trajes de pista, 

camisas de rúgbi, polos da ‘Fred Perry’, casacos de caça, casacos de rali, macacão 

de voo, etc.) (CLARKE, 1997, p. 180, tradução nossa)68. 

                                                           
66 No original: “Teddy Boys attacking Cypriot café owner, Mods and Rockers attacking each other, Skinheads 

beating up Pakistanis and gay, or football hooligans smashing up trains, are all really (though they might not 

know it) reacting to other things, for examples, threats to community homogeneity or traditional stereotypes of 

masculinity”. 
67 No original: “formation of the identities and activities of Mods and Rockers in the 1960s”. 
68 No original: “The concept of bricolage does not apply simply to an exclusive few – most working-class youth 

(and adults) combine elements of clothing to create new meanings. If anything, what makes subcultures 

outstanding is not their obvious bricolage (as Hebdige argues), but the lack of any fashion confusion as a style 

becomes a ‘uniform’. An examination of male working-class youth quietly reveals that a ‘normal’ dressing 
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Outros pesquisadores, como Canevacci (2005), possuem críticas ainda mais duras, ao 

afirmar que termos populares nos anos de 1960 a 1980 como contracultura e subcultura 

morreram no cenário contemporâneo. Diz que subcultura se torna irrelevante na era 

globalizada e midiatizada “pois não existe mais uma cultura geral unitária (por exemplo, a 

cultura britânica) em relação à qual uma determinada subcultura se define como parte dela, 

como um ‘abaixo’” (CANEVACCI, 2005, p. 19).  

Defende, portanto, que o rompimento do espaço-tempo acaba com o sentido nacional e 

consequentemente com a ideia de subcultura: “um hacker ou um raver se movimenta através 

e contra qualquer distinção geopolítica nacional, e qualquer definição subcultural se apresenta 

inadequada e antiquada, até um tanto ridícula” (CANEVACCI, 2005, p. 19-20, grifo nosso). 

Todavia, considera que a subcultura, diferentemente de contracultura, não está ligada 

intrinsecamente aos ideais de resistência, política e oposição, podendo ser “uma cultura 

pacificada, organizada, mística, etc.” (CANEVACCI, 2005, p. 19). 

A declaração de morte das subculturas por Canevacci (2005) causada pelo mundo 

globalizado, “desconsidera ainda o redesenho que o termo começa a ganhar a parir dos 

estudos pós-subculturais, quando teóricos justamente deixam de lado a questão do nacional e 

do caráter de resistência a ele associado” (AMARAL, 2008, p. 41). 

Os estudos pós-subcultura levaram em conta temas e ponderações feitas por críticos 

anteriores, como os já mencionados Stanley Cohen (1997) e Gary Clarke (1997), que sugerem 

focar, por exemplo, em práticas etnográficas, nas experiências diárias dos indivíduos, 

defendendo que a socialização não se dá exclusivamente em questões como resistência e 

conflitos de classe, mas através também de estilos estéticos e gostos em comum, 

reconhecendo o papel importantes das mídias e do consumo na formação e nas práticas das 

subculturas (AMARAL, 2008). Adriana Amaral (2005) compara esse sentimento de 

pertencimento criado nas subculturas com o conceito de neotribo de Michel Maffesoli (2014): 

 

A transição da subcultura em pós-subcultura é marcada pela aceitação de que a 

subcultura não é necessariamente de cunho ideológico, mas que o pertencimento 

acontece, em muitos casos, através do estilo estético. Esse estilo estético das 

subculturas pode ser de comparado ao neotribalismo maffesoliniano no qual a 

                                                                                                                                                                                     

 

means using elements drawn for government surplus stores, sportswear (such as training shoes, track suits, rugby 

shirts, ‘Fred Perry’ tops, hunting jackets, rally jackets, flying suits, etc.), subcultural clothing appropriated from 

different historical eras via the secondhand clothing markets, and, finally, mass market fashion,  which itself 

contains forms of recontextualized meaning, be it ski jumpers or work overalls”. 
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estética torna-se o laço afetivo de ligação entre os indivíduos é a principal 

característica das sociedades contemporâneas (AMARAL, 2005, p. 7). 

 

De acordo com Maffesoli (2014), as neotribos oriundas das sociedades globais vêm na 

estética “um meio de experimentar, de sentir em comum e é, também, um meio de 

reconhecer-se” (MAFFESOLI, 2014, p. 139). As práticas sociais giram em torno dos estilos 

de vida semelhantes baseados no gosto e na estética. 

Além disso, como propunha Clarke (1997) sobre o hibridismo entre as subculturas, os 

indivíduos podem pertencer a vários grupos distintos alternando-os de acordo com suas 

necessidades, ao mesmo tempo que cria significados únicos a eles. Maffesolli (2014) diz 

também que os indivíduos migram entre as milhares de neotribos devido à sua fluidez e 

dispersão (também compreendida como afastamento geográfico): 

 

A pessoa (persona) representa papéis, tanto em sua atividade profissional quanto no 

sei das diversas tribos que participa. Mudando o seu figurino, ela vai, de acordo com 

seus gostos (sexuais, culturais, religiosos, amicais), assumir o seu lugar, a cada dia, 

nas diversas peças do thetrum mundi (MAFFESOLI, 2014, p. 138). 

 

Essa nova contextualização da subcultura permitiu maior diálogo entre os estudos de 

mídia e consumo com os estudos das subculturas, amplifica o número de pesquisas sobre fãs, 

usuários e audiências, implementa um olhar mais qualitativo às pesquisas sobre os meios de 

comunicação e seus consumidores (THORNTON, 1997). O próximo tópico aborda a 

hibridação entre os estudos de mídia com os de subcultura e foca nas particularidades dos 

estudos de fãs e suas mudanças da era das mídias massivas para as mídias digitais. 

 

3.3 Compartilhamento e participação: o media fandom e as subculturas digitais 

 

Apesar dos fãs de produtos de mídia, como por exemplo consumidores de seriados de 

ficção científica, possuírem características bastante diferentes das subculturas clássicas (tais 

como o punk, rasta, skinhead, entre outros), a conexão com os estudos de subcultura pelos 

novos pesquisadores foi possível a partir da compreensão de que os comportamentos dos fãs 

também podem ser vistos como desviantes (THORNTON, 1997). Inúmeras práticas desse 

grupo são consideradas estranhas a um consumidor “comum”, seja pelo maior nível de 

interesse aos produtos consumidos, a alta participação, a minuciosa atenção aos detalhes e a 

socialização destes fãs em torno de gostos e consumos semelhantes (JENKINS, 1997).  
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Textos sobre fãs anteriores à Internet, como os trabalhos de Ien Ang (2010) sobre a 

recepção da novela americana Dallas e o de Henry Jenkins (2015) sobre o media fandom em 

Invasores de Texto, já expunham características contrastantes com alguns estudos críticos que 

consideravam o consumidor das mídias massivas como um indivíduo passivo, alienado, 

incapaz de participar e produzir, apresentando evidências de um fã ativo e criativo, 

apropriador dos conteúdos consumidos e criador de novos sentidos a eles, seja na forma de 

fanzines, edições alternativas de episódios de TV, filmes, entre tantos outros exemplos. 

De acordo com Martino (2015), a palavra fandom vem do inglês fan kingdom, que 

quer dizer “um conjunto de fãs de um determinado produto de mídia” (MARTINO, 2015, 

p.158). Jenkins (2015) considera o media fandom um tipo de subcultura, contendo cinco 

características principais. A primeira é de que os fãs têm um modo de recepção particular. 

Consomem os produtos de forma única e é esta forma, compartilhada entre eles, que é a 

fundação da socialização destes grupos (JENKINS, 2015).   

 

Os espectadores fãs assistem a textos televisivos com atenção plena e total, num 

misto de proximidade emocional e distanciamento crítico. Assistem múltiplas vezes, 

usando os videocassetes para analisar minuciosamente detalhes significativos e para 

deixar cada vez mais da narrativa do seriado sob seu controle (JENKINS, 2015, p. 

280). 

 

A segunda característica é que os fãs têm modos de leitura particulares. Criam uma 

interpretação coletiva em busca de novos sentidos no texto, investigando os produtos nos 

mínimos detalhes, a fim de construir novos textos em cima das lacunas deixadas nas obras 

originais (JENKINS, 2015). A terceira característica é que o fandom “constitui uma base para 

o ativismo do consumidor” (JENKINS, 2015, p. 280). Os fandoms se organizam contra ações 

das empresas, como o cancelamento de suas séries favoritas ou mudanças de rumo na 

narrativa, indesejadas pela comunidade. Revela-se, portanto, um consumidor exigente e 

crítico sobre o que consome. 

A quarta característica é de que o fandom apresenta “formas particulares de produção 

cultural, assim como tradições práticas estéticas próprias” (JENKINS, 2015, p. 281). Os fãs 

contestam a visão passiva do consumidor criando textos, músicas, vídeos e outras criações 

alternativas a partir de conteúdos apropriados da cultura comercial e desafia os limites entre 

os papeis de consumidor e produtor.  

 

O fandom não reconhece divisão nítida entre artistas e consumidores; todos os fãs 

são escritores potenciais cujos talentos precisam ser descobertos, amadurecidos e 
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promovidos, e que têm competência para fazer contribuição, mesmo que modesta, à 

riqueza cultural da grande comunidade (JENKINS, 2015, p. 282). 

 

As produções também seguem lógicas próprias, diferentes das estratégias da cultura 

comercial, compartilhando e criando conteúdos sem o foco no lucro econômico, e sim no 

sentimento de pertencimento a uma comunidade (JENKINS, 2015).  

A quinta, e última característica, é a de que o “fandom funciona como comunidade 

social alternativa” (JENKINS, 2015, p. 282), capaz de criar uma fuga da realidade em utopias 

que valorizam a subjetividade, a emoção e a socialização (JENKINS, 2015).  

Além dessas características de Jenkins (2015), há a desconexão do termo subcultura 

das relações territoriais nos estudos de fãs. Apesar de fãs, como os de Dallas (ANG, 2010), se 

sentirem muitas vezes sozinhos em seus níveis de entusiasmo pelo programa em comparação 

às pessoas ao seu redor, já se observava, antes da praticidade das comunidades virtuais, a 

formação de grupos e práticas sociais baseadas pelas práticas de consumo semelhantes, como 

por exemplo, as cartas enviadas para fanzines ou encontros realizados por fãs de Star Trek ou 

Doctor Who (JENKINS, 2015).  O media fandom é, portanto, uma “subcultura que cruza 

limites tradicionais de geografia e faixa etária, e que é definida a partir de estilos particulares 

de consumo e modalidades de preferência cultural” (JENKINS, 2015, p. 22).  

Os estudos de subculturas mediadas por meios de comunicação defendem que é 

possível a criação de senso de comunidade e fortes interações simbólicas sem a necessidade 

da presença física (THORNTON, 1997) devido à conexão entre os membros pelas “redes 

intertextuais compostas por vários programas, filmes, livros, quadrinhos e outros materiais 

populares” (JENKINS, 1997, p. 517, tradução nossa)69. 

Da mesma maneira que o media fandom, principalmente dos fãs de programas de 

televisão, é classificado por Henry Jenkins (2015) como uma subcultura, mesmo sendo um 

grupo tão diverso e disperso geograficamente, compreende-se neste trabalho os fãs da música 

sampleada como uma subcultura que conectada pelo interesse em comum pela música 

sampleada. O media fandom engloba vários gêneros distintos (por exemplo, ficção científica, 

terror, novela) (JENKINS, 2015), semelhante aos sample hunters, consumidores de vários 

gêneros, apesar do hip-hop como favorito (observado nas coletas de campo), funcionando 

como uma subcultura “guarda-chuva” que engloba vários gêneros cuja semelhança é o 

sample. Outro ponto é que a partir das observações nas comunidades virtuais selecionadas, 

                                                           
69 No original: “Intertextual network composed of many programs, films, books, comics and other popular 

materials”. 
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foram encontradas características semelhantes aos cinco pontos de Jenkins (2015) sobre o 

media fandom, revelados no capítulo da análise.   

As características dos fãs consumidores de produtos de mídias massivas como cinema 

e a televisão, estudadas por Ang (2010) e Jenkins (2015), são potencializadas com as novas 

tecnologias, que facilitou o encontro de pessoas que partilhavam o mesmo interesse por certos 

produtos culturais, além da simplicidade para compartilhar conteúdos e manipulá-los através 

de softwares de edição.  

Entretanto, cabe fazer um adendo de que a relação entre as subculturas e o ciberespaço 

vai além de sua potencialização. Desde o seu nascimento, fruto das pesquisas militares e dos 

ideais da contracultura presentes nas universidades norte-americanas, as subculturas e os 

fandoms tiveram papeis importantes na formulação e na idealização do funcionamento e do 

propósito da Internet (AMARAL, 2008).  As subculturas, principalmente as dos fãs de ficção 

científica, adotaram as novas tecnologias como pioneiras. Introduziram na computação vários 

termos tirados de obras clássicas do gênero e foram responsáveis por mudar a imagem 

negativa dos computadores pelo público, visto inicialmente como uma ferramenta fria, 

responsável pelo desemprego, para algo positivo, um espaço de compartilhamento de 

conhecimentos, um estimulo à participação e à socialização com o mundo (AMARAL, 2008).   

 Uma das maiores heranças do papel das subculturas no ciberespaço é a apropriação 

como norma entre os usuários. O DIY, ideologia do movimento punk citada anteriormente, 

influenciou múltiplas subculturas digitais (AMARAL, 2007b), desde subculturas como o 

cyberpunk a comunidades de fãs de anime. A digitalização facilitou que os fãs “façam eles 

mesmos” suas próprias obras, apropriadas dos objetos culturais consumidos, criando por 

exemplo remixes de vídeos, sampleamento de canções e produções de memes.  

Se com as mídias massivas demandava aos fãs tarefas ardilosas e demoradas para 

estimularem sua criatividade, como gravar programas de televisão em fitas cassete para em 

seguida editá-las com cortes manuais ou vasculhar caixas em dezenas de lojas de sebo em 

busca de discos raros, para colecionar ou para samplear, na Internet os fãs conseguem 

encontrar facilmente os mesmo produtos em redes sociais como o YouTube e editá-los em 

softwares, como Premiere e Ableton. Ampliou-se, portanto, o poder de convergência 

alternativa dos fãs, ou seja, o “fluxo informal e às vezes não autorizado de conteúdos de mídia 

quando se torna fácil aos consumidores arquivar, comentar os conteúdos, apropriar-se deles e 

coloca-los de volta em circulação” (JENKINS, 2009, p. 377) 

As inovações também criaram subculturas que tomam as próprias tecnologias como 

elementos cruciais para sua existência. Pesquisadores como Costa Caspary e Wolfram 
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Manzenreiter (2003) utilizam do neologismo “cybersubcultura” para aquelas que estão 

intimamente conectadas com as tecnologias. Uma subcultura pode ser considerada uma 

cybersubcultura “uma vez que, sem os elementos tecnológicos ela não teria como surgir nem 

como se disseminar e ganhar novos adeptos” (AMARAL, 2007b, p. 23). 

A subcultura dos sample hunters não surgiu na Internet, originada por gêneros 

anteriores à popularização desta como o dub e hip-hop. No entanto, cabe dizer que está a 

subcultura foi ampliada por essa nova tecnologia. Facilitou a formação de comunidades 

virtuais para discussão sobre o assunto, o compartilhamento de samples e músicas comerciais, 

a divulgação de produções amadoras em redes como o SoundCloud e o YouTube, entre tantas 

outras práticas. Por outro lado, pode-se dizer que é uma cybersubcultura devido à centralidade 

da tecnologia na criação de suas obras, compostas através de samplers, sequenciadores e 

sintetizadores. 

Apesar de compreender a relevância dos levantamentos de Costa Caspary e Wolfram 

Manzenreiter (2003) com o termo cybersubcultura, será usado apenas subcultura, ou 

subcultura digital, para remeter aos sample hunters estudados, defendendo que o prefixo 

cyber: 

 

[...] se vincula a uma ideia que remete a uma separação entre as instâncias digitais e 

os ambientes urbanos que não parece fazer sentido no contexto atual. Assim, apesar 

de sua extrema dependência tecnológica em termos de softwares e hardwares, a 

música eletrônica alternativa não se limita apenas aos ambientes digitais 

(AMARAL, 2013, p. 101). 

 

Adotada essas definições, será apresentado o objeto de estudo e seu corpus, os sample 

hunters, o site WhoSampled e o Sample Spotters. No próximo subcapítulo também serão 

introduzidos outros conceitos relacionados aos estudos de subcultura que dialogam com as 

características desses grupos, como os estudos de cenas músicas de Will Straw (1997), as 

diferenças entre underground e mainstream (CONTER, 2016; TROTTA, 2013), juntamente 

com um pouco da história de gêneros relevantes a comunidade como o hip-hop, 

principalmente.  

 

3.4 Cenas musicais na cibercultura e o underground  

 

 Antes de apresentar as comunidades virtuais analisadas, é necessário citar outro termo 

bastante recorrente nos estudos de subcultura, principalmente aqueles relacionados à música, 

que é a cena. A palavra foi apropriada dos cadernos de jornais especializados em cultura por 
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Will Straw (1997), usada inicialmente nos anos 90 como oposição à comunidade. Dizia-se 

que, enquanto as comunidades musicais eram grupos bem definidos cujas suas músicas são 

linguagens repetidas, enraizadas e preservadas pela tradição e proximidade geográfica, a cena 

musical refere-se a um espaço cultural, em que se misturam práticas distintas, efervescentes, 

criando diversos gêneros e obras híbridas.  

A utilização do hibridismo por Straw (1997) para explicar tais fenômenos, segundo Sá 

(2013), é um reflexo da época em que o hibridismo era prática “hegemônica para explicar 

agenciamentos culturais de ordens diversas; e onde a tensão entre movimentos localistas de 

resistência à ordem global e outros de afirmação da ordem cosmopolita complexifica-se” (SÁ, 

2013, p. 28). Entende-se, portanto, que a comunidade é voltada para a continuidade da história 

local, já a cena é disruptiva, busca relativizar os conteúdos apropriados, a mistura (STRAW, 

1997).  

O termo “cenas musicais”, segundo Sá (2013), foi utilizado inicialmente com 

diferentes significados por jornalistas culturais, acadêmicos e fãs de música, referindo-se 

desde a fenômenos globais, como o rock, a objetos menores, tais como bares, casas de show e 

praças de cidades. Mostrou-se, portanto, uma “flexível categoria para lidar com diferentes 

expressões das redes musicais que se espalham pelo tecido urbano e que lidam com a 

multiplicidade de informações, com o dinamismo dos laços afetivos e com as múltiplas 

alianças construídas em torno da música” (SÁ, 2013). Cena é um termo abrangente, não 

remetido somente ao cenário musical, podendo-se referir a diversas outras práticas culturais 

em torno de produções artísticas e criativas (AMARAL, 2013). As cenas, segundo Straw 

(2006), podem ser entendidas como: 

 

[...] (a) a recorrente congregação de pessoas em um lugar particular, (b) o 

movimento destas pessoas deste lugar para outros espaços de congregação, (c) as 

ruas/faixas em que o movimento ocorre (Allor, 2000), (d) todos os lugares e 

atividades que rodeiam e nutrem uma preferência cultural particular, (e) o fenômeno 

maior e mais geograficamente disperso em que o movimento ou suas preferencias 

são exemplos locais, ou (f) as redes de atividades microeconômicas que mantem a 

sociabilidade e a ligam a produção da cidade (STRAW, 2006, p. 6, tradução 

nossa)70. 

 

                                                           
70 No original: “(a) the recurring congregation of people at a particular place, (b) the movement of these people 

between this place and other spaces of congregation, (c) the streets/strips along which this movement takes place 

(Allor, 2000), (d) all the places and activities which surround and nourish a particular cultural preference, (e) the 

broader and more geographically dispersed phenomena of which this movement or these preferences are local 

examples, or (f) the webs of microeconomic activity which foster sociability and link this to the city’s ongoing 

self-reproduction”. 
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 A grande flexibilidade e elasticidade do termo são características criticadas na 

academia, pois impede que cena seja definida de maneira clara e sucinta, além de ser usada 

tanto para objetos pequenos, locais, a objetos globais. “A noção de cena permanece nos 

ambientes digitais e parece repercutir com mais ressonância como um vocábulo ‘coringa’, ou 

seja, utilizado extensivamente por analistas e por participantes da cena” (AMARAL, 2013, p. 

104). 

Apesar de sua elasticidade é possível observar algumas características recorrentes aos 

estudos das cenas, a fim de delimitar um conceito mais palpável. A primeira é sua ligação 

com os espaços urbanos, entendendo a cena como “específicos espaços geográficos para a 

articulação de múltiplas práticas musicais” (STRAW, 1991 apud STRAW, 2006, p. 7, 

tradução nossa)71. A segunda é que se refere, na grande maioria dos casos, a uma prática 

exclusiva, de nicho, de circulação restrita (underground) (TROTTA, 2013). A terceira é que 

cenas estão ligadas aos jovens (TROTTA, 2013).  

  A ideia de cena ligada a limitação geográfica, como por exemplo a cena de jazz de São 

Paulo,  graças à popularização das novas mídias, ampliou-se para além dos “circuitos urbanos, 

mas também através das redes imateriais da cibercultura – nos sites, listas, blogs e redes 

sociais diversas, que desempenham muito fortemente o papel de construção de comunidades 

de gosto atual” (SÁ, 2013, p. 156). Ainda segundo Sá (2011), considera-se importante para a 

formação das cenas, tanto o espaço offline, dos espaços urbanos, quanto o espaço online, do 

consumo midiático e das redes sociais, importante para a divulgação das cenas e: 

 

Principalmente referencial das cenas com a cultura midiática e com o consumo – 

marcada por ícones pop, apropriação e citação de gêneros musicais massivos, 

paródias, releituras etc. – a dimensão midiática é fundamental para sua construção 

na contemporaneidade, reforçando a relevância da discussão mais ampla dos 

Estudos Culturais em torno do tripé juventude, mídia e consumo (SÁ, 2011, p. 157). 

 

Os estudos contemporâneos consideram a materialidade do ambiente digital e a 

importância das mídias para a construção das cenas. Não adotam a visão binária entre espaços 

diferentes (real versus virtual) dos estudos de cibercultura dos anos 90, e entendem que as 

cenas que são transpostas para o digital, são transformadas por ela. Cenas locais, translocais e 

virtuais se misturam, se articulam em múltiplos espaços (SÁ, 2013).  

A segunda característica mencionada acima é a valorização do underground. As cenas 

tendem a valorizar a circulação-restrita, “opera, então, como agente da conformação de um 

                                                           
71 No original: “In my own contribution to this effort, I sought to define scenes as geographically specific spaces 

for the articulation of multiple musical practices”.  
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espaço relativamente fechado de repertórios compartilhados e de circuitos de gostos que se 

tornam distintivos” (TROTTA, 2013, p. 63). Atribuem maior autenticidade ao underground, 

oposto do mainstream, que são “repertórios e artistas localizados na esfera do chamado ‘fluxo 

principal’” (TROTTA, 2013, p. 62).  

 

Boa parte do uso do termo cena em trabalhos acadêmicos e na crítica especializada 

alimenta-se de um posicionamento ideológico contrário a lógica dos milhões. A 

noção de “cena” vincula-se com mais facilidade quando se identifica uma posição 

ideológica que nega a circulação em larga escala, o “underground”. Mainstream e 

underground são termos que evocam tanto um conjunto numérico de pessoas que 

determinada música (ou prática cultural) agrega quanto estabelecem 

posicionamentos políticos frente a um mercado cultural. Entendidos como espaços 

opostos de circulação mercadológica, os termos prestam-se ainda a uma 

hierarquização de valor, no qual a circulação restrita torna-se elemento de prestigio 

(TROTTA, 2013, p. 62, grifo do autor). 

 

 O underground, ainda segundo Trotta (2013) baseia-se tanto no sentido de 

exclusividade, quanto nas condições de produção e reconhecimento que se distanciam do 

modo tradicional das grandes produtoras da indústria musical. Portanto, além de ser de baixa 

circulação, as músicas devem “soar underground”, adotando uma estética que vária de gênero 

a gênero.  

O underground é um “termo atribuído ao conjunto de cenas musicais menores, 

geralmente autônomas, independentes das grandes gravadoras e das leis do mercado 

fonográfico” (CONTER, 2016, p. 313). É bastante relacionado à música amadora e produções 

caseiras em equipamentos mais rudimentares aos grandes estúdios. Por outro lado, o termo 

mainstream é comumente utilizado para música popular massiva, produzida em grandes 

gravadoras, usado muitas vezes como um termo pejorativo, na percepção daqueles que vêm a 

música produzida pela grande indústria fonográfica como automatizada, genérica e clichê: “o 

mainstream promove, também, e principalmente, a repetição, institucionalização e 

sedimentação de imagens sonoras no núcleo do sistema da música pop” (CONTER, 2016, p. 

312). 

 O caráter de exclusividade das cenas, assim como o de localidade, também é 

problematizado com as novas tecnologias. Amaral (2013), por exemplo, questiona se ainda 

faz sentido a classificação de underground as cenas modernas devido a facilidade de acesso às 

informações e práticas de diversas cenas na Internet. Entretanto, ela diz que apesar de 

tecnicamente essas definições não serem tão claras ou verdadeiras após a inserção das novas 

tecnologias, os membros das cenas ainda utilizam tais termos em seus discursos para 

identificarem seus pontos de vista e seus padrões de consumo e gosto.  
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Observamos que essa concepção ligada ao espaço e as práticas, por um lado se 

mantem tanto discursivamente (na fala dos participantes e no discurso das mídias 

jornalísticas especializadas) quanto nas trocas offline (no espaço dos clubs, lojas de 

roupas/ discos, etc.) ou online (nos websites, fóruns, e-zines, blogs, sites de redes 

sociais) (AMARAL, 2013, p. 98).  

 

 Herschmann (2011) defende um ponto de vista semelhante ao dizer que apesar das 

fronteiras não serem mais tão claras, os indivíduos as utilizam como forma de definir 

território. Entendendo quem está dentro e quem está fora.  

 

Se, por um lado, as fronteiras entre o mundo do mainstream (coordenado em geral 

pelas majors) e o independente (indies) hoje não são tão claras assim – apresentam-

se cada vez mais frágeis ou “porosas” –; por outro lado, não parece haver dúvidas de 

que é necessário ainda fazer um uso (cuidadoso) das noções que demarcam esses 

territórios (que sugerem que estes mundos e seus negócios guardam uma relativa 

autonomia entre si), pois essas fronteiras ainda são tomadas como referencias 

relevantes pelos atores sociais envolvidos na indústria da música (HERSCHMANN, 

2011, p. 9-10, grifo do autor). 

 

 Nas comunidades virtuais dos sample hunters analisadas nesse trabalho, nota-se a 

discussão binária do underground versus mainstream bastante presente, apesar das mudanças 

ocorridas na cibercultura e as estratégias de divulgação de artistas “menores”, principalmente 

no hip-hop, com redes sociais e serviços de streaming. Outro ponto problematizado no 

conceito de cena underground é a sua conotação não-comercial (AMARAL, 2013), também 

observada nas comunidades desse trabalho.  

 

[...] é preciso relativizar a conotação que o termo não-comercial possui dentro da 

própria linguagem subcultural, na qual o termo parece não excluir o comercio em si, 

principalmente no quesito de estimular os fãs a irem aos shows e a comprarem o 

material produzido pelas bandas – focado em um segmento de fãs que apreciam os 

estilos – mas sim, que o projeto não foi feito com o objetivo de agradar a “públicos 

maiores” e as grandes gravadoras. Essa e uma possibilidade de entendimento do 

termo dentro do próprio universo da subcultura em questão (AMARAL, 2013, p. 

102).  

 

A terceira característica é a ligação de cena com o jovem. Essa é uma das 

características que segundo Trotta (2013) dificultam o uso do termo para gêneros mais 

tradicionais, menos cosmopolitas e anglófonos, tais como o samba e o forro pé de serra.  

Amaral (2013), por outro lado, baseando-se nos estudos da subcultura punk e gótica de Paul 

Hodkinson (2011), defende que muitas subculturas iniciadas como culturas jovens são ainda 

vivenciadas e experimentadas pelos membros que envelheceram, entretanto de maneiras 

diferentes. 
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Após tais críticas, Straw (2006) muda algumas concepções iniciais do termo em 

publicações futuras, dizendo, por exemplo, que as cenas não são apenas aquelas disruptivas e 

mutáveis, mas também podem ser conservadoras e tradicionais, removendo algumas das 

característica que funcionavam como oposição a ideia de comunidade nos seus primeiros 

trabalhos: “cenas são, na maioria do tempo, vividas na efervescência, mas elas também criam 

os espaços em que as práticas e afinidades tornam-se fixas” (STRAW, 2006, p. 11, tradução 

nossa).72 Em texto mais modernos por exemplo, Straw chega a classificar fenômenos mais 

conservadores como a música swing e a música de igreja como exemplos de “cenas” 

(JANOTTI JUNIOR, 2012). 

Sá (2011), consciente das mudanças após os avanços tecnológicas, reformula os 

principais tópicos a que o termo de Straw (2006) se refere, levando em conta as 

particularidades da cibercultura e do consumo midiático: 

 
[...] noção de cena refere-se: a) A um ambiente local ou global; b) Marcado pelo 

compartilhamento de referências estético-comportamentais; c) Que supõe o 

processamento de referências de um ou mais gêneros musicais, podendo ou não dar 

origem a um novo gênero; d) Apontando para as fronteiras móveis, fluidas e 

metamórficas dos grupamentos juvenis; e) Que supõem uma demarcação territorial a 

partir de circuitos urbanos que deixam rastros concretos na vida da cidade e de 

circuitos imateriais da cibercultura, que também deixam rastros e produzem efeitos 

de sociabilidade; f) Marcadas fortemente pela dimensão midiática (SÁ, 2011, p. 

157). 

 

 Apesar do termo cena ter afinidade com algumas características presentes nas práticas 

observadas no WhoSampled e no Sampled Spotters, como a valorização do underground, 

obras de baixa circulação, hibridismo de gêneros (as muitas variantes do hip-hop, como por 

exemplo o trap, boom bap e o lofi hip-hop) e seu lado anglófono e cosmopolita (TROTTA, 

2013), opta-se por utilizar na maior parte das vezes, o termo subcultura para referir-se às 

práticas culturais e sociais dos sample hunters, compreendendo o conceito de cena muito 

elástico e ligado aos fenômenos urbanos, das cidades. 

Straw (2006) diz que, apesar de entender que “cena” tem certas vantagens em relação 

a “subcultura”, principalmente pela ligação deste à política e resistência, não vê os termos 

como excludentes ou opostos. As ligações da subcultura com a resistência e política 

mencionadas por Straw (2006), famosas nos estudos de CCCS, já foram questionadas e seu 

conceito ressignificado por pesquisadores da pós-subcultura, como citado anteriormente no 

texto. 

                                                           
72 No original: “Scenes are, much of the time, lived as effervescence, but they also create the grooves to which 

practices and affinities become fixed”. 
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3.5 WhoSampled e o Sample Spotters 

 

A seguir, será apresentada uma descrição das duas comunidades virtuais analisadas: o 

WhoSampled e o Sample Spotters, antes de partir para a metodologia, coleta e análise de seus 

dados. Inicia-se com WhoSampled, a primeira comunidade escolhida para a pesquisa. Foi 

fundada na Inglaterra em 2008 por Nadav Poraz, conhecido pelo seu nickname Spinks no 

fórum. Com o slogan “exploring the DNA of music” (explorando o DNA da música) seu 

objetivo principal é a formação de um catálogo colaborativo de samples, covers e remixes. 

Possui um banco de dados de mais de 553.000 músicas e 186.000 artistas, com uma 

comunidade de mais de 20.000 colaboradores73.  

 

Figura 5 – Logo do site WhoSampled 

 
Fonte: whosampled.com. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

Apesar de ser famoso por seu banco de dados (o maior sobre música sampleada), em 

sua entrevista ao The Guardian, Poraz74 diz que não gosta de resumir o site somente em um 

número. Segundo ele, o site funciona como uma experiência entre fãs da música sampleada, 

interessados em descobrir novas obras e compartilhar seus conhecimentos: 

 

Claro, nosso banco de dados ainda é o cerne do serviço, mas nós somos mais que 

uma planilha glorificada do Excel. É uma experiência, com recomendações 

contextuais, aspectos comunitários e aplicativos. A premissa do site foi sempre 

sobre descoberta de músicas, e é ótimo ver como isso está acontecendo (DREDGE, 

2014, não paginado, tradução nossa)75.  

 

                                                           
73 About. WhoSampled. Disponível em: https://www.whosampled.com/about/. Acesso em: 18 dez. 2018. 
74 Entrevista de Poraz concedida à Dredge ao jornal The Guardian. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/23/whosampled-android-music-dna-nadav-poraz. Acesso 

em: 22 mar. 2018 
75 No original: “Of course, our database is still the core of the service, but we are much more than a glorified 

Excel spreadsheet. It’s an experience, with contextual recommendations, community aspects and the apps. The 

premise of the site was always about music discovery, and it’s great to see how that’s catching on”. 
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A inteligência coletiva desta comunidade gira em torno da descoberta de música 

através dos samples. O sample hunting, colaborativo no site, é um exemplo do modo de 

funcionamento particular das comunidades virtuais que Rheingold (2000) chama de “gift 

economy”, traduzida no Brasil como “economia da dádiva” (MARTINO, 2015, p. 47). É uma 

estrutura de participação entre os membros que foge das relações comerciais. 

 

Reciprocidade é um elemento chave para qualquer cultura baseada no mercado, 

porém o processo que eu estou escrevendo parece mais como um tipo de economia 

de dádiva em que pessoas fazem coisas para outras no espírito de construir algo 

entre elas, ao invés de um quid pro quo de uma planilha calculada. Quando essa 

planilha existe, todos ganham algo extra, um pequeno brilho, de suas transações 

mais práticas; diferentes tipos de coisas se tornam possíveis quando essa 

mentalidade se permeia. Por outro lado, pessoas que tem coisas valiosas para 

adicionar a mistura tendem a manterem a cabeça baixa e suas ideias para si mesmas 

quando um mercenário ou um zeigeist hostil domina uma comunidade online 

(RHEINGOLD, 2000, p. 49, tradução nossa, grifo nosso)76. 

  

Na economia da dádiva (ou do dom) os indivíduos não são motivados por relações 

econômicas, e sim por interesses em comum, em que a troca de conhecimentos pode 

beneficiar a si mesmos ou aos outros (LESSIG, 2008). A mera desconfiança dos membros de 

que a socialização na comunidade é orientada por interesses comerciais representa uma 

ameaça ao funcionamento da economia de dádiva, baseada na troca e nas conexões sociais 

entre os usuários (LESSIG, 2008).  Essa economia informal pode girar em torno de diversos 

tipos de relação, como “economias baseadas na reputação ou no status, na concorrência e no 

bragging rights (direito de se gabar), na orientação e no aprendizado, assim como no 

intercâmbio de experiências entre a curadoria e o fanatismo” (JENKINS; FORD; GREEN, 

2014, p. 93, grifo nosso).  

O WhoSampled gira em torno da música sampleada. Além de descobrirem as músicas 

antigas que foram apropriadas pelos artistas contemporâneos acessando o banco de dados, há 

um fórum feito inicialmente para os membros pudessem discutirem sobre samples difíceis de 

desvendar, criticar, dar sugestões para o funcionamento da plataforma, indicar músicas, 

contestar submissões rejeitadas e aprender a produzir suas próprias faixas.  

 

 

 

                                                           
76 No original: “Reciprocity is a key element of any market-based culture, but the arrangement I'm describing 

feels to me more like a kind of gift economy in which people do things for one another out of a spirit of building 

something between them, rather than a spreadsheet-calculated quid pro quo. When that spirit exists, everybody 

gets a little extra something, a little sparkle, from their more practical transactions; different kinds of things 

become possible when this mind-set pervades. Conversely, people who have valuable things to add to the mix 

tend to keep their heads down and their ideas to themselves when a mercenary or hostile zeitgeist dominates an 

online community”. 
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Figura 6 – Interface do Fórum 

 
Fonte: https://www.whosampled.com/forum/. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

Segundo Chris Read, chefe de conteúdo do site, um dos entrevistados nesta 

dissertação, o objetivo do site é “fornecer um lugar para os amantes da música trocarem seus 
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conhecimentos sobre música sampleada e descobrirem novas músicas postadas por outros” 

(READ, 2018, entrevista online, tradução nossa)77.  

 

A gestão do dia a dia do site é coordenada por nosso time em Londres com 

assistência da comunidade em algumas áreas – nós temos um time de 40 

moderadores que dedicam algum tempo para a tarefa de moderar as novas 

submissões. Nós publicamos mais de 1.000 páginas todas semana. O site gera renda, 

primariamente, através da propaganda. Nós também temos um app para iPhone que 

é um popular aplicativo pago. Algumas receitas vêm de links afiliados (e.x: quando 

você descobre uma música no site e então clica para comprar no iTunes). Nós 

também geramos renda de projetos como o Album Experience pages, em que 

marcas pagam para utilizar nossos dados e nossa expertise para promover um 

lançamento, uma catálogo ou artista (READ, 2018, entrevista online, tradução 

nossa, grifo nosso)78. 

 

O lucro do site vem, portanto, de propagandas, venda de dados para grandes empresas 

do entretenimento, compras de músicas através do site, a venda do aplicativo para iPhone 

(gratuito na versão Android), além de uma assinatura premium para os usuários. O 

WhoSampled é, portanto, um site misto entre cultura comercial e economia de dádiva 

(RHEINGOLD, 2000). Chris Read se tornou chefe de conteúdo do WhoSampled em 2012. 

Sua função, segundo ele, é coordenar um time de pessoas que moderam as submissões e 

revisar o conteúdo. Além disso, cria mixes, entrevistas, vídeos e conteúdos para outras redes 

sociais, e coordena eventos como o Sampleton.  

No site, os usuários são ranqueados pelo número de submissões aprovadas ou pelo 

número de cred, novo sistema na plataforma introduzido em 2017, que dá pontos a quem 

contribui, não só na forma de submissões, mas também através de outras práticas, como 

moderar uma submissão de outro indivíduo ou editar uma informação sobre uma música. 

Cred é uma gíria proveniente da palavra credibility (credibilidade) e representa a “habilidade 

de ganhar aceitação como membro de um grupo particular ou grupo”79. Segue abaixo um 

quadro com o sistema de pontos plataforma:  

 

                                                           
77 Fragmento retirado de uma das 21 entrevistas feitas nesta dissertação. No original: “the simple goal of 

providing a place for music lovers to share their knowledge of sample-based music and discover new music 

posted by others”. 
78 No original: “The day to day management of the site is handled by our team in London with assistance of the 

community in some areas - we have team of 40 moderators who give some time each week to the task of 

moderating new submissions. We publish over 1,000 new pages every week. The site generates income 

primarily from advertising. We also have an iPhone app which is a popular paid app. Some revenue also comes 

from affiliate links (e.g. where you discover a song on the site and then click the link to purchase it on iTunes). 

We also generate income from projects like the Album Experience pages where labels pay to utilize our data and 

expertise to promote a release, catalogue or artist”  
79 No original: “the ability to gain acceptance as a member of a particular group or class” (Tradução nossa). 

Fonte: Cred. Merriam Webster. 10 mar. 2018. Disponível em: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/cred. Acesso em: 22 mar. 2018. 
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Quadro 6 – Sistema de pontos (cred) do site WhoSampled 

Ação Cred 

Submissão de sample aprovada 10 

Submissão de cover aprovada 3 

Submissão de remix aprovada 3 

Adicionar um pseudônimo 1 

Adicionar uma associação a um grupo 1 

Adicionando um crédito profundo 

(produtor/remixer/diretor) 

1 

Moderar um sample 5 

Moderar um cover/remix 3 
Fonte: https://www.whosampled.com/faq/. Tradução nossa. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

Os usuários com maior número de cred ou submissões são listados na sessão “top 

contributors”, divididos entre os que tiveram maior pontuação no mês (This Month) e os que 

possuem o maior número de cred de todos os tempos (All Time). Somente os usuários 

incluídos nessas listas sabem suas posições exatas no site, aqueles de fora da lista só têm 

acesso aos seus números de cred e submissões em seus perfis. O sistema de pontos funciona 

como estratégia para motivar os usuários. 

A partir da lógica da “economia da dádiva” (RHEINGOLD, 2000), o ranqueamento 

pode funcionar para gerar concorrência e bragging rights (direito de se gabar) entre os fãs e 

coloca os maiores em uma posição de destaque, identificados como especialistas no assunto, 

ao mesmo tempo em que cria um “jogo” para estimular a competitividade entre seus 

membros. 
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Figura 7 – Lista dos maiores contribuintes do site 

 
Fonte: https://www.whosampled.com/browse/top_contributors/cred/. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

Apesar do site ser em inglês, ao fazer uma leitura flutuante nestes perfis de usuários 

mais ativos, nota-se que os países de origem dos usuários são bastante diversos. Entre os dez 

com maior cred, por exemplo, há membros das Filipinas, Holanda, Chile, Estados Unidos e 

Brasil, revelando uma subcultura digital diversificada geograficamente. Também merece 

destaque, a grande quantidade de submissões dos usuários melhores ranqueados. O décimo 

colocado JAY Gumb$, por exemplo, tinha 8.649 submissões no dia da captura acima, um 

número que demonstra dedicação, conhecimento e memória musical vasta. 

Além do fórum, o site possui diversas outras seções, como uma área de notícias sobre 

lançamentos de álbuns, entrevistas com produtores, matérias sobre artistas, discos e livros 

relevantes entre os fãs da música sampleada e a divulgação de eventos como o Sampleton 

produzido pelo próprio site em parceria com a Ableton e a Point Blank Studios. 

Samplethon é um evento em que produtores e beatmakers enviam suas músicas para o 

site, ou fazem competições ao vivo, e as favoritas do júri ganham prêmios e divulgação. Essa 
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plataforma revela o incentivo para a participação do fã da música sampleada não apenas como 

contribuinte no banco de dados, mas como criador de suas próprias músicas80.  

Há seções no site para mostrar os samples, covers e remixes mais visualizados 

recentemente. Além dos artistas mais populares, mais influentes, mais conectados e as faixas 

mais influentes. Há também espaço para comentários dos usuários. Possui um aplicativo 

desenvolvido para celular, gratuito nos aparelhos Android e pago no iOS. É possível examinar 

a biblioteca do usuário, mostrar todos os samples presentes em suas músicas e quais outras 

músicas que contêm samples destas.  

 

Figura 8 – Interface do aplicativo 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

Ademais, possui um jogo chamado “six degrees of music separation” (seis graus de 

separação musical). O jogo pede aos usuários para digitarem dois nomes de artistas, como por 

exemplo Kanye West e Chet Baker, e a ferramenta tentará encontrar uma relação entre os dois 

elementos em até seis graus de distância. 

Inicialmente, apenas o site WhoSampled foi selecionado como corpus para estudar os 

sample hunters nas comunidades virtuais, devido a seu foco no sample hunting, 

principalmente mecanismos de interatividade entre os usuários, mas também por trabalhar 

com a música sampleada de modo mais geral, não se limitando em apenas um gênero e por 

                                                           
80 Samplethon 2017. WhoSampled. Disponível em: http://www.whosampled.com/samplethon/. Acesso em: 22 

mar. 2018. 
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ser considerado o maior banco de dados da Internet de samples. Foi escolhido, além disso, 

pelo seu número significativo de contribuintes e a diversidade entre seus usuários mais ativos. 

Entretanto, após as primeiras observações na comunidade, foi notado que certas áreas do site 

estavam bastante inativas, principalmente as discussões no fórum. 

Foi adicionada, portanto, outra comunidade, ligada com o WhoSampled. Possibilita 

que práticas sociais e culturais de baixa frequência no site sejam observadas com mais 

profundidade em outro lugar, ao invés de substitui-la, entendendo que apesar dessas 

fraquezas, o site ainda tem dados ricos pois é o maior e mais popular banco de dados na 

Internet, com usuário dedicados principalmente a parte das submissões.  

O Sample Spotters foi escolhido como segunda comunidade. É um grupo de Facebook 

fundado em 2016 por Omar Lopez e Fran Solo. Menor que o WhoSampled, contém mais de 

9.000 membros, entretanto tem alta concentração de interação social, além de vários membros 

possuírem contas no WhoSampled, inclusive no papel de moderadores. Também possui uma 

“conta coletiva” do Sample Spotters no WhoSampled usada para postar os samples 

descobertos no grupo, mas que não foram submetidos por nenhum dos usuários no site.  

 

Figura 9 – Logo do Sample Spotters 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/. Acesso em 18 dez. 2018 

 

Em entrevista, Omar Lopez diz que fundou o grupo porque segundo ele, os fóruns 

antigos focados na busca de samples e na música sampleada como o The Breaks e o fórum do 

WhoSampled estavam muito inativos. Segue abaixo a descrição do grupo fechado com seu 

objetivo principal e suas regras:  
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Figura 10 – Descrição Sample Spotters81 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/. Acesso em 18 dez. 2018 

 

O foco principal, portanto, é a descoberta de pedidos na comunidade e fazer 

questionamentos sobre as origens dos samples. Aqueles posts que demoram a serem 

                                                           
81 “Esse é um grupo dedicado a encontrar e conversar sobre samples de música. Se você tem uma dúvida sobre 

um sample ou quer ajudar alguém a encontrar um, ou só quer um lugar para discutir sobre isso, esse é o grupo 

para você (ou se você só gostou da foto de capa que você viu entre os grupos recomendados). Regras: Por favor 

olhe os posts em ‘avisos’ para posts importantes incluindo o top 15 dos mais procurados. Não faça anúncios ou 

poste qualquer coisa que não é relacionada ao sampleamento ou discussão sobre música. Se você quer postar 

algo, mas não tem certeza se é contra as regras, mande uma mensagem ao administrador ou qualquer um dos 

moderadores antes. Se você quer divulgar sua música, poste no post sobre SoundCloud e YouTube nos “avisos”.  

Quando um sample é encontrado ou um pedido solucionado, por favor, escreva ‘resolvido’ nos comentários. Use 

a função de busca antes de postar. Se um sample já foi perguntado antes, faça uma resposta no post ao invés de 

criar um novo. ‘Bump’ seus posts! Também não delete seus posts após cria-los a não ser que você tenha 

cometido um erro. Não crie muitos posts de uma vez. Use o senso comum para descobrir o quanto é demais. Não 

seja um idiota” (tradução nossa).  
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descobertos, para não sumirem, são respondidos com a palavra “bump”, para reaparecerem 

no feed de notícias. Entretanto há várias outras atividades no grupo (analisadas mais à frente) 

como as competições de beats, o compartilhamento de samples, “álbum do dia” e playlists 

com músicas, especialmente de músicas underground.  

Além do grupo, o Sample Spotters tem uma página aberta no Facebook, com mais de 

11.500 curtidas, em que postam notícias relacionadas a músicas sampleadas, memes e vendem 

merchandising como camisas com o logo do grupo. Abaixo Omar Lopez, explica a diferença 

da página para o grupo: 

 

Figura 11 – Diferença do grupo para a página82 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1871893326458634/. Acesso em 

18 dez. 2018 

 

Nas primeiras observações, das duas comunidades, foi percebido que muitas das 

práticas dos fãs estão ligadas ao resgate de formas do passado, seja em descobrir músicas de 

outras décadas, criar seus próprios remixes com samples raros ou colecionar discos de vinil 

(nota-se a utilização do formato do LP como composição da identidade visual, presente no 

logo do site e do grupo de Facebook. A classificação “cinco estrelas” é substituída por “cinco 

discos de vinil” nas páginas de submissão do WhoSampled). O interesse por objetos do 

underground, desvalorizados pela cultura dominante é chamado de prática residual, termo 

apropriado de Raymond Williams (1977) por Jenkins, Ford e Green (2014) para os estudos de 

fã no ciberespaço. 

 

 

O residual, por definição, foi formado no passado, mas ainda está ativo no processo 

cultural, não só ou de modo algum um elemento do passado, mas um elemento 

efetivo do presente. Portanto, certas experiências, significados e valores que não 

                                                           
82 “O grupo é a comunidade que foca principalmente na descoberta de samples, além do álbum do dia e 

discussão. Nós vamos mantê-lo trancado para deixa mais secreto para fora do grupo. Na página vamos postar 

notícias relacionadas aos samples, música, vídeos, mixes, outras ideias futuras e qualquer outra coisa que nós 

quisermos compartilhar por aí. Além disso, a considere como uma fan page do grupo!” (tradução nossa). 
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podem ser expressos ou verificados em termos da cultura dominante, são, no 

entanto, vividos e praticados com base no resíduo - tanto cultural quanto social - de 

alguma instituição ou formação social e cultural antecedente (WILLIAMS, 1977, p. 

122, tradução nossa)
83

.  

 

Apropriam-se do termo de Raymond Williams (1997) para se referirem à práticas 

comuns aos sample hunters, de fãs que resgatam produtos culturais ignorados pela cultura 

dominante e pelas mídias massivas. Ressignificando-as em novos contextos a partir da 

popularização do ciberespaço dos computadores, facilitadores do armazenamento e 

distribuição de produtos. 

O trabalho “arqueológico” dos samples hunters atrás de obras de difícil acesso é 

facilitado pela digitalização sonora. Os fãs se interessam pelas mídias do passado, esquecidas 

pelo grande público.  “Em textos de mídia do passado, vasculhados através do aterro da 

história, e identificam artefatos que ainda têm valor monetário e capacidade de estimular o 

desejo” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 131). Neste trabalho ao usar o termo “cultura 

residual”, opta-se pelo sentido de Jenkins, Ford e Green (2014), e não necessariamente o 

sentido clássico de Raymond Williams (1977), voltado nesse caso, às práticas de fãs.  

O ciberespaço, com seu gigantesco acervo de produtos culturais, compartilhado por 

seus usuários, facilitou o acesso a objetos do passado, elementos de certa forma esquecidos e 

desvalorizados pela cultura dominante e as mídias massivas (JENKINS; FORD; GREEN, 

2014). Na era das novas mídias, as “pessoas estão interessadas em textos de mídia do passado, 

vasculhados através do aterro da história, e identificam artefatos que ainda têm valor 

monetário e capacidade de estimular o desejo” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 131). 

Reynolds (2011b), por outro lado, acredita que a valorização do nostálgico, das formas 

do passado, foi possibilitada através do acervo digital, tornando-se uma prática mercadológica 

comum em vários setores, como linhas de brinquedo, roupas, músicas e filmes. Entretanto, 

diferentemente de Jenkins (2014), o pesquisador vê a prática como maléfica para a 

criatividade dos novos artistas, presos aos moldes antigos como recurso estético. O vício pelo 

antigo criou, segundo ele, uma forma de regressão cultural e decadência. Jenkins, Ford e 

Green (2014) criticam essa afirmação no livro Cultura da Conexão, afirmando que as 

subculturas retrô na cibercultura não apenas se aproveitam das formas antigas de maneira 

                                                           
83 No original: “The residual, by definition, has been effectively formed in the past, but it is still active in the 

cultural process, not only and often not at all as an element of the past, but as an effective element of the present. 

Thus, certain experiences, meaning, and values which cannot be expressed or substantially verified in terms of 
the dominant culture, are nevertheless lived and practiced on the basis of the residue – cultural as well as social – 

of some previous social and cultural institution or formation”. 
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estagnada, tentando preservar suas formas, mas procuram criar novos significados às obras 

antigas e criar seus próprios conteúdos. 

 

Se os colecionadores tradicionais eliminam o valor de uso quase completamente em 

favor do valor sentimental, esses fãs de mídia retrô recuperam o valor de uso pela 

descoberta de novos usos para materiais esquecidos. Assim, a disponibilidades 

imediata dos textos de mídia antigos pode inspirar novos atos de criação e execução, 

levando não apenas à realização de novos significados, mas também à criação de 

novos textos e ao surgimento de novas comunidades subculturais. Aqui, o residual 

torna-se o emergente, para voltar aos termos de Williams, uma vez que a cultura de 

colecionador coexiste e até mesmo estimula a cultura retrô, que pode avaliar esses 

objetos de modo cafona ou de apreciação irônica (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, 

p. 131). 

 

O residual, portanto, torna-se um híbrido com a cultura emergente (JENKINS; FORD; 

GREEN, 2014, p. 131), sendo utilizado por “usuários-lideres” e ganha notoriedade, além de 

ditar práticas comerciais voltadas ao retrô, como o ressurgimento dos discos de vinil. A 

preferência pelos fãs, DJs e produtores por discos de vinil e fitas cassete em rejeição a 

formatos mais novos, atribuindo maior “valor, autoridade e autenticidade” (SÁ, 2006, p. 17) 

aos formatos é vista como um contra-argumento às críticas sobre o “determinismo 

tecnológico” nos estudos de mídia. Apresenta um caráter não-linear, com valores estéticos e 

práticas que vem e vão com o passar dos anos (SÁ, 2006). 

Além do sample hunting como prática residual, entende-se o remix feito pelos sample 

hunters também como exemplo desse fenômeno no ciberespaço. Apropriam-se de músicas 

antigas compartilhadas na Internet como resíduos esquecidos, ressignificados em novas obras 

que se adaptam à estética da cultura do remix (NAVAS, 2012) e do mundo após o software 

(MANOVICH, 2002).  
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4 METODOLOGIA 

 

 A seguir, será exposta a metodologia utilizada para a coleta e análise do trabalho. 

Inicia-se com uma descrição dos conceitos e práticas mais importantes da etnografia, a partir 

de pesquisadores, como Geertz (2017) e Wagner (2017), dialogando sobre o papel do 

etnógrafo no campo, suas limitações, habilidades e objetivos. Logo após apresenta-se as 

particularidades da netnografia com Kozinets (2015), as heranças da etnografia nesta 

metodologia e as várias outras terminologias para os estudos de observação participante na 

Internet com Fragoso, Recuero e Amaral (2016) e Hine (2015), bem como o uso do termo 

etnografia virtual. 

Em seguida, são mostrados os tipos de dados analisados na netnografia (KOZINETS, 

2015), os dados arquivados, extraídos e as notas de campo, juntamente com as categorias de 

análises, baseadas no conceito de Flusser (2014), autor das três etapas do processo 

comunicacional: armazenamento, processamento e transmissão. Por fim, exemplos dos tipos 

de dados coletados nas comunidades WhoSampled e Sample Spotters, com os critérios 

adotados para selecionar os dados mais relevantes da pesquisa e as etapas do pesquisador na 

análise, complementam o trabalho.  

 

4.1 A netnografia e a herança conceitual da etnografia 

 

O pesquisador, adotando sua posição de etnógrafo (ou netnógrafo), busca no seu 

objeto de estudo compreender uma cultura estranha em profundidade,  interpretando-a através 

de suas experiências no campo e traduzindo-as para a sua cultura particular: “Um antropólogo 

experiencia, de um modo ou de outro, seu objeto de estudo; ele o faz através do universo de 

seus próprios significados, e então se vale dessa experiência carregada de significados para 

comunicar uma compreensão aos membros de sua própria cultura” (WAGNER, 2017, p. 27, 

grifo do autor). 

O autor acrescenta que o pesquisador de campo constrói uma “ponte” entre culturas, 

modificando ambos os lados graças ao contato e a troca de conhecimento entre os envolvidos. 

O antropólogo acredita, portanto, que só se estuda cultura a partir da sua própria. Levando 

isso em conta o etnógrafo deve “renunciar à clássica pretensão racionalista de objetividade 

absoluta em favor de uma objetividade relativa, baseada nas características de sua própria 

cultura” (WAGNER, 2017, p. 26). 
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A consciência da interferência do pesquisador, seja através da sua cultura ou da sua 

interação do campo é uma característica da abordagem qualitativa deste trabalho. Não se 

preocupa tanto na objetividade rígida e nas grandes amostras estatísticas das pesquisas 

quantitativas e das ciências exatas, mas na subjetividade e impressões do pesquisador, 

adquiridas a partir de sua participação no campo (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2016). 

 Na pesquisa qualitativa, a atenção do pesquisador “não é com a representatividade numérica 

do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização, de uma instituição, de uma trajetória etc.” (GOLDENBERG, 2013, p. 14). 

Assim sendo, o rigor do trabalho científico está na profundidade da compreensão adquirida 

pela experiência sobre a cultura estudada, ao invés das amostragens (WAGNER, 2017). 

Um vez que neste trabalho, o pesquisador busca compreender a fundo a subcultura 

digital dos sample hunters, vê-se a netnografia como metodologia apta para resolver esse 

problema, pois permite que se “experimente interação social online da forma como seus 

participantes estão experimentando” (KOZINETS, 2014, p. 85), processo semelhante ao de 

um etnógrafo participando dos hábitos e rituais de uma tribo desconhecida. Nas comunidades 

virtuais almeja-se aprender práticas como o sample hunting, discutir e interagir, além de 

analisar elementos cruciais como os processos comunicacionais, práticas culturais e sociais de 

seus membros. 

O termo netnografia é um neologismo de Robert Kozinets (2014) que foi popularizado 

em meados de 1990 para a etnografia online e usado em suas pesquisas voltadas ao marketing 

e aos fandoms (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2016). Todavia, o autor acredita que a 

netnografia pode ser utilizada em pesquisas dos mais diversos campos, desde que seja uma 

observação participante e tenha como elemento central a relação do homem com a tecnologia 

(KOZINETS, 2014). Visto que a “netnografia estuda tecnologia, o relacionamento entre os 

seres humanos e a tecnologia, a conexão entre tecnologias específicas e seres humanos 

particulares, através do seu impacto na linguagem, todas as formas de linguagem e sistemas 

de significado” (KOZINETS, 2015, p. 322, tradução nossa)84. 

Há várias outras terminologias para os estudos etnográficos na internet como 

etnografia digital, ciberantropologia, webnografia e etnografia virtual (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2016). Christine Hine (2015), a pesquisadora que popularizou o 

termo etnografia virtual, defende no seu livro Etnography for the Internet: Embedded, 

                                                           
84 No original: “Netnography studies technology, the relationship between human being and technology, and the 

links between specific technologies and particular human beings, through its impact on language, all sorts of 

languages and meaning-systems”. 
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Embodied and Everyday, abandonar todas essas novas terminologias, chamando suas 

pesquisas simplesmente de etnografias. Hine (2015) acredita que a Internet contemporânea 

está tão incorporada e constantemente presente na vida cotidiana dos homens, que é difícil 

fazer uma distinção entre virtual e real, como nos primeiros estudos sobre a cibercultura. 

Hine (2015) também argumenta que as práticas essenciais da etnografia como por 

exemplo, a observação participante e o pressuposto de que a etnografia é uma “descrição 

densa” não acabaram nas pesquisas na Internet. O termo apropriado de Gilbert Ryle por 

Geertz (2017) refere-se a uma fuga da “descrição superficial” pelo pesquisador ao entender as 

ações dos atores não isoladamente, mas dentro de uma complexa estrutura de significantes e 

contextos necessários para uma compreensão em profundidade. 

Retomando ao exemplo clássico das piscadelas de Geertz (2010) em A Interpretação 

das Culturas, para entender o que de fato se passa por trás de uma piscadela. Só é possível 

quando, leva-se em conta as convenções, o contexto, as estruturas significantes de um grupo 

para enfim, interpretá-la e descrevê-la como de fato é. Seja uma representação de 

cumplicidade, um deboche sarcástico ou um simples tique nervoso.  

A única diferença entre os dois cenários, segundo Hine (2015), é que enquanto 

antropólogos como Geertz (2017) definiam seus campos de estudo influenciados pelos limites 

geográficos e analisavam os sentidos ocultos em práticas como o movimento do corpo de um 

nativo de uma tribo. Na Internet, o pesquisador observa a criação de sentido e a socialização 

mediada por computadores e não tem a segurança geográfica para recortar o seu objeto 

(HINE, 2015). 

Apesar de concordar com as proximidades feitas entre a etnografia e a netnografia de 

Hine (2015), por adotar principalmente princípios de Geertz (2017). Assim como algumas de 

suas ideias sobre a metodologia de pesquisa e sua percepção de que a Internet penetra cada 

vez mais profundamente no dia a dia das pessoas, tornando árdua a distinção do que é real e 

virtual, mantém-se nesta pesquisa o uso da palavra “netnografia”, ao invés de somente o 

termo “etnografia”, por alguns motivos.  

O primeiro é o entendimento rápido do leitor ao se deparar com o termo de Kozinets 

(2015) de que a metodologia foca nas comunicações e relações mediadas por novas 

tecnologias, além de já muito difundido em pesquisas relacionadas aos estudos de fã. O 

segundo motivo é que Kozinets (2015) considera a netnografia não como algo excludente, 

fora da etnografia, mas como um conjunto de ferramentas e práticas que a etnografia pode 

adotar, devido a sua característica adaptativa: “Nunca mais você deve pensar em algo como 

uma netnografia ou uma etnografia. Em vez disso, o que você deve fazer é explicar a 



103 

 

prevalência e origem dos dados, junto com a estratégia de coleta” (KOZINETS, 2015, p. 88, 

tradução nossa)85. Como basicamente todos os dados da pesquisa foram coletados e 

analisados mediados por computadores, considera-se apropriado o uso da palavra netnografia 

neste trabalho.  

 

Netnografia é o nome dado a um conjunto específico de coleta de dados, análises, 

práticas éticas e representativas, onde uma quantidade significativa de dados 

coletados e observação participante conduzidos originaram e se manifestaram 

através de dados compartilhados livremente na Internet, incluindo os aplicativos 

móveis. Essa ênfase em quantias significantes de dados da Internet diferencia a 

netnografia de abordagens como a etnografia digital ou antropologia digital que tem 

orientações mais gerais e, por exemplo, pode incluir etnografias mais tradicionais 

examinando como culturas nacionais modulam o uso de Internet móvel (e.g., 

Silverstone and Hirsch, 1992), ou culturas ocupacionais de desenvolvedores de 

software (veja Tacchi, 2012; veja também a visão geral de Coleman, 2010) 

(KOZINETS, 2015, p. 101, tradução nossa)86. 

 

Através da netnografia pretende-se compreender em profundidade a subcultura digital 

dos sample hunters e seus processos comunicacionais mais relevantes. No entanto, cabe 

ressaltar que o pesquisador nunca entende seu objeto como um “nativo” faz, porque já está 

carregado de sua própria cultura com seus modos de ver e interpretar o mundo, nem tampouco 

esse é o objetivo do pesquisador ao participar de uma comunidade alheia, “Nós não 

compreendemos o povo (e não por não compreender o que eles falam entre si). Não nos 

podemos situar entre eles. (GEERTZ, 2017, p. 10, grifo do autor)”.  

Os dados do etnógrafo são sempre construções em cima de construções, interpretações 

em cima de várias outras interpretações, impossível de se chegar a um “sentido puro”, caso 

exista um. O que se busca é “escolher entre as estruturas de significação [...] e determinar sua 

base social e sua importância” (GEERTZ, 2017, p. 7). A etnografia é mais observadora do que 

interpretativa, pois os dados sempre estão contaminados pelas múltiplas explicações e o 

pesquisador está sempre “explicando explicações” (GEERTZ, 2017, p. 7). Dessa forma, o que 

importa no trabalho de campo não é “ser nativo”, mas sim a construção de novos significados 

pela relação e o choque cultural (WAGNER, 2017). 

                                                           
85 No original: “Never, ever, again should you think of something as either a netnography or an ethnography. 

Instead, what you must explain is prevalence and origin of data, alongside data collection strategy”. 
86 No original: “Netnography is the name given to a specific set of related data collection, analysis, ethical and 

representational research practices, where a significant amount of the data collected and participant observational 

research conducted originates in and manifests through the data shared freely on the Internet, including mobile 

applications. This emphasis on significant amounts of Internet data differentiates netnography from approaches 

such as digital ethnography or digital anthropology that are more general in orientation and, for example, can 

include more traditional ethnographies examining how national cultures inflect mobile Internet use (e.g., Miller 

and Slater, 2000), technology use within the home (e.g., Silverstone and Hirsch, 1992), or occupational cultures 

of software developers (see Tacchi, 2012; see also the overview of Coleman, 2010)”. 
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Com o intuito de realizar uma netnografia em profundidade em condições de tempo 

hábil para uma dissertação de mestrado, o fenômeno da subcultura dos sample hunters foi 

recortado em duas comunidades virtuais, o site WhoSampled e o grupo de Facebook Sample 

Spotters, com grande concentração de atividade e relevância na Internet, para responder como 

se dão os processos comunicacionais da subcultura digital dos sample hunters nas 

comunidades virtuais WhoSampled e Sample Spotters.  

Adota-se o princípio de Flusser (2014) de que a comunicação é o armazenamento, o 

processamento e a transmissão de informações adquiridas e que a cultura é um dispositivo 

particular e específico de determinado grupo para realizar tais processos. Portanto, ao 

descrever, interpretar e experienciar a maneira como a subcultura digital os realiza, foram 

observados quais são os processos comunicacionais mais relevantes de serem notados nas 

comunidades. A compreensão de cultura de Flusser (2014) como um dispositivo, um modelo 

específico para a preservação das informações adquiridas se assemelha a Geertz (2017) e sua 

ideia de cultura como mecanismos de controle: 

 

A cultura é vista melhor não como complexos de padrões concretos de 

comportamento – costumes, usos, tradições, feixes de hábitos – , como tem sido o 

caso até agora, mas como um conjunto de mecanismos de controle – planos, 

receitas, regras, instruções (o que os engenheiros de computação chamam 

‘programas’) –  para governar o comportamento. A segunda ideia é que o homem é 

precisamente o animal mais desesperadamente dependente de tais mecanismos de 

controle, extragenéticos, fora da pele, de tais programas culturais, para ordenar seu 

comportamento (GEERTZ, 2017, p. 32-33). 

 

    Os mecanismos de controle extragenéticos da cultura de Geertz (2017), ordenam o 

comportamento humano assim como fazem os homens, segundo Flusser (2014), ao 

preservarem as informações adquiridas, os modelos, de gerações em gerações. Fogem da 

entropia, saindo do campo biológico para a cultura. E é, somente, graças às convenções 

tornadas públicas por determinados grupos, através de elementos simbólicos, possível a 

comunicação (WAGNER, 2017). 

 

4.2 Os tipos de dados na netnografia e os critérios para a coleta e análise das 

comunidades 

 

O objetivo do trabalho é, portanto, revelar os processos comunicacionais relevantes de 

serem examinados no campo, compreendendo a comunicação como armazenamento, 

processamento e compartilhamento. Através da netnografia, foram coletados e analisados os 
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dados na Internet sobre tal fenômeno, focando nas convenções características dos sample 

hunters, baseadas em padrões de gosto, expressões, gírias, modos de consumo e práticas 

culturais. 

Os dados netnográficos se dividem em três tipos: “o coletado, o co-criado e o 

produzido” (KOZINETS, 2015, p. 204, tradução nossa). O dado coletado, ou dado arquivado, 

é aquele que existe anteriormente ao contato do pesquisador no campo, armazenado 

publicamente em sites, comunidades e fóruns (KOZINETS, 2015). O dado co-criado, ou 

extraído, é criado a partir da comunicação entre o pesquisador, seres humanos e tecnologias, 

seja através de entrevistas, discussões em postagens e outras atividades. O último é o dado 

produzido, gerado através de notas de campo, lugar em que o netnógrafo “registra seu 

percurso de forasteiro para participante, seu aprendizado das linguagens, rituais e práticas, 

assim como seu envolvimento em uma rede social de significados e personalidades” 

(KOZINETS, 2014, p. 109). A seguir apresenta-se um quadro elaborado com as definições de 

cada tipo dos dados netnográficos, retiradas do livro “Netnografia: realizando pesquisa 

etnográfica online” (KOZINETS, 2014), seguido dos conceitos revisitados em 

“Netnography: redefined” (KOZINETS, 2015). 

 

Quadro 7 – Diferentes tipos de dados netnográficos da coleta 

(continua) 

Dados 

Arquivados 

- “Dados que o pesquisador copia diretamente de comunicações mediadas por 

computador preexistentes dos membros de uma comunidade online, dados em 

cuja criação ou estimulação ele não está diretamente envolvido”  

(KOZINETS, 2014, p. 94-95). 

 
Dados arquivados abrangem todos os dados relacionados a experiência online que os 

pesquisadores ‘encontram’, ‘coletam’, ou ‘reúnem’ de comunidades em redes sociais. 

Apesar de claramente moldado pelo viés de seleção e efeitos observadores, dados 

arquivados não possuem a impressão do pesquisador como criador ou diretor. Nós 

podemos pensar nesse tipo de dado como o estabelecer de um registro histórico e 

patamar cultural (KOZINETS, 2015, p. 204, tradução nossa)87.  

Dados 

Extraídos 

O pesquisador cria em conjunção com os membros da cultura por meio de interação 

pessoal e comunal. Postagens e comentários do pesquisador, bem como entrevistas 

por correio eletrônico, bate-papo ou mensagens instantâneas, seriam procedimentos 

comuns para extrair dados netnográficos (KOZINETS, 2014, p. 95). 

 

Dado é extraído, ou co-criado através das próprias interações sociais do pesquisado 

que são armazenadas e salvas em diversos formatos, incluindo, com interações sociais 

online, digitalmente com seres humanos e com robôs, aplicações do software  

 

                                                           
87 No original: “Archival data comprises any and all online social experience-related data that researchers ‘find’, 

‘collect’ or ‘gather’ from social media communities. Although clearly shaped by selection biases and observer 

effects, archival data does not bear the imprint of the researcher as creator or director. We might think of this 

type of data as establishing a historic record and a cultural baseline”. 
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 (conclusão) 

 e máquinas, comunicando eletronicamente para servidores ao redor do mundo” 

(KOZINETS, 2015, p. 204-205, tradução nossa)88.  

Dados de 

Notas de 

Campo 

- “as anotações de campo em que o pesquisador registra suas próprias 

observações da comunidade, seus membros, interações e significados, e a 

própria participação e senso de afiliação do pesquisador” (KOZINETS, 2014, p. 

95). 

 
O tipo final é o dado produzido, aquele que o pesquisador cria. Geralmente este está na 

forma de notas de campo reflexivas. Essas notas, entretanto, podem assumir uma vasta 

variedade de formas, incluindo anotações no papel e em arquivos de texto, a 

pensamentos capturados em nomes de arquivos digitais, gravações de áudio, ou arquivos 

de vídeo. Dados reflexivos são criados pelo netnógrafo no papel do autor refletindo suas 

próprias experiências no campo (KOZINETS, 2015, p. 2015, tradução nossa)89.  

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 baseado em Kozinets (2014, 2015) 

 

Tanto no WhoSampled quanto no Sample Spotters, foram coletados os três tipos de 

dados a fim de interpretar em profundidade a subcultura dos sample hunters. A seguir 

apresenta-se um quadro com exemplos dos principais dados observados e coletados de cada 

categoria em cada comunidade. 

 

Quadro 8 – Os 3 tipos de dados nas comunidades WhoSampled e Sample Spotters 

(continua) 

 Comunidades Virtuais 

Tipos de Dados WhoSampled Sample Spotters 

Arquivados 100 perfis da lista all time; 

comentários  

20 postagens no grupo. 

Extraídos 10 entrevistas semiestruturadas  10 entrevistas semiestruturadas; 

 

 

 

 

                                                           
88 No original: “data is elicited or co-created through the researcher’s own social interactions which are stored 

and saved in various formats, including, with online social interaction, digitally with human beings and with 

bots, software applications and machines themselves, communicating electronically to servers around the 

world”. 
89 No original: “The final type is produced data, which the researcher creates. Usually this is in the form of 

reflexive fieldnotes. These notes, however, can assume a vast variety of forms, including physical jottings on 

paper and in text files, to thoughts captured in digital file names, on audio recording, or in video files. Reflexive 

data are created by the netnographer in the role of author reflecting upon her own experiences in the social 

field”. 
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(conclusão) 

Notas de 

Campo 

O pesquisador descreve as 

experiências na imersão no 

campo, focando principalmente 

na prática do sample hunting e as 

submissões no banco de dados.  

O pesquisador descreve as experiências 

na imersão no campo em práticas como 

a participação em competições de 

beats/remixes e ajuda aos pedidos de 

sample hunting de outros usuários.  

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 baseado em Kozinets (2014, 2015) 

 

Devido à abordagem qualitativa da netnografia, as amostras selecionadas são 

intencionais, pois não possuem números definidos e amostras estipuladas por cálculos 

probabilísticos, enquanto é baseada por critérios que buscam responder o problema de 

pesquisa, em lugares onde os fenômenos são observados de forma intensa (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2016). Todos os três tipos de dados utilizam, a sua maneira, as 

amostras intencionais. São “amostras qualitativas, cujos elementos são selecionados conforme 

critérios que derivam do problema de pesquisa, das características do universo observado e 

das condições e métodos de observação e análise” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 

2016, p. 78).  

O critério desta pesquisa é o grau de participação e atividade dos indivíduos. Busca-se, 

tanto no site WhoSampled quanto como no Sample Spotters, coletar e analisar dados daqueles 

indivíduos centrais ao funcionamento do grupo. No caso do WhoSampled, para coletar dados 

extraídos e arquivados, foi selecionada a lista do site dos cem maiores colaboradores, entre os 

mais de 20 mil colaboradores, baseados no número de cred. Foram analisados os perfis 

públicos pertencentes a essa lista, além de selecionados 10% da lista para as entrevistas 

semiestruturadas. Foram utilizados diferentes critérios para outros tipos de dados arquivados, 

mencionados ao longo das análises. 

Já no caso do Sample Spotters, o critério de seleção para as entrevistas estruturadas 

foram os usuários mais ativos. A identificação dos usuários mais participativos foi baseada 

em listas, enviadas pelos moderadores do site, dos relatórios do Facebook e revelam aqueles 

que mais comentam no grupo. Além dos selos do Facebook criados para os grupos, como, por 

exemplo, o membro que participa e cria muitos tópicos, tem o selo do lado do seu nome com 

uma xícara de café escrita “puxador de conversa”. Foram entrevistadas, no WhoSampled, 11 

pessoas.  
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No caso das postagens selecionadas, foram escolhidas aquelas que ajudam a responder 

o problema de pesquisa, como relação de autoria, consumo, produção amadora, 

relacionamento, entre outros. O número de interações também teve importância, sendo 

cortadas aquelas que tiveram menos de cinco comentários.  

Além disso, ambas terão dados gerados através das notas de campo. Enquanto o 

WhoSampled, foca principalmente em atividades, como o sample hunting e a submissão dos 

achados pelo pesquisador, o Sample Spotters, além do sample hunting, enfatiza as práticas 

criativas, como disputas de remixes e beats.  

Os dados gerados nas três etapas serão codificados analiticamente, através de três 

principais categorias baseadas em Flusser (2014): armazenamento, processamento e 

compartilhamento. Dentro dessas categorias existem outros códigos que representam as 

particularidades dessas etapas da comunicação nos sample hunters, armazenadas e 

catalogadas no software de pesquisa qualitativa Atlas.ti. Depois de codificados, os dados 

serão interpretados hermeneuticamente (KOZINETS, 2015). A seguir apresenta-se uma 

síntese das categorias de análise.  

 

 

Quadro 9 – Categorias principais de análises 

Categorias principais de análise 

Armazenamento cérebro coletivo/inteligência coletiva; arqueologia da mídia (crate 

digging; retromania; cultura residual). 

Processamento remix, criatividade, software, autoria, colaboração, sampling, sample 

hunting, consumo. 

Compartilhamento Economia de dádiva, livre compartilhamento, convenções, 

particularidades e símbolos da subcultura (ex: gostos, consumos e 

linguagem).  

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 baseado em Flusser (2014) e Kozinets (2014, 2015) 
 

Assim como Geertz (2017) argumenta que as três ações clássicas utilizadas para 

descrever o que faz o etnógrafo (observar, registrar e analisar) não podem ser totalmente 

separadas e distinguidas. Não há total clareza na divisão, uma vez que todas as etapas se 

misturam e ocorrem simultaneamente. Na escrita, as categorias de análises baseadas em 

Flusser (2014) possuem a mesma característica. Uma divisão exata é impossível, já que várias 
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práticas pertencem a várias categorias, ainda mais na realidade das mídias digitais em que o 

mesmo software é usado para as três etapas da comunicação (armazenar, processar e 

compartilhar). Entretanto, as categorias ajudam o leitor a enxengar com clareza os processos 

comunicacionais presentes no argumento da pesquisa. 

A análise da netnografia, segundo Kozinets (2015) busca quebrar os dados em 

fragmentos, através da codificação, enquanto que o círculo hermenêutico busca 

posteriormente entender como um todo, esses fragmentos. Kozinets (2015) compara esse 

processo com as colagens de artistas como o poeta Max Ernst. O artista, assim como o 

pesquisador, busca misturar realidades distintas, desconexas, manipulando formas diferentes 

para no final criar um sentido geral através dos fragmentos. As observações e os dados 

individuais escolhidos pelo pesquisador, servem para interpretações gerais do fenômeno e 

representam a cultura inventada a partir do choque cultural (WAGNER, 2017).  

Análise significa quebrar um fenômeno em suas partes e componentes. Hermenêutica 

significa manter algo inteiro, ou reconhecer o inteiro em suas partes. Tanto a análise, quanto a 

hermenêutica, requerem que se separem os dados a fim de entendê-los. Porém, o objetivo da 

etnografia e da netnografia é a síntese, uma representação da pesquisa. Essa representação é 

como um mosaico que se constrói a partir de elementos de alguma coisa, cuidadosamente 

extraídos e, portanto, retirados de seu contexto, como um próprio remix. “Netnografia é sobre 

encontrar pedras preciosas online e então juntá-las em magníficas peças de joalheria, com os 

metais de ouro e prata providos pela narração, a narrativa teórica” (KOZINETS, 2015, p. 240, 

tradução nossa)90. 

Ao falar da hermenêutica, Kozinets (2015) refere-se principalmente ao “círculo 

hermenêutico”, que “afirma que não podemos compreender o todo até que tenhamos 

compreendido as partes, mas que não podemos compreender as partes até que tenhamos 

compreendido o todo” (SCHIMIDT, 2014, p. 32). 

 Apesar da pesquisa apresentar risco mínimo aos seus envolvidos, porque não inclui 

grupos vulneráveis, como menores de idade, e nem aborda sobre assuntos polêmicos, 

geradores de desconforto. Foi necessário obter aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa antes 

de participar no campo (Anexo A). Todas as entrevistas tiveram consentimento dos 

entrevistados, os quais optaram por escolher seus nomes ou pseudônimos (ou nomes de 

produtor). Também receberam avisos o suporte do WhoSampled e os administradores do 

Sample Spotters. Todos concederam permissões para a produção do trabalho. 

                                                           
90 No original: “Netnography is about finding gems online and then building them together into magnificent 

pieces of jewelry, with the gold and silver metals provided by the narration, the theoretical storytelling”. 
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5 ANÁLISES DAS COMUNIDADES VIRTUAIS 

 

 Seguindo as metodologias comentadas anteriormente, analisa-se os dados coletados do 

site WhoSampled e do Sample Spotters (grupo do Facebook), dividindo-os em basicamente 

três grupos: dados arquivados, dados extraídos e as notas de campo (KOZINETS, 2015). Os 

dados de cada grupo são analisados, sintetizados em um quadro no final do capítulo e 

comparados entre as duas comunidades. A comparação ajuda a entender as particularidades de 

cada um, suas principais práticas e a localizar seus processos comunicacionais mais 

relevantes. As práticas netnográficas concentram maior intensidade no site WhoSampled entre 

março e agosto de 2018 (cerca de cinco meses), enquanto no Sample Spotters, o período de 

maior movimentação está entre setembro a dezembro de 2018 (cerca de quatro meses).  

Os dados arquivados, aqueles sem interferência do pesquisador, foram os primeiros a 

serem analisados em ambas comunidades. A etnógrafa virtual Christine Hine (2015) defende 

que tal estratégia “pode permitir um foco em quais formas comuns de expressão e estruturas 

de significados são encontradas dentro da população, permitindo uma sensibilidade ao que é 

incomum de ser construído” (HINE, 2015, p. 162, tradução nossa)91. Investigar dados 

públicos antes da participação do pesquisador no campo ajuda a elaborar as próximas fases da 

pesquisa, como as perguntas na fase de entrevistas, além de aumentar o conhecimento do 

pesquisador sobre as práticas do grupo. 

Após essa etapa analisa-se os dados extraídos, as informações obtidas principalmente 

de entrevistas semiestruturadas e de participações nas discussões dos fóruns nos grupos. 

Nessa etapa já existe a interação do pesquisador com a comunidade e com outros indivíduos, 

em busca de aprofundar nos conhecimentos adquiridos previamente sobre o campo. Por 

último, apresenta-se as notas de campo, descrevendo algumas experiências pessoais do 

pesquisador em ambas as comunidades virtuais, como as primeiras impressões sobre os 

grupos, práticas como o sample hunting, catalogação das informações encontradas, discussões 

nos grupos e a participação em competições de beats e remixes.  

 

5.1 WhoSampled: dados arquivados dos cem perfis da lista all time 

  

                                                           
91 No original: “An ethnographic treatment of found data can permit a focus on what common forms of 

expression and structures of meaning are found within a population, allowing a sensitivity to what is unusual to 

be built up”.  
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Os primeiros dados coletados e analisados do site WhoSampled foram retirados dentre 

os cem perfis públicos de usuários que mais colaboraram, em todos os tempos, no site, 

segundo o número de cred, na lista all time. Opta-se por analisar os membros dessa lista e não 

dos mais ativos do mês, pois, foi tomado como critério, priorizar aqueles que estão a mais 

tempo na comunidade e que possuem um maior número de submissões. Os dados coletados 

foram codificados e analisados no software Atlas.ti e Word manualmente, através de uma 

codificação analítica e uma interpretação hermenêutica dos dados (KOZINETS, 2014). Como 

uma pesquisa exploratória, essa fração da dissertação foi publicada pelo pesquisador como um 

artigo no Intercom Nacional92, no dia 5 de setembro de 2018. No entanto, como componente 

importante da pesquisa, será reapresentada na dissertação. 

 Em seus perfis, os usuários podem adicionar as seguintes informações: nome de 

usuário, foto de perfil, sua localização, links de outras redes sociais e escreverem livremente 

sobre si mesmo, na sessão about me (em português, “sobre mim”), compartilhando seus 

interesses e particulares das quais acham mais importantes de serem reveladas ao grupo. O 

perfil também possui o número de submissões e cred que é gerado automaticamente. Segue 

abaixo um exemplo de perfil: 

 

Figura 12 – Modelo de perfil do site WhoSampled 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/user/PistolPete77/. Acesso em: 19 jan. 2019 

 

 A análise foi dividida em três partes: 1) informações gerais como região, número de 

submissões e cred; 2) análise dos links externos de redes sociais e outras páginas 

                                                           
92 Artigo “A subcultura digital dos sample hunters: uma análise dos perfis no site WhoSampled” (BRITO, 2018). 
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compartilhadas na sessão “websites, blogs and others links” (em português, “websites, blogs 

e outros links”) e 3) análise das informações disponíveis na sessão “about me”. 

 

5.1.1 Região, submissão e cred dos usuários 

 

Na primeira etapa, dos cem perfis, 70 colocaram suas regiões geográficas, enquanto 23 

deixaram em branco e 7 colocaram nomes fantasias como “debaixo d’agua” ou “na web”. 

Segue abaixo um gráfico com a concentração de usuários por cada país. Quanto mais escuro o 

tom de verde, maior o número de usuários na região:  

 

Figura 13 – Região dos usuários do WhoSampled 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

 Estados Unidos ficou em primeiro lugar com 16 membros, seguido do Reino Unido 

com 11 (sede do site), França com 5 e Itália com 4. Alemanha, Bélgica, Chile, Filipinas e 

Polônia ficaram empatados com 3 membros cada. Brasil, Canadá, Holanda e Rússia ficaram 

empatados com 2 usuários. Por último Espanha, Finlândia, Grécia, Hungria, Israel, Noruega, 

Portugal, São Vicente e Granadinas e Sérvia. A Europa é o continente que lidera em números 

de usuários na lista “all time”, seguido por América e Ásia. 



113 

 

Tais dados revelam uma subcultura global, no sentido mais moderno do termo, como 

os media fandom de Henry Jenkins (2015), ligados ao consumo midiático, às mídias massivas, 

à Internet e aos estudos de fã. A subcultura dos sample hunters não é definida pelos limites 

geográficos como nos estudos clássicos de Birmingham (THORNTON, 1997), mas pelos 

gostos em comum e práticas de consumo semelhantes entre seus membros (JENKINS, 2015) 

que permitem criar sensações de pertencimento e relações afetivas fortes. 

Na segunda etapa, são analisados os números de submissão de samples, covers e 

remixes e o número de cred, sistema de pontos que soma atividades dos usuários como 

número de submissões, atualização de vídeos na plataforma e a moderação/aprovação de 

submissões. Na época da coleta o primeiro colocado possuía 50.151 submissões e 173.015 de 

cred, já o último colocado da lista possuía 351 submissões e 7.824 de cred, enquanto a média 

de submissão dos cem usuários era 3.283, com 27, 217. 

Revela-se, portanto, um alto grau de participação dos indivíduos, considerando por 

exemplo, que para um usuário chegar na média citada acima, ele deveria ter pelo menos 328 

submissões aprovadas por ano, desde 2008, ano em que nasceu o site. Revela-se nesta área do 

site, grande presença do que Henry Jenkins (2009) chama de “cultura participativa”. Cultura 

em que “fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente da criação e da 

circulação de novos conteúdos” (JENKINS, 2009, p. 378). O sample hunting cria um catálogo 

colaborativo digital, existentes graças ao compartilhamento das competências e 

conhecimentos dos membros sobre a música sampleada. Uma inteligência coletiva a partir do 

“vínculo entre diversas competências, ideias e conhecimentos, articulado na interação virtual 

entre indivíduos no ciberespaço” (MARTINO, 2015, p. 31).  

 

5.1.2 Websites, blogs e outros links: cultura residual e práticas participativas 

 

 Após essa fase, tem-se a análise dos dados compartilhados na sessão “websites blogs 

and other links”. Toma-se como crucial analisar e investigar, através de uma leitura breve, os 

links externos à página do WhoSampled, compartilhados nos perfis, já que se entende que a 

subcultura digital dos sample hunters não é restrita aos limites do site. Acredita-se que na 

etnografia virtual ou na netnografia, “embora seja claramente possível pegar um corte 

arbitrário e definir um campo cercado por um fórum online específico, ou um grupo particular 

de pessoas, tais escolhas extremamente restritas tendem a serem teoricamente limitantes” 
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(HINE, 2015, p. 26, tradução nossa)93.  Os links externos permitiram ao pesquisador entender 

quais são as práticas e comportamentos mais comuns entre os membros e o que estes acham 

importantes de serem compartilhados no grupo sobre si mesmos. Segue abaixo um gráfico 

com as redes sociais mais citadas nessa sessão: 

 

Figura 14 – Redes sociais mais citadas nos perfis 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

Com um total de 18 menções, o YouTube é a rede mais popular da sessão “websites, 

blogs and others links”. Investigando os canais compartilhados, entende-se que os sample 

hunters utilizam o YouTube para compartilharem discos raros na Internet. O que ocorre 

muitas vezes é achar a origem de um sample e precisar de um link de algum serviço de 

streaming compatível com o site, como YouTube, Spotify, SoundCloud, DailyMotion e 

Bandcamp. Entretanto, muitas das vezes, as músicas não existem nessas plataformas por 

serem bastante obscuras. Para conseguirem submeter os samples, os usuários acabam fazendo 

por conta própria, o upload das músicas em suas contas pessoais do YouTube, após 

digitalizarem as canções encontradas nas mídias analógicas como discos de vinil e fitas 

                                                           
93 No original: “Whilst it is clearly possible to take an arbitrary cut and define a field site encompassed by a 

particular online forum, or a particular group of people, such spatially constrained choices will often be 

theoretically limiting”. 
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cassete.  Nesses canais encontram-se principalmente discos antigos de jazz, funk e soul, 

gêneros famosos por serem sampleados no hip-hop. 

O SoundCloud está em segundo lugar com 16 menções. Diferentemente do YouTube, 

em que usam majoritariamente para o compartilhamento de discos raros “sampleados”. 

Utilizam a rede para expor suas próprias composições, seja amadora ou profissional, de 

remixes, beats, mixtapes entre outros. Constata-se, portanto, que os usuários gostam de 

mostrar o lado criativo em seus perfis, além do lado “investigativo” dos sample hunters. 

Em terceiro lugar está o Facebook com 14 menções. O que mais chama atenção nos 

links da rede foram são os grupos fechados sobre música sampleada. Um exemplo é o grupo 

Sample Spotters que, após esta pesquisa exploratória, foi incluído na dissertação devido ao 

alto grau de interatividade de seus membros. Com quase oito mil membros, o grupo é focado 

em descobrir os samples requisitados pelos seus usuários, discussões sobre produtores, 

álbuns, sampleamento e competições de beats feitos pelos usuários a partir de samples 

votados na comunidade. Outro fator, levado em consideração para inclusão do grupo no 

projeto, é o fato de que os usuários possuíam uma conta no site WhoSampled com alguns 

samples descobertos coletivamente no grupo. 

O Twitter aparece em quarto lugar com 8 menções. Havia uma grande concentração de 

contas inativas, entretanto, as que funcionavam regularmente eram de profissionais da música, 

como DJs e produtores, em busca de divulgação para seus conteúdos. 

Em quinto lugar está o Discogs com cinco menções. Assim como o YouTube, esta 

rede social é muito importante para a prática do sample hunting na Internet. Provavelmente, 

são as duas mais importantes. Discogs possui o maior banco de dados sobre informações de 

discos, com datas de lançamentos, créditos das músicas, versões de prensagens e produtores, 

feito colaborativamente pelos seus usuários, assim como o WhoSampled. Além de gerarem 

tais informações, seus membros podem expor suas coleções de discos (principalmente de 

vinil), participar de discussões, comprar e vender discos. Um dos usuários analisados possui 

uma coleção de mais de 4 mil discos. Devido ao grande número de informações sobre os 

discos, a rede social é muito utilizada, pelos sample hunters, para encontrar dicas sobre as 

origens dos samples, olhando os créditos dos álbuns, atrás de dados suspeitos, como artistas 

falecidos creditados como compositores em faixas recém produzidas.  

Empatado em quinto lugar com o Discogs, também está o Mixcloud, uma rede social 

bastante semelhante ao SoundCloud. A grande diferença entre as duas é que enquanto 
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SoundCloud é focada no compartilhamento de faixas, álbuns e mixtapes amadoras, o 

Mixcloud foca no compartilhamento de mixes94 de DJs.  

A presença de redes sociais como SoundCloud, YouTube, Discogs, Mixcloud e de 

grupos especializados do Facebook mostram outro lado participativo dos sample hunters. 

Além de catalogarem os samples descobertos no site, também participam de outras práticas 

como o compartilhamento de discos raros, informações dos créditos dos álbuns, produções de 

músicas amadoras com samples encontrados e criação de mixes, ilustrando a gama de tipos de 

atividades em torno da cultura do remix. O Discogs também mostra a particularidade dessa 

subcultura pela ressurreição de obras esquecidas pelo radar da grande mídia, adota o consumo 

de mídias analógicas, principalmente de discos de vinil e valoriza o “sampleamento” de 

músicas raras em comparação com canções mais populares e artistas do underground, um 

fenômeno comum na história do hip-hop e de seus produtores e consumidores (SCHLOSS, 

2014). Os fãs estão interessados nas mídias do passado, esquecidas pelo grande público, 

revelando-se uma prática residual (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). 

 

5.1.3 About me (sobre mim): termos populares, gêneros favoritos e críticas a popularização 

 

Na sessão “about me” (em português, sobre mim) são expostos dados que 

complementam as inferências obtidas nas etapas anteriores, ao mesmo tempo em que expõe 

algumas novas características. Nessa sessão, os usuários podem escrever livremente 

parágrafos sobre si mesmos. Com o Atlas.ti foi possível a criação de um infográfico com as 

palavras mais mencionadas, com a exceção de palavras como pronomes, caracteres especiais, 

artigos, entre outros, visto que, atrapalhariam a visualização das palavras relevantes. Além 

disso, os textos foram coletados e analisados individualmente seguindo a metodologia de 

Kozinets (2014).  

 

                                                           
94 Entende-se mix como uma sequência elaborada por um DJ, uma playlist com o objetivo de criar um ritmo 

contínuo entre as músicas escolhidas e uma temática singular entre elas.  
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Figura 15 – Palavras com mais menções na sessão "about me" 

 

 Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

 Obviamente observa-se a predominância de termos referentes à música sampleada 

ocupando os primeiros lugares como “samples”, “sample” e “sampled”. O hip-hop foi o 

gênero mais mencionado (15 vezes), entretanto os membros são muito ecléticos, citando mais 

de 140 gêneros diferentes. Jazz (7), funk (9), blues (4), soul (5) são bastante citados, 

principalmente por serem gêneros muito “sampleados” no hip-hop. Além disso artistas 

clássicos da música sampleada, como Beastie Boys, DJ Shadow, J Dilla, Kanye West, Kid 

Koala, Amon Tobin, Afrika Bambaataa e The Avalanches são citados como favoritos entre na 

comunidade. 

 

Figura 16 – Gêneros com mais menções na sessão "about me" 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 
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 Como observado no compartilhamento de redes sociais como o SoundCloud nos 

perfis, o lado criativo dos samples hunters foram reforçados também no “about me”. Há 

termos como dj (19), producer (3), beatmaker (2), mixing (2) que indicam que além de 

catalogar os achados e consumir música sampleada, também criam suas próprias músicas.  

 Também aparece novamente a valorização do obscuro, do underground em oposição 

ao mainstream. Um dos usuários inclusive escreve em seu perfil ‘I don’t listen to radio, I 

listen to music’ (Eu não escuto rádio, eu escuto música), o que demonstra certo criticismo e 

aversão a conteúdos mais populares e midiáticos. Além disso, termos como underground (5), 

collector (1), vynils (3), dig (1), digger (2), digging (2) indicam a prática residual do 

ciberespaço, citada no caso do Discogs (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 131). 

 Ademais, há várias críticas ao WhoSampled. Usuários em seus perfis mostram-se 

insatisfeitos com as mudanças ao longo dos anos. Membros afirmam que a popularização do 

site diminui sua qualidade. O crescimento da plataforma, segundo os comentários, fez com 

que os desenvolvedores e moderadores esquecessem da comunidade construída por seus 

membros, propondo mudanças no site, para beneficiar não a área social, mas a parte 

comercial, focando nos rendimentos com anúncios e monetização de cliques. Mostra-se a 

perda do sentimento de comunhão e os moderadores levam cada vez mais tempo para 

aprovarem as submissões.  MrBlondNYC, um dos membros iniciais da página, faz uma crítica 

em seu perfil: 
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Figura 17 – Crítica de MrBlondNYC ao WhoSampled95 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/user/MrBlondNYC/. Acesso em: 11 dez. 2018 

 

A falta de reciprocidade e comprometimento do site, alegado por usuários como 

MrBlondNYC fez com que os usuários passassem a se sentir explorados pelo WhoSampled, 

com a impressão de que a comunidade se transformou em uma economia comercial no lugar 

de uma gift economy, ou uma economia de dádiva (RHEINGOLD, 2000). Ser um membro de 

uma gift economy:  

 

Significa oferecer e buscar informações a respeito de vários assuntos. O princípio é 

de distribuição desigual e coletiva de informações. Cada pessoa deve estar disposta a 

compartilhar com outras as informações que tem, esperando que quando precisar, 

igualmente deve encontrar indivíduos com as informações de que precisa 

(MARTINO, 2015, p. 47). 

 

Os “presentes em particular, e a economia de compartilhamento em geral, são 

instrumentos que constroem conexões entre pessoas” (LESSIG, 2008, p. 148, tradução 

nossa)96. A sensação de que os usuários estão sendo recompensados simbolicamente com 

conhecimento e socialização por suas contribuições é o que constrói uma economia de dádiva. 

Os membros começam a acusar a comunidade de se tornar comercial quando não sentem uma 

                                                           
95 “Eu fui um colaborador desde os primórdios do site. Ele era gerido por um cara chamada Kidwho. Seu 

conhecimento e entusiasmo me inspirou a ser um colaborador frequente. A comunidade era pequena e realmente 

amava a arte do sampleamento. Os administradores me pediram para ser moderador e eu fiquei honrado. Eu 

trabalhei muito moderando e sentia que meu trabalho era apreciado. O site se tornou mais popular. Isso deveria 

ser uma coisa boa. Entretanto, muitos recém-chegados que entraram não tinha respeito pela arte. Essa doença 

infelizmente alcançou o topo. Tornou-se claro para mim que meu trabalho não era mais apreciado. Eu renunciei 

de ser moderador. Este site se transformou no YouTube. Usuários estão mais preocupados em discutir e insultar 

uns aos outros ao invés de construir uma comunidade de compartilhamento de informações. Moderadores estão 

mais preocupados em rejeitar as submissões do que respeitar a arte do sampleamento e da interpolação. 

Pequenos ratos desagradáveis como Spinks, DJ Kirshm e Chris Read causaram a qualidade do site erodir com o 

tempo. A comunidade acabou. Sinto falta dos tempos mais simples” (tradução nossa).  
96 No original: “Gifts in particular and the sharing economy in general, are thus devices for building connections 

with people”.  
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relação de troca com o site, transformando algo construído colaborativamente em produto 

comercial. A insatisfação também pode ser vista como uma aversão da subcultura à 

popularização da comunidade, interessada em permanecer como um fenômeno exclusivo de 

um nicho, entendendo seu crescimento como a perda da “autenticidade” e sentimento de 

pertencimento. 

Nomes presentes no comentário acima de MrBlondNYC como Kidwho e Chris Read 

serão retomados na análise dos dados extraídos com as entrevistas semiestruturadas logo 

abaixo. Os dois foram entrevistados para o trabalho e seus depoimentos reforçam, assim como 

os de outros entrevistados, grande parte das inferências obtidas nessa primeira fase. 

 

5.2 WhoSampled: dados extraídos nas 11 entrevistas semiestruturadas 

 

Foram entrevistados dez membros do WhoSampled, que compunham a lista dos 

maiores colaboradores de todos os anos (top contributors – all time), ranqueados a partir da 

quantidade de cred adquirida. Todos as entrevistas foram mediadas no computador, por texto, 

no Facebook ou no Twitter, possuindo em média duas horas de duração cada.  

Optou-se por realizar entrevistas semiabertas (ou semiestruturadas), tomando como 

base o roteiro de perguntas presentes no apêndice deste trabalho (Apêndice A). Segundo 

Martino (2018), a entrevista semiaberta pode acrescentar no trabalho as respostas que fogem 

do roteiro de perguntas do pesquisador, desde que tais respostas ajudem na compreensão do 

problema da pesquisa. “Entrevistas semiabertas são utilizadas quando o objetivo é conhecer o 

pensamento do entrevistado sobre determinado assunto, dando uma margem de liberdade para 

suas próprias considerações e mudanças de rumo, mas sem perder o recorte específico da 

pesquisa” (MARTINO, 2018, p. 115). 

O roteiro de perguntas (Apêndice A) foi divido em categorias, para facilitar a 

organização, entretanto os temas e as inferências se misturam ao longo da entrevista. As 

categorias são: 1) Banco de Dados: analisa, por exemplo, práticas relacionadas ao 

armazenamento de informação, a motivação do participante pela catalogação da música 

sampleada e o nível de socialização nas plataformas; 2) Consumo: analisar modos de 

processamento dos fãs da música sampleada, entendendo particularidades como o consumo de 

mídias analógicas e artistas underground; 3) Sample Hunting: abordar o modo de escuta 

distinto dos sample hunters, juntamente com os métodos mais comuns para encontrar os 

samples; 4) Criatividade: entender a relação dos sample hunters com o mercado musical e a 
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produção amadora; 5) Autoria: entender a opinião dos membros sobre apropriação, 

criatividade coletiva e direitos autorais.  

Todas as entrevistas foram codificadas e analisadas tanto manualmente quanto 

digitalmente em softwares como o Atlas.ti e o Microsoft Office. “Durante a codificação, 

códigos, classificações, nomes ou rótulos são atribuídos a determinadas unidades de dados; 

esses códigos rotulam os dados como pertencentes ou como um exemplo de algum fenômeno 

mais geral” (KOZINETS, 2014, p. 114). A codificação deste trabalho, como explicado 

anteriormente tem três grandes categorias de análise baseadas em Flusser (2014) que são: 

armazenamento, processamento e compartilhamento.  

Busca-se, nas entrevistas, responder quais os processos comunicacionais mais 

importantes nessa comunidade virtual. Para isso, tópicos referentes às práticas dos sample 

hunters, como modos de consumo, relacionamentos, criatividade, autoria e métodos do 

sample hunting, foram abordados. As entrevistas revelam características importantes sobre as 

práticas culturais e sociais dos sample hunters no WhoSampled. Serão explicadas as principais 

inferências obtidas com as entrevistas semiabertas. Dentro dos vários usuários convidados 

pelo pesquisador no sistema de mensagens próprio do WhoSampled, estes são os que 

aceitaram:  

Quadro 10 – Entrevistados WhoSampled97 

Nome Função Posição Idade País Gênero Data 

Jairinho Moderador 6º 36 Brasil M 03/2018 

Mario Toledo Samples 

Chile 

Membro 2º 39 Chile M 03/2018 

Jay Gumb$ Membro 10º 36 São Vicente 

& 

Granadinas 

M 03/2018 

Azhar Membro 41º 33 Inglaterra M 03/2018 

Nickorb Membro 85º 20 Brasil M 03/2018 

Pistol Pete Moderador 11º 40 Estados 

Unidos 

M 07/2018 

Kidwho Membro 47º 33 Inglaterra M 07/2018 

Tanetović Membro 26º 31 Itália M 08/2018 

Mikhail Khaliulin Moderador 32º 28 Rússia M 08/2018 

Tuntableterrorist Membro 17º 31 Inglaterra M 08/2018 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

                                                           
97 A posição dos usuários presente no quadro foi verificada no dia 11 dez. 2018.  



122 

 

Segundo o quadro acima, a média de idade dos entrevistados é 32,7 anos, todos do 

gênero masculino. A grande maioria dos entrevistados responderam às perguntas em inglês, 

exceto Mario Toledo, Jairinho e Nickorb que preferiram responder em português. 

Além dos dez entrevistados, nessa sessão, foram incluídas as mensagens trocadas via 

e-mail com Chris Read, o atual chefe de conteúdo do WhoSampled (feita em abril de 2018). 

Além de funcionário do site, Chris Read é um DJ inglês famoso por suas mixes no Mixcloud, 

nomeado pela rede social como uma das nove “Estrelas do futuro”. Trabalhou no BBC Radio 

1Xtra, como produtor musical já remixou artistas vencedores do Grammy como Bilal e 

Algebra Blesset e o clássico grupo de hip-hop The Pharcyde, por exemplo. É um ávido 

colecionador de discos de vinil, principalmente de hip-hop, funk, soul e boogie. As perguntas 

feitas a ele seguiram o modelo das outras entrevistas, entretanto em um tamanho menor, 

devido à exigência do entrevistado. Também foram feitas algumas adaptações no roteiro para 

entender outros aspectos, como sua função no site, o modo da plataforma se sustentar, a 

história do site, entre outros elementos (Apêndice B).  

 

5.2.1 Banco de dados: motivação, socialização e críticas ao site 

 

A maioria dos entrevistados conheceram a comunidade através de buscas por músicas 

e samples no Google ou por sugestões em canais de YouTube como Nosbo2007 e DJ Funktal. 

São usuários fieis a página, ativos por anos. Cinco dos entrevistados entraram em 2009, no 

início do site. Três entraram em 2011 e dois em 2013. Chris Read, foi contratado em 2013 no 

WhoSampled. 

Cabe um adendo sobre um dos entrevistados, ingresso em 2009, o Kidwho. Ele foi o 

primeiro funcionário de Nadav (fundador do site, com codinome de Spinks no fórum), 

contratado como “gerente de conteúdo e da comunidade”, um dos responsáveis por recrutar os 

primeiros moderadores, alguns ativos ainda na página. Teve a profissão semelhante à de Chris 

Read. Atualmente, não trabalha mais no WhoSampled e não é um membro muito ativo na 

página. No entanto, ainda compõe a lista dos cem maiores e permite um esclarecimento e 

comparativo entre os primórdios da plataforma e o presente. Também é um DJ profissional, 

atua com o mesmo codinome, compõe músicas eletrônicas e possui uma gravadora digital 

chamada Bravura.  

Segundo as entrevistas, a grande motivação dos membros é a possibilidade de adquirir 

conhecimento sobre a música sampleada e consequentemente descobrir novas músicas, de 
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preferência as obscuras, utilizadas pelos seus produtores favoritos como J Dilla, Madlib e DJ 

Premiere em beats famosos. 

Também alegam que gostam de participar de um ambiente em que podem 

compartilhar seus conhecimentos aprofundados e fazer parte da construção do maior banco de 

dados de música sampleada da Internet. “O que me motivou foi o pensamento de perceber que 

eu poderia ajudar construindo um banco de dados aonde pessoas poderiam descobrir como a 

música era conectada através dos samples e covers” (GUMB$, 2018, entrevista online 

tradução nossa)98. Socializam e comunicam entre si com o objetivo de ampliar a inteligência 

coletiva (LÉVY, 2010), ou cérebro coletivo (FLUSSER, 2014), com informações sobre 

música sampleada e sua história no ciberespaço de maneira democrática, de fácil acesso e 

livre.  

 

Eu gosto de adicionar novas informações em comunidades como o Wikipédia 

também, é uma filosofia ‘compartilhar é se importar’ e para mim, é interessante 

descobrir novas músicas que são de fato mais velhas que o hip-hop, eletronic e 

qualquer coisa em geral. Eu também gosto muito de encontrar covers com origens 

folk etc. (TANETOVIĆ, 2018, entrevista online, tradução nossa)99. 

 

 Aqui, compreende-se a primeira etapa do processo comunicacional flusseriano como 

principal motivador da participação dos sample hunters: o armazenamento de informações. 

“Havia tantos samples que eu encontrei ao longo dos anos que guardei para mim, portanto, ser 

capaz de compartilhá-los com pessoas com mentes parecidas foi fantástico” (AZHAR, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)100.  Esse armazenamento, segundo Flusser (2018) cria a 

Internet é potencializado, criando o que ele chama de cérebro coletivo, cruza as fronteiras 

geográficas, dialoga com aqueles que se interessam pelo assunto. 

 

Está em curso uma conectividade em rede que se espalha como um cérebro ao redor 

do globo terrestre, sendo que os canais são os nervos, e os nós são as pessoas e os 

aparelhos: essa rede que repousa sobre a biosfera, como a biosfera sobre a 

hidrosfera, esse cérebro coletivo que está surgindo, que não conhece nem geografia, 

nem história, pois suprimiu (aufgehoben) em si a geografia e a história. Sua função 

nada mais é que um cruzamento de competências para secretar novas informações e 

aumentar a competência total do cérebro. Esse é o modelo da sociedade telemática 

(FLUSSER, 2014, p. 276). 

 

                                                           
98 No original: “What motivated me was the thought of knowing that I could help build a database where people 

could find how the music was connected though samples and covers”. 
99 No original: “I like to add new infos in general in communities like Wikipedia too, it's a ‘sharing is caring’ 

philosophy and for me it's interesting to find out new music which in fact is old via hip hop, electronic or 

anything in general. I also am a lot into finding folk origins to cover etc.”. 
100 No original: “There were so many samples I’d found over the years which I’d kept to myself so to be able to 

share with likeminded ppl was fantastic”. 
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Através da cultura participativa (JENKINS, 2009) dos sample hunters o banco de 

dados foi construído com a intenção de armazenar e adquirir novos conhecimentos a partir da 

troca de informações e do dialogo na comunicação através do ciberespaço. Os fãs são 

estimulados a participar da construção da plataforma e da produção de seus conteúdos. 

Buscam fazer parte de algo maior, que os motivam a trabalharem sem buscar retornos 

financeiros, mas apenas conhecimento sobre o “DNA” das músicas sampleadas e a sensação 

de pertencimento. “Quando eu entrei no WhoSampled percebi que era um site único, precioso 

e útil com grande potencial. Eu o considerei como parte da cultura do sampling. Naquele 

momento decidi fazer parte de sua história” (MIKHAIL, 2018, entrevista online, tradução 

nossa)101. 

Além do conhecimento adquirido, do compartilhamento e da catalogação, os usuários 

também são motivados pelo aprendizado possibilitado com o conteúdo do site. O banco de 

dados é uma ótima ferramenta para observar e estudar como os mestres das produções 

manipulavam os samples, imitando suas técnicas para criar músicas próprias.  Revela-se o 

lado prosumer dos samples hunters. 

A respeito da socialização no fórum, observa-se uma queda da participação pelos 

entrevistados ao longo dos anos e várias críticas sobre as mudanças do site. Tanetović, por 

exemplo, comenta que já pediu ajuda sobre determinados samples no passado, mas nunca foi 

respondido. Vários dos entrevistados falaram que raramente visitam e participam das 

discussões. 

Umas das críticas dos sample hunters é a de que sentem que o WhoSampled e seus 

funcionários abandonaram a comunidade em prol dos interesses comerciais. Muitos 

comentam que após a popularização do site, muita coisa mudou, o site perdeu qualidade e se 

sentiram explorados por um trabalho baseado no interesse em comum de seus membros por 

aprenderem e construírem algo relevante em torno da música sampleada, como uma economia 

de dádiva, ou gift economy (RHEINGOLD, 2000). Não se sentem recompensados, acreditam 

que foram ignorados em troca do aumento de renda, propagandas e tráfego no site. 

Alguns membros inclusive saíram da posição de moderadores devido a 

desentendimentos com outros moderadores e com o andamento e decisões do site com o 

passar dos anos. Jay Gumb$ compartilhou um trecho de um diálogo com outro membro, 

ambos moderadores na época, insatisfeitos com as mudanças no site (todos os nomes citados 

                                                           
101 No original: “When I joined WhoSampled I realized at once that this is a unique, precious and useful site 

having a great potential. I considered it as the part of sampling culture. Right then I decided to be a part of this 

history”. 
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foram substituídos por letras, exceto o de Kidwho, que foi entrevistado no trabalho), realizado 

no chat privado do WhoSampled.  

 

Ei cara, você falava sério sobre desistir de ser um moderador? Porque eu estou. 

Minhas interações passadas com os administradores me deixaram com um 

sentimento negativo. Primeiro, foi aquela coisa da moderação de vídeo onde eles 

admitiram que cometeram vários erros. Depois, eles deletaram algumas das minhas 

submissões corretas sem nem as discutir comigo. Quando eu perguntei porque eles 

não podiam ao menos esperar por minha resposta, eles disseram que estavam com 

pressa para remover submissões que achavam incorretas. Acabou que eles estavam 

errados por causa da péssima moderação de vídeo, por isso, todas as cronometragens 

estavam fora. Além disso, toda aquela discussão sobre samples “insignificantes”. Eu 

realmente não gostei do jeito que X coordenou aquela discussão. E...se Run-DMC 

sampleando Public Enemy “Rebel Without a Pause” é insignificante”, então foda-se, 

este não é mais meu mundo. Parece que desde que o site ganhou mais patrocínio, 

eles parecem mais preocupados com continuar com o tráfego e tem havido muita 

precipitação atualmente. Eu entendo que é um negócio e que eles querem manter os 

patrocinadores felizes e manter os colaboradores interessados. Mas eu acho que a 

qualidade do site foi prejudicada e os administradores perderam de vista o que esse 

site é sobre. Eu não acho que Kidwho está por aqui mais, desde então as coisas 

parecem que mudaram (GUMB$, 2018, entrevista online, tradução nossa)102. 

 

 A mensagem do seu amigo à Jay Gumb$ revela a insatisfação com as mudanças do 

site desde quando Kidwho saiu da sua posição de moderador e chefe de conteúdo. Kidwho era 

bastante elogiado por seu comprometimento com a comunidade, as discussões no grupo sobre 

samples e a qualidade de suas submissões. Também demonstra a ideia de que não entendem 

mais aquele espaço como o “mundo” deles. Depois de sentirem que não estão tão interessados 

na qualidade dos samples submetidos, e sim no lucro gerado com o WhoSampled. Há a 

sensação de que os administradores perderam a noção sobre o propósito do site: formar uma 

comunidade de sample hunters interessada em socializar e compartilhar informações. Outros 

membros também acusam o site de valorizar as práticas comerciais com o passar dos anos, 

com anúncios, propagandas e clique nos artigos e colocam em segundo plano os interesses da 

comunidade:  

 

                                                           
102 No original: “Hey man, were you serious about resigning as a mod? Because I am. My past few interactions 

with the admins have left me with a negative feeling. First, there was the video moderating thing where they 

admitted that they made most of the mistakes. Then, they deleted some of my correct submissions without even 

discussing it with me. When I asked why they couldn't at least wait for me to respond, they said they were in a 

rush to remove submissions that they think are incorrect. Turns they were incorrect because of their shitty video 

moderating so all the timings were off. Then, this thread about "insignificant" samples. I really don't like the way 

X handled that discussion. AND... If Run-DMC sampling Public Enemy's "Rebel Without a Pause" is 

"insignificant", then fuck me, this ain't my world anymore. It seems that since the site has gotten more 

sponsorship, they seem mostly concerned with keeping up the traffic and there's been a lot of jumping of the gun 

lately. I understand it's a business and they want to keep their sponsors happy and keep new submitters 

interested. But I think the quality of the site has suffered and the admins have lost sight of what the site is about. 

I don't think Kidwho is around much anymore, things seemed to change since then” (GUMB$).  
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O sentimento geral do site não é o mesmo agora do que quando eu entrei. Nos anos 

recentes o desejo por cliques significou que os usuários que colocaram tanto tempo e 

esforço no site foram gradativamente deixados de lado. É como se antes fosse 

underground e agora tornou-se comercializado, é o melhor jeito de descrever, apesar 

de não estar totalmente correto. Agora parece que eles vão fazer de tudo para 

conseguir mais trafego ao site (AZHAR, 2018, entrevista online, tradução nossa)103.  

 

 Azhar comenta que a popularização da plataforma acabou com a aparência de 

underground e desagradou os sample hunters, não se sentido mais representados e 

pertencentes a uma comunidade de nicho baseada na troca de informações, porém, sim, a uma 

corporação interessada nos lucros, visualizações e anúncios através de seus usuários. A 

popularização como um ponto negativo reflete a visão do underground como mais legítimo e 

verdadeiro.  

 

Sim, quando a BBC está citando, talvez não pareça tão legal! Eu acho que isso 

remete aquilo que eu falei sobre posse, os primeiros usuários provavelmente sentiam 

que aquilo era, de certa maneira, parcialmente deles e eles tiveram uma participação 

em colocar as pedras da fundação, quando este se tornou grande, tal sentimento não 

durou (KIDWHO, 2018, entrevista online, tradução nossa)104. 

 

 Um dos argumentos usados pelos entrevistados de que houve uma mudança de 

mentalidade do WhoSampled foi a mudança de seu layout ao longo dos anos. Segundos eles, o 

fórum, antes importante espaço de socialização entre seus membros, foi esquecido, 

desatualizado e jogado no canto do site. Retiraram as discussões dos usuários e os perfis 

daqueles mais ativos da página inicial. Tais mudanças no design dificultaram a interatividade 

e a participação em tais sessões, enquanto áreas como as matérias do blog, sorteio de itens, 

propagandas de artistas e samples mais populares ganharam posições de destaque, já que são 

as que geram conversão de cliques em lucro. 

“Eu odeio muito o fato de que eles moveram o feed de discussão da página inicial. Eu 

costumava encontrar todo o tipo de coisas interessantes através daquelas discussões” (JAY 

GUMB$, 2018, entrevista online, tradução nossa)105. Jay Gumb$ argumenta que essa 

mudança diminuiu as discussões no fórum e desencorajou os usuários a participarem mais 

ativamente. Utilizando o site Wayback Machine, pode-se averiguar essa informação de Jay 

                                                           
103 No original: “The overall vibe of the site isn't the same now as it was when I first joined. In recent years the 

desire for clicks has meant that the users who put so much time and effort into the site have been turned away 

slightly. It's a bit like it was underground back then n it's become commercialized, now is the best way to 

describe it although not completely accurate Now it seems they'll do anything that will get more site traffic”. 
104 No original: “Yep, when BBC is quoting it maybe it doesn't feel as cool! I think that ties in to what I said 

about ownership, the early users probably felt it was, in a way, partly theirs and they had a part in laying the 

foundation stones when it goes huge that feeling won't last”. 
105 No original: “I really hate that they moved the discussion feed from the homepage. I used to find all sorts of 

interesting things through those discussions”. 
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Gumb$ sobre as mudanças do site ao longo dos anos, consultando nos arquivos da Internet as 

mudanças da interface do site, de 2008 a 2018. Segue abaixo o comparativo da interface da 

página inicial em 2008 e uma das versões de 2018: 

 

Figura 18 – Interface da homepage (2008) 

 
Fonte: https://web.archive.org/web/20180715000000*/http://WhoSampled.com/. Acesso em: 22 mar. 2018 
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Figura 19 – Interface da homepage (2018) 

 
Fonte: WhoSampled.com. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

Observa-se que enquanto nos primeiros modelos da home, dava-se maior destaque 

para os últimos comentários feitos no fórum e o ranking dos usuários (mensal e geral), a partir 

de 2016 a interface da homepage foi modificada, retira esses elementos para dar mais espaço 

para as notícias do blog do WhoSampled e para a seção com o samples mais vistos e mais bem 

votados. 

Os motivos da insatisfação de Jay Gumb$ é um exemplo da relação conflituosa entre a 

economia de dádiva e a economia comercial nas comunidades virtuais (JENKINS; FORD; 

GREEN, 2014). Ao sentirem explorados, os usuários que antes se ofereciam para ajudar, 

deixam de participar na mesma intensidade de antes: “Se o administrador não se importa com 
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o site agora que tem o maior banco de dados de samples construído por nós, então por que 

devo me importar?” (GUMB$, 2018, entrevista online, tradução do autor)106. 

A mudança e o desapreço com o fórum também são notados na entrevista com o chefe 

de conteúdo atual, Chris Read. Não atualizado desde 2008, o entrevistado admite que o fórum 

não é mais uma grande prioridade no site e que não é mais o melhor lugar para discutir 

música sampleada no site, sugerindo áreas como a sessão de comentários nas páginas 

individuais dos samples submetidos.  

 

O fórum é uma parte do site que não foi atualizada massivamente desde os 

primórdios do site. É uma parte em funcionamento em que os membros mais ativos 

podem discutir os pontos mais sutis do site / suas regras etc. Atualiza-lo é algo que 

nós faremos no futuro, mas não é uma prioridade sobre o lançamento de novos 

recursos no site. As seções dos comentários do site principal são bastante ativas e, 

sem dúvida, é o melhor para discutir a música em si (READ, 2018, entrevista online, 

tradução nossa)107. 

 

Além das críticas sobre a mudança de uma economia de dádiva para uma economia comercial 

no site WhoSampled, os entrevistados comentam outros pontos negativos. Mario Toledo e 

Pisto Pete, por exemplo, queixam-se da demora na aprovação das submissões por parte dos 

moderadores. Nickorb diz estar insatisfeito com o número de informações erradas no sistema, 

como produtores incorretos inseridos em certas faixas. Kidwho sente que a qualidade do site 

caiu um pouco e não concorda, assim como Turntableterrorist, com as submissões do tipo 

“interpolação, covers e remixes”, acredita que o site seria mais eficiente e direto se focasse 

somente nos samples. Azhar e Turntableterrorist criticam o fato do WhoSampled, segundo 

eles, possuir artistas protegidos, que solicitam não ter informações sobre suas músicas na 

página, para evitarem problemas com direitos autorais. Impedem o acesso à informação aos 

sample hunters, apesar de que, segundo eles, tais informações estarão em outros lugares na 

Internet de qualquer maneira. Jairinho diz que seria mais fácil se os moderadores pudessem 

ter mais liberdade para mudar coisas no site rapidamente, como links de vídeos fora do ar e 

informações erradas. 

 

5.2.2 Consumo: prática residual, formatos, artistas favoritos e debate sobre underground  

                                                           
106 No original: “If admin doesn't care about the site anymore now that they have the largest sample database 

which we built for them, then why should I care?”. 
107 No original: “The forum is part of the site that hasn’t been massively updated since the early days of the site. 

It’s a functioning part of the site where the more active members of the community can discuss the finer points 

of the site / its rules etc. Updating it is something we may do in the future but isn’t a priority over launching new 

site features. The comments section on the main site is very active and arguably that’s a better place to discuss 

the music itself””. 
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O interesse pela catalogação dos sample hunters, dialoga com outra característica 

desse grupo que são os modos de consumo. Como estão interessados em conteúdos obscuros 

e raros, seja para catalogar os samples, produzir novos remixes ou tocar como DJs em festas 

da cidade, a grande maioria acaba consumindo mídias analógicas. Há entre os entrevistados 

aqueles que colecionam CDs e fitas cassetes (por exemplo, Mario Toledo). Entretanto, dentre 

os que consomem mídias analógicas, a maioria prefere o vinil como o formato ideal. 

Turntableterrorist e Chris Read comentaram que compram discos de vinil toda semana, 

enquanto Jairinho e Azhar mencionaram o fato de possuírem grandes coleções com um 

volume entre 1000 e 2000 discos. 

Os sample hunters valorizam as mídias analógicas, os formatos físicos, como bens 

mais valiosos do que os formatos digitais como por exemplo, arquivos MP3 e aplicativos de 

streaming. Tal característica pode ser entendida como a cultura residual do ciberespaço, termo 

de Raymond Williams (1977), mas apropriado por Jenkins para os estudos de fã (JENKINS; 

FORD; GREEN, 2014). A cultura residual dos sample hunters busca resgatar formas do 

passado, conteúdos “esquecidos”, os ressignificando para o contexto contemporâneo. O 

entendimento dos formatos físicos como versões mais “verdadeiras” acontece até naqueles 

que não colecionam, como por exemplo Nickorb, o mais novo dos entrevistados. Ao ser 

perguntado sobre como consome majoritariamente suas músicas (digital ou analógico), diz 

que utiliza mais serviços como YouTube e Spotify, entretanto compreende que no vinil “a 

sonoridade parece mais legítima” (NICKORB, 2018, entrevista online). 

Simon Reynolds (2011), em seu livro Retromania acredita que a valorização do 

nostálgico, das formas do passado, foi possibilitada pelo vasto acervo digital, se tornando 

eventualmente uma prática mercadológica comum em vários setores, como linhas de 

brinquedo, roupas, músicas e filmes. Porém, diferentemente de Jenkins (2014), Reynolds 

(2011b) vê a prática como maléfica para a criatividade dos novos artistas, presos aos moldes 

dos antigos como recurso estético. O vício por objetos antigos cria, segundo ele, uma forma 

de regressão cultural e decadência. Jenkins, Ford e Green (2014) fazem um contra-argumento 

a essa afirmação no livro Cultura da Conexão, afirmando que as subculturas retrô na 

cibercultura não apenas se aproveitam das formas antigas de maneira estagnada, tentando 

preservar suas formas, mas procuram criar novos significados às obras antigas e criar seus 

próprios conteúdos. Atuam como a cultura do remix de Navas (2012), manipulam as formas 

pré-existentes a fim de produzir novos objetos.  
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Além do lado nostálgico e residual da ressureição do vinil e sua preferência entre esta 

subcultura, acredita-se que o formato os atrai também por outros motivos. David Sax (2017), 

no seu livro A Vingança dos Analógicos: por que os objetos de verdade ainda são 

importantes, o jornalista defende que o crescimento do consumo por formatos físicos como 

blocos de notas de papel, jogos de tabuleiro, câmeras lomográficas e discos de vinil vão além 

da estética do retrô. No caso do vinil, defende que o formato possui características que o 

digital ainda não consegue simular. Além da qualidade dos discos de vinil, os entusiastas da 

música, como são os próprios sample hunters, principalmente os mais jovens, buscam novas 

formas de interações com os bens que tanto amam. Procuram, portanto, experiências mais 

profundas, que envolvam outros sentidos como o tato e o olfato, fornecidos pelo analógico.  

Um dos entrevistados inclusive comenta: “é definitivamente mais excitante receber um disco 

no correio do que clicar ‘download’” (KIDWHO, 2018, entrevista online, tradução nossa)108. 

Percebe-se também como observado na análise dos perfis, que, todos os entrevistados, 

apesar de terem gostos ecléticos, citando gêneros, como jazz, funk, house, drum and bass, 

riddim, prog rock, blues e MPB, majoritariamente catalogam e preferem músicas de hip-hop, 

gênero mencionado em todas as entrevistas. Os artistas mais citados do respectivo gênero 

geralmente pertenciam ao hip-hop clássico, mais antigo, como De La Soul, Public Enemy e 

Beastie Boys. Todos os três grupos são de artistas norte-americanos da década de oitenta, do 

underground, como Alps Cru, grupo de hip hop da década de noventa formado em St. Louis, 

desconhecido se comparado aos três anteriores. Também mencionam vários nomes 

renomados como Madlib, J Dilla e Dr. Dre, produtores e beatmakers de hip-hop norte-

americano, famosos na década de 90.  

Levando isso em conta, a preferência do vinil na comunidade também tem uma 

relação histórica com a música sampleada, principalmente os primórdios do hip-hop, o gênero 

favorito entre os membros. Os primeiros produtores eram encorajados a vasculhar por lojas de 

discos, fazer o crate digging atrás de raridades para samplear os clipes sonoros em seus 

samplers (SCHLOSS, 2014). 

Essa prática, segundo Chris Read, foi herdada como uma tradição por esses novos 

produtores da era digital, dos serviços p2p e dos DAWS, valoriza a compra de formatos, como 

o vinil, atividade que segundo ele, era obrigatória caso alguém quisesse ser um DJ no 

passado:  

 

                                                           
108 No original: “it is definitely more exciting to receive a record in the post than to click 'download!”.  
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Quando comecei como DJ, isso não era uma escolha. Se você quisesse ser um DJ, 

você tinha que comprar discos – simples assim. Foi basicamente a mesma coisa 

quando comecei fazendo música. Se você queria encontrar coisas para samplear, 

você tinha que sair e sujar suas mãos procurando por discos. Esses hábitos são 

difíceis de morrer. Há também um monte de ótimas músicas por aí nos porões e em 

lojas de discos que simplesmente não estão na Internet (entretanto, com o passar do 

tempo, esses casos ocorrem cada vez menos). Há, por outro lado, um monte de 

músicas excelentes que só estão disponíveis digitalmente, portanto, é melhor você 

não se apegar muito somente ao formato (READ, 2018, entrevista online, tradução 

nossa)109.  

 

 Na citação acima, Chris Read pondera em sua fala que, apesar do vinil ser uma prática 

vital para produtores e DJs, se limitar a um formato tem suas desvantagens, já que cada tipo 

tem exclusividade e raridades não disponíveis em outros formatos. Investigar em todos os 

lugares é o que faz um bom produtor. Kidwho também argumenta que apesar de concordar 

que os discos de vinil têm um certo “charme” e “romance” singular e característico, a 

supervalorização do formato acaba muitas vezes ofuscando a própria música:  

 

Mas eu acho triste que haja uma reverência tão grande por isso no mundo dos 

DJs...Eu administro uma pequena gravadora digital e é difícil chamar atenção com 

apenas lançamentos digitais. Nós também temos noites ‘apenas-vinil’ aqui em 

Londres. Eu sinto às vezes que o formato é mais importante que a música. As 

pessoas só levam a sério se ela foi prensada. Talvez porque eu tirei do meu sistema 

quando era adolescente, quando eu não tinha chance a não ser comprar vinil para ser 

DJ, eu não tenho esse sentimento tão forte em mim. Eu acho que as pessoas estão 

sentindo que perderam algo daquela experiência, o que é compreensível (KIDWHO, 

2018, entrevista online, tradução nossa)110.  

 

A característica dos sample hunters, de consumirem formatos físicos, como discos de 

vinil é também relacionada pelos interesses destes por músicas obscuras, artistas 

desconhecidos e discos subestimados. Valorizam o underground em detrimento do 

mainstream. Os sample hunters veem o underground como produção mais autêntica, 

interessante e criativa do que mainstream, taxado de fabricado, clichê e sem profundidade. 

Valorizam as músicas obscuras, os discos raros fora do radar das grandes mídias, declarando 

                                                           
109 No original: “When I started DJing, it wasn’t a choice. If you wanted to DJ, you had to buy records - simple 

as that. It was much the same when I started making music. If you wanted to find stuff to sample, you had to go 

out and get your hands dirty looking for records. Those habits die hard. There’s also a lot of great music out 

there in basements or record stores that just isn’t on the internet (although as time goes on, that’s the case less 

and less). There’s also a lot of great music that’s only available digitally though, so it’s best you don’t get too 

hung up on format alone”. 
110 No original: “But I think it is sad that there is such a reverence for it today in the DJ world... i run a small 

digital only record label and it is hard to get attention with only digital releases. We also have 'vinyl-only' nights 

here in London. I feel sometimes that the format is more important than the music. People only take it seriously 

if it has been pressed. Perhaps because I got it out of my system as a teenager, when I had no choice but to buy 

vinyl for djing, I don't have this feeling towards it so much. I think people are just feeling like they missed out on 

that part of the experience, which is very understandable”. 
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em muitas das entrevistas certo desprezo pelas músicas populares que tocam nas rádios, por 

exemplo:  

 

Eu definitivamente tenho uma preferência pela música underground e não-

mainstream. Especialmente no Hip Hop. Ele tem ficado tão comercializado e diluído 

que é muito difícil apreciar ou até escutar. Tudo soa como lixo manufaturado. Eu 

nem consigo escutar a rádio local sem querer socar alguém. LOL. Mas é o que 

acontece com a música quando ela vira mainstream. Eu ainda escuto as coisas 

antigas porque a maioria das porcarias novas são, francamente, uma grande merda! 

Sério. Eu não estou dizendo que todas são ruins, mas música boa é difícil de 

encontrar esses dias. Eu escuto muito de hip hop polonês novo porque eu falo a 

língua e eles realmente tem algo a dizer do que somente boates, balançar o traseiro e 

beber Patron (PETE, 2018, entrevista online, tradução nossa, grifo nosso)111.  

 

 Nota-se no discurso acima como o entrevistado prefere sons dos passado e estilos mais 

distantes do cenário popular, como o hip-hop polonês. Considera a música, com sucesso 

comercial, como uma versão diluída, sem graça, do “verdadeiro” hip-hop, com letras sem 

profundidade e batidas sem graça. A grande maioria dos entrevistados tem opiniões 

semelhantes, Tanetović, por exemplo diz: “Eu geralmente prefiro música underground porque 

a música comercial mainstream é na maioria das vezes, fácil de escutar para as massas, uma 

batida 4/4, uma melodia que gruda e uma canção que dura somente 3 minutos para tocar na 

rádio” (TANETOVIĆ, 2018, entrevista online, tradução nossa)112. 

 Jairinho, dentro da relação “underground versus mainstream”, comenta certo desgaste 

na sua profissão de DJ: “ainda trabalho como DJ, mas não é minha prioridade mais. Trabalho 

mais com aluguel de iluminação profissional, mas eventualmente toco em casamentos e 15 

anos. São 4 horas de sofrimento, pois hoje em dia, o pessoal só quer saber de forró, sertanejo 

e ‘funk’” (JAIRINHO, 2018, entrevista online). Nota-se nessa frase o uso de aspas na palavra 

funk para distinguir o funk carioca do que o entrevistado compreende como o “verdadeiro” 

funk, o americano, popularizado por artistas como James Brown, Prince e a banda Funkadelic, 

por exemplo.  

 Kidwho, apesar de concordar que as músicas mainstream tendem a ser de pior 

qualidade, com um aspecto mais artificial, problematiza o uso do termo na era da Internet. 

Argumenta que classificar um artista como mainstream ou underground torna-se mais difícil:  
                                                           
111 No original: “I definitely have a preference for underground and non-mainstream music. Especially Hip Hop. 

It's gotten so commercialized and watered down that it's really hard to appreciate or even listen to. It all sounds 

like manufactured garbage. I can't even listen to the local radio station without wanting to punch somebody. Lol. 

But that's what happens to music when it goes mainstream. I still listen to all the old stuff because most the new 

shit just flat out, plain fucking sucks!!! Seriously. I'm not saying it's all bad, but good music is really hard to find 

these days. I listen to a lot of the new Polish Hip hop, because I speak the language and they actually have 

something say other than going to clubs, shaking' that ass, and drinking Patron”. 
112 No original: “I usually prefer underground music because commercial mainstream music is usually, easy 

listening for the masses, a 4/4 beat a melody that get stuck and a song that only last 3 min for radio play”. 
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Eu acho underground uma palavra complicada hoje em dia porque a internet mudou 

tudo. Música comercial é tão plástica e genérica hoje que quase tudo fora das 

paradas soa underground. Tem tantas pessoas fazendo música e lançando-as por 

conta própria no Bandcamp, ou até compartilhando de graça, que eu acho que esta 

divisão do que pode ser verdadeiramente underground mudou. Em retrospecto, selos 

musicais como Mo Wax e Ninja Tune, que poderiam ter sido considerados 

underground por alguns em 1998, soariam muito mainstream e comercial hoje, na 

minha opinião. Eu acho que o que nós temos hoje é mais como as cenas de fitas 

experimentais que surgiram na Europa e na América do Norte na segunda metade 

dos anos 80, pessoas eliminando os selos e fazendo coisas realmente DIY 

(KIDWHO, 2018, entrevista online, tradução nossa, grifo nosso)113.  

 

Os formatos analógicos, portanto, são bastante valorizados e compreendidos muitas 

das vezes como mais relevantes à subcultura do que suas alternativas digitais. Entretanto, a 

maioria dos usuários escutam música na Internet. Os entrevistados preferem serviços de 

streaming gratuitos como o YouTube e o SoundCloud, mas alguns também usam serviços 

premium como o Spotify. A grande maioria comenta que praticamente nunca compra música 

digital, como em arquivos MP3, em serviços como iTunes e Google Play. 

Também são adeptos defensores da pirataria. Apenas Mikhail declarou-se contra a 

prática. “Eu gosto de comprar música mais do que baixar porque é mais precioso para mim. 

Eu não tenho nenhuma satisfação ao escutar música pirata. Não é mais do que gastar 1-3 

dólares para comprar um álbum. Custa algo como uma xícara de café” (MIKHAIL, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)114. Dos que afirmaram baixar ilegalmente arquivos em 

serviços, como o Soulseek, e sites de torrents, como The Pirate Bay. Grande parte ainda 

compra discos físicos, reforçando essa ideia do tátil, do material como mais “real”, com mais 

“experiencia”. Veem como desnecessário pagar pelos formatos digitais, enquanto ainda 

compram músicas através de discos, fitas e CDs. 

 

 

5.2.3 Sample hunting: modo de escuta, dedicação e descoberta  

 

                                                           
113 No original: “I think underground is a tricky word these days, because the internet has changed everything. 

commercial music is so plastic and bubble-gum today that almost everything outside of the charts feels 

underground now. There are so many people making music and self-releasing it on Bandcamp or even just 

sharing it for free that I think the boundaries of what can be truly considered underground have changed. In 

retrospect, labels like Mo Wax and Ninja Tune, which could have been considered underground by some in 

1998, would seem very mainstream and corporate today. I think what we have today is more like the 

experimental tape scenes which popped up in Europe and North America in the second half of the 80s, people 

cutting out the labels and really doing stuff DIY”. 
114 No original: “I like to buy music more than download because it is more precious for me. I can't get any 

satisfaction while listening to pirate music. It's not very much to spend 1-3 dollars to buy an album. It costs like a 

cup of coffee”. 
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O conhecimento vasto adquirido ao vasculhar por discos antigos forjou um modo de 

escuta característico entre os sample hunters. Os fãs se acostumam a uma escuta natural, 

involuntária que fragmenta as faixas ouvidas em elementos separados (por exemplo, ritmo da 

bateria, melodia do piano, uma voz isolada), distinguindo o que soa como uma gravação e o 

que soa como sample. 

“Naturalmente já escuto uma música e se tiver samples, fico atento e posto no site se 

ainda não estiver no database. Algumas dão trabalho para achar, as mais trabalhosas são 

trechos de jazz ou vocais antigos” (JAIRINHO, 2018, entrevista online, grifo nosso). Sobre 

perceber a diferença entre o que é sample e o que não é o entrevistado complementa: “Quase 

sempre percebo a diferença, acho que a quantidade enorme de música que escuto, 

especialmente funk, soul e R&B antigo. Claro que os samples mais manjados, tipo James 

Brown, Stevie Wonder, fica mais fácil de sacar logo” (JAIRINHO, 2018, entrevista online, 

grifo nosso).  

Essa nova educação cognitiva (SÁ, 2006) entre os fãs da música sampleada, torna a 

escuta um jogo de desvendar, separando-a em camadas automaticamente, buscando encontrar 

estruturas semelhantes presentes na memória. Os sample hunters são desafiados a investigar a 

origem dos samples, criando uma experiência completamente diferente da escuta 

descompromissada.  

Eduardo Navas (2012) classifica esse tipo de escuta como um impulso alegórico. 

Permite que o ouvinte atento crie duas leituras ao mesmo tempo, enquanto escuta uma música 

com samples: a fruição natural de escutar uma música e uma segunda leitura, que é 

reconhecer os fragmentos e as origens dos samples. “Eu mantenho o ouvido preparado e às 

vezes as coisas simplesmente saltam para você, mesmo que você não esteja realmente 

ouvindo. Às vezes escuto uma batida que soa como algo que poderia ter sido sampleado e vou 

investigar” (GUMB$, 2018, entrevista online, tradução nossa)115.  

Azhar também comenta sobre essa habilidade de escutar de forma involuntária uma 

canção e reconhecer certos trechos e outros elementos, dos samples utilizados. Ao ser 

perguntado se a maneira de escutar uma música mudou após começar a fazer o sample 

hunting: “com certeza, eu escuto comerciais de TV e encontro coisas neles! Eu nem preciso 

escutar cuidadosamente, se tem algo que já escutei antes eu lembro imediatamente, entretanto 

                                                           
115 No original: “I keep an ear out and sometimes stuff just jumps out at you even if you're not really listening. 

Sometimes, I hear a beat that sounds like it might be sampled, and I go searching for it”. 



136 

 

pode demorar alguns minutos para lembrar qual a música de fato” (AZHAR, 2018, entrevista 

online, tradução nossa)116.  

 Após reconhecer os samples nas faixas, o sample hunter tem alguns métodos para 

desvendar suas origens. O primeiro, obviamente, é através de sua própria memória e seu 

conhecimento vasto de música. Quando não identifica um sample totalmente, as vezes 

consegue pegar pequenas informações ao escutar o sample que podem levar o sample hunter 

ao disco sampleado como por exemplo, achar que o fragmento soa como uma bossa-nova ou 

enka japonês, filtrando os passos da busca para um gênero ou artista específico. Mario 

Toledo, o segundo lugar da lista, afirma que seu único método é a escuta atenta e uma boa 

memória. 

 Entretanto outros usuários possuem mais métodos. Quando não reconhecem nada de 

primeira, apenas que há um sample, partem para outras estratégias como olhar o nome dos 

artistas creditados nos discos e em sites como o Discogs, citado na análise dos perfis. Jay 

Gumb$, por exemplo, busca palavras-chave no Google Search tais como “Kendrick Lamar + 

sample”, vasculha comentários nos vídeos de YouTube e em redes sociais como o Twitter. 

Quando encontra uma menção a um sample que não foi catalogada na plataforma, ele o 

submete. 

 Jairinho, além da memória, procura canais no YouTube especializados em hip-hop ou 

electro e escuta suas músicas uma por uma, chega a escutar em um único canal mais de 3.000 

músicas. Outros usuários como Nickorb e Azhar utilizam aplicativos como o Shazam para 

detectar a canção original, além de discutirem e pedirem ajuda sobre os samples em outros 

grupos, fóruns ou com amigos. 

Essa escuta diferenciada necessita que o ouvinte conheça muitas referências musicais 

para catalogar os samples, identificá-los, e muitas vezes, segundo Jairinho, demanda bastante 

tempo e trabalho. Na música Just Can’t Explain do grupo Concept of the Alps, por exemplo, 

Jairinho gastou semanas para identificar alguns dos samples utilizados. O entrevistado Mario 

Toledo também acrescenta que o processo demanda tempo e dedicação, exemplificando com 

uma de suas submissões, a música The Big L (The Bigger, The Better Mix) de Roxette, que foi 

sampleada dos Beatles em Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, demorou anos para 

conseguir identificar o sample. Nickorb também exemplifica com uma música do Facção 

Central chamada Apologia ao Crime, demandou quatro anos para encontrar a sua origem. 

                                                           
116 No original: “Absolutely, I listen to TV commercials and spot stuff there! I don't have to really listen 

carefully, if there's something I've heard before I know immediately but it might take me a few minutes to 

remember the actual song used”. 
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Muitas dessas investigações, portanto, duram anos, um processo árduo possível apenas 

por aqueles sample hunters dedicados e apaixonados pela prática, fãs extremamente devotos. 

A recompensa após esses anos, segundo eles é impagável: “O sentimento de se deparar com 

algo que você e tantos outros estavam procurando é insano” (AZHAR, 2018, entrevista 

online, tradução nossa)117.  

 As faixas descobertas levam os sample hunters a um universo musical que segundo 

eles, não seria possível sem as horas vasculhando atrás de tais pistas. Muitos inclusive 

admitem que acabam preferindo as faixas sampleadas do que as faixas de hip-hop. “Esse é um 

dos meus aspectos favoritos atualmente pois eu gasto mais tempo escutando os artistas mais 

antigos do que os artistas de hip-hop. De jeito nenhum eu estaria escutando rock progressivo 

alemão se certos artistas não os tivessem sampleado” (AZHAR, 2018, 2018, entrevista online, 

tradução nossa)118. Além de descobrir gêneros fora do cenário mainstream e artistas 

“esquecidos”, o sample hunting, segundo Kidwho, possibilita descobrir mais produtos 

culturais por trás das músicas sampleadas, principalmente filmes cujo diálogo também são 

“sampleados” em músicas.  

 

Eu acho que isto abriu meus olhos para toda a cultura por trás disto e me fez querer 

investigar mais a história da música, como era conectada pela prática dos DJs 

através de Kool Herc e DJs de breakbeat, coisas como esta. Além disso, descobrindo 

eventualmente que as pessoas sampleavam antes do hip-hop também, procurando na 

música concreta e pessoas com Brian Eno. Isto definitivamente me levou a um 

mundo de música! (KIDWHO, 2018, entrevista online, tradução nossa)119. 

 

 O sample hunting funciona, portanto, como uma arqueologia da mídia, um resgate dos 

materiais esquecidos, reinseridos e ressignificados no contexto do remix por sample hunters 

com um ouvido atento. Para catalogar, produzir suas próprias músicas, compartilhar seu 

conhecimento, suas obras e discutir com a comunidade. 

  

 

 

 

                                                           
117 No original: “The feeling of just stumbling across something that you and so many other people have been 

looking is insane”.  
118 No original: “Absolutely, that's one of my favorite aspects these days as I spend more time listening to the 

older artists stuff then the hip-hop artists There's no way I would be listening to German prog rock if it wasn't for 

certain artists sampling it”. 
119 No original: “I think it just opened my eyes to the whole culture behind it and made me want to investigate 

more into the history of the music, how it was linked to DJing through Kool Herc and the breakbeat DJs, things 

like that. also, eventually discovering that people were sampling before hip-hop too, looking at music concrete 

and people like Brian Eno it definitely led me into a world of music!”.  
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5.2.4 Criatividade: cultura participativa, produção e profissionalização.  

 

A cultura participativa desses usuários não se resume, como também foi observado na 

análise dos perfis, apenas na catalogação dos achados na prática do sample hunting. Utilizam 

o WhoSampled, como aprendizado para criação de suas próprias músicas, com remixes, mash-

up e samples. O site, segundo um dos entrevistados, “faz novos produtores tentarem emular 

seus mestres, sampleando as músicas originais, porém com um novo brilho” (TANETOVIĆ, 

2018, entrevista online, tradução nossa)120. Tal característica é um fenômeno da cultura do 

remix (NAVAS, 2012), em que não há uma definição clara entre consumidor e produtor e que 

as obras não têm um final definitivo, estão sempre sujeitas a novos remixes. 

A grande maioria dos entrevistados afirma ter criado canções feitas com samples em 

softwares de edição de áudio como Ableton, Fruit Loops, Audacity, seja produções 

profissionais, como as de Chris Read, Kidwho ou amadoras, como as de Nickorb e Tanetović. 

Alguns afirmam não produzirem suas músicas. Disseram ter interesse por aprender no futuro 

como Pistol Pete.  

Vários alegam trabalhar no mercado musical, principalmente como DJs (por exemplo, 

Jairinho, Chris Read, Kidwho entre outros), outros trabalham ou já trabalharam em outras 

áreas como Tanetović que trabalhou em estúdios de gravação na França. Também há os que 

declaram não trabalhar, mas t~em interesse em áreas relacionadas à música e ao áudio, seja 

como DJs, produtores, radialistas ou em estúdios de som (por exemplo, Pistol Pete e Mario 

Toledo).  

O fato de ter vários DJs entre os maiores colaboradores pode ser entendido como a 

necessidade de que esses profissionais têm de possuírem um grande acervo musical e 

memória para organizar seus setlists nas casas de show, conhecendo muitas músicas. A busca 

por um grande acervo por esses profissionais leva muitas vezes a descobrirem os samples 

acidentalmente: “Eu era um DJ, eu costumava escutar certos trechos e pensar: ‘isso é daquela 

música’” (TURNTABLETERRORIST, 2018, entrevista online, tradução nossa)121.  

 

 

 

                                                           
120 No original: “Makes new producers want to emulate their masters by sampling the original songs but with a 

new flare”. 
121 No original: “Been a DJ I used to hear certain bits and go ‘that’s from that song’”. 



139 

 

5.2.5 Autoria: debates sobre o sampleamento artístico versus plágio e as percepções sobres as 

leis autorais modernas.  

 

Já sobre a noção de criatividade e autoria na música sampleada, ao serem perguntados 

sobre o que acham dos críticos, como o Andrew Keen (2007) que diz que as práticas artísticas 

feitas com auxílio das novas mídias, graças a popularização de tecnologias e da Internet, são 

de pior qualidade e maléficas a cultura, principalmente a produção amadora (em que o 

sampleamento entraria nessa categoria), a grande maioria afirma que o sampleamento é uma 

arte legítima e que a apropriação sempre foi um recurso na produção artística, portanto, esse 

recurso não a diminuiria. Além disso, defendem que o sampling requer bastante criatividade, 

técnica e talento. Como defendem os pesquisadores do remix, tudo é apropriação e 

ressignificação, a música sempre se baseou nessas propriedades (NAVAS, 2012). 

Questionado sobre sua opinião sobre o assunto, Chris Read responde: 

 

No meu ponto de vista essas pessoas não entendem como a música funciona. Música 

sempre foi sobre citação, imitação e influência. Canções folk foram passadas através 

de gerações, cada um pegando algo criado de antes e adicionando seus próprios 

elementos, novas letras ou qualquer outra coisa. Compositores clássicos citam frases 

de outros trabalhados há centenas de anos. Sampleamento é meramente a última 

encarnação deste processo, que é o cerne da evolução musical (READ, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)122. 

 

Entretanto, a opinião dos usuários é um pouco contraditória. Ao mesmo tempo que 

criticam o sampleamento menos transformador, reconhecível, admiram e são fãs de artistas 

(principalmente os pioneiros do hip-hop) que trabalhavam com loops inteiros, sem grandes 

modificações e cortes. Fazem, no entanto, a distinção entre a apropriação virtuosa, vista como 

uma imitação criativa e o plágio, ou imitação servil (BURKE, 2003), não defendendo, na 

maior parte dos entrevistados, a música sampleada de maneira geral.  

 Azhar concorda em alguns casos com os críticos da música sampleada. Segundo ele o 

“sampleamento” mal feito não é arte. Todavia também tem opiniões contraditórias, defende 

produtores pioneiros que fizeram grandes clássicos, rearranjando clipes sonoros de várias 

fontes, sem modificar demais os samples individualmente.  

 

                                                           
122 No original: “In my view these are people who don’t understand how music works. Music has ALWAYS 

been about citation, imitation and influence. Folk songs were passed down through generations, each taking what 

someone before had created and adding their own elements, new lyrics or whatever the case may be. Classical 

composers have been quoting phrases from each other’s work for hundreds of years. Sampling is merely the 

latest incarnation of this process that is at the core of music’s evolution”. 
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Em alguns casos, eles estão certos. O sampleamento feito criativamente e com um 

artista usando suas habilidades para manipular sons pode ser genial em um nível 

maior que o artista original. Entretanto, pode também ser muito preguiçoso. Pegar 

uma música dos anos 70 e fazer um rap em cima não é nada criativo, não significa 

que a música é ruim, mas que é um péssimo exemplo de sampleamento. 

Pessoalmente, eu não me importo, desde que soe bem e que não tenha sido 

sampleado do mesmo jeito por outra pessoa antes. Madlib é provavelmente meu 

produtor favorito e a maioria de suas coisas são somente loops (AZHAR, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)123.  

 

 Ao voltar à questão sobre se de fato uma música sampleada de uma maneira 

“preguiçosa” ainda é considera arte, Azhar responde, revelando o discurso observado 

anteriormente em vários sample hunters do underground contra o mainstream em que o 

último é visto como música de baixa qualidade e sem valor artístico: 

 

Toda música é arte? Se alguém ligar o rádio ou a MTV hoje e me dizer que ‘isto é 

arte’ eu provavelmente riria e choraria ao mesmo tempo. Migos, Cardi B, Nikki 

Minaj etc. Não sei se você gosta desses caras, portanto espero que não se ofenda, 

mas para mim eles são faces manufaturadas genéricas e definitivamente, não são 

artistas. Eu consigo gostar de músicas de qualquer um e muitas das vezes por 

motivos aleatórios, porém a maioria das coisas hoje em dia é lixo (AZHAR, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)124. 

 

 Kidwho também comenta sobre o assunto. Afirma que apesar de ser um defensor do 

livre compartilhamento de informações e da atualização das leis dos direitos autorais, não 

defende o sampleamento de loops (repetições de compassos), prefere o sampelamento que 

deixa os clipes sonoros irreconhecíveis. 

 

Haha esta é uma questão difícil...Eu tenho sentimentos conflitantes sobre isso...Por 

um lado eu sou um grande partidário do open-source e de uma ideia semi-utópica de 

que propriedade intelectual só se aplicaria em casos raros, e mesmo nestes casos, em 

termos restritos. Isto permite um maior compartilhamento de ideias que acredito 

permitir o desenvolvimento em taxas muito mais rápidas em todos os campos, seja 

na ciência, arte, política etc. lugares em que tais ideias raramente existem (eles 

ganharam muita tração na era da informação/internet), e claro a música que é 

protegida por direitos autorais. Nesses casos, eu acho que se torna mais complicado 

e não estou totalmente certo de que lado estou sinceramente. Como um músico 

eletrônico, eu não ficaria satisfeito criativamente por fazer um looping de um 

compasso inteiro de uma música de outra pessoa. Eu prefiro pegar somente detalhes 

pequenos ou sons de bateria e modula-las diferentemente, com muito efeito de 

processamento etc., assim o sample em sua forma original mal é reconhecido. Não é 

                                                           
123 No original: “In some cases, they are right. Sampling done creatively and with an artist using their skills to 

manipulate sounds can be genius on a level above the original artist. But it can also be very lazy taking a hit song 

from the 70's and rapping over it isn't creative at all, doesn't mean that song is bad but it's just a poor example of 

sampling. Personally, I don't mind as long as it sounds good and it hasn't been sampled by someone else the 

same way before. Madlib is probably my favourite producer n most of his stuff is just loops”. 
124 No original: “Is all music art? If someone turned on the radio or MTV today n said to me 'this is art' I would 

laugh and cry at the same time. Migos, Cardi B, Nikki Minaj etc don't know if u like these guys so don't want to 

offend u but to me, they are generic manufactured faces and most definitely not artists. I can like songs by 

anyone and sometimes for very random reasons but most stuff these days is rubbish”. 
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para me livrar dos problemas de direitos autorais (Eu não vendo música o suficiente 

para que advogados estejam interessados de qualquer maneira :)), mas porque soa 

mais único e original (KIDWHO, 2018, entrevista online, tradução nossa)125. 

 

 Já na questão sobre se os produtores devem creditar os samples usados em suas obras 

e pagar os direitos autorais às gravadoras detentoras dos discos, a grande maioria defende que 

os artistas devem sim creditá-los, para que ambos sejam beneficiados. Contudo, 

compreendem que, atualmente, poucos fazem isso devido às leis atuais de direitos autorais. 

Segundo eles, as leis são injustas. Defendem acordos mais simples, acessíveis e baratos, para 

que os produtores consigam produzir suas músicas sampleadas sem medo de processos e de 

maneira limpa. 

 Chris Read defende que as leis de direitos autorais sejam mais brandas para estimular 

a criatividade e dar mais segurança ao artista já que a grande maioria dos produtores criam 

sem “limpar o sample” (clear the sample), que significa creditar na justiça todos os samples, 

dividindo os rendimentos ou acertando acordos com as gravadoras. “Há um movimento para 

resolver esse problema e providenciar sistemas que gerem contratos justos para o artista 

sampleado e o que sampleou sem sufocar a criatividade e o WhoSampled pretende ser uma 

voz nessa conversação” (READ, 2018, entrevista online, tradução nossa)126.  

 Outros entrevistados também defendem que artistas populares e com muito dinheiro 

devem preocupar-se mais com a “limpeza” dos samples, já que possuem condições de 

fazerem contratos com artistas sampleados e de pagar grandes quantidades pela licença com 

as gravadoras. Por outro lado, compreendem que os pequenos artistas não possuem condições 

de “limpar” todos os samples usados em suas obras, pela falta de simplicidade das leis e de 

recursos.  

 

Bem, eu acho que seria ótimo se tudo fosse livre, mas um artista tem que comer 

também...ocasionalmente você tem artistas como Sixto Rodriguez, que são 

redescobertos e conseguem voltar aos trilhos com os royalties. Entretanto, é 

                                                           
125 No original: “Haha it is a tough question... I have some conflicting feelings about it myself...On the one hand 

I am a big believer in open-source and a kind of semi-utopian idea where IP only applies in rare cases and even 

then, on very limited terms. This permits broad sharing of ideas and I believe that it would allow development at 

a much faster rate in all fields, be it science, art, politics etc. Having said that, the majority of music, especially 

that which gets sampled, is from an age where such ideas hardly even existed (they have gained a lot of traction 

in the information/internet age), and of course that music is copyright. In those cases, I think it does become 

more complicated and I'm not entirely sure where I stand on it to be honest. As an electronic musician myself, I 

would not be creatively satisfied by looping an entire bar from someone else's song. I prefer to take just small 

details or drum sounds and pitch them differently with a lot of effect processing etc., so the sample in its raw 

form is barely recognizable. Not to get away from copyright problems (I don't sell enough music for lawyers to 

be interested anyway :)) but just because it feels more unique and original”. 
126 No original: “There is a movement to solve this problem however and provide systems which give a fair deal 

to the sampling and sampled artist without stifling creativity and WhoSampled intends to be a voice in that 

conversation”. 
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geralmente os artistas ricos ou as três maiores companhias como Universal que 

processam artistas por dinheiro (TANETOVIĆ, 2018, entrevista online, tradução 

nossa)127. 

 

As três companhias mencionadas por Tanetović são a Sony, Warner e a Universal. 

Segundo o seu depoimento, apesar de ser a favor de uma sociedade livre de direitos autorais, 

reconhece que essas leis possibilitaram artistas esquecidos ressurgirem graças ao 

sampleamento e o pagamento de direitos autorais. Kidwho também argumenta uma opinião 

semelhante: 

 

Eu acho triste que advogados queiram grandes quantias de dinheiro ou porcentagens 

exorbitantes por até os menores dos samples. Eu acho que poucas pessoas teriam 

condições de limpar todos os samples que usaram ao longo dos anos. Muito menos 

agora, que há tão pouco dinheiro no negócio da música. Se artistas mais velhos 

exigissem pagamentos razoáveis, ou simplesmente serem creditados, eu acreditaria 

que mais artistas tentariam limpar. Se eles considerassem o lado positivo, de que 

eles podem ser reprensados, gerar um interesse renovado pelos seus materiais 

antigos etc. Entretanto, quando eles querem milhares não é de se espantar que 99% 

disto não foi limpado (KIDWHO, 2018, entrevista online, tradução nossa)128.  

 

 Kidwho complementa que o pagamento e os processos de direitos autorais muitas 

vezes podem ser uma prática bastante cínica, como um fotógrafo processando o uso indevido 

de sua fotografia já que possui “prédios projetados por outras pessoas, carros projetados por 

outras pessoas, roupas que as pessoas estão vestidas projetadas por outras pessoas etc. etc. E 

assim vai infinitamente” (KIDWHO, 2018, entrevista online, tradução nossa)129. 

 Jairinho também comenta que o uso de samples é uma expressão artística legítima que 

não deve ser subestimada. No entanto, os direitos de uso devem ser pagos porque o artista 

sampleado também merece o reconhecimento. Além disso, o sample legalizado facilita que os 

fãs descubram as músicas de origem. Contudo, o entrevistado comenta que nas músicas da era 

do hip-hop clássico, seu período favorito no gênero, como a Rapper’s Delight de 1979, “os 

produtores usavam samples em doses cavalares, alguns discos desta era seriam impossíveis de 

                                                           
127 No original: “well I think it would be great if everything was free, but an artist has to eat too...and sometimes 

you have artists like Sixto Rodriguez who get rediscovered and managed to get back on track with royalties. But 

usually in history it's usually rich artist or big 3 companies like universal that sue artists for money”. 
128 No original: “I think the sad thing is that lawyers would want huge sums of money or unreasonable 

percentage deals for even the smallest samples. I think very few people would have had the means to clear every 

sample they used years ago. And even less so now, there is so little money left in the music business. If the older 

artists demanded reasonable payouts or simply just to have the sample credit on the liner, then I think more 

artists would have tried to clear. If they considered the positive side that they may be able to repress, generate 

renewed interest in their old material etc. But when they want thousands it’s no wonder 99% of it was 

uncleared.” 
129 No original: “buildings designed by other people, cars designed by other people, clothes people are wearing 

designed by other people etc. etc. it could go on forever”. 
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serem lançados hoje em dia” (JAIRINHO, 2018, entrevista online) devido às leis de copyright 

e direitos de uso. Cria de certa forma um paradoxo entre ser necessário reconhecer os artistas 

sampleados e a existência dos discos da época, citada por Jairinho, somente por terem 

apropriado sem seguir as leis.  

 Jay Gumb$ ainda complementa: “Eu também acho que muitos artistas não deveriam 

levar as pessoas ao tribunal por besteiras insignificantes. Se eu fosse um artista (popular ou 

não) e for sampleado, eu não acho que me importaria se me pagassem ou não” (GUMB$, 

2018, entrevista online, tradução nossa)130. 

 A visão dos entrevistados, portanto, assemelha-se às ideias de Lessig (2008), não 

sendo tão radicais sobre questões de autoria, diferencia-se de certos teóricos mais 

progressistas do “Remix Studies”, ao entender que o estímulo à criatividade deve vir em 

primeiro lugar. Em suma, a criatividade amadora não deve ser criminalizada, e os artistas 

sampleados devem ser referenciados, desde que as leis de direitos autorais sejam mais justas, 

e não impeçam as composições e nem limitem a criatividade deste artistas.  

 

5.3 WhoSampled: entendendo o sample hunting nas notas de campo e outros 

apontamentos como a comercialização do site, artistas protegidos e comentários 

 

 A seguir, serão apresentadas as notas de campo do pesquisador, com descrições de 

suas experiências e suas práticas de imersão nos hábitos, impressões e costumes dos sample 

hunters no site WhoSampled. Apesar da divisão dos dados netnográficos em extraídos, 

arquivados e notas de campo ajudar a visualização e a análise do pesquisador, o próprio 

Kozinets (2015) afirma que na Internet, devido a seu hibridismo, esses tipos se misturam. Por 

esse motivo, nas notas de campo, serão abordados alguns dados arquivados, publicações na 

página que não foram mencionados anteriormente, para reforçar algumas percepções e 

inferências do pesquisador juntamente com as notas, como alguns comentários na sessão dos 

samples mais vistos e dos mais bem votados, além de trechos das entrevistadas. 

Primeiro, foi criado um perfil a fim de iniciar o processo de sample hunting na 

comunidade. Como estratégia ética, na descrição do perfil, o usuário revela seu objetivo e seu 

papel de pesquisador na sessão about me, e compartilha links para redes sociais como Twitter 

e Facebook, além do SoundCloud, para compartilhar produções do próprio pesquisador. 

                                                           
130 No original: “I also think that a lot of artists shouldn't be taking people to court over petty shit. If I was an 

artist (popular or otherwise) and I got sampled, I don't think that I would care much if they paid for it or not”. 
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Revela-se inicialmente como o pesquisador é recomendado na netnografia (KOZINETS, 

2015). Segue abaixo o perfil:  

 

Figura 20 – Perfil do pesquisador 

 
Fonte: https://www.whosampled.com/user/lucasalves/. Acesso em: 9 jan. 2019 

 

 Para submeter um sample é necessário preencher algumas informações, que serão 

avaliadas por um moderador (para covers e remixes o processo é similar). É preciso colocar, 

tanto na parte da faixa original, quanto da faixa que sampleou, dados como o nome do artista, 

colaboradores, produtores, o tempo exato em que o sample aparece, nome do álbum, 

gravadora, ano, gênero, foto da capa. Também deve-se informar se o sample veio de uma 

música, filme ou programa de TV, se a parte sampleada contém múltiplos elementos ou 

apenas instrumentos isolados, como ritmos de bateria, linhas de baixo, melodias vocais e 

efeitos sonoros. No final do processo o usuário é obrigado a inserir um código de 

incorporação dos dois links de vídeo, de serviços como YouTube, Spotify, SoundCloud, entre 

outros. Quanto mais informações corretas inserida, maior o número de cred por submissão. A 

submissão é um processo bem detalhado, lento e burocrático. Abaixo está a interface dessa 

área:   



145 

 

 

Figura 21 – Interface para a submissão de samples 

 
Fonte: whosampled.com. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

Depois de enviadas, as submissões são avaliadas pelos moderadores e aprovadas via e-

mail. Com as críticas observadas nas entrevistas, nota-se um atraso na aprovação ou rejeição 

dos samples submetidos, durando, em alguns casos, meses para se ter retorno. Já em outros 

momentos, a resposta foi relativamente rápida. Todavia, a partir da leitura de alguns 

comentários no fórum, como a postagem abaixo, foi descoberto que no início do site, o prazo 

da aprovação era 72 dias. Ou seja, houve uma evolução no tempo de espera.  
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Figura 22 – Tempo de submissão na página 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/forum/topic/10356/My-submissions-end-up-in-queue-hell/.  Acesso em: 

11 dez. 2018 

 

Percebe-se o sample hunting como uma atividade que exige um vasto acervo musical 

armazenado na memória (geralmente os melhores sample hunters conhecem centenas de 

canções, especialmente de gêneros comumente sampleados no hip-hop como o jazz, funk e 

soul de 1960, 1970 e 1980), paciência e determinação para procurar pistas em vários discos 

sobre a origem dos samples, atividade esta que pode durar anos. Entretanto, para conseguir 

submeter alguns samples, adota-se os métodos citados pelos entrevistados para facilitar os 

primeiros passos.  

O foco das buscas foi no hip-hop nacional, assim como fez Nickorb. O principal 

motivo foi a falta de concorrência com outros sample hunters, em comparação com artistas 

globais como Kendrick Lamar, Kanye West e Drake, além do pouco número de faixas 

nacionais catalogadas, tal estratégia ajudou a conseguir as primeiras submissões aprovadas 

facilmente. Por esse motivo o pesquisador escutou vários artistas brasileiros como Rappin’ 

Hood, Racionais, BK’, Djonga, entre outros, atrás de samples reconhecíveis. O sample de 

Convoque seu Buda, do Criolo, pôde ser percebido na faixa Tokyo, do grupo goiano Atentado 

Napalm, através da escuta.  

Além de escutar vários álbuns, a grande maioria nacional, assim como Jay Gumb$, foi 

usado o método de palavras-chaves em redes como Twitter, SoundCloud e YouTube, em 

busca de menções a samples utilizados por artistas. Seguindo esse método, foi possível 

adicionar músicas como Capitães de Areia de Baco Exu Do Blues, que contém o sample de 

Monólogo Ao Pé Do Ouvido da banda Chico Science & Nação Zumbi. 

Todavia, o pesquisador achou a experiência de encontrar os samples a partir somente 

da escuta e da busca individual mais divertida, gratificante e estimulante do que a busca por 
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palavras-chave. Praticando o sample hunting, o pesquisador conseguiu entrar na lista dos cem 

maiores colaboradores do mês de junho. 

 

Figura 23 – Netnógrafo entre os cem maiores colaboradores de junho de 2018 

 

Fonte: whosampled.com. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

O sample hunting mostrou-se uma atividade interessante que transforma a escuta em 

um jogo de adivinhação. Desvendar os samples gera um prazer e estímulo a mais por 

consumir e descobrir mais músicas. Todavia a atividade exige um conhecimento vasto sobre 

músicas, principalmente underground e de gêneros comumente sampleados como jazz, funk, 

library, easy listening, ambient entre outros.  
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A atividade, assim como a conversa com os entrevistados, deu ao netnógrafo um vasto 

número de faixas interessantes, ignoradas pelo grande público, dos mais diversos gêneros 

como MPB, jazz, rock progressivo, soul, entre outros. Foi descoberta, por exemplo, a 

Orquesta Africo-Brasileira de 1957 na canção Intro de Baco Exu do Blues, o programa de TV 

da década de oitenta “Encontro Marcado” da TV Manchete, na faixa Anjo Caído de Ogi. 

Membros que foram entrevistados compartilharam faixas com o pesquisador como a versão 

de 1970 de Pra Dizer de Adeus de Luiz Eça, achada por Azhar na faixa de hip-hop Cosmic 

Gipsies de Task Force. 

Manteve-se contato com membros, como Nickorb, que casualmente discutia sobre 

submissões de samples e discos nunca encontrados, como o sampleado na música Um Bom 

Lugar de Sabotage, produzido por Ganjaman. Segundo o entrevistado é um vinil raro de enka 

japonês lançado no Brasil pela Kings Records.  

Cabe também citar que na primeira metade de 2018, o WhoSampled lançou um serviço 

premium. Uma assinatura mensal de três dólares para os membros interessados em navegar no 

site sem anúncios, adquirirem prioridades de avaliação de suas submissões e serem 

respondidos pelo suporte do site. O pacote também permite o uso do app do site para 

identificar os samples de maneira ilimitada. Além disso, o usuário ganha um distintivo escrito 

premium como forma de diferenciação. 

O pesquisador aderiu ao pacote no final de outubro, entretanto notou poucas vantagens 

na área social e no serviço (além de apoiar o site), já que muitas das submissões enviadas ao 

site ainda ficaram um mês ser resposta. O serviço pode ser entendido como mais um sinal da 

transição de uma economia de dádiva (RHEINGOLD, 2000), baseada na troca de informações 

sobre o sampleamento livremente e gratuitamente, em uma comunidade baseada na 

recompensa social e intelectual, para um sistema comercial que valoriza aqueles que pagam a 

mais para usar a plataforma.   
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Figura 24 – Anúncio do plano premium para membros do WhoSampled131 

 

Fonte: whosampled.com. Acesso em 12 dez. 2018 

 

 Além do sample hunting, foram observadas atividades em outras sessões do site, a fim 

de verificar as inferências obtidas anteriormente. O primeiro local observado foi o fórum. 

Como relatado pelos entrevistados e nos comentários dos perfis, o fórum aparenta-se 

abandonado, com baixa interatividade.  

O fórum é dividido em três segmentos: “General” com os tópicos “General 

Discussion” (Discussões Gerais), “Introduce Yourself” (Se Introduza) e “WhoSampled”; 

“Crate Digging and Production” (Crate Digging e Produção) com os tópicos “Sample ID 

Requests / Consultation” (Pedidos de Identificação de Sample), “Solved Sample Id Requests” 

(Pedidos de Samples Resolvidos), “Crate Digging” e “Music Production and Sampling” 

(Produção músical e sampleamento); Por último vem “Music Genres” (Gêneros Musicais) 

com tópicos como “Hip-Hop”, “Modern R&B and Other Urban Music”, “Eletronic Music”, 

“Rock and Pop”, “Soul, Funk, Disco, Jazz and Blues” e “Other Music Genres” (Outros 

Gêneros Musicais).  

“Sample ID Requests” é a sessão que mais possui tópicos (3481), com 7448 

comentários. São os pedidos dos usuários à comunidade, para que identifiquem determinado 

sample. Entretanto, a maioria dos tópicos mais recentes possuem pouquíssimas respostas, 

                                                           
131 Vire premium! A experiência mais rápida, limpa e livre de anúncios de nosso site e do app do Android (note 

que os anúncios incorporados no conteúdo de provedores de terceiros como o YouTube ainda serão mostrados). 

Reconhecimento ilimitado de música no app do WhoSampled. Um distintivo “premium” no seu perfil. Prioridade 

para resolução de questões técnicas enviadas ao suporte do WhoSampled (tradução nossa). 
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variando geralmente de 0 a 3. O tópico mais recente que obteve um grande número de 

respostas foi o questionamento de um membro sobre de onde vem o baixo da música Feels de 

Calvin Harris (postado em 2017). A postagem gerou bastante interatividade, pois o criador 

alegava que o sample vinha de uma música do grupo Earth, Wind & Fire. Porém, ao submetê-

lo, foi recusado e acusou os moderadores de imparcialidade. Alguns membros concordavam 

que a informação estava correta, enquanto a grande maioria discordava.  

Em seguida, encontra-se o “General Discussion”, uma área de discussão de tema 

livre. Possui 319 tópicos com 3216 posts. Tem reclamações de submissões negadas, canais de 

YouTube compartilhados, o que está escutando no momento e um post com capas de álbuns 

que se parecem com outras. Assim como a “Sample ID Request”, há pouquíssima atividade. 

“Hip-Hop” é o gênero mais discutido, com 185 tópicos e 601 posts, reforçando a 

compreensão do hip-hop como gênero favorito entre os sample hunters. 

Uma das postagens relevantes no fórum foi a de um membro, que decidiu catalogar 

todos os artistas, segundo ele, protegidos na página. A proteção do WhoSampled para esses 

artistas foi criticada por alguns dos entrevistados e citada acima na análise. Junto com a lista, 

CellarDoor deixou sua opinião, observada na imagem abaixo. 
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Figura 25 – Artistas protegidos132 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/forum/topic/247/Protected-Pages---No-further-content-can-be-added---

Discussion/. Acesso em: 22 ago. 2018 

                                                           
132 “Eu não gosto de ver isso, e eu acho que no longo prazo isso destruirá o site. Páginas protegidas não 

protegerão ninguém de ser processado. Se não foi postado aqui, será postado em outros lugares como YouTube, 

Wikipedia, The-Breaks, RapGenius, Du-Bruit etc. Se um artista divulga uma música sem limpa-la ele/ela está 

correndo o risco de ser processado, independentemente se esse site existe ou não” (tradução nossa).  
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Nos comentários, os usuários defendem que o WhoSampled seja um espaço livre de 

compartilhamento de informações, para que os sample hunters possam descobrir novos 

artistas, aprender novas técnicas, ao mesmo tempo que divulgam os artistas consumidos e 

suas próprias composições. Outros, porém, concordam que apesar de acharem que o cenário 

ideal seja todos os dados livres, deve-se respeitar o desejo dos artistas e evitar futuramente 

processos deles contra o site. Sobre a possibilidade de WhoSampled ser processado por 

direitos autorais por aqueles que ordenam a retirada de seus dados, um usuário responde, 

defendendo a subcultura digital dos sample hunters:  

 

Figura 26 – Trecho do comentário de DJ Kirsh no post de CellarDoor133 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/forum/topic/247/Protected-Pages---No-further-content-can-be-added---

Discussion/?page=2. Acesso em: 22 ago. 2018 

 

                                                           
133 “WhoSampled representa uma subcultura inteira de amantes de música e por essa razão, negar a essa 

subcultura a habilidade de discutir e descobrir música em um espaço organizado também seria uma violação da 

Lei Natural. Alguém pode argumentar que a inclusão de música no WhoSampled contra os desejos dos artistas 

seja uma violação da Lei Natural, mas o WhoSampled só usa música que foi lançada comercialmente. Descrever 

uma música como um lançamento comercial é um outro jeito de descrever uma peça de música que foi 

publicamente lançada com a intenção de obter lucro. Se algo foi publicamente lançado, então negar as pessoas 

de descobri-la e discuti-la publicamente é uma contradição ilógica. Além do mais, WhoSampled.com contém um 

grande acervo de música indisponível para o download digital e por essa razão, WhoSampled.com se tornou algo 

como uma sociedade de preservação; impedindo que canções caiam na obscuridade, criando linha temporais de 

influências que podem ser futuramente documentadas por entusiastas da música. Isto é maior do que qualquer 

violação insignificante de direitos autorais. O que nós estamos falando aqui é a mais completa representação da 

música contemporânea e da cultura disponível no mundo. Nós não somos seu típico viciado em batidas ignorante 

do passado, pressionados por décadas. Nós evoluímos, e eu acredito que somos uma ameaça maior as leis de 

direitos autorais do que eles são para nós” (tradução nossa). 
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O usuário citado acima, assim como vários outros comentários no mesmo tópico, 

reflete esse pensamento dos samples hunters, de que - sites como o WhoSampled devem ser 

protegidos, juntamente com seu ideal de compartilhamento livre de informações, mesmo que 

desagrade artistas e gravadoras. Também enxerga suas participações como importantes para 

construção de algo significativo e duradouro, trabalhando em uma “sociedade de 

preservação”, como diz Kirsh, ou como arqueologistas da mídia, crate diggers interessados na 

história das músicas e na evolução da música gravada, que são traços da cultura residual dos 

fãs da música sampleada (JENKINS; FORD; GREEN, 2014).   

Levando em conta a fala de Chris Read, de que o fórum atualmente não é o melhor 

espaço de socialização e participação entre os membros do WhoSampled, analisa-se também 

outras áreas destacadas na página inicial. A cultura residual e o consumo de formatos físicos, 

observados acima, além do próprio logo do site ter um disco de vinil, são observados nas 

próprias publicações da equipe do site. Eventualmente o site faz sorteios promocionais de 

discos de vinil ligados à história do hip-hop de artistas como Charles Mingus, Kimiko Kasai, 

Herbie Hancock, Fela Kuti e vários outros. 

Também comparou alguns comentários da área dos hot samples, em que se destacam 

os samples mais visualizados, com a top rated, em que são mostrados os melhores votados. 

Foram selecionadas dez páginas de cada, tomando como critério links que continham pelo 

menos 3 comentários.  

 A comparação entre as duas sessões reforça mais uma vez a ideia do underground 

versus mainstream entre os sample hunters. No hot samples foram selecionadas páginas das 

seguintes músicas: “Redbone” de Childish Gambino, “Wild Thoughts” de DJ Khaled com 

participação de Rihanna and Bryson Tiller, “Hotline Bling” de Drake, “Mask Off” de Future, 

“New Slaves” de Kanye West com participação de Frank Ocean, “The Message” de Nas, 

“How U Feel” de Travi$ Scott e Quavo, “C.R.E.A.M” de Wu-Tang Clan's, “Jocelyn Flores” 

de XXXTENTACION, “Look at Me” de XXXTENTACION. Todas elas estavam entre a 

primeira e a terceira página dos hot samples.  

Compreende-se que nas páginas relacionadas a artistas mais populares, globais e do 

mainstream, a maioria dos comentários tendem a ser negativos. Por exemplo, em “Hotline 

Bling”, um dos maiores hits de 2016, há comentários como:  
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Figura 27 – Comentário de Machina sobre Hotline Bling134 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/sample/365941/Drake-Hotline-Bling-Timmy-Thomas-Why-Can%27t-We-

Live-Together/. Acesso em: 11 dez. 2018 

 

O produtor no qual o usuário se refere é Nineteen85, por utilizar o sample de “Why 

Can’t We Live Together”, de Timmy Thomas (1972), basicamente inteiro, sem grandes 

modificações na melodia repetida. Na música “Wild Thoughts” de DJ Khaled, famoso 

produtor de hip-hop e pop mainstream, há comentários parecidos como  

 

Figura 28 – Comentário de Saym sobre Wild Thoughts135 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/sample/505180/DJ-Khaled-Rihanna-Bryson-Tiller-Wild-Thoughts-

Santana-The-Product-G%26B-Maria-Maria/. Acesso em: 11 dez. 2018 

 

 A seguir, comentário de Pommon, um usuário que se mostra ofendido pela faixa de 

DJ Khaled e Rihanna aparecer em primeiro lugar da hot samples do site WhoSampled porque 

a considera de baixa qualidade e sem inspiração. 

                                                           
134 “Eu me senti muito desapontado que isso, novamente, foi quase completamente sampleado. Eu achei que um 

produtor, que se autonomia moderno, tinha algum talento musical para colocar essa progressão simples e uma 

bateria eletrônica vintage juntas – mas não” (tradução nossa).  
135 “Por que isto é o sample #1? WhoSampled virou pop” (tradução nossa). 
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Figura 29 – Comentário de Pomon sobre Wild Thoughts136 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/sample/505180/DJ-Khaled-Rihanna-Bryson-Tiller-Wild-Thoughts-

Santana-The-Product-G%26B-Maria-Maria/. Acesso em: 11 dez. 2018 

 

A música de XXXTENTACION “Look At Me”, um rapper em ascensão, que 

popularizou o emo rap, falecido em 2018, também tem suas músicas criticadas pela 

comunidade, assim como a música de Travi$ Scott com Quavo (membro do grupo popular 

Migos), “How U Feel”, em que a produção é chamada de sem graça. Por outro lado, as 

músicas de artistas do hip-hop clássico como Nas, Dr. Dre e Wu-Tang Clan têm, na grande 

maioria dos comentários, elogios, pela maneira com que manipulam o sample e a genialidade 

dos produtores, como RZA, produtor do Wu-Tang Clan.  

 Os comentários na sessão top rated são semelhantes aos observados acima. As 

seguintes páginas foram selecionadas: “Top Billin” de Audio Two; “Let Me Ride” de Dr. Dre, 

Snoop Dogg, Jewell e RC; “Paid in Full” de Eric B Rakim, “Robes” de Freddie Gibbs e 

Madlib com participação de Earl Sweatshirt e Domo Genesis; “You Know My Steez” de Gang 

Starr, “Shadowboxin” de GZA e Method Man, “ALL CAPS” de Madvillain; “Mathematics” 

de Mos Def; “Brooklyn Zoo” de Ol’ Dirty Bastard e por último “Drop” de The Pharcyde. 

 O hip-hop underground e alternativo, - artistas do hip-hop que buscam se distanciar do 

som mais popular e comercial, apareceu novamente como favorito entre os sample hunters. 

Artistas como Mos Def, RZA, Madlib e MF Doom eram elogiados pelo sampleamento 

criativo e transformativo frequentemente nos comentários. Utilizam muito o verbo inglês 

“flip” (em português, virar), para quando um produtor transforma completamente um sample. 

Como notado anteriormente, valorizam muito o sampleamento transformativo que modifica o 

sample a ponto dele ficar praticamente irreconhecível 

                                                           
136 “Haha…eu ri dele até ver seu show no Coachella. Ele é o homem mais animado de todos. Ele sempre tem 

faixas diversificadas nos seus álbuns com muitas participações. Eu apenas nunca pensei que as pessoas iriam 

querer esse pop chiclete, mesmo no mundo pop de hoje. O padrão do pop ficou melhor na década passada onde 

Katy Perry ou Rihanna tinham algumas músicas pop legais com samples ou inspirações de bom gosto. Porém 

está coisa pop Santana anos 2000 do Khaled? Ridículo. É um insulto para o WhoSampled só de isto existir e ficar 

no site. LOL. E é uma facada no coração ainda mais profunda de isto em primeiro na lista hot. LOL” (tradução 

nossa). 
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Figura 30 – Exemplo do uso da gíria “flip” no post da música “Mathematics”137 

 

Fonte: https://www.whosampled.com/sample/3427/Mos-Def-Mathematics-The-Fatback-Band-Baby-I%27m-a-

Want-You/. Acesso em: 11 dez. 2018 

 

 Observa-se também o estímulo do site pela cultura do remix, a valorização da cultura 

participativa entre esses usuários promovida em certas áreas do site. Um exemplo é a criação 

do evento Samplethon, promovido pelo WhoSampled, já na sua terceira edição. A competição 

é realizada em Londres e ocorreu em três anos (2014, 2015, 2017). Os músicos são desafiados 

a produzir uma canção dentro do tempo estipulado, utilizando os samples definidos na 

competição. Além disso, há a sessão “Music Production and Sampling” do fórum, para 

compartilhar criações próprias, apesar da baixa atividade apresentada. Entretanto, cabe notar 

que essa sessão nos anos mais recentes está basicamente inativa. 

Outra característica interessante é o cred. Como uma economia de dádiva, o 

WhoSampled funciona em torno de diversos tipos de relações sociais, como “economias 

baseadas na reputação ou no status, na concorrência e no bragging rights (direito de se gabar), 

na orientação e no aprendizado, assim como no intercâmbio de experiências entre a curadoria 

e o fanatismo” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 93).  

Sobre o sistema de pontuação cred, os entrevistados Nickorb e Mario Toledo 

acreditam que o sistema estimule a participação na comunidade devido ao ranqueamento dos 

participantes. Contudo, Jairinho e Jay Gumb$ apresentam respostas semelhantes sobre o 

sistema não ser tão importante para eles, já que submetiam os samples muito antes da 

implementação do cred e não são estimulados pelas suas posições no ranking, mas sim, 

porque gostam de encontrar tais fragmentos naturalmente e compartilhar com aqueles que 

dividem o mesmo interesse. Azhar acredita que o cred é uma perda de tempo e - não promove 

nada de interessante à comunidade. Segundo ele, as práticas que antes não eram pontuadas, 

como adicionar créditos aos produtores das canções, sempre foram preenchidas pelos fãs 

cuidadosos, além de que, com o novo sistema, usuários conseguem pontos de cred sem postar 

muitas submissões. 

A pontuação do site e suas listas de ranking podem ser compreendidas como recursos 

que geram competitividade, gamificação das práticas, estimulo a participação. Todavia, não 

cabe classificar o WhoSampled como uma comunidade de jogo, ou communities of play, 

                                                           
137  “Premier deve ter um terceiro ouvido para samples. Isto é uma virada louca” (tradução nossa). 
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termo de Celia Pearce (2009), e sim uma comunidade de prática. A seguir a distinção dos dois 

termos:  

 

Eu adotei o termo “comunidades de jogo” como um contraponto deliberado das 

“comunidades de prática”, um termo originado na antropologia e adotado 

amplamente nos estudos da Internet e na comunicação mediada por comunicação. 

Uma comunidade de prática é definida de por um grupo de indivíduos que se 

dedicam em um processo de aprendizado coletivo e mantém uma identidade em 

comum definida por um domínio em comum em um interesse ou atividade (Lave e 

Wenger 1991). Os tipos de comunidade que caem nessa definição tendem a 

convocar formas de trabalho e práticas folk. Obviamente, comunidades de prática e 

comunidades de jogos compartilham muito em comum, e alguém pode até 

argumentar que jogar é um tipo de prática; entretanto, a adoção de um novo termo 

sugere que práticas de jogos possuem seus próprios discernimentos de como 

comunidades se formam e são mantidas, um objeto que se torna particularmente 

pertinente no contexto dos jogos tecnologicamente mediados (PEARCE, 2009, p. 5, 

tradução nossa)138.  

 

 O WhoSampled, portanto, é mais semelhante às características das comunidades de 

prática devido ao interesse em comum de seus membros pela música sampleada, o 

aprendizado coletivo, a construção e o armazenamento de um conhecimento específico. 

Entretanto, tem algumas características da comunidade de jogo como a gamificação citada 

acima, estímulos a competitividade e participação com as listas e o cred.  

 Os membros do WhoSampled têm um nível de socialização baixo (enfraquecido ao 

longo dos anos devido a mudanças estruturais), interessados mais na construção do banco de 

dados de samples do que na participação em outras áreas, como o fórum e as mensagens 

privadas. Todavia, o interesse pela música sampleada, sua origem, artistas e modos de 

produção são elementos que unificam esse grupo e o mantém operante com um altíssimo 

índice de submissões e produção de informações disponibilizadas, principalmente, nos links 

dos samples aprovados.   

 

5.4 Sample Spotters: dados arquivados de dez postagens no grupo 

 

                                                           
138 No original: “I’ve adopted the term 1communities of play1 as a deliberate counterpoint to “communities of 

practice,” a term originated in anthropology and widely adopted in Internet studies and computer- mediated 

communication. A community of practice is defined as a group of individuals who engage in a process of 

collective learning and maintain a common identity defined by a shared domain of interest or activity (Lave and 

Wenger 1991). The types of communities that fall under this definition tend to convene around forms of work or 

folk practice. Obviously, communities of practice and communities of play share much in common, and one 

could even argue that play is a type of practice; however, the adoption of a new term suggests that play practices 

warrant their own understanding of how communities form and are maintained, a subject that becomes 

particularly pertinent in the context of technologically mediated play”. 
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 No grupo fechado dos Sample Spotters, assim como no WhoSampled, foram coletados 

inicialmente os dados arquivados. O primeiro passo foi uma leitura flutuante de várias 

publicações, selecionando aquelas mais importantes para a resolução dos problemas de 

pesquisa, focando em tópicos como por exemplo, consumo, autoria, criatividade, entre outros.  

A partir disso, 10 postagens foram recortadas. Além do critério das perguntas se 

relacionarem aos problemas do trabalho, somente aquelas com no mínimo 10 comentários 

serviram para a coleta, a fim de analisar as áreas de maior discussão e com maior grau de 

interatividade. Nas 10 postagens escolhidas, 234 comentários foram analisados. Segue abaixo 

a primeira postagem selecionada:  

 

Figura 31 – Postagem de comemoração de aniversário de 1 ano dos Sample Spotters139 

                                                           
139 “FELIZ ANIVERSÁRIO DE 1 ANO SAMPLE SPOTTERS! Há um ano atrás, em 26 de julho de 2016, eu 

comecei esse grupo juntamente com Fran Solo, com nada mais que o objetivo de formar uma pequena 

comunidade de pessoas para nos ajudar a procurar por samples que nós estávamos interessados em encontrar. 

Minha maior expectativa era que o grupo tivesse em torno de 100 pessoas e torcia para que continuasse relevante 

e que não acabasse como tantos outros grupos de Facebook que já vi. Eu só queria que fosse ativo e tivesse uma 

boa comunidade. É uma ideia muito de nicho, portanto não estava esperando nada tão grande disso. 1 ano depois 

e isto realmente cresceu para uma comunidade forte com mais de 4750 pessoas que ainda cresce todo dia! Nós 

temos membros de literalmente todos os lugares do globo agora, de todas as idades e nós ajudamos a solucionar 

incríveis samples misteriosos. Além disso tivemos ótimas discussões, compartilhamos várias músicas loucas de 

todo os lugares, ajudamos um monte de pessoas a conectarem com outros indivíduos de interesses semelhantes, 

tivemos ótimas competições de beats, começamos o ‘Álbum do Dia’ para compartilhar álbuns incríveis, tivemos 

dois vídeos do YouTube com mais de 38.000 visualizações lançados para espalhar a palavra (Agradecimentos a 

Ottavio Siccardo, conhecido como Nosbo2007) etc. Ainda por cima nós solucionamos Queen de Chief Kamachi 

(sim, essa foi tão impressionante que merece sua própria menção). Eu também gostaria de agradecer a todo 

mundo do grupo se eu pudesse, mas os agradecimentos mais importantes vão para os moderadores Marcus, 

Mikko Niemelä, Graham Entwistle, Alexandros Price, Jordan Poon, Fran Solo, Joaquín Arce Guillem, Joseph 

Murphy E Sh Eh por ajudarem a administrar este grupo. Eu provavelmente me tornei próximo de uns cem 

amigos desse grupo pessoalmente, portanto, eu gostaria de dizer obrigado a todos vocês também! Além disso, 

gostaria de agradecer a todos que contribuíram, seja resolvendo samples, dando dicas, procurando por músicas, 

fazendo pedidos, postando músicas, criando discussões, espalhando a palavra sobre esse grupo etc. Cada 

pedacinho ajudou essa comunidade! Agora, mudando de assunto para o que eu quero fazer com o grupo ano que 

vem. Eu tenho recebido pedido e ideias para vender alguns merchandisings do Sample Spotters de várias 

pessoas, especialmente pedidos de camisas. Eu recebi ideias e pensei sobre, porém, eu não quero fazer isso por 

dinheiro. Minha intenção nunca foi lucrar com o grupo. Eu sei que é clichê, mas coordenar o grupo e desvendar 

os samples vem de fazer por Amor™, não por lucro. No entanto, eu tive uma ideia de fazer algo com isso. A 

ideia é de pegar os lucros do grupo e usá-lo para comprar discos obscuros que não estão online e colocá-los 

online. Há um monte de músicas e discos incríveis por aí que provavelmente nunca serão feitas novas tiragens ou 

ripados para a web. Muitas pessoas que têm esses discos não têm a intenção de coloca-los online. Eu nunca vi 

nenhum tipo de incentivo para as pessoas simplesmente pegarem esses discos procurados e colocá-los online 

para todo mundo. Eu gostaria de poder retribuir de alguma maneira para os membros, portanto, essa é a ideia que 

estou propondo. Só estou jogando a ideia aqui para ver quem estaria interessado. Dependendo do tanto de 

interesse que eu conseguir, nós podemos ver sobre fazer camisas e outros itens para ajudar mostrar o amor pelos 

Sample Spotters! Vamos manter a comunidade funcionando por vários ótimos anos! (Obrigado a Joaquín Arce 

Guillem pela foto)” (tradução nossa).  
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Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1842422029405764/. Postada no dia 26 jul. 

2017. Acesso em: 24 nov. 2018 
 

 Na postagem, Omar Lopez, um dos administradores da página, comemora o 

aniversário de 1 ano do Sample Spotters (Fundado no dia 26 de julho de 2016). Diz-se 

surpreso pelo crescimento do grupo, superando suas expectativas iniciais. Segundo Omar, 
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quando o fundou, junto com Fran Solo, tinha como meta formar um grupo pequeno, algo em 

torno de 100 pessoas, interessadas por desvendar samples difíceis, que fosse ativo e durasse 

mais de um ano. Logo, não esperava que uma comunidade voltada a uma prática de nicho 

chegasse a 4.750 membros em 2017 (em 2018 chegou a 9 mil membros). 

Além disso, Omar Lopez apresenta novas ideias para a comunidade. Devido a diversos 

pedidos dos membros, decide vender produtos merchandising do Sample Spotters, como 

camisetas com o logo do grupo e capas de celular. No entanto, pondera que não tem intenção 

de lucrar com a comunidade que criou e faz isso apenas por amor ao sample hunting. 

Portanto, não pretende se beneficiar com as vendas e justifica que todo o dinheiro arrecadado 

será usado para comprar discos de vinil, indisponíveis online. Os discos serão digitalizados e 

compartilhados em canais do YouTube, para que outros membros possam escutar e também 

os utilizar em suas músicas como samples, assim como fazem alguns usuários do 

WhoSampled, citados anteriormente no texto.  

Observa-se nesta postagem algumas características da comunidade. A primeira é o 

sentimento de comunhão e pertencimento entre os sample hunters, com a compreensão de que 

constroem naquele ambiente algo significante. A segunda é a economia de dádiva sobrepondo 

a economia comercial (RHEINGOLD, 2000). Mesmo com a possibilidade de lucrar com 

produtos exclusivos na comunidade, cada vez maior, o moderador prefere retribuir seus 

colaboradores compartilhando discos com o lucro das vendas de seus produtos. A terceira é o 

interesse pela cultura residual (JENKINS; FORD; GREEN, 2014) presente em práticas como 

o consumo de discos de vinil, o resgate de produtos esquecidos do passado, artistas 

desconhecidos e gêneros impopulares no cenário contemporâneo, além da ressignificação de 

músicas pelo remix e o sampleamento.  

O comentário de Omar é seguido por comentários de vários usuários aprovando a ideia 

de usar o dinheiro para a compra de novos discos, além das congratulações pela comunidade e 

pelo sucesso do grupo, declaram-se orgulhosos e felizes de pertencerem ao grupo, vindo tanto 

de administradores como membros comuns. Fran Solo, o outro fundador do grupo, responde: 
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Figura 32 – Comentário de Fran Solo de agradecimento a comunidade140 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1842422029405764/. Postada no dia 26 jul. 

2017. Acesso em: 24 nov. 2018 

 

Percebe-se, portanto, o Sample Spotters como uma comunidade de prática (PEARCE, 

2009), gira em torno do interesse mútuo pela música sampleada e a prática do sample hunting. 

Tal fenômeno cria uma relação de camaradagem entre os grupos, o que promove várias ações 

como o compartilhamento de informações, ajuda nos pedidos de samples de outros usuários, 

submissão de músicas nas competições da comunidade, consumo e discussão sobre músicas 

antigas, obscuras, obtidas principalmente através do vinil e de outros formatos. 

 A segunda postagem escolhida é do usuário Diogo Pereira. Sua pergunta foi escolhida, 

por ser semelhante a uma das utilizadas nas entrevistas semiabertas desta pesquisa. Nela 

Diogo pede aos outros usuários tipos de argumentos usados para defender o sampleamento 

como forma de arte legítima.  

 

                                                           
140 “Parabéns para você, Omar, pelo sucesso e aniversário de um ano do grupo Sample Spotters! Você vem sendo 

um grande amigo meu com verdadeiras ótimas ideias e esse lugar é um deles. Eu estou feliz que nós temos esse 

grupo onde todos nós podemos compartilhar o que sabemos sobre música e passar para outros. Há várias pessoas 

inteligentes aqui e eu sou muito grato por ter decidido participar e ajudar a resolver alguns dos mais obscuros 

mistérios sobre samples por aí. Eu pessoalmente aprendi muito sobre música por estar aqui e devo a todo mundo 

que contribuiu com algo ao nosso grupo. Eu também conheci muitas pessoas legais aqui também que me tornei 

amigo e só gostaria de dizer que eu valorizo completamente essas amizades com você. Eu estou ansioso para que 

o Sample Spotters evolua e espero que esta comunidade continue crescendo e sendo útil à todos que têm 

interesse pela música sampleada” (tradução nossa). 
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Figura 33 – Postagem sobre o sampleamento como arte141 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1745679672413334/. Postada no dia 9 fev. 

2018. Acesso em: 24 nov. 2018 
 

 Entre os comentários, há vários que argumentam que o sampleamento não passa de 

mais uma técnica disponível para se criar música, mais uma opção aos artistas para compor 

dentre as inúmeras possibilidades, como criar uma música para uma orquestra, usar um 

violão, entre outros. A diferença é que o sampler opera através de clipes sonoros 

preexistentes. Veem o sampler, portanto, como apenas mais um instrumento.  

 Críticas que dizem que o sampler não é um instrumento porque não produz sons 

próprios, segundo um dos comentários, são de pessoas ignorantes que não sabem sequer a 

existência de outros instrumentos que funcionam nessa lógica, como o sintetizador que opera 

a partir de dinâmicas, efeitos, modulações e configurações pré-programadas. O mesmo 

usuário que faz esta crítica também questiona o porquê de os críticos acreditarem que o som 

de uma percussão é uma nota, mas o de um scratch não é.  

Há também usuários que afirmam que grande parte dos argumentos contrários ao hip-

hop estão carregados de preconceito, já que outros gêneros e outras bandas, como Prodigy e 

Daft Punk, utilizam samples em suas músicas. Entretanto, não recebem tantas críticas. Pelo 

contrário, são elogiados pelos seus instrumentais.  

 Para validar o sampleamento, muitos usuários recorrem a comparações da prática com 

outras formas de arte e técnicas de produção. O alemão Janiv Ingwer Kollsen-Bracker, por 

exemplo, compara o sampleamento com a culinária. 

 

                                                           
141 “Frequentemente eu ouço que o sampleamento é uma forma de arte. Isto é dito para contradizer aqueles que 

afirmam que é roubo da música de outras pessoas, mas eu gostaria de ouvir o porquê. Por favor, apresente seus 

argumentos” (tradução nossa). 
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Figura 34 – Comentário de Kollsen-Bracker comparando o sampleamento a culinária142 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1745679672413334/. Postada no dia 9 fev. 

2018. Acesso em: 24 nov. 2018 
 

 Um dos comentários compara a prática com a pintura de retratos. Segundo a 

postagem, os pintores apropriam-se das pessoas que estão pintando, utilizando elementos já 

existentes no mundo real para fazer arte. Tal visão é semelhante à ideia de Navas (2012) que 

diz que as técnicas de gravação, como a fotografia, também podem ser consideradas exemplos 

de sampleamento, pois manipulam elementos pré-existentes. Outro comentário compara o 

sampleamento a obras de artistas como Duchamp, Lichtenstein e Warhol, famosos por 

ressignificarem elementos externos a partir da apropriação. 

Já Arefjord (imagem abaixo) prefere comparar o sampleamento à construção de um 

mosaico, em que o artista, para produzir a obra, deve trabalhar com vários fragmentos, os 

combinando de tal maneira que consiga formar algo novo a partir do conjunto total. Segundo 

ele, as pessoas devem admirar o mosaico como um todo e não se preocuparem com os 

pequenos vidros. Caso a música de um artista específico seja utilizada como um desse vidros, 

deve-se encarar a ação como uma homenagem a seu trabalho: 

 

                                                           
142 “Eu gosto de comparar isso com comida. Digamos que um chefe cozinhe um prato...ele mesmo cultivou seus 

ingredientes? Não, ele não cultivou. É sobre criar seu próprio trabalho de alguma coisa que alguém 

providenciou. Não há nada de errado com isso exatamente...a coisa é: há chefes menos e mais criativos. Se você 

só repete um trecho e encerra por aí, você é basicamente um chefe que compra uma batata e não faz nada mais 

do que a descascar. Por outro lado, há chefes que irão pega a batata e transformá-la em um excelente 

gratinado...é sobre o que você faz com o que você tem, não de onde ele é...” (tradução nossa). 
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Figura 35 – Comentário de Arefjord comparando o sampleamento a um mosaico143 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1745679672413334/. Postada no dia 9 fev. 

2018. Acesso em: 24 nov. 2018 
 

                                                           
143 “Quando as pessoas me dizem que o sampleamento é um roubo preguiçoso conduzido por aqueles incapazes 

de aprender um ‘instrumento real’, eu os digo para escutar a introdução de ‘Building Steam With A Grain Of 

Salt” de DJ Shadow, principalmente porque resume minha opinião de maneira sucinta: ‘Escutando discos eu 

soube o que queria fazer / Eu basicamente aprendi sozinho / E, você sabe, eu me dei bem/ exceto por alguns 

erros / mas hum, que eu fiz, hum/ que eu recentemente corrigi / E eu gostaria de continuar capaz de me expressar 

/ da melhor maneira possível com esse instrumento / e eu acho que tenho muito trabalho pela frente / Ainda, sou 

um estudante da bateria / E também sou um professor da bateria / E eu gostaria de poder continuar / Deixar o que 

está dentro de mim / Que é tudo que vem de todas as músicas que escuto / Eu gostaria que isso saísse / E não é 

como se fosse eu que estivesse saindo / A música que está saindo através de mim’. As pessoas que sampleam, 

como uma arte, não clamam serem incríveis guitarristas, pianistas, baixistas etc... mas pegam fragmentos de 

instrumentos, os rearranjam e criam algo novo. Dê credito a arte do sampleamento por sua janela de mosaico, 

não por suas peças de vidro. Se sua música foi sampleada, isto é uma homenagem a seu nível de habilidade em 

si. Advogados, gravadoras e o cara que toca ‘Knocking On The Heavens Door” em um violão ao redor de uma 

fogueira (para pegar mulher) nunca irão concordar, mas os que gostam de música sampleada irão! Agora, quem 

você quer impressionar?” (tradução nossa). 
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 Há mais comparações do sampleamento com outras práticas, como a de outro usuário 

que faz o paralelo com o Photoshop. Segundo ele, para dominar o software exige criatividade 

e habilidade. Arefjord complementa essa outra comparação, afirmando que um designer cria 

fotos no programa, utilizando bancos de imagens e filtros pré-programados no software, são 

elogiados por sua criatividade, entretanto quando o assunto é a música sampleada, o público 

não enxerga da mesma maneira.  

 A noção de criatividade e autoria de tais membros assemelha-se às ideias de 

pesquisadores como Flusser (2014), Barthes (2004), além dos pesquisadores do Remix Studies 

como Eduardo Navas (2012) e Lawrence Lessig (2008). Acreditam que não há criação sem 

apropriação, contra argumentam a noção do criador solitário, exilado das influências do 

mundo. Flusser (2014), considera que a criatividade é uma forma de processamento da 

comunicação, uma ação que manipula as informações adquiridas em novas informações e este 

resultado pode também ser apropriado e processado em novas informações. Segundo vários 

comentários, o sample não é uma prática que ocorre apenas na música, mas em todas outras 

áreas artísticas e culturais. Como o Remix Studies, afirmam que tudo é um remix, portanto, as 

críticas referentes à apropriação são inválidas. Em um dos comentários Sara Krieg diz:  

 

Figura 36 – Comentário de Sara Krieg afirmando que "tudo é um remix"144 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1745679672413334/. Postada no dia 9 fev. 

2018. Acesso em: 24 nov. 2018 
 

                                                           
144 “Tudo é um remix de qualquer maneira. O século 20 lentamente entendeu que a noção de que toda arte surge 

do nada é bastante ingênua. Não há ‘gênios’ em uma ilha que adquirem inspiração divina dentro de si. Dê a 

vários beatmakers o mesmo sample, nenhum dos resultados finais serão idênticos. Alguns serão bons, outros 

serão horríveis. Só escute vários beats que usam o mesmo sample, há vários por aí. Esta é a resposta.  Como 

Kdnur Hierfürbeats disse, até um simples loop é uma obra de arte. O processo de selecionar uma curta 

frase/break dentre várias outras frases que compõem uma faixa completa e justapor o final deste com o começo o 

torna algo diferente, algo que o compositor original nunca teve a intenção” (tradução nossa). 
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 A ideia de que “tudo é um remix” também foi exemplificada pelos usuários de 

diversas outras maneiras. No post, um usuário citou o famoso diretor japonês Hayao Miyazaki 

que, para fazer algumas de suas animações, apropriou-se de cenas de curtas antigos da 

Disney. Outro citou a banda Led Zeppelin, famosa por fazer várias interpolações de clássicos 

esquecidos do Delta Blues de Mississipi. Tem um que cita Bob Dylan, famoso também por se 

apropriar de letras e melodias de canções folks norte-americanas. Citam inclusive 

composições da música erudita, as quais se apropriaram de outras obras como “Pulcinella” de 

Stravinsky, “Abertura 1812” de Tchaikovsky e “Piano Concerto No. 2”de Shostakovich, feita 

com trechos de Hanon.  

Além disso, há os que defendem o sampleamento com o argumento de que muitos dos 

críticos têm uma visão simplista do que pode ser fazer. Há novamente a presença do 

argumento notado no WhoSampled, de que a música sampleada é mais valorizada entre os 

sample hunters quando há uma manipulação dos samples de maneira mais transformadora, 

criando sons irreconhecíveis, além da utilização de discos obscuros para ressignificá-los em 

algo novo, como observado no comentário abaixo:  

 

Figura 37 – Comentário de Greg Charles sobre a complexidade do sampleamento145 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1745679672413334/. Postada no dia 9 fev. 

2018. Acesso em: 24 nov. 2018 
 

                                                           
145 “É verdade que sampling envolve usar músicas criadas por outras pessoas. Mas é o que é feito com esta 

música que a transforma em uma obra de arte. Ela é picada, rearranjada, desacelerada, acelerada, pareada com 

outros pedaços de música, etc. Não é tão simples como somente pegar alguns compassos de uma música popular 

e óbvia, a repetindo e a transformando em um hit. Claro que há vários exemplos disso acontecendo, mas isso 

mostra somente a superfície do quão técnico e complexo você pode chegar com música sampleada. Se você acha 

que uma música não é genuína, autentica ou ‘real’ a não ser que seja tocada por músicos com instrumentos, 

então não há nada que vá mudar sua opinião sobre o sampleamento. Porém, se você ver como tudo começou, 

DJs no Bronx repetindo certas partes de uma canção repetidas vezes com seus discos e toca-discos, para onde 

evoluiu até hoje, é uma façanha incrível e o epítome da arte” (tradução nossa). 
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 Sobre a discussão do que é um sample criativo e o que é o sample “não-artístico”, um 

dos usuários comenta que há samples tão preguiçosos e sem criatividade, são basicamente 

roubos, diferentemente daqueles que criam novos sentidos aos fragmentos usados. Separam o 

sampleamento inovador do emulador, em que se usa apenas compassos repetidos de outras 

gravações. No entanto, há quem discorde dessa visão, como Krieg (citada acima), que diz que 

mesmo um simples compasso repetido várias vezes já é transformador e artístico o suficiente 

para ser considerado arte, já que quem faz o remix rearranja as notas e os ritmos de maneira 

não prevista pelo compositor. 

A terceira postagem foi de Dan Will Jam, um dos moderadores do grupo. Ele pergunta 

qual a opinião do grupo sobre o “sample snitching”, expressão que significa o ato dos fãs 

dedurarem os samples utilizados pelos produtores, compartilhando com várias pessoas o 

achado, uma espécie de termo pejorativo ao sample hunting. Tal prática pode ocasionalmente 

levar artistas à justiça, processados por aqueles que foram sampleados, porém não tiveram 

seus nomes creditados e suas parcelas recebidas das vendas. Prática que ocorre bastante já que 

grande parte dos produtores não “limpam” (clear) os samples antes de lançarem suas músicas. 

Uma pergunta curiosa já que o Sample Spotters é um grupo na Internet cuja principal 

atividade é compartilhar os samples desvendados no grupo e ajudar outros a encontrarem seus 

pedidos de samples.  

 

Figura 38 – Postagem de Dan sobre o "sample snitching"146 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1723943487920286/. Postada no dia 1 jan. 

2017. Acesso em: 24 nov. 2018 
 

                                                           
146 “Eu tenho uma pergunta. Obviamente que ninguém aqui tem um problema com isso, caso contrário não 

estariam aqui, mas quais são suas opiniões sobre pessoas que reclamam de ‘Sample Snitching’? Eu entendo seus 

pontos de vista, mas ao mesmo tempo, as pessoas têm encontrado e expostos samples desde quando as pessoas 

começaram a samplear” (tradução nossa). 
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  Um dos comentários mais relevantes foi feito por um dos grandes produtores norte-

americanos no hip-hop alternativo, o E. Vincent Stephens, conhecido como Apollo Brown. 

Segundo ele o problema não necessariamente é o sample hunting de fãs e de outros 

produtores, já que tais práticas sempre existiram na cultura do hip-hop, mas sim, quando as 

pessoas tornam as descobertas “super públicas”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Comentário de Stephens sobre o "sample hunting"147 

                                                           
147 “Ei! Darei a minha humilde opinião, como um produtor de música sampleada conhecido por algumas pessoas. 

Não é sobre pessoas descobrindo o sample, nós não damos a mínima para isso. Sempre há grandes diggers. E eu 

sempre entendi que se eu posso achar, alguém também pode. É a parte de ‘tornar-se super público’ que faz a 

mim e outros produtores morrermos de vergonha. Não importa como cortamos, filtramos, repetimos, etc, vai 

acabar sendo achado. Isto é inevitável. Entretanto, ser descoberto dentro de uma comunidade de diggers e de 

hip-hop é uma coisa. É legal. Porém, quando isso começa a ser anunciado a advogados de direitos autorais, 

caçadores de cabeças, etc., e pessoas que de outra maneira nunca descobririam (porque a maioria não escuta 

música tão fundo), mas que ganham o poder de processar você por sua criatividade, é aí que as coisas mudam. 

Limpar um sample é muito caro para apenas uma canção, ainda mais um álbum de 15 músicas. Portanto, quando 

você não tem um orçamento comercial, você tenta passar sem liberação. Na indústria é ‘melhor pedir perdão do 

que permissão’ quando o assunto é o sampleamento.  Todos nós sabemos disso, de Preem a Madlib, para pessoas 

como eu. Entretanto, hoje em dia tem literalmente pessoas (headhunters), e advogados que seus trabalhos são 

entrar no WhoSampled, e todos os outros sites de ‘sample snitch’ todos os dias e achar quem sampleou seus 

clientes, hoje, ontem, amanhã etc. Torna-se frustrante para um produtor de música sampleada, confie em mim. 

Por que você acha que a maioria das minhas músicas não está lá? Quando vocês passarem por algumas das 

coisas que eu passei baseadas no fenômeno do ‘sample snitching’, eu amaria que vocês retornassem e me 

contassem sobre a experiencia de vocês. Compartilhem comigo seus novos sentimentos confusos de amor e ódio 

sobre isso. Geralmente são os produtores que ainda não tem que têm um bom emprego, ou fizeram um álbum 

com boas vendas, que acham que não há problema nenhum com isso. Eles apenas não foram afetados. Só 

aguardem e depois me retornem. Sério, 24caratbrown@gmail.com. Eu adoraria nunca mais te dizer para 

pararem. Há uma enorme emoção em encontrar um sample que seu produtor favorito fez dele uma batida 

incrível. Porra, eu faço isso todo tempo. Todo dia quando estou atrás de samples. É divertido! Eu só não posto 

para o mundo ver, eu geralmente guardo para mim mesmo, ou tento guardar dentro de uma comunidade 

confiável para que eu não cause, ao produtor, danos ao seu bolso, a sua conta de banco, menos comida na mesa, 

etc. Há definitivamente um Ardil 22 quando o assunto é ‘sample-snitching’. Eu quase desisti de fazer música por 

causa disso. Estava me forçando a produzir de uma maneira diferente, de um jeito que não era orgânico e não 

estava gostando. Nós todos sabemos o que acontece quando nós não estamos curtindo nosso trabalho. Meus fãs 

quase perderam minhas músicas novas de vez. Eu me encontrei tão preocupado de ser processado quando fazia 

um beat que eu me transformei totalmente, e odiei. Vocês podem dizer todo dia ‘Só corte isso melhor, ou menor, 

ou de uma maneira que ninguém o reconhecera’, mas se vocês são produtores de verdade, vocês sabem que você 

sente o que sente quando você sente. Algumas vezes você corta a coisa toda, algumas você muda o tom e filtra a 

coisa perfeitamente, ou algumas vezes você repete o loop mais incrível que você ouviu e você tem que manter 

aquilo intacto, etc. De qualquer maneira, deixarei vocês sozinho. Isso é apenas minha opinião sobre um assunto 

complicado, dependendo do nível de ‘popularidade’ do produtor na indústria do hip-hop. Talvez seja um pouco 

claro. Como falei antes, se vocês não veem problema algum com isso, vocês ainda não foram afetados. Mas ei, 

curta o grupo! Todos parecem legais, e genuinamente interessados por música aqui. Eu estou aqui com vocês! 

Apenas vagando por aí e vendo o que vejo. LOL” (tradução nossa). 
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Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1723943487920286/. Postada no dia 1 jan. 

2017. Acesso em: 24 nov. 2018 
 

No texto o produtor diz que o sample hunting pode gerar problemas na justiça aos 

artistas, já que muitos dos samples não foram pagos aos artistas originais, por ser muito caro. 

Diz que na indústria da música sampleada é “melhor pedir perdão do que permissão”. 
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Também mostra uma percepção negativa sobre sites como o WhoSampled, em que segundo 

ele, facilitou o trabalho de advogados e das grandes gravadoras para encontrar os samples e 

processar os artistas.  

Entretanto, defende o sample hunting, mas com ressalvas, em uma situação um pouco 

paradoxal. Ao mesmo tempo em que gosta de desvendar a origem dos samples, acredita que 

essas informações não devem ser compartilhadas a fim de não prejudicar os artistas e 

beneficiar advogados e grandes gravadoras. Defende que se for fazer o sample hunting é 

melhor ou manter a informação apenas para si ou em comunidades de confiança, de 

indivíduos especializados no assunto, como o Sample Spotters, mas não em plataformas como 

WhoSampled.  Porém o Sample Spotters, apesar de ser um grupo fechado, é uma comunidade 

virtual, longe de ter suas informações compartilhadas protegidas de vazamento, o que no fim 

das contas, nem é uma preocupação do grupo, já que defendem o compartilhamento livre de 

informações. Sobre tais ressalvas, outros membros discordam, afirmam ser impossível esperar 

a boa vontade dos fãs, acreditam que não vão comentar sobre as músicas e seus samples, que 

tanto amam, com amigos e pessoas na Internet graças a pedidos de produtores. São contra a 

atitude de artistas apoiadores do desaparecimento de plataformas, como o WhoSampled. 

Consideram esse posicionamento inútil e sem sentido, já que as informações acabam 

aparecendo em outros sites eventualmente.  

A quarta postagem analisada também discute o sample snitching. Feita por Sergej 

Omeltshehnk, é uma captura de tela de uma postagem de Nottz, um produtor de hip-hop, na 

sua conta do Instagram. A postagem é um meme com a frase “stop sample snitchin’!!” (em 

português, pare de dedurar os samples).  
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Figura 40 – Postagem de Sergej Omeltschenko sobre o sample snitching 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2108473596133938/. Postada no dia 28 ago. 

2017. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

A postagem de Sergej Omeltschenko gerou discussões semelhantes à postagem 

analisada anteriormente, com usuários criticando a postura de produtores que tentam censurar 

e silenciar a comunidade de fãs de hip-hop interessada em compartilhar conhecimento sobre 

os samples descobertos. Um dos exemplos é o comentário irônico de Kollsen-Bracker abaixo:  
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Figura 41 – Comentário de Kollsen-Bracker sobre “sample snitching”148 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2108473596133938/. Postada no dia 28 ago. 

2017. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

 Se um produtor ganha dinheiro com samples não creditados de outros artistas, fugindo 

do pagamento de direitos autorais, este não tem razão para reclamar dos fãs que desvendam 

tais samples e os divulgam em várias redes sociais, deixa sua opinião, Kollsen-Bracker. Há 

novamente nos comentários a visão de que o sampleamento criativo possa ser transformador, 

com um resultado irreconhecível, principalmente, quando são artistas em busca de sons mais 

inovadores e distintos de outras décadas do hip-hop, como as décadas de 1980 e 1990. 

Criticam os produtores que usam basicamente loops em suas produções. A discussão 

assemelha-se às diferenças de apropriação criativa e servil de Burke (2003). Essa visão é 

observada em outro comentário de Kollsen-Bracker, complementando o seu anterior na 

postagem de Sergej, apresentada logo abaixo: 

                                                           
148 “tradução: ‘eu posso pegar qualquer coisa que não pertence a mim e fazer dinheiro com isso, mas vocês não 

estão autorizados a postar sobre isso na Internet para nenhum ganho financeiro’...Certo! soa razoável...esses 

caras precisam parar de chorar e entender que é culpa deles se eles ainda escolhem samplear de uma maneira que 

deixa traços claramente reconhecíveis! É 2018, as possibilidades para o sampleamento de maneiras super 

criativas que tornam as músicas completamente obscura são praticamente infinitas! Então, ao invés de apontar os 

dedos a coisas que eles não conseguem controlar, eles deveriam levantar seus traseiros dos anos 90, evoluir seus 

trabalhos e adaptarem as circunstâncias...fim de papo (tradução nossa)”. 
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Figura 42 – Comentário de Kollsen-Bracker sobre o sampleamento criativo149 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2108473596133938/. Postada no dia 28 ago. 

2017. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

Vários usuários concordam com a visão acima, alguns dizem que desde que o sample 

seja usado diferentemente das pessoas anteriores a ele e seja totalmente irreconhecível, não 

veem problema de nos produtores não creditarem os artistas usados em seus discos. Além 

disso argumentam que o sample snitching é parte da cultura do hip-hop, portanto, não vai 

acabar enquanto o gênero durar. Merrell comenta na postagem que a música sampleada é 

como uma caça a ovos de páscoa (easter egg hunt).  

 

Figura 43 – Comentário que compara a música sampleada com a "easter egg hunt"150 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2108473596133938/. Postada no dia 28 ago. 

2017. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

A referência ao termo easter-egg permite um paralelo entre o sample-hunting dos fãs 

da música sampleada com os fãs de séries de televisão e suas narrativas complexas, estudadas 

por pesquisadores como Steven Johnson (2005) e Mittel (2015). Na televisão há elementos 

chamados de easter eggs nas tramas, referências escondidas, de difícil visualização inseridas 

                                                           
149 “Eu amo nottz…meu depoimento foi mais geral, não à alguém específico, todo mundo pode fazer o que 

quiser...se alguém se sente confiante em apenas repetir alguma coisa e finalizar por ai, não é meu problema, eu 

acho que é preguiçoso e não entendo como esse tipo de produção de beats satisfaz alguém artisticamente, mas ei! 

Tanto faz. Sou apenas eu...e se tratando de criatividade, não há leis definitivas para o sampleamento” (tradução 

nossa). 
150 “Sampleamento moderno é como uma caça a ovos de páscoa. Se você fica nervoso com pessoas descobrindo 

seus samples, você é um bebezão” (tradução nossa).  
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nos programas. As referências podem remeter tanto a acontecimentos dentro da própria 

diegese do programa, ou a fenômenos externos a ela, como outros programas, livros, filmes, 

entre outras produções culturais. Assim como os samples-hunters, ao consumirem seus 

produtos favoritos, os espectadores são desafiados a decifrarem as referências e descobrirem 

suas origens, em uma espécie de jogo de adivinhação que cria uma nova camada de 

entretenimento à obra, gerando uma recompensa cognitiva maior para os que conseguem 

reconhecer os easter-eggs, em comparação ao espectador desatento que assiste de maneira 

descompromissada. O sample-hunting funciona de maneira semelhante, porque cria uma nova 

recompensa cognitiva para aqueles fãs mais dedicados e interessados pela história da música.  

 A quinta postagem também comenta sobre o “sample snitching”. A postagem de 

Jordan Nourdine é uma captura de tela com um e-mail de um dos moderadores do 

WhoSampled dizendo que o sample submetido por Nourdine foi recusado na plataforma, pois 

o artista Chairman Maf ou sua gravadora pediu ao site para que todas suas músicas fossem 

retiradas do catálogo.  

 

Figura 44 – Postagem de Jordan Nourdine sobre os pedidos de artistas ao WhoSampled151 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2146782102303087/. Postada no dia 22 out. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

                                                           
151 “Essa submissão foi removida com decorrência de um pedido direto do artista ou da gravadora. Nós 

esperamos poder reinserir esse conteúdo no futuro. Se e quando ele tornar disponível, você recebera um e-mail 

de aprovação a respeito dessa submissão” (tradução nossa).  
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 Nourdine indaga ao grupo se os artistas têm o direito de fazer isso com o site. Vários 

usuários responderam que apesar de serem contra a retirada dos samples no banco de dados da 

plataforma e que tais informações acabarão aparecendo em outros lugares na Internet, 

entendem que o site prefere retirar os dados, tanto para respeitar a vontade dos artistas como 

para evitar futuros problemas na justiça. A menção do WhoSampled fez usuários contrários ao 

“sample snitching” se manifestarem novamente contra o site:  

 

Figura 45 – Comentário de Fulton criticando WhoSampled152 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2146782102303087/. Postada no dia 22 out. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

 

 Comentários de mais usuários complementam a visão acima, como um que diz que os 

samples devem ser descobertos individualmente, com bastante trabalho e dedicação, mas não 

na Internet, espelhando as informações, antes secretas, para os interessados. Uma descoberta, 

segundo o comentário, preguiçosa.  

 

Figura 46 – Comentário e Eohgee criticando o "sample snitching"153 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2146782102303087/. Postada no dia 22 out. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

                                                           
152 “WhoSampled está morto, quando pequenas gravadoras não querem seus samples reconhecidos quando eles 

obviamente não os licenciaram corretamente é o fim. A era digital é uma faca de dois gumes. Tudo pode ser 

encontrado na Internet. Se os artistas não queremm seus samples expostos ao público então talvez eles devam se 

adaptar ao seu tempo e começar a criar música do zero com instrumentos reais novamente. E isso vem de alguém 

que sampleava discos no passado” (tradução nossa). 
153 “Não muda o fato de que as pessoas mataram o ‘jogo do sample’ ao questionarem todo mundo 

incessantemente por samples que eles são muito preguiçosos para encontrar sozinho” (tradução nossa). 
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Entretanto, há os que discordam das críticas acima. Por exemplo, Cappuccio Andrea 

defende o sample hunting na Internet, alegando que a melhor parte do hip-hop sempre foi a 

descoberta de novas canções através do sampleamento. 

 

Figura 47 – Comentário de Andrea em defesa do sample hunting154 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2146782102303087/. Postada no dia 22 out. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

Apesar de Andrea afirmar que o termo “sample snitching” foi inventado por “nerds da 

Internet”, o termo já era utilizado pelos produtores no início do hip-hop, como DJ Premier, 

mencionado no livro de Schloss (2014). Também comenta, em seguida, que acredita que 

muitos dos defensores ferrenhos “da lei contra o sample snitching” ou têm medo de serem 

julgados sobre como manipularam os samples ou são elitistas e não querem que outros 

produtores usem bons samples como os deles.  

Mesmo com comentários contrários ao compartilhamento de tais informações nas 

comunidades, a grande maioria é a favor de tais práticas, principalmente em grupos fechados 

como o Sample Spotters. Dizem que se produtores estão preocupados com processos a 

respeito da violação de direitos autorais, eles que creditem seus discos ou apropriem de uma 

maneira que os tornem irreconhecíveis. Caso utilizem loops, recomendam samplear apenas 

discos extremamente obscuros.  

Richard Jones explica que na década de 1990 era mais comum creditar os artistas. 

Apesar da grande quantidade paga, a venda de discos compensava o gasto. Contudo, a partir 

de 2002, com a explosão da Internet e os downloads ilegais, o dinheiro praticamente acabou 

para pequenos produtores, o que fez com que começassem a lançar as músicas sem créditos 

devido à falta de verba.  
                                                           
154 “Não existe isto de ‘jogo de sample’. Produtores costumavam não creditar seus samples para não terem que 

pagar por eles, daí os nerds da Internet inventaram esse conceito estranho de ‘sample snitching’ que diz que você 

não pode dizer onde algo foi sampleado ou você é uma vadia. Eu não dou a mínima honestamente, uma das 

melhores coisas sobre o hip-hop para mim sempre foi a descoberta de novas músicas através do sampleamento, 

portanto, me deixe fora dessa merda de ‘jogo de sample’” (tradução nossa).  
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Figura 48 – Comentário sobre a mudança do mercado da produção musical155 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2146782102303087/. Postada no dia 22 out. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

 Os defensores do uso “indevido” dos samples argumentam, como nas discussões 

citadas anteriormente, que toda arte é baseada na recombinação de coisas pré-existentes, 

portanto não há o porquê de artistas precisarem “limpar” seus samples. Além disso, justificam 

que as leis de copyright são bastante arcaicas e nocivas quando se trata do sampleamento, 

torna inviável ao artista creditar os samples, mesmo que queira. 

 A sexta postagem é de Jesse Boyd. Assim como a pergunta de Diogo Pereira, é 

semelhante a uma das questões utilizadas nas entrevistas semiabertas. Ele perguntou a 

comunidade o que motiva a prática do sample-hunting.  

                                                           
155 “Nos anos 90 nós tínhamos alguns samples licenciados de grandes produtores de discos dos anos 70, nos 

pagávamos muito, mas faturávamos muito, além de que as vendas de discos nos anos 90 eram gigantes. Como 

um produtor underground, você podia fazer 75 mil por ano sem problemas. A partir de 2002 (downloads ilegais) 

o dinheiro acabou da noite por dia, meu salário caiu 80% em 24 meses, insustentável. A melhor coisa agora 

(caso você não queira viver de música) é que você pode samplear qualquer coisa e publicar, já que ninguém 

compra mais, a não ser que seja um sucesso, o que é bastante improvável, provavelmente 1 em 50.000 em 2018. 

Portanto, roube qualquer coisa e enlouqueça, se você for pego, o artista fica com 100% dos royalties, porém, 

pelo menos você ganha reconhecimento e pode recuperar o dinheiro com discotecagem e etc.” (tradução nossa). 
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Figura 49 – Postagem de Boyd sobre a motivação dos sample hunters156 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1888508318130468/. Postada no dia 1 nov. 

2017. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

Assim como o próprio Boyd, alguns membros disseram que se interessaram pelo 

sample hunting por permitir descobertas de como os produtores transformam os samples, 

como trabalham com gêneros diferentes e as várias técnicas utilizadas por eles. Teve aqueles 

que disseram que a prática permitia conhecer a história da música, ao mesmo tempo conhecer 

mais as influências e gostos de seus artistas favoritos. Também disseram que funciona como 

um aprendizado, ajudando-os a produzirem melhor novas músicas e descobrirem novos 

samples para usar.   

Também comentam que o sample hunting e o crate-digging são ótimas ferramentas 

para conhecer novos artistas, gêneros e faixas que ocasionalmente acabam sendo mais 

escutados pelos sample hunters do que as próprias músicas de hip-hop. 

                                                           
156 “O que motiva você a procurar a fonte dos samples nas músicas sampleadas?” (tradução nossa) 
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Figura 50 – Comentário de Jam sobre o crate-digging e a descoberta de novas músicas157 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1888508318130468/. Postada no dia 1 nov. 

2017. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

 A postagem também levantou comentários críticos a existência de sites de 

compartilhamento de samples como o WhoSampled. Tais sites são instituições promovedoras 

do sample snitching. Um dos usuários inclusive opinou que apesar de ter grande interesse por 

saber como determinado produtor fez determinada batida, não gostaria de saber o nome das 

faixas usadas como samples, preferindo que sites, como WhoSampled, apenas apresentassem 

o áudio usado, mas sem informações como o artista, álbum e faixa, a fim de não prejudicar os 

produtores. Entretanto, sua opinião foi criticada por alguns membros que reforçaram um dos 

principais elementos da cultura hip-hop é conhecer as músicas que serviram de matéria-prima 

aos produtores.  

 A sétima postagem também segue a temática do sample hunting. Feita por Dan Will 

Jam, pergunta se os usuários preferem o hip-hop ou a músicas que foi usada como sample. 

Segundo ele, apesar de gostar dos dois, prefere a atividade de investigar, atrás de novas 

músicas (digging). Por isso, escuta cada vez menos hip-hop, ao contrário de seus vários 

artistas descobertos. 

                                                           
157 “Eu simplesmente amo o digging. Você nunca sabe o que vai encontrar, seja se deparar com um sample 

desconhecido, algum álbum raro ou somente um sample legal que eu quero usar pra mim mesmo. Este é um dos 

hobbies mais viciantes que eu tenho, e eu gasto mais tempo escavando (digging) do que eu realmente gasto 

fazendo beats...” (tradução nossa). 
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Figura 51 – Postagem de Dan sobre sample hunting158 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1928287467485886/. Postada no dia 18 jan. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

Keiron Lee Higgins, um dos entrevistados na coleta de dados do WhoSampled (com o 

nome de usuário Turntableterrorist), responde uma segunda pergunta de Dan nos comentários, 

de qual é melhor, o sentimento de encontrar uma excelente faixa já utilizada por um artista ou 

um sample desconhecido, no qual ninguém nunca usou. Segundo ele, há uma excitação em 

ambos os cenários, de um lado você adquire conhecimento de catálogo musical e do outro há 

a possibilidade de fazer um novo remix com o material encontrado.  

 

Figura 52 – Comentário de Higging sobre a descoberta de samples
159

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1928287467485886/. Postada no dia 18 jan. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

                                                           
158 “Você prefere hip-hop ou a música que ele se apropria? Eu amo os dois, mas honestamente, eu prefiro fazer o 

digging e encontrar músicas incríveis. Eu alegremente caço por samples de hip-hop o dia todo, mas eu não me 

encontro mais escutando muito hip-hop. Para mim sampling/digging é a porta de entrada para apreciar e gostar 

de música de todos os gêneros, então eu tenho que agradecer o hip-hop por isso, mas eu perdi muito o interesse 

em fazer batidas porque eu prefiro investigar ao invés vez disso” (tradução nossa).  
159 “Há sempre um pouco de excitação em ambos, de um lado do cérebro eu penso que expandi meu 

conhecimento especializado em música, do outro me pergunto o que fazer com a gravação (geralmente falho 

miseravelmente usando-a, porque minha técnica deixa muita a desejar LOL)” (tradução nossa). 
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 Tomis Chagall concorda com Dan e diz que o hip-hop o apresentou a tantas coisas 

interessantes que depois de velho, poucas faixas de hip-hop conseguem chamar sua atenção, 

exceto as faixas e discos mais antigos do gênero. No entanto, prefere a busca por discos raros 

atualmente ao invés de escutar os de hip-hop.  

 

Figura 53 – Comentário de Chagall sobre o interesse pela busca de raridades160 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1928287467485886/. Postada no dia 18 jan. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

O comentário acima reforça a cultura residual (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). 

presente entre os sample hunters, tanto por vasculhar músicas antigas atrás de samples, como 

pela valorização de obras obscuras e antigas, como sua preferência para os hip-hop “vintage”. 

Outros usuários concordam com os depoimentos de Jam e Chagall, de que o sample hunting 

torna-se tão intenso que o hip-hop deixa de ser o foco dos fãs.  

 

Figura 54 – Comentário de Khan sobre sample hunting como descoberta161 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1928287467485886/. Postada no dia 18 jan. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

 Um dos usuários critica a nova geração de produtores de hip-hop que não usam tanto 

samples quanto as gerações anteriores, compondo mais através dos DAWs e plugins digitais 

que emulam instrumentos, comprando pacotes de sons disponíveis na Internet. Segundo ele o 
                                                           
160 “Hip-hop me fez interessar por um monte de coisa boa. Agora que estou muito mais velho, hip-hop tem que 

ser realmente muito bom para eu gostar (exceto faixas vintage, que estou sempre tocando). Há tanta fonte de 

música aguardando ser descoberta e apreciada que nunca esgotara de sons frescos e novos, portanto penso o 

mesmo que você, na mosca” (tradução nossa).  
161 “Questão muito difícil. Eu não acho que tenho uma preferência, porém o sampleamento me tornou fã de 

vários tipos de gêneros que eu não me importava antes. É como uma droga de porta de entrada para ótima 

música” (tradução nossa). 
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sampleamento e, consequentemente, o sample hunting tornaram vários produtores veteranos 

extremamente conhecedores da música e de sua história, como verdadeiros musicólogos. Tal 

aprendizado de décadas e décadas de história da música gravada, americana e global, não será 

vivida pela nova geração do hip-hop, lamenta o membro. 

Há novamente reclamações sobre o sample hunting organizado, feito 

colaborativamente e em comunidades online que distribuem livremente seus conhecimentos 

como o WhoSampled e o Sample Spotters. McNeill, por exemplo, diz:  

  

Figura 55 – Comentário de Mcneill sobre o "sample hunting organizado"162 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1928287467485886/. Postada no dia 18 jan. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

Segundo o comentário do usuário acima, a recompensa por descobrir um sample é 

maior quando ocorre de maneira aleatória. Sem a busca incessante por samples nas 

comunidades virtuais, prática que ele condena. 

 A oitava postagem também é do moderador Dan Will Jam. Ele pergunta quais os 

discos os usuários têm e consideram extremamente raros, materiais que provavelmente 

nenhum outro produtor tenha em suas mãos.  

                                                           
162 “Na verdade, eu acho que a busca organizada pelos samples tira o mistério de tudo isso, na minha 

opinião...WhoSampled etc. Há algumas situações em que o misterioso é melhor. Eu não preciso saber. Se você se 

deparou acidentalmente com ele? Ótimo. Um pouco fora do tópico, perdão. Respondendo à questão original, um 

pouco de ambos para mim” (tradução nossa).  
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Figura 56 – Postagem de Jam sobre coleção de discos de vinil163 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1750381748609793/. Postada no dia 17 fev. 

2017. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

 Os usuários comentam que uma boa estratégia para conseguirem bons discos raros, é 

comprar discos internacionais, de lugares que fogem do óbvio, como os discos de jazz 

americanos, utilizados várias vezes em clássicos do hip-hop. Um usuário morador da 

Alemanha, por exemplo, diz que compra discos de jazz holandês cuja maioria das faixas estão 

indisponíveis nos serviços digitais. Outro diz possuir uma vasta coleção de artistas sul-

americanos, de gêneros como por exemplo hard rock, progressivo, psicodélico, folk, blues, 

fusion e jazz. Há um usuário que comenta ter uma coleção de discos de jazz e rock 

progressivo iugoslavos, segundo os dados do Discogs, aparentemente, ele é o único que os 

possui. Há ainda outro usuário da Alemanha que coleciona discos da antiga Alemanha 

Oriental.  

 A postagem complementa as interferências anteriores, como as práticas residuais 

(JENKINS; FORD; GREEN, 2014) do consumo de formatos físicos antigos, do resgate de 

formas do passado, e a valorização daqueles discos fora do “radar” do grande público. 

Procura-se aqueles mais obscuros de diversos países e gêneros, tanto para simplesmente 

escuta-los por curiosidade, quanto para samplear. 

Nota-se também mais uma contradição. Ao mesmo tempo que gostam de compartilhar 

certos discos encontrados na Internet, como Omar Lopez sugeriu fazer com o dinheiro 

arrecado no Sample Spotters, traços característicos da economia de dádiva e do livre 

compartilhamento de conteúdo e conhecimento (RHEINGOLD, 2000), há aqueles discos que 

                                                           
163 “Vocês têm discos extremamente raros? Eu não digo raro porque é de uma prensagem específica, digo por um 

álbum/45 que você tem confiança que ninguém, ou quase ninguém tem. Eu tenho um pouco de álbuns que com 

confiança posso dizer que nenhum outro produtor tem em seu arsenal. Eles não estão cheios de materiais para 

sample, mas se eu os usar eu não acho que ninguém mais seria capaz de adivinhar o que é” (tradução nossa).  



184 

 

são guardados a sete chaves pelos sample hunters. Segredos preciosos, utilizados em criações 

futuras, em que samples usados são extremamente difíceis de serem reconhecidos.  

 A nona postagem é uma reclamação feita por Lesley Malebese. Remete ao debate dos 

samples hunters sobre as diferenças do underground e mainstream, do antigo e moderno. 

Segundo ele, a tecnologia moderna foi transformadora na maneira de criar músicas, no design 

de som e nos softwares, no entanto, a facilidade para produzir, gerou uma explosão de novos 

produtores sem criatividade: 

 

Figura 57 – Postagem de Malebese criticando a música contemporânea164 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2012905695690729/. Postada no dia 9 jun. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

 Grande parte das respostas contestam tal afirmação. Dizem que ainda há sim, boas 

músicas, mas para encontrá-las as pessoas devem procurar mais a fundo (através do digging), 

atrás de artistas da cena underground. Dizem, portanto, que as músicas boas estão no 

underground, não ocupam mais espaços de destaque dos grandes meios de comunicação, das 

rádios, televisões e até playlists do Spotify. Estão escondidas, o fã deve ir atrás para encontrá-

las. 

                                                           
164 “TRISTE REALIDADE: Parece que a tecnologia atualmente procura influenciar a criatividade musical, mas 

não há mais pessoas criativas, ou é por causa de um crescimento inesperado, em que todo mundo quer ser um 

produtor musical desesperadamente??? Designers de som e desenvolvedores de softwares de música deram um 

salto gigante. As formas criativas de fazer música eletrônica soarem real e inspiradora é algo do passado. Parece 

que 1990 foi a última década de músicas incríveis, o que está acontecendo com a criatividade musical no mundo 

pessoal????” (tradução nossa). 
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Figura 58 – Comentário de Lohan contrário à visão de Malebese165 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2012905695690729/. Postada no dia 9 jun. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

  

Alistais Shanks, por exemplo, também discorda de Malebese, explica que apesar da 

democratização da música (devido ao barateamento dos equipamentos) ter facilitado o 

surgimento de vários artistas ruins, a tecnologia possibilitou novas composições que seriam 

impossíveis de serem criadas há décadas atrás, devido às limitações tecnológicas. Os que 

reverenciam a geração de 1990, segundo ele, e procuram simular a época passada usando 

apenas instrumentos analógicos, não inovam no gênero. São aqueles que experimentam 

qualquer tipo de ferramenta, utilizam tanto os equipamentos antigos quanto os modernos e 

criam coisas interessantes:  

                                                           
165 “Não cara, ainda há muita música underground boa em todos os gêneros. 20 anos atrás a maioria das crianças 

queriam estar em uma banda ou algo parecido, agora elas querem fazer beats, o tempo mudou e as pessoas 

sempre seguirão a multidão, você só precisa achar aqueles com verdadeira paixão por produzir música boa” 

(tradução nossa). 
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Figura 59 – Comentário de Shanks contrário à Malebese166 

  
Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2012905695690729/. Postada no dia 9 jun. 

2018. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

A décima e última postagem também é do moderador Dan Will Jam. Ele pergunta o 

que os membros do Sample Spotters classificariam como um bom produtor. A discussão 

apresentou pontos de vista sobre criatividade, apropriação criativa contra a apropriação servil 

(BURKE, 2003) e o remix criativo (NAVAS, 2012), elementos já citados anteriormente. 

                                                           
166 “Discordo. Sim, há muito mais produtores já que é mais acessível e, sim, muitos destes não soam bem, mas 

há músicas novas agora que não poderiam terem sido feitas nos anos 90 ou foram concebidas agora porque é 

mais fácil de processar sons de uma certa maneira que não era naquela época, graças a tecnologia. Olhe para 

gravadoras como Malka Tuti e Illian Tape por exemplo. Isto é inovação musical. Produtores como DJRUM estão 

fazendo músicas sensacionais e interessantes. Há centenas de mais exemplos, mas digo somente que a música 

está sempre se revolucionando e mudando. As pessoas ainda estão reverenciando os anos 90 e embarcaram na 

missão de ser analógico para tentar voltar as raízes disso tudo, entretanto, são aquelas pessoas inovadoras que 

podem nem sequer usarem analógico (ou na maior parte usam analógico – isto depende) que estão 

transformando tudo. Pegue Legowelt, o software que ele usou para fazer todas suas músicas nos anos 90, era 

digital, não era analógico. Sim ele usa muitos sintetizadores analógicos, mas agora ele roda tudo através do 

Ableton. Ele ainda vem lançando músicas que soam bem e moderna. Ele também mostra como (em ‘how to 

make a Legowelt track), ele usa samples vocais etc. direto do YouTube. Além disso há uma nova onda de música 

espacial e experiências de som 3D que vão nos atingir, produtores vão compor para filmes e jogos VR, coisas 

como essa já estão acontecendo. É claro que a produção musical ficará saturada devido à como a tecnologia se 

tornou revolucionaria, mas não é justo dizer que não há novas músicas boas saindo. Você só não está procurando 

fundo o suficiente” (tradução nossa). 
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Figura 60 – Postagem de Jam sobre o que considera como um bom produtor167 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2065149037133061/. Postada no dia 23 jul. 

2017. Acesso em: 25 nov. 2018 

 

 

 Nota-se nos comentários da postagem acima, a discussão entre os dois tipos mais 

comuns do sampleamento no hip-hop. O primeiro é o mais tradicional, popularizado nos 

primórdios do gênero, em que os produtores utilizavam samples de discos, sem altera-los 

demais, priorizando os loops. Os samples, nesse caso, têm o que Navas (2012) chama de 

caráter alegórico, em que a música possui dois significados, a da nova obra criada com o 

sample e o reconhecimento dele. Aquele que, graças seu conhecimento prévio, entende a 

referência do sample, faz duas leituras simultâneas.  

 Em segundo há o sampleamento transformador, semelhante a estética do remix de 

Manovich (2002) na computação cultural. Remove o caráter alegórico das práticas anteriores 

(NAVAS, 2012), torna o sample irreconhecível, manipulado em softwares de edição de áudio.  

 A música sampleada tem esses dois lados que muitas vezes se chocam. Flertam com as 

práticas do passado, valorizam as técnicas e modos de produção antigos, analógicos, em que 
                                                           
167 “Como você, como um indivíduo, define um bom produtor? É a maneira com que cortam os samples e fazem 

suas próprias melodias disso? Há criatividade está no que fazem com os samples ou de onde eles pegam os 

samples? (TV, filmes, etc.). São os samples que escolhem, mesmo que não façam muita coisa com eles? 

Pessoalmente, eu não me impressiono com alguém pegando um compasso, cortando o em oito pedaços e depois 

tocando e fazendo algo novo com isso. Eu sei que para muitas pessoas, tudo menos que isso é ‘ruim’, porque 

colocar algo em loop é tão anos 90, mas eu sinto que você pode pegar qualquer sample, corta-lo deixando o 

irreconhecível e fazer algo legal com isso, porém você perde toda a alma da música original. Por que perder todo 

tempo cavando atrás do sample certo se você vai cortá-lo e deixa-lo irreconhecível?” (tradução nossa). 
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reverenciam a história da música com a alegoria através do sampleamento. Ao mesmo tempo 

buscam inovadoras maneiras de composição com softwares de edições, ferramentas digitais, e 

modos de sampleamento que transformam completamente uma faixa, não tendo a menor 

intenção de referenciar, ou evocar a “alma” dos discos antigos.  

 

5.5 Sample Spotters: dados extraídos nas 10 entrevistas semiestruturadas 

 

Assim como foi feito no WhoSampled, foram selecionados dez membros do Sample 

Spotters para as entrevistas semiabertas (semiestruturadas), com um roteiro de perguntas 

semelhantes às anteriores, dividido nas mesmas categorias (banco de dados, consumo, sample 

hunting, criatividade e autoria), porém, com pequenos ajustes (Apêndice C). Enquanto no 

WhoSampled, os critérios de seleção foram os incluídos na lista dos cem maiores 

colaboradores do site, no Sample Spotters, foram os usuários mais ativos. Todas as entrevistas 

foram mediadas no computador, por texto, no Facebook, com média de duas horas de duração 

cada. 

Os usuários mais ativos foram selecionados a partir de uma lista feita automaticamente 

no Facebook para os próprios administradores da página, que mostram os membros que mais 

participaram nos últimos tempos, enviados ao pesquisador por Omar Lopez. Além disso, há 

os selos de Facebook, ferramenta da rede que dá vários “títulos” àqueles membros mais 

ativos, como o símbolo de uma xícara de café escrito “puxador de conversa”, que aparece 

para quem regularmente faz postagens e participam das discussões, importante na seleção dos 

mais relevantes a pesquisa. Também foram escolhidos, alguns dos moderadores do Sample 

Spotters para participar das entrevistas, já que além de movimentarem bastante no grupo, 

sabem um pouco mais da história e do seu funcionamento. A seguir, apresenta-se uma lista 

dos convidados que aceitaram participar das entrevistas: 

 

Quadro 11 – Entrevistados Sample Spotters 

(continua) 

Nome Função Idade País Gênero Data 

Omar Lopez Administrador 26 EUA M 09/2018 

Joaquín Arce Guillem Moderador 21 Argentina M 10/2018 

Joseph Murphy Moderador 22 EUA M 10/2018 

Dan Santillan Membro 18 EUA M 11/2018 

Sergio Ibai van der Wiel Membro 21 Holanda M 11/2018 
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(conclusão) 

Alex Lozowski Membro 31 EUA M 11/2018 

4z-L Membro 27 Inglaterra M 11/2018 

Janiv Ingwer Kollsen-Bracker Membro 34 Alemanha M 11/2018 

Jordan Nourdine Membro 18 França M 11/2018 

Darien Grant Membro 21 EUA M 11/2018 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

A média de idade dos entrevistados é 23,6 anos, e assim como no WhoSampled todos 

são do gênero masculino. A grande maioria é dos Estados Unidos, já que a comunidade foi 

fundada pelo americano Omar Lopez, diferentemente do WhoSampled fundado na Inglaterra. 

Todas as entrevistas foram feitas em inglês pelo próprio pesquisador. 

 

5.5.1 Banco de dados: início, motivação, socialização e comparações como o WhoSampled 

 

 Como citado anteriormente a comunidade virtual foi criada por Omar Lopez, 

juntamente com Fran Solo. Em julho de 2016, criaram o Sample Spotters com a intenção de, 

segundo ele, criar uma comunidade diferente daquelas ligadas exclusivamente à cultura de 

“crate-digging” e comunidades de discos de vinil como a Vinyl Frontier, focando em discutir 

exclusivamente samples. Omar diz que a necessidade do grupo veio da observação de que não 

havia mais comunidades ativas sobre o assunto, citando os fóruns do WhoSampled e do The-

Breaks como exemplo de comunidades “mortas”. Perguntado sobre o que estimulou a criação 

da comunidade, diz: “principalmente o fato de não ter pessoas ao meu redor que não estão 

interessadas nisso. Como a maioria das minhas interações sobre esse assunto foram sempre 

online, foi algo muito natural criar um grupo sobre isso online” (LOPEZ, 2018, entrevista 

online, tradução nossa)168. 

Após a criação do grupo, Lopez e Solo começaram a convidar membros de destaque 

em outros grupos (como os citados acima) para promover o armazenamento e 

compartilhamento de informações relacionadas à música sampleada. Alguns dos entrevistados 

falaram que conheceram o Sample Spotters após receberem um convite de Lopez como 

Kollsen-Bracker, Nourdine e Murphy. 

                                                           
168 No original: “As for the community, mostly came from not having people around me who were interested in 

it at all. Since most of my interactions about it have always been online, it was very natural to make a group 

about it online”. 
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Além disso, entrevistados como Santillan e Guillem disseram ter descoberto o grupo 

assistindo vídeos do youtuber Nosbo2007, um homem famoso na Internet por fazer vídeos 

com compilados de faixas de hip-hop divididos em determinadas eras (exemplo, 1990, 1980, 

2010, etc.), revelando seus respectivos samples. Em alguns vídeos Nosbo2007 pedia aos 

espectadores que tinham alguma pista sobre samples misteriosos não encontrados, para 

entrarem no Sample Spotters e ajudar os sample hunters. Grant disse que conheceu o grupo ao 

encontrar o canal pessoal de Omar Lopez, chamado foreal1992, canal semelhante aos 

mencionados nas análises dos perfis do WhoSampled, em que os usuários compartilhavam 

seus achados, tanto na Internet quanto em disco de vinil, postando várias músicas e mixes para 

as comunidades. 

 Os entrevistados disseram que seus maiores motivos para entrada no Sample Spotters 

foram interesse pela música sampleada (especialmente o hip-hop), a descoberta de novas 

músicas (tanto para escutar como para usar como sample), aprender como os produtores 

famosos manipulavam os clipes sonoros, poder participar de uma comunidade em que possam 

ajudar outros interessados sobre questões relacionadas ao sampleamento e adquirir mais 

conhecimento sobre o assunto. Abaixo um trecho da entrevista de Guillem, explicando suas 

motivações para praticar o sample hunting: 

 

Por outro lado, eu acho que é sempre ótimo conhecer de onde a inspiração veio para 

o produtor fazer uma batida, é como traçar o DNA da música que você escuta todo 

dia. Eu também vejo como resolver alguma espécie de enigma/mistério, você sabe, 

procurar por discos e encontrar um monte de músicas ‘velhas novas’ enquanto 

procura por um sample específico. Também acho que parte da razão de compartilha-

los é para mostrar o quão abrangente o hip-hop pode ser quando o assunto é escavar 

por músicas antigas e dar aos artistas originais por trás dos samples algum 

reconhecimento. Eu acho quantidades absurdas de músicas através do rap, mais do 

que qualquer outro gênero musical (GUILLEM, 2018, entrevista online, tradução 

nossa)169.  

 

Os usuários têm como objetivo em comum armazenar informações sobre a história da 

música sampleada na comunidade, para compartilhar e expandir o conhecimento sobre o 

assunto. Como dito anteriormente, no WhoSampled, o armazenamento digital age, segundo 

Flusser (2014), como a primeira etapa do processo comunicacional (armazenamento), uma 

tentativa de acabar com a entropia, de passar as informações a várias gerações como se passa 

                                                           
169 No original: “In the other hand I think it's always great to know where the inspiration comes from for 

producers to make a beat, it's sort of tracing the DNA of the music you hear every day.  I also see it as solving 

some sort of puzzle / mystery, you know looking for records and finding a lot of "old new" music while looking 

for a specific sample. I also think that part of the reason of sharing them is to showcase how broad hip hop can 

be when it comes to digging for old music and to give the original artists behind the samples some recognition. I 

found crazy amounts of music through rap more than in any other music genre”. 
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traços biológicos do DNA por gerações, não deixando tais informações serem esquecidas, de 

maneira potencializada graças às novas tecnologias, em um modelo que o pesquisador chama 

de “cérebro coletivo”, semelhante à inteligência coletiva de Lévy (2010).   

 

Eu apenas gosto de ajudar as pessoas com informações porque ajo da mesma 

maneira quando quero saber de algo :) portanto, sempre contribuo quando posso, 

porque eu gosto da ideia de pessoas me dizendo coisas que eu não sei também, por 

isso gosto de retribuir o favor, mais ou menos...mas eu não ‘investigo’ tanto. Eu só 

me deparo aleatoriamente com coisas ocasionais ali e aqui, mas eu raramente caço 

ativamente por algo, a não ser que seja algo realmente surpreendente! (KOLLSEN-

BRACKER, 2018, entrevista online, tradução nossa)170.  

 

Diferentemente dos usuários do WhoSampled, nota-se que os usuários do Sample 

Spotters participam em mais atividades do que apenas a submissão de samples encontrados. 

Vários falam que as discussões no grupo, ajudam outros usuários a descobrirem os sample 

requisitados e participam das competições de beats organizadas pelos moderadores do Sample 

Spotters (as beats contests).  

Guillem é o moderador responsável pelas competições e sem mostra satisfeito com as 

participações dos usuários: “Estou sempre feliz com os resultados. Nós temos muitas pessoas 

talentosas no grupo e eles sempre surgem com as batidas mais absurdas, é legal ver como as 

pessoas escutam algo diferente na música que vão samplear. Amo a variedade disso” 

(GUILLEM, 2018, entrevista online, tradução nossa)171.  As competições mostram outro lado 

da cultura participativa (JENKINS, 2009) dos sample-hunters, visto que são ao mesmo tempo 

consumidores e produtores (prosumers) desse produto cultural através de novos remixes.  

Além das competições, os moderadores Guillem, Lopez e Murphy, também são 

responsáveis por criarem mixes de músicas para a comunidade, principalmente em datas 

especiais, como a comemoração de 8000 membros na comunidade. Além disso, os 

moderadores (principalmente Omar Lopez) são responsáveis por remover tópicos sem relação 

com o tema do grupo, além de atualizarem a lista fixada no topo do feed referente aos 20 

samples mais procurados pelos sample hunters. Sempre que um é encontrado, atualizam a 

lista, adicionando as faixas com mais pedidos entre os membros.  

                                                           
170 No original: “I just enjoy helping people out with information, because I am the same when i want to know 

something :) so every time I can contribute, I do....because I enjoy the thought of people telling me something I 

don't know as well, so I like to repay the favor, kind of...but I don´t really "investigate" a lot. I just randomly 

stumble over occasional things here and there, but I rarely actively hunt for something, unless it is really crazy 

mind blowing!”. 
171 No original: “I am always happy with the results. We have a lot of talented people in the group and they 

always come up with the craziest beats, it's cool how the people hear something different in the song they are 

going to sample. Love the variety of it”. 
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A respeito das relações sociais com membros do grupo, os entrevistados disseram que, 

na maior parte, têm relacionamentos amigáveis com várias pessoas no Facebook. Entretanto, 

as conversas geralmente focam apenas na música sampleada. “Amizades de Internet”, 

classifica o entrevistado Wiel:  

 

Eu não conheço nenhum membro pessoalmente (que eu saiba), mas eu converso 

com algumas pessoas pelo messenger do Facebook (como Omar e Joaquin por 

exemplo). Não é muito diferente de outras ‘amizades de Internet’ eu acho, apesar de 

essas serem centradas ao redor da música (WIEL, 2018, entrevista online, tradução 

nossa)172. 

 

Há interações e relações de amizades no grupo, sendo elas centradas na Internet e na 

música sampleada, não se aprofundando muito além disso. Porém, a relação, segundo os 

entrevistados, é cordial, amigável e enriquecedora: 

 

Eu acho que eles são bons. No caso dos moderadores, eu nunca os encontrei 

pessoalmente, entretanto eu sou próximo da maioria deles, especialmente Omar, 

Fran, Graham, Joseph, Sh Eh e Alexandros. Nós moderadores temos uma boa 

comunicação em geral e eu acho que isso é importante quando o assunto é resolver 

alguns problemas que o grupo tem. É tudo trabalho de equipe no final de tudo. No 

caso dos membros, eu sempre gostei de conversar com eles e escutar suas opiniões 

sobre diferentes tópicos relacionados ao grupo e sempre tento ser legal com eles. 

Acho que ser um moderador que não é bom com os membros do grupo é como 

morder a mão que te alimenta. Gentileza é algo raro hoje em dia e você não pode se 

dar ao luxo de ser maldoso com as pessoas (GUILLEM, 2018, entrevista online, 

tradução nossa)173.  

 

 A relação é pautada, como diz Kozinets (2015), não no aspecto social, mas no que o 

pesquisador chama de “consocial”. Segundo Kozinets (2015), os laços dessas relações não 

são fortes como relações sociais tradicionais, entretanto é uma relação amistosa, baseada no 

que os membros têm em comum entre si, seus interesses em comum: “Consocialidade é sobre 

‘o que nós compartilhamos’, uma associação contextual, ao invés do ‘quem nós somos’ 

(KOZINETS, 2015, p. 23, tradução nossa)174.  

                                                           
172 No original: “I haven't met any members in person (that I know of), but I talk to a few people through 

Facebook messenger (like Omar and Joaquin for example). It's not that different from other 'internet friendships' 

I guess although these are kinda centered around music”.  
173 No original: “I think they're good. As for the mods I have never met them personally, but I am close to most 

of them, specially Omar, Fran, Graham, Joseph, Sh Eh and Alexandros. We the mods all have good 

communication in general and I think that's important when it comes to solve some issues / problems the group 

has. It's all team work at the end of the day. As for the members I always enjoy talking to them and getting their 

opinions on different topics related to the group and I always try to be nice to them. think if a mod isn't good to 

the group members it's kind of biting the hand that feeds you. Niceness is sort of a rarity these days and you can't 

afford to be mean to people”. 
174 No original: “Consociality is about ‘what we share’, a contextual fellowship, rather than ‘who we are’” 
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Santillan e Kollsen-Bracker comentam que na maior parte do tempo têm um ótimo 

relacionamento com os membros, principalmente os moderadores. Mas, de vez em quando, há 

discussões com certos membros no Sample Spotters, principalmente quando o assunto são os 

produtores favoritos do grupo. Santillan diz que já foi ofendido por ter postado uma pergunta 

sobre qual o vídeo favorito de cada membro do Rhythm Roulette e não ter mencionado alguns 

dos produtores favoritos da comunidade (Rhythm Roulette é um canal no YouTube que 

desafia produtores famosos a produzirem uma batida com três discos escolhidos às cegas em 

uma loja de discos). 

No caso de Kollsen-Bracker, ele exemplifica suas discussões com um caso recente, 

quando gerou polêmica entre alguns usuários ao criticar o DJ Premier, um dos clássicos 

produtores americanos, famoso por produzir vários sucessos da era boom bap do hip-hop da 

década de 90. 

 

Bem, a mais recente que eu me lembro foi com um cara qualquer que estava tão 

apaixonado pelo DJ Premier, que não conseguia aceitar o fato de que há milhares de 

meninos aleatórios de 15 anos de idade no SoundCloud que colocaria qualquer uma 

de suas produções no chão...como eu disse: guardiões da verdade, policiais do hip-

hop, áudio-fóbicos, aqueles que simplesmente estão presos no passado, incapazes de 

aceitarem mudanças (KOLLSEN-BRACKER, 2018, entrevista online, tradução 

nossa)175.  

 

Kollsen-Bracker, como também observado também nos dados arquivados, é um dos 

poucos usuários que não é tão nostálgico, ou saudosista, em relação aos métodos de produção 

de outras décadas na música sampleada. Prefere o sampleamento mais transformador, que 

torna o clipe sonoro utilizado irreconhecível, diferentemente do hip-hop com loops, comuns 

de eras passadas do gênero, sendo DJ Premier, um dos exemplos mais famosos. 

Foi perguntado aos entrevistados se eles utilizam o WhoSampled também. A maioria 

afirmou que sim, inclusive há moderadores do Sample Spotters que também são moderadores 

no site, como Omar Lopez e Joaquín Guillem.  Os que afirmaram que a submissão de samples 

é sua atividade principal, dizem não participar com frequência das outras atividades na 

plataforma. Kollsen-Bracker e Lozowski afirmam não terem contas no WhoSampled, mas, já 

usaram o site para olhar alguns samples usados por seus artistas favoritos.  

 A menção ao WhoSampled levou alguns entrevistados a fazerem comparações entre a 

comunidade do site e do Sample Spotters. Afirmam que no grupo de Facebook há um 

                                                           
175 No original: “well, the most recent one I can remember was with some random dude who was so in love with 

DJ premier, that he could not accept the fact that there are thousands of random 15-year olds on SoundCloud 

who blow any of his productions out of the water...like I said: realkeepers. Hip-hop policemen. random 

auidióphobes who are simply stuck in the past and incapable of accepting change”. 
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sentimento maior de pertencimento, nível maior de socialização e interatividade entre seus 

membros. 

 

Os fóruns do WhoSampled são definitivamente sem graça. A razão porque o Sample 

Spotters funciona é que você pode comunicar sobre as canções sem precisar saber o 

sample original. Há várias coisas desconhecidas e o grupo de Facebook é a 

plataforma para discutir isso. WhoSampled é como a Wikipedia onde, quando algo é 

descoberto, é anotada no banco de dados como conhecimento público (MURPHY, 

2018, entrevista online, tradução nossa)176.  

 

Acima, Murphy diz que, um dos motivos da falta de interatividade no WhoSampled, é 

que o sample já deve ter sido submetido e aprovado para que o site abra uma página dedicada 

a ele, para que por fim os usuários possam comentar e votar. A estratégia do site acaba 

eliminando grande parte das práticas dos sample hunters, que são as discussões sobre os 

mistérios ainda não resolvidos, faz com que o WhoSampled funcione como o catalogo do 

resultado final da pesquisa. Entendem o Sample Spotters como um banco de dados que 

permite o compartilhamento livre de informações sobre a música sampleada entre os fãs na 

Internet, em uma comunidade de prática pautada na economia de dádiva (RHEINGOLD, 

2000). 

Guillem, por outro lado, diz que falta no WhoSampled, o sentimento de pertencimento, 

amizade e família que há no Sample Spotters, com usuários e moderadores unidos pela paixão 

em comum pela música sampleada. além disso, diz que o design o WhoSampled a 

comunicação.  

 

Eu concordo completamente com o que você diz. Eu acho que esta é a razão do 

porquê o fórum do WhoSampled não ser tão ativo. Sample Spotters é como uma 

grande família unida por uma paixão. Comunicar através do WhoSampled pode ser 

uma trabalheira principalmente quando se trata das mensagens privadas entre 

moderadores e usuários, portanto, isso deixa as coisas ainda mais complicadas. Eu 

acho que parte do motivo do porquê muitas pessoas vêm ao grupo é, em parte, pela 

simplicidade e cordialidade da comunidade, uma coisa que o WhoSampled de certa 

forma, não tem. E eu não estou tentando falar mal do WS, mas como um usuário 

regular do site eu acho que essas coisas deveriam ser mudadas. Eu sou um 

moderador no WS e também submeto muitas coisas com frequência, mas não tenho 

visitado muito o fórum recentemente pois não parece nada ativo. Eu tenho certeza 

que alguns usuários do The-Breaks não são grandes fãs do WhoSampled e na 

maioria dos casos eles vão para o Sample Spotters, vendo-o como uma opção menos 

complicada. Além do mais, eu acho que apesar de ser um grupo de Facebook, ele 

                                                           
176 No original: “WhoSampled’s forums are definitely lackluster. The reason Sample Spotters works is because 

you can communicate about these songs without knowing the original sample. There’s a ton of unknown stuff 

and the Facebook group is a platform to discuss it. WhoSampled is like Wikipedia where, once its discovered, it 

gets jotted into the database as public knowledge”.  
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tem mais ou menos o mesmo espírito do The-Breaks. (GUILLEM, 2018, entrevista 

online, tradução nossa)177. 

 

Grant também concorda com as comparações, afirma que o Sample Spotters parece 

mais “pessoal” do que o WhoSampled: “Pessoal porque está no Facebook. Você pode falar 

com as pessoas e conectar-se com elas. Apesar de que você nunca os conheceu pessoalmente, 

é como se estivessem logo ali” (GRANT, entrevista online, tradução nossa)178. 

Grant também adiciona que quando começou a trabalhar como produtor, parou de 

submeter samples encontrados no WhoSampled, para não prejudicar outros produtores, 

evitando o que chamam de “sample snitching”. Prefere, caso queira compartilhar algum 

achado, que seja feito em grupos fechados como o Sample Spotters, porém, possui uma regra 

pessoal de que só expõe samples de pessoas que segundo ele, não sofrerão com isso, como 

grandes artistas.  

 

Se eu sei que é um artista pequeno que está sendo constantemente processado ou 

requisitado que tenha suas músicas retiradas, seria sacanagem enviar seus samples. 

Eles são artistas e precisam comer. Entretanto, quando é um nome grande 

(geralmente, não sempre :D :D :D) eles geralmente limpam os samples, ou, eles têm 

condições de aguentarem os processos. Eles dizem que é melhor simplesmente fazer 

e pedir perdão lol (GRANT, 2018, entrevista online, tradução nossa)179.  

 

Além das comparações entre os dois grupos, Omar Lopez menciona a conta do Sample 

Spotters no WhoSampled. A conta, explica o entrevistado, não é sua, mas de outro usuário que 

ele concedeu permissão para submeter todos os samples descobertos no grupo que não são 

colocados na plataforma: “Honestamente, aproximadamente metade dessas submissões são 

                                                           
177 No original: “I completely see what you're saying. I think that's part of the reason why the WhoSampled 

forum isn't really active at all. Sample Spotters it's like a huge family united by one passion. Communicating 

through WS can be a hassle sometimes especially when it comes to private messages and user to user 

interactions in general, plus I don't think there's a good connection between moderators and users so that makes 

things even more complicated. I think part of the reason why a lot of people come to the group is in part of the 

simplicity and friendliness of the community, a thing that WhoSampled sort of lacks. And I am not trying to talk 

dirty about WS but as a regular user of the site I think those things need to be changed. I am a moderator on WS 

and I also submit stuff on the regular, haven't been much on the forum lately since it doesn't seem to be active at 

all. I know for a fact that some the-breaks users aren't big fans of WhoSampled and in most of the cases they 

come to Sample Spotters as a less complicated option. Plus, I think despite it being a Facebook group it’s kind of 

has that same the-breaks spirit”. 
178 No original: “Personal as in its Facebook. You can actually talk to people and connect with people. Even 

though you never met this person, it’s almost like they’re right there”. 
179 No original: “If I know it's a small artist that’s getting constantly sued or requesting their sample post to be 

took down, that would be messed up to upload their samples. They’re artist and they gotta eat. However, when 

it’s a big name, (uuuussuuaallyyy, not always. :D :D :D) they clear those samples, or, they can afford to take 

those hits. They say it’s best to just do it and ask for forgiveness lol”. 
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coisas que eu achei mas nunca me dei ao trabalho de submeter” (LOPEZ, 2018, entrevista 

online, tradução nossa)180. É uma conta “não oficial, mas oficial”, brinca Omar.   

 

5.5.2 Consumo: artistas favoritos, crate-digging e o underground 

 

Sobre o gênero mais consumido entre os entrevistados, o hip-hop foi o mais citado, 

assim como no WhoSampled. Entretanto citam vários outros gêneros como rock, rock 

progressivo, rock psicodélico, library, jazz, easy listening, trap (uma variante mais moderna 

do hip-hop), dub, UK garage, reggae, rnb, eletronic, neo soul, trilhas sonoras de anime, entre 

outros. São, portanto, extremamente ecléticos e curiosos sobre os mais variados estilos 

musicais. 

Sobre o consumo de formatos físicos, nove mencionaram comprar algum tipo de 

formato, seja CDs, fitas cassete e discos de vinil. Nota-se que o vinil é o mais citado (apenas 

duas das dez pessoas entrevistadas não o colecionam) e também o mais valorizado pela 

comunidade. Kollsen-Bracker diz: “Eu não compro CDs. Eu os considero inúteis. E fitas são 

coisas do passado para mim...então não, eu só coleciono vinil e escuto MP3s...”181. 

Interessante notar como o entrevistado acima vê os CDs e as fitas cassete como tecnologias 

mais desfasadas e antiquadas, objetos do passado, ao contrário do vinil, apesar deste ter sido 

lançado antes do CD, por exemplo. 

Sobre suas coleções de discos de vinil, usuários como Kollsen-Bracker e Guillem 

distinguem suas coleções das de colecionadores tradicionais de música, classificando a si 

mesmos como crate-diggers. Guillem diz: “Sim, eu compro majoritariamente vinil 

atualmente. Eu sou basicamente digital com a música, entretanto, eu sempre gosto de voltar 

para os discos de vinil. Eu sou um grande fã das caixas de promoção”182. Os diggers são 

aqueles que não vão atrás de discos clássicos, populares, mas que procuram as raridades, 

músicas desconhecidas, disponíveis nas sessões mais baratas das lojas, usando o material 

tanto como sample, quanto para escuta. 

 

Quando estamos falando de cavar atrás de discos, eu vou ao mercado de pulgas com 

uma nota de 50 e volto para casa com um pacote enorme de pelo menos 20 discos 

em que 80-90% deles são desconhecidos para mim. Eu gosto de comprar coisas 

baratas. Eu sou um digger antes de qualquer coisa, não um colecionador. Eu não vou 

                                                           
180 No original: “Honestly maybe like a fifth of those submissions are things I found but never bothered 

submitted”.  
181 No original: “I don´t buy CDs. I consider them worthless. and tapes are a thing of the past to me....so no, I 

only collect vinyl and listen to MP3s...”. 
182 No original: “Yes, I mostly buy vinyl these days. I am mostly digital with music though, but I always go back 

to vinyl records. I am a big fan of the bargain bins”. 
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atrás de discos caros onde sei o que tem dentro deles. Com uma nota de 50 eu posso 

comprar aquele disco ótimo de library do Discogs com aquele loop bacana que todo 

mundo já sabe sobre, ou eu posso simplesmente ir ao mercado de pulgas, comprar 

um monte de coisas aleatórias e me surpreender... (KOLLSEN-BRACKER, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)183.  

 

O consumo de discos obscuros e formatos analógicos retorna mais uma vez, como 

observado entre os sample hunters do WhoSampled, mostrando o traço forte que a cultura do 

remix (NAVAS, 2012), de produtores interessados em apropriar de clipe sonoros pré-

existentes, tem com a cultura residual (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). Principalmente por 

sua característica de resgatar produtos culturais esquecidos, preservá-los e ressignificá-los. 

A única exceção sobre a compra de formatos físicos é o usuário 4z-L, que diz não 

comprar nada, recorrendo somente a downloads piratas através de arquivos compactados ou 

torrents na Internet. Todos os usuários, obviamente, utilizam de serviços digitais para escutar 

músicas. YouTube, SoundCloud, Bandcamp aparecem como favoritos para fazer streaming de 

músicas, seguidos de outros como Google Play, Spotify e Apple Music, enquanto o Soulseek 

é o programa peer-to-peer favorito para baixar arquivos MP3 além do download por arquivos 

de torrent.  

 Também foram perguntados sobre o porquê de grande parte dos sample hunters terem 

preferência por consumir discos raros, antigos, desconhecidos pelo público mainstream. Grant 

explica que há dois motivos para essa característica. O primeiro é o lado da produção, em que 

os artistas preferem discos desconhecidos para não serem processados. O segundo é o lado do 

ouvinte. Segundo Grant, por exemplo, escutar coisas que não são acessíveis para outros causa 

um sentimento diferente no ouvinte.  

 

Quando o assunto é produção (especialmente como um produtor), é sempre legal 

ouvir algo que não foi ouvido muitas vezes. Nada é sempre novo, você só não o 

descobriu ainda haha e eu acho que muitos caras concordam. Agora, não precisa ser 

sempre estritamente underground, uma coisa super-mega rara todo o tempo (para 

escutar e samplear), só é o que eu geralmente prefiro (GRANT, 2018, entrevista 

online, tradução nossa)184.  

 

                                                           
183 No original: “when we´re talking about digging for records, I just go to the flea market with 50 bucks and 

return home with a huge stash of at least 20 records that are 80-90% unknown to me. I like to buy cheap stuff. 

I’m a digger first and foremost, not a collector. I don´t hunt for certain expensive records where I know what´s 

on them. for 50 bucks, I could buy that one crazy library record from Discogs with that one sick loop everybody 

already knows about, OR I could just go to the flea market, buy loads of random stuff and just surprise myself...”  
184 No original: “When it comes to producing (especially as a producer) it’s always dope hearing something that 

hasn’t been heard too many times. Nothing is ever new, you just never discovered it yet aha and I’m sure many 

cats would agree. Now it doesn’t have to be strictly underground super-duper rare shit all the time (for listening 

and sampling), just that’s what I’d usually prefer”. 
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Omar Lopez, assim como Chris Read na entrevista do WhoSampled, diz que grande 

parte da obsessão dos sample hunters foi herdada da cultura dos diggers, de produtores indo 

atrás de discos raros em sebos da cidade para samplear e criar hip-hop.  

 

Eu acho que isso veio da cultura dos diggings. Produtores e DJs começaram a ir 

atrás de coisas mais e mais obscuras nos anos 80 e 90 e continuaram até hoje para 

encontrar músicas e samples mais difíceis de serem descobertos. De um lado, foi 

para tornar mais difícil de ter seus samples encontrados, e do outro, para ser o 

primeiro a encontrar algo incrível, raro e poder transformá-lo. Eu acho que para as 

pessoas na comunidade é o mesmo. Especialmente porque a maioria das pessoas na 

comunidade são também produtores e DJs. Eu também amo o sentimento de 

encontrar um artista subvalorizado e se surpreender por sua música (LOPEZ, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)185.  

 

Guillem complementa o comentário de Lopez, dizendo que o digging é vital para a 

formação de um bom produtor, exemplificando com Madlib, que segundo o entrevistado, o 

que o torna tão incrível é, além de sua grande capacidade técnica, é a habilidade de encontrar 

faixas desconhecidas e transformá-las à sua maneira, tendo mais liberdade do que se utilizasse 

uma faixa extremamente famosa. Murphy também concorda com essa visão, diz que o 

sampleamento é mais interessante quando é feito com discos raros, enquanto o uso de faixas 

mais populares é cliché, sem criatividade:  

 

Nós todos somos diggers, procurando por joias escondidas, únicas e obscuras. A 

maioria de nós aprende com todo o trabalho que nossos produtores favoritos nos 

fizeram passar, procurando o que eles usaram. Há muitos álbuns incríveis, 

considerados clássicos. Coisas aclamadas pela crítica e facilmente reconhecidas. Eu 

não tenho nenhum desses em formatos físicos por essa razão, apesar de eles serem 

ótimos para estudo. Samplear Michael Jackson para sua música é como usar Mona 

Lisa na sua foto colagem. É basicamente cliché, todo mundo vai reconhecer. Por 

isso que a maioria se interessa mais por discos obscuros (MURPHY, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)186. 

 

Sobre o interesse dos sample hunters nas comunidades online em busca de novas 

faixas, Lozowski diz: “Eu acho que muitas pessoas em comunidades de música de nicho são 

                                                           
185 No original: “I think it goes into the culture of diggings. Producers and DJs started to go after more and more 

obscure stuff into the 80s and 90s and continuing on till now to find harder to find samples and music. For one 

part to make it harder to get your samples found out, and for another to be the first to find something crazy and 

rare and be able to flip it. I think for the people in the community it is the same. Especially since most of the 

people in the community are also producers and DJs. I also love the feeling of finding an underappreciated artist 

and being wowed by their music”. 
186 No original: “We’re all diggers looking for unique, obscure and hidden gems. Most of us learn this from all 

the trouble our favorite producers have put us through, trying to find what they have used. So sure enough, we 

dig as deep as they ever did. There is a lot of great albums that are considered classics. Easily recognizable and 

critically acclaimed stuff. I do not own any of those physically because of that reason, but they are great to study 

from. To sample a Michael Jackson for your song is like using the Mona Lisa in your photo collage. It’s almost 

cliché, everyone will recognize it. So, it’s why most tend to lean toward more obscure records”. 
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famintas por música nova/desconhecida, e há apenas uma certa quantidade de música nova, 

mas praticamente músicas infinitas no catalogo para redescobrir” (LOZOWSKI, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)187. 

Wiel diz que deixou de escutar vários discos clássicos, porque os discos obscuros lhe 

soam mais interessantes, dando prioridade à descoberta de álbuns desconhecidos, tanto para 

samplear quanto para escutar. 

 

Falando por mim, eu sou interessado em música underground ou desconhecidas 

porque (eu estou tendo muita dificuldade para responder, não havia pensado sobre 

isso) eu gosto dos mistérios disso, eu acho. Eu também tenho interesse em coisas 

esquecidas ou perdidas no geral, portanto, acaba que isso se transfere para a música 

desse tipo, através de música velha e esquecida (ou nunca antes conhecida). Eu acho 

que é desperdício de energia conhecer músicas já bastante famosas. Eu não estou 

dizendo que há um pensamento lógico nisso, mas eu acho que na minha cabeça esse 

é o processo de pensamento da minha mente. Por exemplo, há um monte de coisas 

‘clássicas’ que eu nunca escutei, porque eu estou mais interessado em escutar o 

disco que vendeu 100 cópias ao invés de 100.000. Eu escutarei as coisas clássicas 

em algum momento no futuro, tenho certeza. E para relacionar isso com o 

sampleamento, em minha experiência pessoal, eu me sinto melhor sobre o produto 

final se eu sei que levará mais de 5 minutos para as pessoas reconhecerem o sample. 

Se alguém me manda um beat, ou eu escuto uma música no YouTube ou qualquer 

coisa, e eu identifico o sample imediatamente isso acaba com a música para mim, na 

maioria dos casos. Eu sei que provavelmente não deveria, mas eu acho que vem de 

ser tão interessado por sampleamento e tudo por trás disso (WIEL, 2018, entrevista 

online, tradução nossa)188.  

 

4z-L e Santillan relatam ter interesse mais por artistas underground, já que, segundo 

eles, tais artistas se dedicam mais em suas músicas, se esforçam mais e criam obras de maior 

qualidade, pois o interesse maior deles não é o dinheiro, e sim a arte. Santillan também diz 

que um dos benefícios da Internet é que se o ouvinte não gostar do que toca no mainstream, 

pode facilmente encontrar novos conteúdos que lhe agrade.  

Os relatos acima mostram a preferência dos usuários pelo sampleamento sem o caráter 

alegórico (NAVAS, 2012) através de loops, consumo e resgate de materiais antigos da cultura 

residual (JENKINS; FORD; GREEN, 2014), devido a sua característica misteriosa e o 

                                                           
187 No original: “I think a lot of people in niche music communities online are hungry for new/unheard music, 

and there’s only a certain amount of new stuff, but near infinite back catalogs to rediscover”. 
188 No original: “Speaking for myself, I'm interested in unknown or underground music because (I'm actually 

having a hard time answering, haven't really thought about this) I like the mystery of it, I guess. I'm also just 

interested in lost or forgotten stuff in general, so this translates into music like this, through old and forgotten (or 

never even known) music. I feel like the music that it's kind of wasted energy to get to know music that is 

already well known. I'm not saying that's a logical way of thinking, but I guess that's in my head and though 

process in some way. Like there's a lot of 'classic' stuff that I have never heard, because I’m more interested in 

hearing the record that sold 100 copies instead of 100.000, I'll get to the classic stuff sometime in the future I’m 

sure. And to relate that to sampling, in my own experience I feel better about the end product if I know it'll take 

people more than 5 minutes to figure out the sample. If someone sends me a beat, or I hear a song on YT or 

wherever, and I can tell the sample immediately that kind of ruins the track for me in most cases. I know it 

probably shouldn't, but I guess that comes with being so interested in sampling and everything behind it”. 
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sentimento de exclusividade e descoberta ao ouvi-los. Também mostram a ideia dos sample 

hunters de que os artistas underground são mais talentosos e produzem músicas mais 

autênticas.  

Por outro lado, usuários como Kollsen-Bracker e Nourdine criticam essa postura de 

valorização ao underground. Na opinião dos dois, o que importa é o resultado final, e não sua 

origem. Nourdine diz que em muitos dos casos na música mainstream, os artistas que 

chegaram nesse patamar são verdadeiramente talentosos. 

 

Não, eu não sou o tipo de pessoa que diria algo como ‘eu tenho 18 e escuto música 

antiga, eu sou tão especial’, se artistas mainstream são populares, há uma razão para 

isso, a maioria deles fazem boas canções. Eu não sei a opinião dos outros, mas eu 

não gostaria mais de um álbum porque é raro, e sendo franco, várias músicas 

‘underground’ são bastante banais na minha opinião. Entretanto, você pode achar 

joias raras junto com essas outras e acho que esse é o motivo que os Sample Spotters 

gostam disso (NOURDINE, 2018, entrevista online, tradução nossa)189.  

 

Kollsen-Bracker complementa dizendo que produtores que se orgulham demais de 

onde pegaram seus samples são incompetentes. Utilizam esses argumentos para dar mais 

significado a suas músicas e mais razões para criticarem os novos produtores, adeptos de 

novas técnicas. 

 

5.5.3 Sample hunting: modo de escuta, loop versus chops, método e descoberta 

 

Foi perguntado aos entrevistados se, após praticarem o sample hunting, seus modos e 

experiências ao escutarem músicas mudaram.  Wiel diz que ao escutar uma faixa de hip-hop, 

pensa como um produtor, busca entender como a faixa foi construída e quais técnicas foram 

utilizadas. Já quando escuta faixas de outros gêneros, assim como também diz 4z-L, sempre 

seleciona possíveis samples para o futuro, e identifica elementos que podem ser usados.  

Santillan, Guillem e Kollsen-Bracker argumentam que após entenderem como 

funciona a música sampleada, quando escutam uma música que usa samples e conseguem 

identificar a origem deles, passam a analisar a maneira com que o produtor transformou a 

faixa. Caso gostem do resultado final, acabam admirando mais ainda do produto, caso 

contrário, ficam desapontados.  Geralmente quando percebem que a música trabalha muito 

                                                           
189 No original: “No, I’m not the type of person who would say things like ''huh I’m 18 and I listen to old music, 

I’m so special'', if mainstream artists are popular there's a reason, most of them do good songs. I don't know 

about the others, but I wouldn't like an album more because its rare, and to be fair a lot of ''underground'' songs 

are pretty common in my opinion. But you can find rare gems among those and that’s why I think Sample 

Spotters like that”. 
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com loops, sem grandes alterações, perdem o interesse. Por outro lado, quando o produtor 

utiliza-se de chops e transforma seus samples, os fãs valorizam ainda mais o produto final. 

 

Por exemplo: se eu escutar uma batida que soa exatamente como um loop inteiro e 

então descubro a música que foi sampleada e percebo que na verdade ela foi 

extremamente cortada e modificada, é claro que eu vou avaliar melhor a batida no 

ponto de vista da habilidade! Pelo contrário: se eu escutar uma batida que eu achei 

que soa bem criativa e então me deparo com a fonte do sample e penso ‘ok, uau, só 

um loop com mais nada adicionado?’...claro que não vai me fazer gostar menos da 

música, mas eu definitivamente avaliaria pior a batida pela maneira que foi 

produzida. Todo mundo pode fazer coisas com loop. Não é tão coisa de outro 

mundo... (KOLLSEN-BRACKER, 2018, entrevista online, tradução nossa)190. 

 

Sobre o método dos entrevistados para descobrirem suas músicas, Grant preferiu não 

revelar seus segredos, enquanto Guillem e Wiel dizem utilizar o Discogs para encontrar dicas 

sobre a origem do samples. Nourdine afirma gostar do Audacity, software de edição de áudio, 

e modifica a música para chegar o mais próximo do áudio original. Após o processo, faz uso 

do Shazam (software que reconhece músicas), para ver se encontra a fonte. Omar diz não 

possuir métodos especiais além do fato de escutar uma grande quantidade de discos e 

conseguir reconhecer os trechos nas faixas modernas de hip-hop, devido ao conhecimento e 

memória adquiridos. 

A maioria dos usuários expõe que a prática do sample hunting exige grande dedicação, 

tempo e paciência. Além disso, é necessário, segundo alguns dos entrevistados, um bom 

conhecimento de música, boa memória e compreensão básica de produção, para identificar se 

algo foi modificado e como foi tal processo. Guillem conclui que demorou cerca de 4 anos 

para encontrar o sample de “Who Falls Apart?” do grupo The Nonce. Entretanto, há 

momentos em que a descoberta ocorre pelo acaso, sendo solucionada rapidamente, como 

exemplifica Wiel, ao descobrir o sample de “A Mother” de Da Grassroots em pouquíssimos 

minutos. Música dentre as mais procuradas do grupo, com mais de 20 anos de mistério entre 

os fãs de hip-hop.  

 Segundo grande parte dos entrevistados, o sample-hunting possibilitou a descoberta de 

vários gêneros e músicas, que provavelmente não seriam encontradas pelos membros: “eu dou 

crédito ao sampleamento por me deixar interessado em música nova. Em particular, de 

nenhuma outra maneira conheceria a incrível música brasileira e a MPB se não fosse por 

                                                           
190 No original: “for example: if I hear a beat that sounds pretty much like a straight loop and then I find the song 

sampled and I realize it's actually chopped hard and changed a lot, of course I will then value the beat higher 

from a craftsmanship standpoint! on the contrary: if I hear a beat that I think sounds very creative and then I 

stumble over the sample source and go "okay, wow, just a loop then with virtually nothing added?"...of course 

that will not make me enjoy the song less, but I will definitely rate the beat down in the way it has been 

produced. everybody can loop shit. it's not rocket science...”. 
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pessoas como Madlib as sampleando. Assim como as músicas de library” (LOPEZ, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)191.  

 

Eu coleciono discos desde quando tinha 14 anos e tenho 34 agora, portanto, eu acho 

que 20 anos procurando aleatoriamente em caixas de porcarias velhas, me deparei 

basicamente com todos os gêneros que existem! Entretanto, eu definitivamente 

tenho certeza que o grupo me apresentou algumas músicas ocasionalmente que eu 

nunca teria escutado de outro jeito! Com certeza (KOLLSEN-BRACKER, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)192.  

 

Além dos benefícios da descoberta e do arquivamento de matéria-prima para futuras 

composições, o sample-hunting gera uma recompensa diferente ao ouvinte, uma nova 

experiência, uma segunda camada de entretenimento com as músicas consumidas, que 

segundo Lopez, pode acabar se tornando viciante. Menciona que um de seus amigos do grupo 

teve que dar uma pausa do sample-hunting, pois estava ficando viciado em coletar músicas 

raras e desvendar os samples, deixando de escutar músicas por prazer, para encontrar as suas 

origens, e com a pausa da prática, voltar a escutar discos apenas por diversão.  

 

5.5.4 Criatividade: consumidor como produtor, profissionalização e diferentes técnicas 

 

Dos dez entrevistados no Sample Spotters, três disseram que trabalham no mercado 

musical, na área de produção musical (Murphy, Kollsen-Bracker e Grant). Seja com trabalhos 

autorais ou produções para outros artistas. Lopez trabalha com o Tracklib193, segundo ele, um 

site que “permite que você procure música em seu sistema, baixar faixas, e limpar as músicas 

legalmente para samplear de forma rápida e barata diretamente no site. Ao contrário de ter 

que contratar advogados para limpá-los” (LOPEZ, 2018, entrevista online, tradução nossa)194. 

Porém, Lopez não é um produtor ou beatmaker.  

Cinco entrevistados (Guillem, Wiel, Nourdine, 4z-L e Santillan) afirmam produzir 

faixas com samples de maneira amadora, como iniciantes ou como artistas já experientes, 

como é o caso de 4z-L, com mais de 600 beats postados na Internet, abertos para download 

                                                           
191 No original: “I credit sampling to getting me interested in new music. In particular, there is no way I would 

know about amazing MPB and Brazilian music if it wasn't for people like Madlib sampling that. Library music 

as well”. 
192 No original: “I’ve been collecting records since I was 14 and I'm 34 now, so I think in 20 years of going 

through random stashes of old crap, I have come across virtually every genre that exists! however, I am 

definitely sure that the group has confronted me with occasional songs that I would have otherwise never heard! 

that's for certain”. 
193 Fonte: Tracklib. <https://www.tracklib.com/>. Acesso em: 04 dez. 2018. 
194 No original: “allows you to dig for music in their system, download tracks, and then clear the songs legally to 

sample quick and cheaply through the site directly. In contrast to hiring lawyers to clear samples”. 
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gratuito: “Eu definitivamente amaria trabalhar no mercado da música. Eu amaria ser pago por 

fazer o que eu amo. Entretanto, como eu amo fazer beats, eu não me importo se eu não ganho 

dinheiro por isso. Eu continuaria fazendo beats (4Z-L, tradução nossa)195. Lozowski é o único 

a afirmar não ter interesse em trabalhar com música ou produzir no momento. Contudo, cria 

ocasionalmente mixes de DJ, já foi saxofonista e experimentou no passado a criação de beats, 

mas não levou o projeto adiante. Observa-se, portanto, que a grande maioria dos usuários, 

além de consumirem música sampleada, produzem seus próprios remixes (prosumers), 

compartilhando suas canções em sites como SoundCloud, YouTube, Bandcamp e Spotify. 

Sobre quais formatos preferem usar para samplear, aqueles que se dizem produtores 

(tanto amadores como os profissionais) relatam que utilizam tanto samples extraídos de 

formatos físicos, como discos de vinil, fitas cassete, VHS, CDs, como também utilizam 

arquivos digitais extraídos de downloads em sites, como YouTube ou Soulseek. “Bem, você 

não consegue vencer o vinil, mas eu honestamente não tenho nada contra samplear de fontes 

digitais” (GUILLEM, 2018, entrevista online, tradução nossa)196. Guillem fala que apesar de 

preferir o vinil, principalmente pela qualidade do som, o que importa é o resultado final.  

A maioria dos produtores também mostra a preferência por samplear discos mais 

antigos, obscuros e de fácil acesso. Para Guillem, usar faixas desconhecidas é mais 

“autêntico” do que usar faixas famosas, mesmo quando o produtor usa apenas loops das faixas 

antigas (prática criticada por parte dos sample hunters, principalmente de loops de samples 

famosos).  

 

Bem, eu acho que se você é hábil para transformar, digamos, Every Breath You Take 

do The Police de uma maneira diferente do que já fizeram, e torná-la irreconhecível 

é uma coisa. Mas se você só pegar uma grande parte da música, repeti-la e para por 

aí, bem, não é a mesma coisa. Talvez se você fizer isso com uma faixa obscura que 

ninguém sampleou antes é uma história completamente diferente. Também parece 

mais autêntico quando você usa algo raro/fora do radar (GUILLEM, 2018, entrevista 

online, tradução nossa)197.  

 

Kollsen-Bracker por outro lado, como já mencionado anteriormente, diz que essas 

distinções não importam e sim o que o produtor faz com o sample usado. Segundo ele, 

                                                           
195 No original: “I would definitely love to work in the music business. I would love to get paid for doing what I 

love. But because I love making beats, I don't care if I don't get money for it. I would keep making beats”. 
196 No original: “Well, you can't really beat vinyl, but I honestly don't have anything against sampling from 

digital sources”. 
197 No original: “Well I think if you are able to flip, let's say, Every Breath You Take by The Police in a way no 

one ever has before, and you make it unrecognizable it's one thing. But if you just take a big portion of that song, 

loop it and call it a day well It's not the same. Maybe if you do the last thing but with an obscure track no has 

ever sampled before it's a whole different story. It also feels more authentic when you use something rare / under 

the radar”. 
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contanto que seja algo transformador, não faz diferença da origem dos samples. Afirma que 

regras são usadas por produtores saudosistas em busca de diferenciação dos novos produtores 

e não vê problemas no uso de samples de lugares inusitados, como o YouTube. No entanto, a 

visão de Kollsen-Bracker de que o sampleamento só é criativo quando é transformador, é uma 

opinião compartilhada por vários membros do grupo. Ao ser perguntado se utiliza samples em 

suas composições, ele diz:  

 

Eu acho que esta é uma questão um pouco inconcreta ;). Se por ‘samples’ você quer 

dizer a abordagem tradicional de encontrar uma canção xyz de um disco de 

jazz/funk/soul aleatório e depois usar a canção para fazer um beat, então: não, eu 

nunca faço isso! Eu por outro lado faço microsamples e uso sons aleatórios todo o 

tempo, com certeza! Para mim, sampleamento é tudo que você pega de qualquer 

fonte que não foi você que tocou. Então se eu faço um beat e penso ‘oh, um lick de 

guitarra qualquer encaixaria muito bem aqui’, eu simplesmente vou no 

freesound.org e procuro por um lick de guitarra que se encaixe. Isto não é como a 

abordagem tradicional de ‘aqui temos uma disco, agora vou criar um loop e 

adicionar uma bateria’, que é basicamente o que as pessoas pensam quando eles 

falam sobre ‘beats com samples’. Entretanto, em minha opinião, essa maneira de 

pensar é muito antiquada! Eu fiz tantos beats com samples que são somente 

colagens aleatórias de múltiplas fontes e sons que as pessoas não as escutariam e 

falariam ‘ah, sim: uma música sampleada!’, mas ainda é sampleada! Eu adicionaria 

sintetizadores vst e baixos 808 e as minhas baterias soariam mais atuais e não tão 

com cara de ‘breaks’ etc... todos esses atributos são muitos relacionados com beats 

com samples, mas em minha opinião, o gênero evoluiu muito desde a produção 

velha do tipo ‘ah esse é um loop do James Brown!’. Meu objetivo principal quando 

uso samples é usá-los de uma maneira que serão: a) meus e únicos e b) 

irreconhecíveis. Digo, claro:um em cada dez beats que eu fiz que é baseado em algo 

reconhecível se você encontrar/conhecê-lo, mas geralmente minhas produções são 

colagens selvagens de todas as coisas e é, portanto, quase nunca baseada 

simplesmente em ‘um sample’ (KOLLSEN-BRACKER, 2018, entrevista online, 

tradução nossa)198. 

 

Novamente, os depoimentos de usuários que preferem o remix transformador, como 

fuga do caráter alegórico do remix de Navas (2012), assemelha-se ao remix diluído e fluido de 

Manovich (2002) na computação cultural. Como diz Kollsen-Bracker, a música é formada a 

                                                           
198 No original: “I think the question is a bit inconcrete ;) if by ‘samples’ you mean the traditional approach of 

finding song xyz on a random jazz/funk/soul record and then using that song to make that one beat out of it: no. I 

never do that! I do however microsample and use random sounds all the time, sure! to me, ‘sampling’ is 

everything you take from any source that you don't play yourself. so, if I make a beat and I think ‘oh, a random 

guitar lick would fit in nicely here’, I’ll just go to freesound.org and search for a guitar lick that fits. that isn't 

really the traditional approach of ‘here´s record this and that, now I’ll loop it and add drums!’, which is mostly 

what people think of when they talk about "sampled beats". but IMO that way of thinking is way outdated! I 

made many sample-based beats that are just a random collage of many sources and sounds that people will not 

listen to and go ‘ah, yeah: a sampled beat!’.... but it's still sampled! I will add vst synths and 808 basses and my 

drums will sound more current and not as ‘breaky’ etc... all those attributes are pretty connected to sample-based 

beats, but IMO the genre has evolved far past the good old "ah, this a James Brown loop!’ type of production. 

my main aim when using samples is to use them in a way that will be a) my own and unique and b) not 

recognizable. I mean, sure: there may be one out of 10 beats I make that will be based on something you may be 

able to recognize if you find/know it, but usually my production is just a wild collage of everything and is 

therefore almost never based on simply 1one sample”. 
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partir de vários clipes sonoros pré-existentes, mas o objetivo é deixá-la indistinguível daquela 

produzida com instrumentos de “verdade”. Uma estética da continuidade a partir de um banco 

de dados irreconhecível pelo consumidor da obra final.  

Vários entrevistados também gostam de compartilhar seus beats na comunidade e 

participar das competições ocorridas frequentemente nos Sample Spotters, organizadas por 

moderadores como Lopez e Guillem (comentadas novamente nas notas de campo). 

 

5.5.5 Autoria: defesa do sampleamento criativo como arte e a necessidade de “limpar” os 

samples 

 

Na questão da autoria, os entrevistados foram estimulados a contra-argumentar os 

comentários de críticos da música sampleada, como o produtor Steve Albini199 (2009), que 

acusa o estilo de não ser uma expressão artística legítima, mas um roubo da obra do artista 

original por produtores preguiçosos e sem criatividade.  

Lopez diz que grande parte das críticas deslegitimam a música sampleada está ligada, 

de certa maneira, ao racismo. Compara a diferença de recepção pela crítica e público do hip-

hop com a colagem. 

 

Eu acho que a questão se é arte ou se é criativa já deveria ter sido resolvida, 

entretanto, infelizmente, ainda não foi. Eu acho que uma das origens do argumento 

que o sampleamento não é criativo, ou música de verdade, veio do racismo de 

pessoas do rock e os mais velhos como uma reação a arte do hip-hop que eles não 

conseguiam entender, especialmente considerando como este era 

predominantemente negro. Eu acho que ninguém questiona se fazer colagens é 

considerado arte, portanto, acho que não deveria existir perguntas como essa para o 

sampleamento no hip-hop e outras músicas, deveria ser o mesmo que na arte, são 

apenas colagens musicais. Eu acho que há pessoas que são melhores que as outras e 

acho que há coisas que são ruins e outras que são boas, entretanto tudo é arte e 

criativo. Precisa de talento para fazer músicas com samples, da mesma maneira que 

precisa de talento para tocar um instrumento (LOPEZ, 2018, entrevista online, 

tradução nossa)200.  

 

Lopez, portanto, aborda que qualquer música sampleada deve ser considerada arte e 

expressão criativa, independente se boa ou ruim, da mesma maneira como são vistas as 

                                                           
199 Entrevista de Steve Albini no documentário Copyright Criminals (2009). 
200 No original: “I think that the question of whether it is art or creative should be considered settled already, but 

it sadly still isn't. I think some of the origins of sampling not being creative or real music stemmed from racism 

from people into rock and older people as a reaction to the hip hop art form they couldn't understand, especially 

considering it was predominantly black. I think that nobody questions if making collages in art is considered art, 

then I think there should be no question that sampling in hip hop and other music should be the same is art, as it 

is just musical collages. I think that there are people who are better at it than others and I think there is some 

stuff that is bad and some that is good, but I think it is all art and creative. It takes talent to make music with 

samples, just like it takes talent to play an instrument”. 
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colagens nas artes plásticas. Murphy e Lozowski também compartilham da ideia de que 

apesar de existirem trabalhos sem criatividade na música sampleada, há também trabalhos 

inovadores e o fato de que existirem obras “ruins” não faz com que a música sampleada deixe 

de ser arte.  

 

Eu iria falar sobre como os samples são manipulados por alguns e tudo mais, 

entretanto, é mais simples que isso. Para mim fazer um loop de uma parte de uma 

canção e colocar um rapper neste loop já é criativo o suficiente para ser considerado 

arte. Trabalha em conceitos semelhantes a pop arte e outras formas de arte que se 

apropriam de coisas culturais antigas (MURPHY, 2018, entrevista online, tradução 

nossa, grifo nosso)201.  

 

Por outro lado, há sample hunters que acreditam que o sampleamento só é criativo 

quando é transformador, quem cria faixas completamente diferentes do original, caso 

contrário não é artístico ou criativo suficiente. Kollsen-Bracker faz novamente o argumento 

do “sampleamento” como culinária. 

 

Agora sobre ‘o sampleamento é uma expressão legitima de criatividade’: Em minha 

opinião, a resposta é bem simples e direta: se você samplea de uma maneira que é 

única e transforma algo existente em algo que nunca existiu antes, isso é obviamente 

uma legitima forma de expressão artística! Mas se você só justapõe um loop com 

bateria...não sei...na minha humilde opinião, isso é algo que ninguém pode se sentir 

orgulhoso! Eu gosto de comparar com cozinhar. Se você pega alguns ingredientes e 

transforma em uma refeição, você cozinhou! Mas se você só pegou uma pizza 

congelada e a enfiou no forno...bem...não espere minhas saudações por isso! É a 

mesma coisa para o sampleamento. Você pode samplear de uma maneira que utiliza 

de várias fontes que não tem nenhuma relação umas com as outras e combiná-las em 

um trabalho coerente. Isto não é algo fácil de se fazer. Demanda tempo e prática. 

Entretanto eu provavelmente posso sentar com minha mãe e explicá-la como fazer 

um loop de 2 compassos de um faixa de jazz e colocar uma caixa nas batidas 2 e 4 e 

ela provavelmente entenderia em uns 20 minutos. Portanto, a pergunta não é ‘o 

sampleamento é uma forma de arte credível ou não!?’, a questão é ‘como você 

aborda o sampleamento?’ (KOLLSEN-BRACKER, 2018, entrevista online, 

tradução nossa)202. 

 

                                                           
201 No original: “I was going to talk about how samples are manipulated by some and all that, but it's even 

simpler than that. For me someone looping part of another song and then putting a rapper on that loop is already 

creative enough to be considered art. It works on similar concepts as pop art or other art forms that appropriate 

older cultural things”. 
202 No original: “as for the ‘is sampling a legitimate creative expression’: IMO, the answer is pretty simple and 

straight forward: if you sample in a way that is your own and transforms something existing into something that 

hasn´t existed before, it is obviously a legitimate form of artistical expression! but if you just layer a loop with 

drums....don’t know....in my humble opinion, that is nothing anybody can be proud of! I like to compare it to 

cooking. if you take a couple ingredients and turn them into a meal, you cooked! but if you just buy a frozen 

pizza and shove it into the oven.... well.... don´t expect my praise for that! same goes for sampling. you can 

sample in a way that takes multiple sources that have nothing to do with each other and combine them into one 

coherent work. that is not easy to do. it takes time and practice. But I could probably sit down with my mom and 

explain to her how to loop 2 bars of a jazz song and then layer a snare on 2 and 4 and she´ll probably get it in 

like 20 minutes. so, the question is not ‘is sampling a credible art form or not!?’, the question is ‘how do you 

approach sampling?’”. 
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 4z-L já apresenta uma visão no meio termo. Segundo ele, o sampleamento criativo é o 

que modifica completamente o material original. Contudo, segundo ele, há produtores com 

um bom ouvido para trabalhar apenas com loops, saber escolher em que lugar encontrar os 

samples é também um ato criativo. Os samples com loops mais valorizados são os que 

utilizam discos desconhecidos. Como exemplifica Guillem anteriormente no texto. 

 

Ok, se um sample é apenas um loop, isto não é criativo, porém pessoas como Madlib 

são reconhecidas como possuidoras de um ‘ouvido de ouro’ em que eles 

especificamente selecionam os melhores loops, isto é ser criativo. Pessoas como J 

Dilla, 9th Wonder e Alchemist fazem o mesmo, mas nem sempre. Se você os cortar 

muito bem e fazer o sample soar totalmente diferente em um beat, então isso é 

criativo. É como criar um mosaico juntando múltiplos samples (4Z-L, 2018, 

entrevista online, tradução nossa)203.  

 

 Sobre o sampleamento ser um roubo, uma infração às leis da autoria, grande parte dos 

entrevistados defendem a técnica como semelhante a qualquer outro modo de composição 

baseado na apropriação. Murphy relata que a maioria dos fãs de hip-hop reconhece o crate-

digging e o sampleamento como partes vitais da cultura e que a apropriação do gênero não é 

diferente da de outras vertentes:  

 

Eu não vejo de maneira diferente ao uso de manipulação de fitas no final dos anos 

60 e anos 70, ou os métodos de sampleamento do sintetizador Fairlight que 

basicamente moldou vários discos dos anos 80. Nós gostamos de manipular 

materiais gravados anteriormente na música, não é segredo. Isso vai além do hip-

hop, samplear é definitivamente uma forma de arte e há várias maneiras de ser 

criativo com isso (MURPHY, 2018, entrevista online, tradução nossa)204.  

 

Grant complementa que não vê o sampleamento como roubo, porque os samples não 

são usados inteiros, sem modificações. Nas faixas dos novos artistas, utilizam vários 

fragmentos para criar algo completamente diferente.  

 

O sampleamento é pegar uma música e a rearranjar da maneira que você deseja. Isto 

é um trabalho criativo. Não há apenas uma maneira de fazer, ou um limite do que 

você pode ou o que não pode samplear. Você não pode dizer que estou copiando se 

eu virei uma música inteira de cabeça para baixo. Agora, se eu peguei 

descaradamente uma música de outra pessoa, compasso por compasso, eu diria que 

isso é roubo. Entretanto porque eu amo a linha de baixo nos primeiros segundos, seu 

                                                           
203 No original: “OK, so if a sample is just looped it's not that creative but people like Madlib are said to have the 

‘golden ear’ where they specifically select the best loop, that would be creative. People like J Dilla, 9th Wonder 

and Alchemist do the same but not always. If you slice very well and make the sample sound totally different in 

the beat, then that's creative. It's like creating a mosaic. Blending multiple samples”. 
204 No original: “I don't look at it any different from the use of tape manipulation in the late 60s and 70s, or the 

sampling methods of a Fairlight that pretty much shaped a ton of 80s records. We like to manipulate previously 

recorded material in music, it's no secret. It goes beyond just hip hop, sampling is definitely an art form and 

there's many ways to be creative with it”. 
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grito aos 1:20, e a nota final da música e faço com isso uma música completamente 

nova, o que roubei? Foda-se isso. Eu entendo que os artistas velhos precisando de 

dinheiro também. Eu não os culpo por processar na maioria das vezes. Entretanto 

você não pode dizer que eu roubei sua música. Peguei alguns elementos? Sim. 

Roubei? Claro que não (GRANT, 2018, entrevista online, tradução nossa)205.  

 

Os sample hunters vêm o sampleamento como uma criação coletiva. Semelhante às 

ideias de Barthes (2004), Flusser (2014) e pesquisadores do Remix Studies como Navas 

(2012) e Manovich (2002). Não acreditam na visão do autor romântico, e sim de que nenhum 

autor cria em um vácuo, sem influências externas. A diferença do hip-hop e do sampleamento 

é apenas que a apropriação é mais literal, utiliza os clipes sonoros pré-existentes para 

produção de novas obras.  

 

Eu acho o ato de pegar uma canção e a transformá-la em algo novo fantástico. Eu 

acho que pode até ser mais complicado do que fazer alguma coisa do zero em certos 

casos, porque você tem que achar uma maneira de manipular algo pré-gravado e 

fazer alguma coisa com aquilo. Claro, não é o mesmo que tocar guitarra, baixo, etc. 

mas eu acho que as pessoas precisam saber essa diferença e parar de olhar o 

sampleamento com maus olhos. Sampleamento não surgiu para substituir as músicas 

atuais, é apenas uma nova maneira de criar música e deveria ser válida como alguém 

tocando 4 acordes básicos em um violão. Há várias maneiras de ver isso e eu 

pessoalmente gosto do termo ‘criação coletiva’ que você usou. Samplear uma 

música não te torna o dono da canção, mas isso também não tira a originalidade e 

criatividade de você. Fazer uma batida pode ser realmente complexo e requer 

habilidade e prática, portanto muitas das pessoas que vêm o sampleamento como 

sem originalidade, na verdade não conhecem o processo por trás daquilo 

(GUILLEM, 2018, entrevista online, tradução nossa)206.  

 

 Por fim, foi perguntado se acham que os produtores deveriam creditar todos os 

samples utilizados e pagarem os direitos autorais. Grande maioria disse que apesar de 

concordar que o artista original deve ser recompensado, as leis de copyright sobre o 

sampleamento são bastante antigas e injustas para os produtores, em muitos casos não têm 

condições financeiras de “limpar” (clear) um álbum inteiro. De acordo com Murphy, apesar 

                                                           
205 No original: “Sampling is taking a song and rearranging it the way you’d see it. That’s creativity at work. 

There’s no one way to do it, or a limit on what you can and can’t sample. You can't say it’s copying if I turned 

your whole track upside down. Now if I blatantly ripped someone’s song bar for bar, I’d say that’s stealing. But 

because I love the bassline in the first couple of seconds, your scream at 1:20, and the end note of the song and I 

make a whole new song out of it, what’s stealing? Fuck that. I understand that the og artist need their money 

though. I don’t blame them most times for suing. But you can’t say I stole your song. Took some elements? 

Yeah. Steal? Hell nah”.  
206 No original: “I think that the act of taking a song and turning it into something new is fantastic. I think it may 

be even more complicated than do something from scratch in some cases, because you got to find the way to 

manipulate something prerecorded and do something with it. Of course, it's not the same as playing guitar, bass, 

etc. but I do feel that people need to understand that difference to stop looking sampling with bad eyes. Sampling 

didn't come to replace actual musicians, it's just another way to create music and it should be as valid as someone 

smashing 4 basic chords on a guitar. There's a lot of way to see it and I personally like the term you used 

"collective creation". Sampling a song does not make you the owner of the song but that doesn't take the 

originality and creativity away from you. Making a beat can be really complex and it requires skill and practice, 

so a lot of times people who see sampling as something unoriginal really don't know the process behind it”. 
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de entender os pontos de vista tanto legais, quanto morais, de creditar os samples de suas 

músicas, defende quem não faz, por ser contra às leis autorais e ações das grandes gravadoras 

contra artistas:  

 

A versão curta da minha resposta/opinião é que as leis sobre sampleamento 

(especialmente nos Estados Unidos) são ultrapassadas e em algumas partes, 

completamente estupidas. Poderia até ampliar isso para as leis de direitos autorais 

em geral. O fato que as leis autorais foram criadas para proteger a integridade 

artística e a segurança financeira dos autores, mas na realidade, só é controlada por 

corporações como editoras e gravadoras que não fizeram nada no processo criativo, 

não faz o menor sentido. Um editor que adquire os direitos de uma música após 

esses direitos serem vendidos 3 vezes anteriormente, não podem fazer julgamentos 

sobre a integridade artística do usa desta música como um sample em outra música. 

Especialmente se o autor original já morreu (WIEL, 2018, entrevista online, 

tradução nossa)207.  

 

Lopez também dá sua opinião, semelhante aos comentários acima. Segundo ele, se 

você pretende lançar suas obras através de uma grande ou média gravadora ou vender sua 

música como fundo de algum produto audiovisual como filmes, programas de televisão e 

vídeos na Internet, conseguir liberação pelos samples é recomendável. Entretanto, acredita 

que as leis atuais (no seu caso, as americanas), são injustas e atrasadas.  

 

Pelas leis em si, meus sentimentos são contraditórios. De um lado, eu gosto da ideia 

de artistas originais contribuírem com uma parte da canção através do sample e 

depois receberem uma porção dos rendimentos, é justo. E com isso sua música pode 

continuar vivendo. Por outro lado, eu acho que as leis sobre o sampleamento são 

completamente antiquadas e com certeza não estão atualizadas para os tempos atuais 

e para a paisagem sonora de hoje. Eu também não acho justo que liberar um sample 

não vá necessariamente pagar qualquer pessoa envolvida com a criação da música. 

As pessoas que tocaram alguma parte no sample podem não terem sido creditadas 

como escritores, ou uma gravadora completamente diferente comprou os direitos da 

canção e por causa disso, os escritores originais não recebem um centavo. Eu acho 

que isso é um reflexo das gravadoras sendo muito gananciosas e acredito que esses 

são problemas com liberações que geralmente são encobridos quando as pessoas 

referem a não limpar um sample como roubar música. Se você limpa um sample, 

mas não paga nada aos musicistas originais envolvidos, isso é melhor que não se 

importar com isso? (LOPEZ, 2018, entrevista online, tradução nossa)208.  

                                                           
207 No original: “The short version of my answer/opinion is that sampling legislature (especially in the United 

States) is outdated and in some parts completely stupid. Could even broaden that to copyright laws in general. 

The fact that copyright is set up to protect the artistic integrity and financial security of authors, but in reality, is 

only kept in place by corporations like publishers and labels that had no hand in the process of creation makes no 

sense. A publisher that acquired the rights to a song after those rights were sold 3 times before can't make 

judgement on the artistic integrity of the usage of that song as a sample in another song Especially if the original 

author has passed away”. 
208 No original: “As for the laws itself, my overall feelings on it are mixed. For one, I like the idea of the original 

musicians contributing a part to a song through a sample and then sharing a portion of the revenue that is fair. 

Then their music can live on. On the other hand, I think that the laws about sampling are completely antiquated 

and for sure do not keep up with the current times and the current soundscape of today. I also do not find it fair 

that clearing a sample will not necessarily pay any of the people involved with the creation of the music. The 

people who played a part in the sample may not have been credited as a writer or a completely different record 

company bought the rights to the song, so the original writers do not get a penny. I think this is all a part of the 
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 Kollsen-Bracker diz que não se importa se o produtor credita ou não suas músicas, 

desde que ele saiba das consequências caso seja pego e não reclame dos “sample snitchers” 

terem encontrado seus samples após ter problemas na justiça. 

 

Roube tudo o que você quer roubar! Vá nessa! Certamente, o mundo é um lugar 

cruel! Se você fizer isso, é sua escolha, portanto você tem que lidar com as 

consequências ao invés de chorar na Internet porque as pessoas fizeram ‘sample 

snitching’...você fez isso, foi sua ideia! Agora admita e na próxima vez, ou tente 

limpar a porra do sample ou use-o de maneira que as pessoas não conseguirão 

identifica-los. Simples. ‘se você quer cometer o crime, esteja preparado para a 

pena’...muito simples! (KOLLSEN-BRACKER, 2018, entrevista online, tradução 

nossa)209. 

 

Guillem também afirma que na produção da música sampleada, limpar um sample 

gera bastante trabalho e dinheiro. É necessário, segundo ele, contratar advogados, entrar em 

contato com os artistas originais, os quais podem nem estar mais vivos, além da grande 

papelada exigida. Por isso, assim como argumenta Apollo Brown nos dados arquivados, 

produtores preferem pedir perdão que permissão.  

 

5.6 Sample Spotters: entendendo o lado produtor dos sample hunters nas notas de campo 

e outros apontamentos, como memes, mixes e competições  

 

A seguir, serão apresentadas as notas de campo do pesquisador relatando a experiência 

no grupo Sample Spotters. Como mencionado nas notas do site WhoSampled, nas análises das 

notas de campo, os dados extraídos e arquivados se misturam (KOZINETS, 2015), com 

menções a postagens não abordadas anteriormente ou sem destaque. 

Acredita-se como importante, apresentar uma breve descrição e impressões das 

atividades da comunidade. No dia 12 de julho de 2018, Omar Lopez, o administrador da 

página, compartilhou dados demográficos gerados automaticamente pelo Facebook aos 

moderadores para toda a comunidade.  

                                                                                                                                                                                     

 

record label being shady meme and think these are encompassing problems with clearance that is usually glossed 

over when people refer to not clearing a sample to stealing music. If you clear a sample but don't pay any of the 

original musicians involved, then is that that much better than not bothering?”. 
209 No original: “steal everything you want to steal! go for it! by all means, the world is cruel place! but if you do 

that, it's your own choice, so you have to deal with the consequences instead of crying on the internet about 

people "sample snitching"....you did it, it was your idea! now own up to it and the next time, either clear your 

fucking sample or use it in a way that people won't be able to spot it. simple. "if you want to do the crime, be 

prepared to do the time"... very simple!”. 
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Figura 61 – Dados demográficos do Sample Spotters 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2051992971782001/. Postada no dia 12 jul. 

2018. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

Os dados revelam que a grande maioria (95,5%) são do gênero masculino, entre a 

faixa etária de 18 a 34 anos. Diferentemente do WhoSampled, o Sample Spotters foi fundado 

nos Estados Unidos, o que explica a primeira posição no número de usuários ser ocupada 

pelos americanos, seguidos pelos usuários ingleses, do país onde foi criado o site de Nadav. 

Atrás dos dois países, Alemanha, França, Canadá, Austrália, Polônia, Holanda, Brasil e Itália 

estão entre os dez países com mais usuários. 

O Sample Spotters foca primeiramente na descoberta de samples. Geralmente um 

usuário posta um link de uma música e pergunta se alguém sabe de onde vem. Postagens mais 
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difíceis levam cerca de um ano para serem resolvidas, enquanto há outras que são resolvidas 

em questão de semanas. Independentemente do tempo de resolução, se observa que há 

bastante interação e participação nessa área do grupo. Os samples mais procurados pelos 

membros são organizados em uma lista chama “Top 20 Most Wanted Samples” (com uma 

playlist pública no YouTube), atualizada constantemente e modificada sempre que uma faixa 

da lista é resolvida ou uma faixa é muito pedida na comunidade. 

 

Figura 62 – Lista com os samples mais procurados 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1650020118645957/. Postada no dia 21 ago. 

2016. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

Nota-se como a maioria das músicas listadas acima são de hip-hop, de décadas 

passadas, como Gang Starr. Mobb Depp, Black Star (grupo de Mos Def e Talib Kweli) e 

Quasimoto (projeto de Madlib), de hip-hop underground e alternativo, como 

CunninLynguists, The Alchemist e King Geedorah (projeto de MF Doom). Tais artistas 

reforçam a ideia da prática residual da subcultura digital (JENKINS; FORD; GREEN, 2014) e 

da preferência pelo underground.  

Para encontrar samples, os sample hunters passam anos procurando por tais faixas, 

indo inclusive em lugares bastante inusitados. A Fazers do MF Doom, por exemplo, é um dos 
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grandes mistérios na comunidade, presente na lista acima. Lançada em 2003, não possui 

pistas concretas de seu verdadeiro sample, entretanto já gerou discussões entre usuários que 

afirmam vir da trilha sonora do filme 007: Goldeneye, com a faixa “For Ever, James”. A 

discussão se tornou inclusive uma piada interna no grupo.  

 

Figura 63 – Meme sobre a música Fazers210 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1917478188566814/. Postada no dia 29 dez. 

2017. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

O grupo recentemente encontrou uma entrevista antiga de MF Doom, do mesmo ano 

do lançamento da música, e postaram-na no SoundCloud. Na entrevista, MF Doom afirma 

que o sample da música foi retirado de um filme pornô, provavelmente da década de 70 ou 80, 

com um homem nu usando botas de cowboy.  

                                                           
210 “Vamos te deixar lá fora, pequenino/Toda vida é preciosa/Doom sampleou James Bond para o sample de 

Fazers” (tradução nossa).  
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Figura 64 – Postagem com a dica sobre a fonte do sample de Fazers211 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2171185293196101/. Postada no dia 28 nov. 

2017. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

A partir disso criaram um documento no Google Docs chamado “Fazers Porno 

Search”, baseado na descrição dada por MF DOOM, com uma lista dos possíveis filmes em 

que o sample possa estar. Fizeram uma busca coletiva, dividindo as tarefas com os 

interessados que após assistir um dos filmes da lista, marca-o como “checado”. A pista virou 

motivo de piada entre os sample hunters nos comentários da postagem.  

                                                           
211 “pessoal, nós acabamos de achar uma nova pista sobre Fazer do próprio MF Doom? A não ser que estou 

escutando errado, devido à baixa qualidade do áudio, ele diz que a faixa samplea um pornô aos 56:30” (tradução 

nossa). 
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Figura 65 – Meme do Sample Spotters sobre Fazers212 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2171185293196101/. Postada no dia 28 nov. 

2017. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

O sample hunting de Fazers exemplifica a dedicação e paciência dos sample hunters, 

como “cavam” (digging) fundo atrás das origens de suas músicas favoritas. Além disso, 

mostram um pouco do senso de humor do grupo. Os sample hunters gostam de publicar 

eventualmente postagens bem-humoradas, principalmente de memes debochando do próprio 

comportamento da subcultura digital.  

                                                           
212 “Assistindo pornô pelo pornô/assistindo pornô pela história/assistindo pornô pelo sample de Fazers” 

(tradução nossa). 
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Figura 66 – Meme sobre o sample hunting213 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2074418002872831/. Postada no dia 30 jul. 

2017. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

Os sample hunters riem de suas próprias obsessões, como a prática de passarem horas 

escutando discos antigos, por anos, e debatendo na Internet, para encontrar apenas um sample. 

Brincam que a atividade amada por eles, soa completamente desinteressante para a maioria 

das pessoas no dia-a-dia 

                                                           
213 “Desculpe camarada, eu não posso sair hoje à noite porque estou ocupado procurando músicas tristes para 

encontrar um sample de 20 segundos de uma música lançada há 15 anos atrás” (tradução nossa). 
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Figura 67 – Meme sobre o desinteresse de outras pessoas sobre o sampleamento214 

 
Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2144318242549473/. Postada no dia 19 out. 

2018. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

Além do sample hunting e dos memes, há outras atividades paralelas criadas 

constantemente para estimular os usuários a continuarem ativos no Sample Spotters. Há a 

criação de mixes pelos moderadores em datas comemorativas, como o “Dia De Ação De 

Graças” e o aumento significativo de membros na página, como observado na imagem a 

seguir, de uma das mixes criadas para comemorar os oito mil membros, um mix de 

aproximadamente uma hora, com faixas obscuras, compartilhadas tanto via streaming pelo 

YouTube, quanto por download no MediaFire.  

                                                           
214 “Sabe essa melodia, ela na verdade foi sampleada de um clipe de 3 segundos de uma música de Herbie 

Hancock e foi desacelerada, demorou mais de 20 anos para as pessoas achá-la...” (tradução nossa). 
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Figura 68 – Mix de comemoração de 8 mil inscritos na página 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2054264964888135/. Postada no dia 14 jul. 

2018. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

Além dos mixes compartilhados no YouTube, também possuem uma conta no Spotify 

e uma playlist com os samples clássicos do hip-hop. Há também a criação dos “beats 

contests”, disputas de beats realizadas regularmente no grupo, organizadas na maior parte, 

por Guillem. 

Um exemplo, foi a competição de junho e julho. A competição foi dividida em quatro 

partes. Primeiro Guillem perguntou à comunidade qual o gênero que preferem ser sampleado 

nesta competição. Rock progressivo foi o vencedor com 30 votos, seguido de jazz (16 votos), 

library (16 votos), soul/funk (6 votos), folk rock (1), eletronic (1) e rock (0). Finalizado essa 

etapa, Guillem fez outra votação com as músicas do gênero selecionado, também todas 

sugeridas pela comunidade. As duas mais votadas (mais uma escolhida livremente pelo 

vencedor da última competição) são selecionadas para serem sampleadas na competição. O 

usuário pode, na sua faixa, usar múltiplas fontes ou apenas uma das escolhidas, priorizando os 

samples votados. Além disso deve conter trinta segundos a um minuto e meio de duração. Os 

usuários postam suas produções na postagem e são votados por outros membros. O vencedor 

ganha uma disco digitalizado em alta qualidade da coleção de Guillem e o direito de escolher 
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uma das músicas que serão usadas para a próxima competição. Práticas como essa são 

comuns no grupo de Facebook, ocorrendo frequentemente e com alto grau de participação. 

Juntamente com as competições, eventualmente fazem um outro “jogo”, em que 

pedem aos membros para postarem suas próprias músicas, enquanto os outros usuários devem 

escutá-las para tentar adivinhar os samples usados. Caso ninguém acerte em uma semana, o 

artista deve dizer de onde tirou o sample. 

Além disso há tópicos no grupo de membros compartilhando pacotes de samples 

encontrados na Internet ou produzido pelo próprio usuário, como kits de bateria, 

sintetizadores, efeitos, sons atmosféricos, entre tanto outros. 

 

Figura 69 – Compartilhamento de pacotes de samples 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/1830559050592062/. Postada no dia 7 jul. 

2017. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

Essas atividades mostram outro lado da cultura participativa dos samples hunters, 

além da catalogação dos samples achados. Expõe que grande parte desse grupo também 

produz suas próprias músicas, um reflexo da cultura do remix (NAVAS, 2012) em que os 

consumidores são produtores em potencial e todo conteúdo compartilhado no ciberespaço está 

sujeito a um novo remix através principalmente de softwares digitais de edição de áudio.  

 Como membro do Sample Spotters, o pesquisador buscou se envolver em atividades 

como as discussões no grupo, fazer pedidos de samples e tentar ajudar outros usuários e 

participar das competições de beats. O Facebook tem um sistema de selos automáticos para 

membros em grupos fechados. Os que fazem muitas publicações ganham um selo adicionado 



220 

 

ao lado direito do nome, que é uma pequena xícara de café com o título “puxador de 

conversa”. Ao longo da netnografia o pesquisador conseguiu o respectivo título no grupo. 

 

Figura 70 – Selo de "puxador de conversa" do netnógrafo 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

Devido ao pouco conhecimento do pesquisador sobre música sampleada, não foi 

possível desvendar nenhum dos pedidos de outros usuários. Por outro lado, os pedidos de 

ajuda feito pelo pesquisador, foram solucionados nos Sample Spotters e utilizados na 

catalogação no WhoSampled. Um exemplo é o sample da música “De Novo e De Novo” do 

rapper brasileiro NiLL, solucionado em basicamente um mês. Os membros descobriram o 

sample principal do trompetista francês Pierre Sellin, na música “Trumpet On The Beach”.  
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Figura 71 – Pedido de ajuda de pesquisador (sample hunting) 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2095193754128589/. Postada no dia 7 jul. 

2017. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

Para entender mais o processo de sampleamento e o lado prosumer dos sample 

hunters, o pesquisador tentou participar das competições de beats do Sample Spotters. Cabe 

citar na pesquisa, especialmente, o projeto criado em outubro por Omar Lopez, teve 

participação do netnógrafo.  
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Figura 72 – Projeto "Minatures"215 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2146194182361879/. Postada no dia 21 out. 

2018. Acesso em: 6 dez. 2018 

 

                                                           
215 “Olá Sample Spotters, eu tive uma ideia anteriormente de fazer uma compilação de músicas originais dos 

membros do grupo. Quero ver se há alguém interessado. Esse é o conceito: Em 1980, Morgan-Fisher, lançou um 

álbum de vários musicistas que gostava, em faixas curtas de menos de um minuto em um álbum chamado de 

Miniatures. O resultado final foi bem maluco, uma montanha russa selvagem de 51 faixas completamente 

estranhas e únicas abrangendo todos os gêneros. Minha ideia era fazer uma sequência baseada em samples desse 

álbum. As regras eram pegar 51 artistas diferentes do grupo e fazer novas faixas com menos de um minuto de 

duração, usando pelo menos um sample do álbum original. Eu achei que seria um experimento louco e o 

primeiro tipo de compilação por artistas do grupo, excluindo as competições de beats, e nos daria uma 

oportunidade de compartilhar nosso tipo único de som e visão, semelhante ao conceito original de Miniatures. 

Quem estaria interessado? A propósito, aqui está o álbum Miniatures que inspirou a ideia, que servirá de fonte 

principal dos samples” (tradução nossa). 
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Como mencionado na imagem acima, o Sample Spotters iniciou um projeto em 

homenagem ao álbum Miniatures de Morgan-Fisher, lançando em 1980, e pedia aos membros 

que enviassem suas versões de músicas com samples do álbum. As faixas deveriam ter um 

minuto de duração, como as do álbum homenageado. Concluído o projeto (fechado o prazo 

das submissões, finalizada a arte do álbum e masterização de todo o disco), ele seria 

disponibilizado para download livre e para streaming no YouTube. Eventualmente os 

moderadores também têm a intenção de postá-lo em redes sociais especializadas em música 

como o Rate Your Music e o Discogs. 

O pesquisador enviou aos moderadores sua versão, com o objetivo de ser aceito no 

projeto216. A faixa foi produzida no software Ableton. Apesar de ser iniciante no software, 

estudou o básico da ferramenta para produzir uma faixa para o grupo. Foram utilizados 

samples de pelo menos 6 faixas diferentes no disco, com a intenção de criar um beat de hip-

hop. Selecionar os fragmentos ideais para samplear e em seguida manipulá-los no software, 

fazendo alterações no tom, nos batimentos por minuto, transformar elementos sonoros em 

clipes de sintetizadores digitais, inserir uma bateria e mixar o resultado final foram atividades 

complexas, bastante técnica e que demanda muito tempo. Bastante diferente da experiencia de 

compor com instrumentos mais convencionais, todavia foi um processo divertido e desafiador 

que ajudou o pesquisador a compreender o modo de produção dos artistas da cultura do remix, 

usando samples como peças de uma quebra-cabeça sonoro através de softwares de mídias 

digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Link da faixa produzida pelo pesquisador para o projeto Miniatures: 

https://soundcloud.com/kazin_1/dormindo-acordado. Acesso em 6 dez. 2018. 

https://soundcloud.com/kazin_1/dormindo-acordado
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Figura 73 – post de lançamento do projeto "Miniatures"217 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2184168681897762/. Acesso em 

19 dez. 2018 

 

 O álbum foi finalizado no dia 15 de dezembro. Chamado de “Miniatures: a sequence 

of twenty tiny masterpieces” (em português, Miniaturas: uma sequência de vinte pequenas 

obras-primas). O pesquisador lançou sua música de um minuto chamado “Dormindo 

Acordado” (faixa número oito) com o codinome de produtor kazin, juntamente com os 

produtores Boega, Nic, Stir Crazy Music Production, deadBeat, Maffya (Kollsen-Bracker, um 

dos entrevistados), Onion Cuore, MJDM, Hakan Özsoy, For Beat’s Sake, A-Stelo, Marius 

DC, Legaré, BE.eats, Tomcat Conspiracy, Katho, Lucid Drums, Hudson, soundbalkon e 

SMASH BEATZ (Dan Santillan, também um dos entrevistados). A capa do álbum foi feita 

por Joel Crawford e Mellow Venom foi o engenheiro de som. Todos do grupo Sample 

Spotters.  

                                                           
217 “Ideia aleatória: Pegar um álbum feito de músicas de 1 minuto de duração gravado a quase 40 atrás, e chamar 

artistas ao redor do mundo para samplear e transformar essas faixas em beats novos de 60 segundos. Aqui está a 

tão antecipada beat tape Miniatures! 20 produtores pegaram o álbum Miniatures (A Sequence of Fifty-One Tiny 

Masterpieces Edited by Morgan-Fisher) e samplearam faixas dele para uma beat tape do Sample Spotters. Todo 

o trabalho foi feito por membros do Sample Spotters. Um grande obrigado a todos os produtores que 

participaram! Espero que vocês gostem! Por favor confiram todos os produtores que participaram!” (tradução 

nossa). 
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5.7 Comparação dos processos comunicacionais entre WhoSampled e Sample Spotters 

 

Observa-se que nas duas comunidades virtuais (WhoSampled e Sample Spotters) há os 

três processos comunicacionais, o armazenamento, o processamento e a transmissão 

(FLUSSER, 2014), porém com intensidades, focos e eficiências diferentes e com a 

particularidade das práticas sample hunters. Primeiramente apresenta-se a seguir um quadro 

com uma descrição geral das duas:  

 

Quadro 12 – Comparativo das características básicas de WhoSampled e Sample Spotters 

WhoSampled Sample Spotters 

Fundada em 2008 no Reino Unido por 

Nadav Poraz. 

Fundada em 2016 nos Estados Unidos por 

Omar Lopez. 

Mais de 20.000 membros Mais de 9.000 membros 

Foca na criação do banco de dados. Foca na discussão e na resolução dos 

samples mais procurados. 

Uma economia de dádiva no começo que 

encorpou vários elementos da economia 

comercial (serviços premium, app pago, 

anúncios, etc.) ao longo dos anos. 

Uma economia de dádiva que mesmo com 

pequeno faturamento, utiliza-o para retribuir 

à comunidade (upload de discos etc.).  

Organiza o Samplethon para estimular o 

lado produtor dos fãs (ocorre raramente – 

2014, 2015, 2017). 

Possui um grande número de atividades para 

estimular o lado produtor dos fãs (vários 

beats contests e adivinhações de beats, por 

exemplo). 

Possui o sistema de ranqueamento, uma lista 

baseada no número de cred, para “medir” o 

grau de participação dos usuários.  

Possui o sistema de selos próprios do 

Facebook, que mostra aqueles que mais 

participam no grupo (como o selo “puxador 

de conversa). 

Fórum pouco atualizado e com baixa 

interatividade e discussão entre seus 

membros. 

Alto grau de participação na comunidade, 

com várias discussões, competições, pedidos 

de ajuda, entre outros. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

  



226 

 

O WhoSampled priorizou o armazenamento, o acúmulo de informações pelo seu 

grande banco de dados. Por outro lado, não priorizou partes mais voltadas ao processamento e 

a transmissão, como as discussões e as trocas no fórum, com suas sessões sem grandes 

atualizações ao longo dos anos. 

A mudança observada do site, de um fórum mais semelhante à economia de dádiva 

(RHEINGOLD, 2000) em 2008, para um site mais comercial em 2018, desapontou alguns dos 

usuários, que se sentiram abandonados e explorados, sem retorno (no sentido social). Essa 

mudança foi vista, tanto nas entrevistas e nas observações, com o abandono do fórum, poucas 

sessões para discussão, sistema de mensagens privadas, muito antigo, bastante burocrático e a 

falta de atualizações. Outras áreas e serviços foram colocadas em primeiro plano como o 

número de anúncios na página inicial, destaque na página inicial para a sessão do blog oficial 

que faz sorteios eventuais de discos de vinil em campanhas publicitárias, a venda do app e 

criação do plano premium para os usuários. Usuários também questionaram o aumento do 

número de artistas protegidos no site, defendem que tais informações devem ser livres ao 

público. 

Muitos dos sample hunters são defensores do livre compartilhamento de informações 

e conteúdos na Internet, fãs que vivem na era do remix (NAVAS, 2012) e da convergência 

(JENKINS, 2009). Acostumados com a troca e a distribuição de produtos culturais 

livremente, tanto para o acúmulo de informações como para processamento e criação de 

novas obras.  

O Sample Spotters é um exemplo mais próximo da economia de dádiva 

(RHEINGOLD, 2000) de uma comunidade de prática voltada para a música sampleada. A 

comunidade virtual criada por Omar Lopez no Facebook não tem a eficiência da catalogação 

de informações sobre samples do WhoSampled, nem a capacidade de gerar tanta renda com 

anúncios e outras formas de monetização. Por outro lado, as etapas de processamento e 

transmissão são mais fortes no grupo, formando um núcleo menor, mas mais ativo, de sample 

hunters com maior sentimento de pertencimento e recompensa que no site de Nadav Poraz. 

O Sample Spotters oferece um espaço com mais possibilidades de discussão, interação 

e comunicação entre os sample hunters, ajuda os curiosos por samples específicos, brinca 

sobre a própria fixação dos membros por samples com postagens de memes e o 

compartilhamento de músicas encontradas para download ou stream em canais do YouTube e 

serviços semelhantes. 

Além disso, as competições de produção de beats ocorrem com uma frequência muito 

maior do que no WhoSampled. Releva um fã prosumer, que é ao mesmo tempo consumidor e 
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produtor, característica facilitada pela convergência dos novos meios (JENKINS, 2009) e 

pelos softwares (MANOVICH, 2002). Também apresenta um modo de consumir 

característico da cultura do remix (NAVAS, 2012), entende produtos culturais consumidos 

não como objetos finalizados, mas matérias primas para novas produções. 

Apesar das diferenças entre a estrutura do WhoSampled e do Sample Spotters, foi 

também possível traçar características comuns da subcultura digital dos sample hunters. O 

primeiro ponto é a prática residual (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). São escavadores 

(diggers), interessados em encontrar discos fora do radar, joias esquecidas em porões de lojas 

que serão preservados por esses fãs após compartilharem os achados na Internet, além de os 

ressignificarem com novos remixes (NAVAS, 2012). 

Grande parte dos membros consome formatos físicos, principalmente o vinil, 

valorizando a experiência analógica. Já no consumo da música digital, preferem usar serviços 

de streaming gratuitos como o YouTube e o SoundCloud, raramente compram músicas em 

MP3, recorrendo a serviços piratas como o Soulseek e torrents para os downloads. 

A grande maioria dos sample hunters tem uma grande curiosidade por vários gêneros 

e músicas de vários lugares do mundo, entretanto o hip-hop apareceu como o favorito nas 

comunidades. Também preferem os artistas underground aos mainstream, acreditam que os 

da primeira categoria põem mais trabalho e atenção a suas obras e fazem suas músicas não 

por dinheiro, mas por amor ao gênero, enquanto veem os artistas da segunda categoria como 

muito comerciais e genéricos. O underground, incluindo sua circulação restrita, suas 

condições de produção e reconhecimento diferente do estilo das grandes indústrias 

(TROTTA, 2013), possui elementos utilizados pelos sample hunters, para comunicar a ideia 

de autenticidade, e apesar de participarem de comunidade virtuais no ciberespaço, desafiam a 

ideia de circulação restrita e o próprio sentido do underground das cenas musicais e das 

subculturas (AMARAL, 2013), o termo ainda é muito utilizado pelos sample hunters em seus 

discursos para criar a sensação de pertencimento e comunicar as preferências de consumo 

musical aos outros membros.  

Além de consumirem tais músicas, também arriscam na parte de produção, tanto como 

amadores ou profissionais da área, criando seus próprios remixes. Graças aos softwares de 

edição de áudio (por exemplo, Fruit Loops e Ableton) e a popularização dos computadores, a 

criação a partir da seletividade e da apropriação se torna a norma e a música sampleada é um 

reflexo desse fenômeno cultural contemporâneo (MANOVICHI, 2002; NAVAS, 2012; 

LESSIG, 2008).  
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A constante busca por raridades e músicas underground, aliada às práticas 

participativas dos fãs com seus próprios remixes, permite um modo de escuta diferenciada, 

gerada através de uma escuta cognitiva (SÁ, 2006) própria entre os sample hunters, que 

alegam escutar a música de diversas maneiras e em camadas diferentes. A primeira é a escuta 

casual, prática comum; a segunda é a “escuta de produtor”, em que analisam a faixa para 

aprender técnicas de produção; e a terceira é o sample hunting, uma espécie de jogo de 

adivinhação, uma caça aos easter eggs nas músicas, em que fãs atentos e dedicados 

descobrem a origem dos samples e são recompensados com uma camada extra de 

entretenimento, além da simples escuta, semelhante a prática dos fãs das narrativas complexas 

e de produtos culturais televisivos (JENKINS, 2015; JOHNSON, 2005; MITTELL, 2015). 

A prática da criação do remix dos sample hunters é acompanhada pela ideia de que 

toda música é feita de apropriações. Ela não é fruto de uma mente genial, mas uma criação 

coletiva feita a partir de várias referências experenciadas pelo artista. O hip-hop apenas torna 

a prática mais literal. A visão de autoria e copyright assemelha-se a de Flusser (2014), que diz 

que a criatividade é o processamento de informações armazenadas ao longo da vida, uma 

crítica ao gênio romântico, contra argumentado também por Barthes (2004) que também fala 

que o autor é reflexo de suas influências. 

Muitos acreditam que os artistas sampleados devem ser creditados ou referenciados de 

alguma forma, para homenagear artistas desconhecidos e subestimados. Por outro lado, não 

concordam com as leis de direitos autorais atuais, defendem os produtores, principalmente os 

iniciantes, que não “limpam” seus samples em lançamentos comerciais. 

Entre os sample hunters também há o debate entre o sampleamento tradicional, com 

loops, com caráter alegórico (NAVAS. 2012) e o transformador, que propositalmente busca 

remover a referência dos sons, como a criação da era do remix e do software de Manovich 

(2002). Nessa discussão, há a relação entre a apropriação criativa e a servil de Burke (2003). 

Wagner (2017) diz que a comunicação é contexto, portanto, só é entendida 

completamente dentro de determinados núcleos e certo espaço-tempo. A linguagem é 

ferramenta para representar os que pertencem a determinados grupos e os que estão de fora, 

devido a alternância de sentidos de certas palavras e exclusividades de sentido. Nas 

comunidades estudadas, notou-se várias gírias usadas, como crate digging, sampling, 

chopping, loop, beat, sample snitching, flip, entre outros. Tais expressões são heranças do 

hip-hop e da cultura do DJ. O compartilhamento dessas palavras pelos usuários do grupo são 

elementos que criam a sensação de pertencimento entre eles. 
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Observa-se que a grande maioria dos sample hunters são do gênero masculino, de 18 a 

35 anos, e que, apesar de grande número de americanos e ingleses, países onde as 

comunidades surgiram, são grupos bastante globais e diversificados geograficamente, com 

pessoas de países como São Vicente & Granadinas, Brasil, Chile, Argentina, Polônia, Rússia, 

entre outros.  

 

Quadro 13 - Característica em comum entre os sample hunters nas comunidades 

Interessados na escavação (crate digging) de discos obscuros, preservados por eles na 

Internet e ressignificados através de novos remixes. 

Consumo musical através de formatos físicos, principalmente discos de vinil. 

Consumo musical digital de preferência em sites de streaming gratuitos e downloads 

piratas. 

Preferência pelo hip-hop, porém bastante conhecedores de diversos outros gêneros. 

Preferência pelo underground ao mainstream e por discos raros e obscuros ao invés de 

discos famosos.  

Prosumers: além de consumidores, muitos produzem seus próprios remixes. 

Veem o sample hunting como um modo de escuta diferenciado, um jogo de descoberta, 

como uma caça a easter eggs. 

Entendem a criatividade e a autoria como algo coletivo e não extraído da noção romântica 

do gênio isolado. 

Contra as leis de direitos autorais e defensores do livre compartilhamento de informações e 

produtos na Internet. 

Debatem a preferência entre o sampleamento alegórico e o transformador. 

Possuem expressões e gírias próprias para criarem um contexto comunicacional particular, 

gerando sensação de pertencimento. 

Grande maioria são do gênero masculino, entre 18 e 35 anos. 

Fenômeno global, com membros ao redor do mundo.  

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

Como Jenkins (1997) observou nos seus trabalhos de media fandom, nas comunidades 

dos sample hunters percebe-se a conexão social e o senso de comunidade formado a partir das 

“redes intertextuais” feitas a partir das músicas consumidas, principalmente o hip-hop, 

seguido de gêneros comumente usados por produtores para samplear como o library, jazz, 
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soul, funk, MPB, entre outros, a coleção e consumo de discos de vinil de artistas obscuros e 

underground.  

Percebe-se também as cinco características do media fandom de Jenkins (2015), 

citadas no capítulo sobre subcultura: 1) maneira de consumo particular, com mais atenção; 

constroem novas obras a partir das lacunas (no caso da música, através do remix em softwares 

de áudio e samplers analógicos); 2) Têm um modo de leitura e crítica único. É baseada nos 

detalhes da produção músical e na técnica usada nos samples 3) ativismo em relação ao 

sampleamento e leis autorais; 4) expõe o lado criativo com novas apropriações das obras 

consumidas (cultura participativa; cultura do remix); 5) Criam um comunidade social 

alternativa sem interesse comercial, em que os processos comunicacionais giram em torno das 

práticas de consumo em comum, compartilhando produtos livremente entre seus membros 

através de streams e serviços de download (economia de dádiva, comunidade de prática). 

Segue abaixo os processos comunicacionais mais relevantes observados no 

WhoSampled e no Sample Spotters, dividindos em armazenamento, processamento e 

transmissão (FLUSSER, 2014): 

 

Quadro 14 – Processos comunicacionais em WhoSampled e Sample Spotters 

                                                    (continua) 

Processos 

Comunicacionais 

WhoSampled Sample Spotters 

Armazenamento - Criação do maior banco de 

dados sobre música sampleada da 

Internet. Cérebro Coletivo 

(FLUSSER, 2014), Inteligência 

Coletiva (LÉVY, 2010). 

- Ajuda na formação do banco de 

dados do WhoSampled como 

também tem também um banco de 

dados próprio através de suas 

postagens no grupo do Facebook, 

porém mais ineficiente e 

específico. 
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                                                                     (conclusão) 

Processamento - Remix: estimulado em práticas 

ocasionais como o Samplethon.  

 

- Sample Hunting: estimulado 

pelo ranqueamento das listas do 

site pelo número de cred.  

 

- Consumo de discos raros e 

artistas underground. 

 

- Remix: beat contests. desafios e 

compartilhamento de recursos 

para produção. 

 

- Sample Hunting: Estimulado 

pelos pedidos constantes de ajuda 

e selos do Facebook. 

 

- Trabalho colaborativo 

 

- Consumo de discos raros e 

artistas underground. 

Transmissão. - Compartilhamento dos achados 

(crate digging) em canais pessoais 

do YouTube, anexados nas 

informações dos perfis pessoais. 

Preservação da música 

“esquecida”.  

 

- Linguagem: expressões 

compartilhadas (exemplo: chop, 

loop, sampling) observadas em 

comentários do site que revelam 

as práticas e gostos do grupo 

particulares.  

- Compartilhamento dos achados 

(crate digging) em canais 

pessoais do YouTube, 

compartilhados no grupo. 

Preservação da música 

“esquecida”; Produção de mixes 

livres, disponíveis para download 

e stream.  

 

- Linguagem: expressões 

compartilhadas (exemplo: chop, 

loop, sampling) observadas em 

discussões do grupo e no 

compartilhamento de memes na 

comunidade 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

As práticas e o consumo são alguns dos fenômenos observados na comunicação dos 

sample hunters nas comunidades virtuais. Entretanto, além dessas características, entende-se o 

próprio remix como um processo comunicacional (FLUSSER, 2014), porque se utiliza 

informações adquiridas (armazenadas em mídias como vinil e serviços de upload na Internet), 
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processa essa informação com ajuda também da mídia (computador, softwares e samplers), 

cria um conteúdo que é transmitido e compartilhado na Internet em redes sociais, como o 

SoundCloud e YouTube e comunidades virtuais de nicho, como o WhoSampled e Sampled 

Spotters.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Umas das preocupações do pesquisador foi evitar com que a música crescesse demais 

no trabalho, retirando a centralidade da comunicação, tornando-se eventualmente algo mais 

próximo da musicologia, do que uma pesquisa netnográfica de um programa de comunicação, 

mídia e cultura.  A escolha de estudar as interações mediadas pelos fãs da música sampleada 

nas comunidades virtuais resolve esse problema, principalmente quando se adota o conceito 

de comunicação de Flusser (2014), que dialoga bastante com as transformações da cultura do 

remix, e facilitou a identificação dos processos comunicacionais através de suas três etapas: 

armazenamento, processamento e transmissão.  

Nas análises no WhoSampled e do Sample Spotters percebe-se processos 

comunicacionais particulares entre fãs, enxergados sob o ponto de vista do remix. 

Primeiramente, há a forma com que armazenam informações adquiridas em bancos de dados 

no ciberespaço, tais como o grande catálogo do WhoSampled, as listas e postagens no Sample 

Spotters, os discos antigos encontrados e pacotes de samples piratas compartilhados pelos 

usuários através de serviços de hospedagem e em redes sociais como YouTube, SoundCloud e 

Discogs.  

Em segundo lugar, processam essas informações na forma de remixes, incentivados 

pelas comunidades, principalmente o Sample Spotters e seus frequentes beat contests. A 

criação de mixes e playlists também entram nessa categoria, juntamente com a descoberta de 

novas informações, a partir da escuta focada no sample hunting, pois todas criam novos 

conteúdos.  

Para isso consomem formatos físicos, tais como discos de vinil e fitas cassete, atrás de 

raridades para produzirem novas músicas, descobrirem os samples utilizados por seus 

produtores favoritos ou apenas encontrarem novos artistas. Essas práticas desenvolvem a 

capacidade de identificar samples do fã, amplia sua memória e seu conhecimento musical, 

cria um modo de escuta diferente e torna o ato de escutar um jogo de adivinhação. Tal jogo 

acaba tornando esse fã em um indivíduo especializado, conhecedor de diversos gêneros e de 

diferentes décadas, apesar da presença majoritária do hip-hop como estilo preferido. 

Tais práticas residuais resgatam e salvam artistas esquecidos, revive formatos 

analógicos, como o vinil, e equipamentos de hardware, como os sampleadores utilizados nas 

primeiras fases do hip-hop, o E-mu SP-1200 de 1987, por exemplo. Os sample hunters 

trabalham ao mesmo tempo com equipamentos retrô e softwares modernos, como o Ableton, 
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ao contrário das ideias deterministas tecnológicas que enxergam a evolução das ferramentas 

como um processo linear.   

 Por último há a transmissão das novas informações produzidas nas comunidades 

virtuais, como os remixes de fãs, produzidos com samples recém-descobertos. Acrescenta 

ainda que na cultura do remix, novas informações não viram produtos acabados, mas estão 

sujeitas a infinitas apropriações posteriores. 

Além disso os sample hunters, para transmitirem seus gostos, modos de consumos e 

estilos de vida, se utilizam de expressões e gírias específicas das comunidades advindas do 

hip-hop, como sample snitching, chopping, crate-digging e underground, com intuito de criar 

uma comunicação entendida através de um contexto específico, inventado (WAGNER, 2017) 

com fim de criar uma sensação de pertencimento e separar aqueles que estão “dentro” 

daqueles que estão “fora” na subcultura digital.  

Observa-se como os sample hunters são exemplos claros das mudanças da era do 

remix, revelando uma subcultura digital, reflexo de seu tempo, antenada com as questões de 

apropriação e autoria pós-Internet, compartilhamento livre, socializações mediadas e a 

potencialização do consumidor como criador de conteúdo e emissor de informação. Para 

entender a fundo os sample hunters, foi usada a netnografia e sua observação participante, que 

acabou revelando vários desafios na pesquisa. Um dos desafios, apresentar-se como 

pesquisador no campo, para em seguida interagir, e não parecer um invasor que está ali 

apenas por interesse próprio, não se importando para a comunidade. Levando isso em conta, 

houve a tentativa de acrescentar algo às comunidades, seja ao ajudar pedidos de fãs, 

compartilhar notícias sobre o assunto ou identificar samples. 

O sample hunting revelou-se ser algo extremamente complicado que exige um 

conhecimento e memória musical vastos, construído ao longo de vários anos. Por esse motivo 

grande parte das músicas escutadas com o intuito de identificar samples não gerou grandes 

descobertas, apenas samples óbvios, tais como as que tinham loops de voz, dicas nos 

comentários ou faixas muito populares. Todavia, houve a tentativa ampliar o conhecimento 

musical, ao escutar mixes e playlists das comunidades para conhecer os trabalhos mais 

famosos e os samples mais utilizados. 

Apesar de ter como objetivo atingir 500 de cred, finalizou o ano de 2019 no 

WhoSampled foi finalizado com 42 submissões aprovadas (379 de cred), com a maioria de 

artistas nacionais, e a presença na lista de maiores colaboradores do mês de junho.  
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Ser hábil para identificar samples de hip-hop foi bastante difícil. Em entrevista com o 

pesquisador, Omar Lopez deu dicas por onde uma pessoa deve começar se quiser aprender a 

identificar os samples, demonstrando a quantidade de dedicação e conhecimento necessário:  

 

Eu acho que os álbuns absolutamente essenciais para checar são da série do Ultimate 

Breaks and Beats, caso você queira aprender o básico para identificar quais os tipos 

de breaks que as pessoas têm usado. A série UBB são provavelmente os álbuns mais 

sampleados e essenciais já feitos. Incontáveis álbuns e singles dependeram da série 

para breaks clássicos. Quando você mergulhar no UBB, notará que pode expandir 

rumo aos artistas que estão nele. Ele incluía tantas coisas como samples clássicos do 

rap como Funky Drummer, Amen Brother, Funkadelic, You’ll like it Too, etc 

(LOPEZ, 2018, entrevista online, tradução nossa, grifo nosso)218. 

 

O UBB, ou Ultimate Breaks and Beats, Segundo Schloss (2014) foi lançado em 

meados da década de 1980 por Lenny Robert. Eram discos de vinil com compilações de 

músicas (na maior parte sem licença dos artistas envolvidos) principalmente de jazz, funk e 

soul, que facilitavam o trabalho de produtores e DJs à procura de breaks. Todavia, naquela 

época já havia várias outras compilações importantes lançadas. Omar Lopez dá o exemplo do 

Super Disco Brakes lançado em 1979 por Paul Winley.  

Em campo, é possível entender a transformação do etnógrafo (ou netnógrafo) que 

acontece na tentativa de diálogo entre sua própria cultura com a observada, criando uma 

cultura inventada partir dessa relação, como diz Wagner (2017). 

 

Ao experienciar uma nova cultura, o pesquisador identifica novas potencialidades e 

possibilidades de se viver a vida, e pode efetivamente passar ele próprio por uma 

mudança de personalidade. A cultura estudada se torna ‘visível’ e subsequentemente 

‘plausível’ para ele; de início ele a apreende como uma entidade distinta, uma 

maneira de fazer as coisas, e depois como uma maneira segundo a qual ele poderia 

fazer as coisas (WAGNER, 2017, p. 28-29).  

 

A busca musical, citada acima, é um exemplo de mudança. Permitiu conhecer vários 

artistas interessantes como também entender parte do fascínio de fãs pelo sample hunting, 

uma possibilidade de se descobrir artistas de uma maneira completamente diferente das 

indicações de amigos ou do sistema de recomendações automatizados de serviços de 

streaming. O pesquisador inclusive iniciou uma pequena coleção de discos de vinil em 2018 

(17 no total), influenciado pelos hábitos dos sample hunters, com os quais conversou ao longo 

                                                           
218 No original: “I think that the absolute most essential albums to check out are the ultimate breaks and beats 

series if you want a real back to the basics beginning spot for what kind of breaks people have been using. UBB 

series was probably the most essential and sampleable series of albums ever made. Countless number of albums 

and singles relied on the UBB series for classic breaks. When you get into the UBB series, you can notice that 

you can branch out to other artists from there. It included so many things like rap sample staple classics like 

funky drummer, amen brother, funkadelic, you'll like it too, etc.”.  
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da netnografia, experimentando também samplear alguns dos discos comprados em sebos de 

Goiânia, no computador conectado a um toca-discos.  

 A parte da produção musical, como a criação do pesquisador de um beat para o álbum 

coletivo “Miniatures: a sequence of twenty tiny masterpieces” do grupo Sample Spotters, se 

revela bastante complicada. Apesar de certa familiaridade do pesquisador com a composição 

musical, tocar instrumentos como contrabaixo de forma amadora, aprender a criar músicas a 

partir de samples no computador, com softwares, como Ableton, demanda paciência e 

dedicação para dominar práticas básicas da ferramenta. Cortar os samples, equalizar os clipes 

e instrumentos, criar sequencias rítmicas, compor melodias através de sintetizadores digitais, 

mixar e masterizar as faixas, não são tarefas fáceis.  

 Também foi possível observar como diferentes tipos de comunidades estimulam 

processos comunicacionais e práticas culturais e sociais distintas. O WhoSampled, ao se 

transformar em um site voltado para a economia comercial (LESSIG, 2008), com ênfase nos 

anúncios, venda do aplicativo oficial, dados das gravadoras, entre outros exemplos, e deixar 

de lado práticas da economia de dádiva (RHEINGOLD, 2000), observado principalmente no 

esquecimento do fórum. Fez usuários antes ativos, deixarem de debater nesses espaços, para 

se concentrarem apenas na catalogação do site. 

Por outro lado, o Sample Spotters, ao valorizar a economia de dádiva (RHEINGOLD, 

2000) no lugar do lucro (apesar de vender produtos, como camisetas e capas de celular, 

utilizam o lucro para comprar mais discos e compartilhá-los para toda a comunidade em redes 

sociais como o YouTube), permite o nascimento de uma comunidade mais ativa, com maior 

grau de discussão e socialização ao redor do sample hunting e outras atividades, como as 

competições de beats, pedidos de ajuda e discussões sobre artistas e samples favoritos.  

Esta pesquisa contribuiu para ampliar o conhecimento sobre os estudos de fã, 

principalmente relacionados ao consumo de música, dentro, principalmente, das teorias 

ligadas à cultura do remix. Fica a sugestão para novos estudos, maiores análises em 

comunidades sobre o remix, principalmente, as brasileiras. Apesar de recebidas indicações de 

comunidades brasileiras dedicadas ao sample hunting pelos entrevistados, como Jairinho e 

Nickorb, todas tinham interações mais baixas do que as selecionadas. Todavia, no futuro, é 

possível que haja algumas mais interessantes e consigam gerar dados que enriqueçam a área. 

Além disso, as teorias levantadas do Remix Studies podem ser utilizadas em 

comunidades de fãs que não necessariamente discutem música. O remix, como defendem 

pesquisadores como Navas (2012) e Manovich (2002), atinge todas as práticas cotidianas, e 

pode, portanto, ser utilizado em vários objetos distintos.  
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O trabalho se encerra com um agradecimento. Porém, como uma espécie de remix, 

apropria-se de um agradecimento de um usuário no Sampled Spotters, ressignificando esse 

sentimento, compartilhado pelo pesquisador, para as duas comunidades analisadas.  Ambas as 

comunidades virtuais apresentam aspectos positivos das possibilidades da Internet, 

principalmente o compartilhamento de conhecimento, que devem ser multiplicadas e 

incentivadas, mesmo em um cenário de desconfiança pós Cambridge Analytica com seus 

debates sobre invasão de privacidade e manipulação de dados (principalmente no Facebook e 

redes sociais parceiras).  

 

Figura 74 – Agradecimentos de Victor Ferry ao Sample Spotters219 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/samplespotters/permalink/2067213056926659/. Acesso em: 

08 jan. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
219 “O grupo Sample Spotters é como a livraria pública de minha infância. Eu amo passar o tempo escutando e 

aprendendo coisas, minha única frustação é que, mesmo na minha vida inteira, eu sei que há livros que eu nunca 

poderei ler...Obrigado a todos vocês nesse grupo que ampliaram meu conhecimento” (tradução nossa, grifo 

nosso). 
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GLOSSÁRIO 

 

Beat: batida; sequência ritmica.  

 

Beatmaker: Assemelha-se ao papel do produtor, entretanto, enquanto o produtor geralmente 

coordena todo o projeto e tem um papel mais complexo, um beatmaker (criador de batidas) é 

aquele especializado em fazer a parte instrumental da faixa como as sessões rítmicas e a 

edição dos samples que compõem a base de um projeto.  

 

Chopping: ato de cortar um compasso em pequenos samples (chop, em inglês, significa 

pedaço), alterando a ordem de seus elementos. 

 

Crate Digging: busca por raridades musicais em lojas de sebo, geralmente em discos de vinil, 

para “samplear”.  

 

Cred: sistema de ranqueamento do WhoSampled, que dá pontos a quem contribui, não só na 

forma de submissões, mas também através de outras práticas, como moderar uma submissão 

de outro indivíduo ou editar uma informação sobre uma música.  

 

DAW (Digital audio workstation): tipo de software digital, como Ableton e Fruit Loops, 

especializado na produção de áudio. 

 

Flipping: ato de transformar criativamente um sample.  

 

Looping: ato de utilizar um compasso inteiro como sample, sem grandes modificações ou 

nenhuma.  

 

Mix: Entende-se mix como uma sequência elaborada por um DJ, uma playlist com o objetivo 

de criar um ritmo contínuo entre as músicas escolhidas e uma temática singular entre elas. 

 

Sample: fragmento de um clipe sonoro, um recorte/cópia de um som pré-existente; amostra. 

 

Sample Hunting: Processo inverso do crate digging. Busca dos fãs pela origem dos samples 

utilizados na música sampleada. 
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Sampling: Remete-se a utilização de uma gravação pré-existente em uma nova composição. 

Geralmente possui um caráter de citação. Dependendo da visão do pesquisador, pode-se 

remeter somente ao áudio, a qualquer material pré-existente ou ainda a qualquer forma de 

gravação. 

 

Sampler: O sampler, ou sampleador, é uma ferramenta que utiliza sons pré-existentes para 

imitar outros instrumentos. Pode ser tanto hardware como software. Exemplos: teclados midi, 

softwares e sequenciadores de percussão. 

 

Sample Snitching: Termo pejorativo sobre o compartilhamento dos fãs, tanto pessoalmente 

como em redes sociais, das descobertas após o sample hunting. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA 

USUÁRIOS DO SITE WHOSAMPLED/SEMI-STRUCTURED INTERVIEW SCRIPT 

FOR USERS OF THE WHOSAMPLED WEBSITE 

 

Informações básicas / basic information:  

nome do usuário/nickname; país/country; idade/age; gênero/gender 

 

BANCO DE DADOS 

 

1. Como conheceu a comunidade? / How did you meet the community?  

2. O que te motivou a participar, investigar as origens dos samples e compartilhá-las na 

comunidade? / What did motivate you to participate, investigate the origins of samples 

and share them on the community? 

3. Quais as atividades no grupo que você mais participa (ex: submissão de samples, 

discussões no fórum, notícias, moderador)? / What are the activities on the group that you 

participate the most (e.g. submit samples, forum discussions, news, moderator)? 

4. Como você descreveria suas relações sociais com os membros do grupo (seja 

pessoalmente ou através das redes sociais)? / How would you describe your social 

relationships with other member of the group (either personally or through social media)?  

5. Na sua opinião, quais os aspectos positivos do site WhoSampled? / In your opinion, what 

are the positive aspects of the WhoSampled? 

6. Na sua opinião. quais os aspectos negativos do site WhoSampled? Há algo que você 

mudaria ou sente falta atualmente em comparação com o começo? / In your opinion, what 

are the negative aspects of the WhoSampled? Is there something you would change, or 

feel is lacking these days comparing to beginning? 

 

CONSUMO 

 

1. Quais os gêneros musicais que você mais escuta? / What are the musical genres do 

you listen the most?  

2. Você consome música em formatos físicos? Se sim, quais formatos (ex: vinil, cassete, 

discos)? / Do you consume music through physical formats? If yes, which formats (e.g 

vinyl, cassette, discs). 
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3. Você consome música digital? Se sim, quais serviços (ex: programas de streaming 

como YouTube, Spotify, SoundCloud; compras de álbuns digitais; download piratas em 

sites como Piratebay)? / Do you consume digital music? If yes, which services (e.g. 

streaming services like YouTube, Spotify, Soundcloud; buying digital albums; pirate 

downloads on sites like Piratebay). 

4. Nota-se entre os sample hunters/sample spotters certa preferência por discos raros, 

artistas fora do mainstream. Você também se interessa mais por músicas underground e 

por quê você acha que isso é interesse comum entre essa subcultura de fãs? / It is noticed 

a certain preference for rare albums and artists out of mainstream between sample 

hunters/sample spotters. Are you also more interested in underground songs and why do 

you think it is a common interest between fans of these subculture? 

 

SAMPLE HUNTING 

 

1. Depois que você passou a identificar e investigar os samples das músicas que escuta, 

diria que seu modo de escutar uma canção mudou? / After you start to identify the samples 

on the songs that you listen, would you say that your listening mode changed?  

2. Você tem um método específico de identificação dos samples? / Do you have a 

specific method for finding samples?  

3. Você considera a prática de identificar samples (sample hunting / sample spotting) 

uma atividade que exige um grande esforço e certa habilidade? Dê um exemplo de um 

sample que você encontrou que se orgulha. / Do you consider the practice of discovering 

samples (sample hunting / sample spotting) like an activity that demand a great effort and 

skill? Give me an example of a sample that you found that you are most proud of.  

4. Você considera que o sample hunting / sample spotting possibilitou que conhecesse 

músicas interessantes e gêneros diferentes que possivelmente não descobriria de outra 

maneira? / Do you consider that the sample hunting / sample spotting made possible 

allowed you to know interesting songs and different genres that possibly you wouldn't 

discover otherwise? 

 

CRIATIVIDADE 

 

1. Você tem interesse de trabalhar ou já trabalha no mercado musical? / Do you have 

interest in working, or already work, on the music business?  
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2. Além do sample hunting, você utiliza samples para produções próprias? / Besides 

sample hunting, do you use samples for your own compositions?  

1. Caso sim, você prefere utilizar samples digitais (ex: YouTube) ou de formatos 

físicos (ex: procurando em vinil antigo)? / If yes, do you prefer to use digital 

samples (e.g. from YouTube) or from physical formats (e.g. crate digging old 

vinyl)?  

2. Caso sim, você prefere samples de discos raros ou canções populares de fácil 

reconhecimento? / If yes, do you prefer samples from old albums or from 

popular song of easy recognition?  

3. Caso sim, você já colaborou com alguém na Internet para um beat?  / If yes, 

did you already collaborate with someone on the Internet for a beat? 

 

AUTORIA 

 

1. O sampling nos faz questionar o que é criatividade e o conceito de autoria na música. 

A técnica gerou bastante discussão nas últimas décadas se o sampling é uma arte legítima, 

uma criação coletiva, ou apenas plágio, uma moda sem criatividade dos novos produtores. 

Qual a sua opinião sobre isso? / The sampling makes us question what creativity and the 

concept of authorship in music is. The technique generated a lot of discussion on the last 

decades about if it is a legitimate art, a collective creation, or merely a copy, an 

uncreative trend of new producers. What is your opinion about these?  

2. Qual sua opinião sobre a necessidade de os produtores colocarem os créditos em todos 

os samples utilizados e pagarem direitos autorais? / What is your opinion about the 

necessity from producers to credit all the samples used and pay copyright? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA DO CHRIS 

READ / CHRIS READ’S SEMI-STRUCTURED INTERVIEW SCRIPT 

 

1. Since you are Head of Content of the site and one of the most active members, I thought of 

doing different questions for you than the ones I was doing with other members. First tell 

me a little about you discovering the universe of sampling music. What motivated you to 

search for samples, create your own songs and participate on the WhoSampled 

community? 

1. What kind of activities do you do for the WhoSampled community as a Head of 

Content? 

2. Could you tell me a little about the history of the WhoSampled? (like for instance who 

founded, its main goals etc.)  

1. How does the site operate? (is there a small team, most important sections on the 

site, how does the site profit etc.) 

3. WhoSampled (if I am right) will make 10 years in 2018. Do you think the community are 

more active now that on the beginning (like submitting samples, discussing on the forum 

etc.)? What changed since them?  

1. Recently the site implemented the cred system. Do you think these will stimulate 

people to participate more on the community?  

2. About the forum, do the WhoSampled staff have plans for change the interface in 

the future? Are the staff satisfied with the amount of participation and 

socialization there or is something that needs to improve?  

4. On your profile says that you are a music collector of Hip Hop, Funk, Soul, Boogie, 

Disco, Jazz and more. Talking to other users I also notice how most of them like to collect 

old discs, obscure records and rare finds.  Why do you think the collection of analog 

media is something that still attracts fans of sampling music in the digital age? Could be 

that the process of crate digging on the internet doesn’t feel like the same as searching to 

old record stores boxes?  

1. How do you consume music? Do you most consume analog media like vinyl, tape 

or digital like Spotify, mp3, YouTube etc. 

5. After you started practicing "sample hunting", when you listen to a song, do you always 

listen carefully to decipher the origins of the samples or it became a natural practice to 

defragment the music parts on your mind?  
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1. Do you have a specific method to identify the various samples you have already 

submitted? 

2. Do you think that being able to identify samples is something that requires a lot of 

musical knowledge and demands a lot of work? 

3. Do you also think that the process of sample hunting allowed you discover 

interesting songs that possibly you would not find otherwise? 

6. In addition to a sampling music fan you are also a respectable and talented musician, 

producer and a DJ. Do you get a sense that a lot of the users of the community are also 

interested in creating their own songs besides searching for other’s samples?  

7. Yes, people regularly send us recreations of samples they like to prove / show how they 

were used and talk about their productions on the forum etc. We also have a lot of contact 

with artists who use the site. 

1. Was Sampleton an attempt to stimulate the creativity of the community? 

2. When producing your own songs how is your crate digging process (e.g. manual 

on record stores or digital, on sites like YouTube)? 

3. Do you prefer to be sampling obscure songs, rarities, or songs that are more 

popular? 

8. In your opinion what makes a good and creative use of sample in a song by a producer?  

1. What is your opinion about critics who argue that sampled music is not art, but 

rather an appropriation of creative and original artists? 

2. What is your opinion about the need for artists to pay copyright for the samples 

used in their music? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA 

USUÁRIOS DO SITE WHOSAMPLED/SEMI-STRUCTURED INTERVIEW SCRIPT 

FOR USERS OF THE WHOSAMPLED WEBSITE 

 

Informações básicas / basic information:  

nome/name; país/country; idade/age; gênero/gender 

 

BANCO DE DADOS 

 

1. Como conheceu a comunidade? / How did you meet the community?  

2. O que te motivou a ser um “sample spotter”, investigar as origens dos samples e 

compartilhá-las na comunidade? / What did motivate you to be a “sample spotter”, 

investigate the origins of samples and share them on the community? 

3. Quais as atividades no grupo que você mais participa (ex: ajudando outros usuários a 

encontrar samples, competição de beats, discussões sobre álbuns, moderador, etc.)? / 

What are the activities on the group that you participate the most (e.g. helping other 

users find samples, beats competition, discussions about albums, moderator etc.)? 

4. Como você descreveria suas relações sociais com os membros do grupo (seja 

pessoalmente ou através das redes sociais)? / How would you describe your social 

relationships with others member of the group (either personally or through social 

media)?  

5. Você também utiliza o site WhoSampled? Quais suas principais atividades na 

plataforma (ex: submeter os samples, discussões no fórum)? / Do you also use 

WhoSampled? What are the main activities on that platform (e.g. submit samples, 

forum discussions)?  

 

CONSUMO 

 

1. Quais os gêneros musicais que você mais escuta? / What are the musical genres do you 

listen the most?  

2. Você consome música em formatos físicos? Se sim, quais formatos (ex: vinil, cassete, 

discos)? / Do you consume music through physical formats? If yes, which formats (e.g 

vinyl, cassette, discs). 



254 

 

3. Você consome música digital? Se sim, quais serviços (ex: programas de streaming como 

YouTube, Spotify, SoundCloud; compras de álbuns digitais; download piratas em sites 

como Piratebay)? / Do you consume digital music? If yes, which services (e.g. streaming 

services like YouTube, Spotify, Soundcloud; buying digital albums; pirate downloads on 

sites like Piratebay). 

4. Nota-se entre os sample hunters/sample spotters certa preferência por discos raros, artistas 

fora do mainstream. Você também se interessa mais por músicas underground e por quê 

você acha que isso é interesse comum entre essa subcultura de fãs? / It is noticed a certain 

preference for rare albums and artists out of mainstream between sample hunters/sample 

spotters. Are you also more interested in underground songs and why do you think it is a 

common interest between fans of these subculture? 

 

SAMPLE HUNTING 

 

1. Depois que você passou a identificar e investigar os samples das músicas que escuta, diria 

que seu modo de escutar uma canção mudou? / After you started to identify the samples on 

the songs that you listen, would you say that your way of listening to a song changed? 

2. Você tem um método específico de identificação dos samples? / Do you have a specific 

method for finding samples?  

3. Você considera a prática de identificar samples (sample hunting / sample spotting) uma 

atividade que exige um grande esforço e certa habilidade? Dê um exemplo de um sample 

que você encontrou que se orgulha. / Do you consider the practice of discovering samples 

(sample hunting / sample spotting) like an activity that demand a great effort and skill? 

Give me an example of a sample that you found that you are most proud of.  

4. Você considera que o sample hunting / sample spotting possibilitou que conhecesse 

músicas interessantes e gêneros diferentes que possivelmente não descobriria de outra 

maneira? / Do you consider that the sample hunting / sample spotting made possible 

allowed you to know interesting songs and different genres that possibly you wouldn't 

discover otherwise? 

 

CRIATIVIDADE 

 

1. Você tem interesse de trabalhar ou já trabalha no mercado musical? / Do you have 

interest in working, or already work, on the music business?  
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2. Além do sample hunting, você utiliza samples para produções próprias? / Besides 

sample hunting, do you use samples for your own compositions?  

1. Caso sim, você prefere utilizar samples digitais (ex: YouTube) ou de formatos 

físicos (ex: procurando em vinil antigo)? / If yes, do you prefer to use digital 

samples (e.g. from YouTube) or from physical formats (e.g. crate digging old 

vinyl)?  

2. Caso sim, você prefere samples de discos raros ou canções populares de fácil 

reconhecimento? / If yes, do you prefer samples from old albums or from 

popular song of easy recognition?  

3. Caso sim, você já colaborou com alguém na Internet para um beat?  / If yes, 

did you already collaborate with someone on the Internet for a beat? 

 

AUTORIA 

 

1. O sampling nos faz questionar o que é criatividade e o conceito de autoria na música. A 

técnica gerou bastante discussão nas últimas décadas se o sampling é uma arte legítima, 

uma criação coletiva, ou apenas plágio, uma moda sem criatividade dos novos produtores. 

Qual a sua opinião sobre isso? / The sampling makes us question what creativity and the 

concept of authorship in music is. The technique generated a lot of discussion on the last 

decades about if it is a legitimate art, a collective creation, or merely a copy, an 

uncreative trend of new producers. What is your opinion about these?  

2. Qual sua opinião sobre a necessidade de os produtores colocarem os créditos em todos os 

samples utilizados e pagarem direitos autorais? / What is your opinion about the necessity 

from producers to credit all the samples used and pay copyright? 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

 


