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As construções das identidades étnicas representam 
maneiras encontradas pelos grupos dominados de 
manipularem as representações de si, que são reproduzidas 
pelos discursos dominantes no interior da sociedade em 
que vivem, seja para desafiarem e inverterem seus 
significados ou mesmo para legitimar o que já vem sendo 
reproduzido. Nesse sentido, as identidades étnicas negras 
devem ser entendidas em sua conexão com os processos 
políticos, econômicos, e sociais com os quais convivem e 
aos contextos de lugar, espaço e tempo em que se 
desenvolvem. 
                  (Rahier) 

 

A Voz do Morro  
 
Eu sou o samba 
A voz do morro sou eu mesmo sim senhor 
Quero mostrar ao mundo que tenho valor 
Eu sou o rei dos terreiros 
Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro 
Sou eu quem leva a alegria para milhões 
De corações Brasileiros 
Mais um samba, queremos samba 
Quem está pedindo é a voz do povo do país 
Viva o samba, vamos cantando esta melodia 
Pro Brasil feliz. 

                                                                                              (Zé Kéti) 

 



 

 
 
 

RESUMO  
 
 

O objeto de estudo desta tese é o processo de afirmação, (re) construção e (re/s/) 
significação de identidades negras nos discursos que atravessam os sambas de 
enredo de temática africana das escolas de samba do grupo de elite do carnaval 
carioca no período compreendido entre 1960 e 2007. A questão central que a orienta 
é a seguinte: Como se dá esse processo discursivo e quais são os possíveis efeitos 
decorrentes dele? Tem como objetivo compreender, através de gestos de 
interpretação de tais discursos e dos que atravessam enunciados de entrevistas e de 
respostas oferecidas a questionários aplicados a espectadores e desfilantes dessas 
escolas de samba, de que forma a concepção de negritude e a prática do exercício de 
cidadania dos negros brasileiros, especialmente os do Rio de Janeiro, podem ser 
afetadas pela produção de sentidos circulante nas práticas discursivas desses 
sambas. Inscrita teoricamente na área da Linguística Aplicada, a pesquisa articula 
teorizações advindas dos Estudos Culturais e dos Estudos Étnico-raciais, como 
também lança mão de alguns pressupostos teórico-metodológicos da Análise de 
Discurso de orientação francesa. A metodologia é de base qualitativa 
interpretativista com procedimentos de caráter discursivo.  A análise das entrevistas 
não revelou, como consequência dos discursos circulantes nos sambas, uma atuação 
direta dos entrevistados negros na luta pelo exercício de sua cidadania, mas 
evidenciou movências de sentido no que diz respeito à assunção da negritude. 
 
 
 
Palavras-chave: Negro.  Identidades negras.  Sambas de enredo de temática africana. 
Escolas de samba.  Práticas discursivas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The study object of this thesis is the process of affirmation, (re)construction and 
(re)signification of the black identities in the discourses which cross the samba-enredo 
of African theme of the samba schools belonging to the elite group from the carioca 
carnival, in the period from 1960 and 2007. The main question which guides this 
research is the following: How does this discursive process occur and which are the 
possible effects resulting from it? This research aims to understand, through 
interpretation gestures of such discourses and from those which undergo the interview 
statements and the answers given to the questionnaires applied to spectators and parade 
exhibiters of these samba schools, in what way the negritude conception and the 
citizenship practice of the black Brazilian people, especially those from Rio de Janeiro, 
can be affected by the meaning production circulating in the discursive practices of 
these sambas. The research was theoretically related to the Applied Linguistics, 
however it articulates theories originated from Cultural Studies and Ethnic-racial 
Studies as well as it presents some theoretical and methodological fundamentals from 
the Discourse Analysis of French line. As concerns the methodology, it is of 
interpretative, qualitative basis with procedures of discursive character. The interview 
analysis did not reveal, as consequence of the discourses circulating in the sambas, a 
direct involvement of the black people who were interviewed in struggle for their 
citizenship practice, but it pointed out sliding of meaning in regard to the negritude 
emergence. 
 
 
 
Keywords: Black. Black identities. Samba-enredo of African theme. Samba schools. 
Discursive practices.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El objeto de estudio de esta tesis es el proceso de afirmación, (re) construcción y (re/s) 
significación de identidades negras en los discursos presentados en zambas de “enredo” 
de temática africana de las escuelas de zamba del grupo de élite del carnaval carioca en 
el periodo comprendido entre 1960 y 2007. La cuestión central de esta investigación es 
la siguiente: ¿Cómo se realiza ese proceso discursivo y cuáles son los posibles efectos 
que surgen de él? Tiene como objetivo comprender, a través de los gestos de 
interpretación de tales discursos y de los que son presentados en los enunciados de 
entrevistas y de respuestas ofrecidas a cuestionarios aplicados a espectadores y los que 
desfilan en esas escuelas de zamba, de qué manera la concepción de negritud y la 
práctica del ejercicio de ciudadanía de los negros brasileños, especialmente los de Rio 
de Janeiro, pueden ser afectadas por la producción de sentido que circula en las 
prácticas discursivas de esos zambas. Desarrollada teóricamente en el área de la 
Lingüística Aplicada, la investigación envuelve teorizaciones originarias de los Estudios 
Culturales y de los Estudios Étnico-raciales, como también enseña los aportes teórico-
metodológicos del Análisis de Discurso de orientación francesa. La metodología se basa 
en el método cualitativo interpretativo con procedimiento de carácter discursivo. El 
análisis no enseñó, como consecuencia de los discursos circulantes en las zambas, una 
actuación directa de los entrevistados negros en la lucha por el ejercicio de su 
ciudadanía, pero mostró movimientos de sentido en lo que dice respecto al hecho de 
asumir la negritud. 
 
 
 
Palabras-clave: Negro. Identidades negras. Zambas de enredo de temática africana. 
Escuela de zamba. Prácticas discursivas. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O carnaval do Rio de Janeiro de 2007 foi pródigo quanto à produção de enredos em 

torno da temática do negro. África e Brasil, no que diz respeito a seus povos, às relações etno-

raciais entre brancos e negros e às consequências advindas dessa relação, foram o centro de 

onde emanaram os discursos circulantes na produção dos sambas de enredo do ano. Diversas 

escolas de samba do Carnaval Oficial do Rio, tanto as ligadas à Associação das Escolas de 

Samba do Carnaval do Rio de Janeiro – AESCRJ quanto às ligadas à Liga Independente das 

Escolas de Samba do Rio de Janeiro – LIESA, apresentaram enredos africanos. No Grupo de 

Acesso, foram dez escolas; no Grupo Especial, três escolas cantaram a África. 

Essa proliferação de enredos africanos representou um número bastante alto, mais de 

18% do total das 72 escolas de samba que se apresentaram no Carnaval Carioca de 2007. Esse 

número chamou a atenção, sobretudo, pelo fato de 2007 não ser uma data comemorativa para 

a comunidade negra nem local nem internacionalmente. O que poderia, então, ter motivado 

essa notória recorrência aos enredos africanos foi a pergunta inicial que me fiz e me propus 

problematizar, já que pensar apenas em coincidência não responderia adequadamente ao 

questionamento. 

Ao lançar-me à reflexão sobre a questão levantada, foi se delineando ao longo do 

tempo o objeto de pesquisa: construção de identidades negras em práticas discursivas de 

sambas de enredo de temática africana (SEAs). Eleger os sambas de enredo como meu 

universo de pesquisa representou algo importante para mim e para o desenvolvimento dela, 

porque passaria a me debruçar sobre um universo que me parecia prazeroso, o mundo do 

samba de enredo.  

A elaboração da questão central desta pesquisa nasce de um contexto social brasileiro 

em que estão envolvidos temas como a mestiçagem e as representações da cultura negra 

diaspórica. Tais representações significam mais que aspectos culturais, traduzem aspectos 

políticos (PINHO, 2004). Trata-se de uma resistência cultural contra a opressão das 

expressões culturais de matriz branca europeia, tomadas como civilizatórias e símbolos 

distintivos a serem cultivados. As expressões culturais de matrizes africanas, entretanto, não 

só existem como também revelam sua existência, isto é, lutam por sua difusão e para não 

serem exterminadas. Em consequência dessa aparição, trava-se uma perseguição contra elas, 

no sentido de colocá-las à margem, marginalizá-las.  
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Numa sociedade como a brasileira, em que o preconceito racial contra o negro é 

histórico e aniquilador – pois por muito tempo lhe foram negadas oportunidades de 

sobrevivência digna, não o caçando a pauladas (essa prática existiu sob a proteção da Lei no 

período da escravização e ainda existe no país, embora não de forma declarada) ou 

segregando-o como nos EUA, mas operando à surdina e tomando como escudo o mito de uma 

propagada democracia racial – a estratégia de sobrevivência e de manutenção das matrizes 

culturais africanas exigia um processo de negociação. É sob esse caráter político de 

resistência e negociação que pode ser entendida a produção cultural negra diaspórica no 

Brasil. A cultura negra, portanto, nessa nova configuração passa a ser híbrida, de forma que 

não se pode falar em pureza cultural africana.  

A base dessa produção cultural é dada pela busca das origens, pela preservação das 

raízes, mesmo que seja a partir de impressões e intuições. O intercâmbio real entre os negros 

que viviam no Brasil e os que viviam na África era muito escasso. Longe da terra-mãe, há 

muito tempo, as reminiscências perduram e se transmitem de geração a geração, mas também 

se apagam, perdem-se no emaranhado confuso da memória. Resulta daí, então, uma África 

mítica, sobretudo pelo sentido de homogeneidade com que se fala dela, quando se sabe que os 

diferentes povos desse continente não representavam nem uma unidade geográfica nem 

cultural (PINHO, 2004).  

Acresça-se a esse contexto, a argumentação de Pinho (2004), para quem, no final do 

século XX, houve a constatação de uma ideia da cultura como um artefato que os indivíduos e 

os movimentos sociais podiam possuir e manipular. Ainda para essa autora: “O jogo das 

identidades tem contribuído para permitir que os grupos étnicos, ou etnicamente definidos, 

manipulem, transformem e inventem os elementos formadores de sua cultura da forma que 

melhor lhes convém” (PINHO, 2004, p.96). 
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2 CONSTRUÇÃO DA PESQUISA  
 
 
2.1 OS NÓS DA PESQUISA 

Refletindo acerca das reinvenções da África a que me referi acima, estruturadas a 

partir de projetos políticos, defendo a seguinte tese: o samba de enredo de temática africana 

desempenha um papel significativo na vida do negro brasileiro, especialmente o do Rio de 

Janeiro, no que diz respeito à construção de sua identidade étnica e ao desenvolvimento de 

sua autoestima.  

Para compreender melhor essa proposição, elaboro  como  questão central  a seguinte: 

Como as identidades negras têm sido afirmadas, re-construídas e re-significadas 

discursivamente nos SEAs e quais os possíveis efeitos decorrentes dessa construção? Dessa 

questão central, a partir de gestos de leitura acerca de efeitos de sentido circulantes nos 

discursos que atravessam os SEAs, decorrem as seguintes: 

 De acordo com os posicionamentos discursivos dos colaboradores da pesquisa, a 

produção de sentidos decorrente das práticas discursivas dos SEAs pode afetar a 

concepção sobre negritude e a prática do exercício de cidadania dos negros 

brasileiros, especialmente os do Rio de Janeiro? 

 
 É possível formular, com base nos posicionamentos discursivos dos colaboradores 

da pesquisa, que os SEAs constituem um símbolo de identidade negra? 

 
 Por que os SEAs (na verdade os discursos neles transversos), que produzem 

sentidos em torno da luta antirracista e da valorização da negritude, constituindo-

se como um artefato significativo para a discussão de tais questões, têm recebido 

pouca atenção na esfera acadêmica? 

 

Para a investigação e a problematização de tais questões, os objetivos foram se 

formando. De maneira geral, procuro compreender, a partir de gestos de interpretação, o 

processo discursivo de significação dos SEAs no tocante à afirmação, à (re) construção e à 

(re/s/) significação de identidades negras. E de forma mais específica, procuro: 

 

 Examinar, em sequências linguístico-discursivas de questionários e entrevistas 

aplicados a espectadores e desfilantes das escolas de samba, como a concepção sobre 

negritude e a prática do exercício de cidadania dos negros brasileiros, especialmente 
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os do Rio de Janeiro, podem ser afetadas pela produção de sentido decorrente das 

práticas discursivas dos SEAs; 

 
 Discutir, a partir de posicionamentos discursivos dos colaboradores da pesquisa, 

se os SEAs podem ser considerados como um símbolo de identidade negra;  

 
 Questionar as possíveis razões por que os SEAs têm recebido pouca atenção da 

academia, uma vez que, ao produzirem sentidos em torno da luta antirracista e da 

valorização da negritude, constituem-se como artefatos significativos para a discussão 

de tais questões.  

 

 

2.2 AS TEORIAS E A METODOLOGIA 

 

Como ocorre em toda pesquisa, as delimitações do objeto e de outros aspectos que se 

lhe relacionam foram se tornando imperativas. As orientações para o processamento delas 

foram surgindo a partir de leituras e releituras sucessivas do universo de pesquisa. As 

questões que se ressaltavam nos discursos produzidos e circulantes nos SEAs foram me 

conduzindo à procura de aportes teóricos que pudessem dar conta delas. Logo se ressaltou que 

haveria a necessidade de articular diferentes áreas de conhecimento para proceder a uma 

análise do corpus que principiava a ser selecionado. Nos discursos que atravessam os sambas 

da amostra, ganham destaque, pela recorrência, entre outros, temas relacionados aos seguintes 

aspectos: discussão do mito da democracia racial e os desdobramentos dela; luta e  bravura 

dos africanos e seus descendentes contra a escravização deles pelos brancos e contra as 

injustiças após a escravidão; resistência cultural; invocação às deidades das religiões afro-

brasileiras enquanto súplica de proteção e de acalanto contra a opressão; aclamação à Bahia, 

reconhecida como berço tradicional da cultura afro; exaltação à beleza negra; louvação a 

vultos culturais negros; aclamação à força e à sabedoria da mulher negra; perseguição pelos 

ideais de liberdade e igualdade e o questionamento da afirmação de já se ter alcançado tais 

ideais na sociedade brasileira; o passado de glória da mãe - África com seus reinos; a 

assunção da negritude e do orgulho negro.  

A identificação dessas questões me levou à busca de aportes teóricos que pudessem 

dar conta delas. O campo dos Estudos Culturais me propiciava subsídios para lidar com o 

processo de construção das identidades. A identidade será abordada aqui como um produto do 
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social, formada no seio coletividade, distanciando-se, portanto, da perspectiva em que a 

enfoca a Psicologia e aproximando-se da abordagem da Antropologia e da Sociologia. A 

questão da mestiçagem e suas implicações serão discutidas à luz da contribuição dos estudos 

etno-raciais, que estão inseridos também nas áreas da Antropologia e da Sociologia.               

A concepção de linguagem como prática social constitui o eixo norteador de toda a análise 

deste trabalho, visto que é por meio dos discursos que atravessam os SEAs que me lanço a 

gestos de interpretação de como as identidades negras se vão construindo discursivamente.  

Para proceder à análise de tais discursos, lanço mão de algumas noções da Análise de 

Discurso de orientação francesa (AD).  

Uma dessas noções é a de discurso. Discurso costuma ser definido como efeitos de 

sentido produzidos por sujeitos históricos através da materialidade da linguagem. O 

interdiscurso se define pelos entrelaçamentos entre discursos, pois todo discurso é 

atravessado por outros. De outra forma, o interdiscurso “é todo o conjunto de formulações 

feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos” (ORLANDI, 2000, p. 33). Para esta 

autora, as noções de interdiscurso e memória discursiva se recobrem, são a mesma coisa.  O 

conceito de formação discursiva pode ser descrito como “aquilo que numa formação 

ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica 

dada – determina o que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2000, p. 43). Em suma, há uma 

espécie de mecanismos de controle (são “regras de formação”) no funcionamento dos 

discursos que determinam o que pertence e o que não pertence a uma mesma formação 

discursiva. A noção de condições de produção diz respeito tanto à situação imediata, dada 

pelas circunstâncias da enunciação, quanto à situação mais ampla, que leva em conta o 

contexto histórico-social e ideológico.  

Ainda quanto à definição de termos, mas fora do campo da Análise de Discurso, talvez 

a palavra negro(s) seja a única que mereça uma explicação quanto à sua utilização neste texto. 

Quando a emprego, refiro-me ao mesmo tempo aos pretos e aos pardos. Equivale ao termo 

afrodescendente, mas decidi empregá-la, e não esta, pela carga de politização que a envolve.   

Concebendo a linguagem como prática social constitutiva das relações humanas e 

atuando dentro do contexto da agenda política e cultural da Linguística Aplicada, longe das 

verdades incontestáveis, das certezas sólidas e da quantidade exaustiva para provar uma 

relação de causa e efeito e uma verdade indiscutível à maneira do que ocorre no campo das 

ciências naturais, optei, era o que me parecia mais adequado e menos forçoso, por 

desenvolver uma metodologia de base qualitativa interpretativista (MOITA LOPES 2002). 
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Os sambas da amostra (e outros também) não constam apenas no capítulo dedicado à 

análise, marcam presença em todo o texto. Mas, como podem ser contemplado em sua 

totalidade nos anexos, no corpo do texto transcrevo apenas trechos deles, acompanhados de 

análises preliminares. A análise nunca recai sobre os discursos de um samba específico, mas 

sobre um conjunto de sambas que podem vir a ser agrupados numa mesma categoria de 

análise em face da formação discursiva dominante que os aproxima. Dessa forma, em vez de 

me debruçar, por exemplo, exclusivamente, sobre o samba de enredo da Estação Primeira de 

Mangueira de 1988, analiso a discussão do mito da democracia racial, com enfoque na 

questão da desigualdade, das diferenças sociais entre negros e brancos, veiculada nos 

discursos transversos em outros sambas de enredo que fazem referência a tal questão. Para 

tanto, sem qualquer preocupação com quantidade, constituem o corpus da análise nove SEAs. 

Dando sequência ao processo de delimitações do corpus, pude observar num 

levantamento preliminar, que a década de 1960 funda a trajetória de sambas de enredo 

africanos. Com base nessa observação, delimitei o ano de 1960 como marco inicial para a 

coleta de dados e o ano de 2007 como marco final, em razão da proliferação de sambas a que 

já fiz referência.  

Esse recorte temporal permitirá contemplar os projetos político-culturais a partir dos 

quais vem se processando discursivamente a constituição de identidades negras nos SEAs. 

Essa relação entre sociedade e escolas de samba é dupla. As escolas de samba do carnaval 

carioca estão inseridas no contexto sociocultural e político-econômico do Rio de Janeiro, da 

sociedade brasileira e de suas conexões com o mundo. Nesse sentido, elas tanto sofrem a 

influência do ideário que se processa no mundo e na sociedade local como também exercem 

influência sobre a sociedade em que estão inseridas.  

As escolas de samba produzem discurso identitário sobre si mesmas e sobre o negro, a 

exemplo da Acadêmicos do Salgueiro e da Beija-Flor de Nilópolis. A primeira é reconhecida 

na história do samba pelos sucessivos enredos afro que criou ao longo do tempo; a segunda, 

nos últimos anos, tem se orgulhado por conseguir que mais de 80% de seus componentes 

sejam moradores da comunidade de Nilópolis. O carnavalesco, algumas vezes, parte em busca 

de enredos que possam ser tomados como a “cara da escola”, e os integrantes vibram bastante 

quando se apresentam enredos africanos, conforme pude perceber em diálogos mantidos com 

alguns passistas da Estação Primeira de Mangueira em 1998 e da Acadêmicos do Salgueiro 

em 2009. Não fossem os problemas financeiros – não é fácil encontrar patrocinadores para os 
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enredos afro, visto que não tratam da exposição ao mundo e à sociedade local de produtos 

rentáveis – e não fosse a perspectiva extremadamente comercial que tomou o carnaval 

carioca, o número de enredos afro poderia ser maior. 

Ainda quanto à operacionalização dos recortes, optei por fazer a coleta dos sambas de 

enredo dentre as escolas de samba que integraram o grupo de “primeira linha” do carnaval 

carioca no ano em que os apresentaram. O critério adotado quanto à escolha das escolas desse 

tipo de grupo deveu-se apenas ao grau de popularidade e/ou de atenção que elas costumam 

alcançar – umas mais, outras menos – junto ao público, à mídia e aos telespectadores pelo fato 

de integrarem este grupo de elite do carnaval carioca.    

 
 

2.2.1 AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE 

PESQUISA E SUA APRESENTAÇÃO 

 
Além de meus gestos de interpretação aplicados aos discursos presentes nos sambas da 

amostra, considerei importante ouvir a voz de pessoas envolvidas com o universo das escolas 

de samba (desfilantes e espectadores), interlocutores diretos das formulações discursivas dos 

SEAs. Para alcançar tal intento, dois procedimentos metodológicos foram definidos: a) a 

aplicação de questionário de pesquisa junto a esses atores sociais, que assistiam, no 

sambódromo (Marquês de Sapucaí) ao desfile das escolas de samba do carnaval carioca em 

2008, enfocando questões referentes aos SEAs; b) a realização de entrevistas, focalizando o 

mesmo tipo de questões, com negros e não-negros que já desfilaram ou que ainda desfilam no 

carnaval do Rio de Janeiro. A etapa das entrevistas foi iniciada no Carnaval de 2009, mas 

como consegui apenas uma entrevista, precisei obter outras, o que se concretizou entre 

novembro e dezembro de 2009. Boa parte delas foi gravada em frente à Quadra do Salgueiro 

ou dentro dela. Outras foram gravadas em ambiente de trabalho dos colaboradores ou em suas 

residências. Para preservar a identidade dos colaboradores entrevistados, seus nomes foram 

substituídos por pseudônimos.  

Quando formulei o questionário abaixo, para aplicá-lo durante o desfile das escolas de 

samba do Rio de Janeiro no Carnaval de 2008, propunha-me trabalhar com as seguintes 

variáveis: cor/etnia; escolaridade; sexo; cidade de residência. Entretanto, de posse do material, 

pude fazer a leitura de que o trabalho com as três últimas não se revelaria produtivo, porque 

algumas hipóteses iniciais de que tais variáveis poderiam influir significativamente nas 

respostas dos colaboradores não se confirmaram. Por essa razão, resolvi empregar apenas a 
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variável de maior relevância para esta pesquisa sobre a construção de identidades negras nos 

SEAs, qual seja: cor/etnia e recorrer eventualmente às demais, quando puderem contribuir 

para o entendimento das motivações que fundamentam as respostas dadas.   

Apresento a seguir o questionário que foi aplicado. Coletei 110 cópias do total de 150 

que foram distribuídas. A autoidentificação dos colaboradores em relação à cor mostrou os 

seguintes resultados: a) brancos – 63; b) negros – 24; c) pardos – 23. Eles responderam às 

questões minutos antes do início do desfile. Eis o questionário: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

Amigo (a) folião (ona), essa é uma pesquisa que foca, exclusivamente, os sambas de enredo que 
trazem o negro como tema (como o da Vila Isabel, 1988: Kizomba, a festa da raça e o da Beija-Flor, 
2007: Áfricas: do berço real à corte brasiliana). Faz parte de minha tese de doutorado em 
Lingüística Aplicada sobre construção de identidades negras nos sambas de enredo de temática 
africana. Fico imensamente grato por sua contribuição. Muito obrigado! E bom Carnaval! 

1 – Sexo: ___________________        4 – Profissão: _______________________ 

2 – Escolaridade:______________     5 – Naturalidade: _____________________ 

3 – Cor/Etnia: _________________    6–  Cid. onde reside: __________________ 

7 – Idade ____________________ 

 

 

1 – Você avalia que o samba de enredo afro ajuda a afirmar a autoestima do negro? 

Sim  (        )               Não  (        )               Tenho dúvida  (        ) 

2 – Você acha que o negro pode se reconhecer nas letras dos sambas de enredo afro, ou seja, 

elas têm a ver, realmente, com seu universo sociocultural? 

Sim  (        )               Não  (        )               Tenho dúvida  (        ) 

3 – Há discursos tomados como oficiais sobre a história dos afrodescendentes no país. Em 

relação a tais discursos, você julga que os sambas de enredo afro os: 

Repetem  (        )               Questionam  (        )               Contradizem  (        ) 

4 – Você considera que os sambas de enredo africanos podem levar a população brasileira a 

refletir sobre a representação sociocultural do negro no país? 

Sim  (        )               Não  (        )               Tenho dúvida  (        ) 
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5 – Você considera que os sambas de enredo africanos podem levar a comunidade negra a 

refletir mais demoradamente sobre sua condição sociocultural e sobre a representação social 

que se costuma traçar sobre ela? 

Sim  (        )               Não  (        )               Tenho dúvida  (        ) 

6 – De acordo com sua observação, os sambas de enredo afro têm algum compromisso 

político para com a comunidade negra ou são apenas representações folclóricas das tradições 

culturais africanas, a exemplo das religiões africanas, das iguarias, do vocabulário, das 

danças, etc.? 

 
 
 
2.3 A RELAÇÃO COM OUTROS TEXTOS 

 

Não encontrei registros na produção bibliográfica consultada acerca da constituição de 

identidades negras por intermédio dos sambas de enredo. A produção bibliográfica sobre 

sambas de enredo é escassa. O número de trabalhos se avoluma quando se toma como tema o 

samba de forma genérica, isto é, sem particularizar suas variações. A constatação  da escassez 

de trabalhos em torno de sambas de enredo levou-me a indagações semelhantes às formuladas 

por Ricardo Franklin Ferreira (2000) a respeito do número reduzido de trabalhos sobre 

questões em torno do negro na área de Psicologia. A distância numérica entre a produção de 

trabalhos sobre samba e sobre samba de enredo levanta a seguinte questão: Por quais razões o 

samba de enredo não recebeu ainda uma atenção maior de pesquisadores brasileiros das mais 

diversas áreas, desde a Antropologia à Linguística? A produção de pesquisas voltadas para o 

samba de enredo é escassa. Os pesquisadores não atribuem significância ao samba de enredo 

enquanto grande contranarrativa da história oficial dos negros no país, para refletir sobre as 

relações de mestiçagem e de suas implicações sociais, econômicas, políticas e culturais por 

quê? Por que 

a) ainda estão direcionados pelo olhar de uma expressão cultural de matriz branca 

europeia, tendo predileção por enfocar os símbolos que ela tem elegido – inclusive 

dentro do universo das expressões culturais de matrizes africanas – como dignos de 

representação e de estudo?  

b) têm concebido preconceituosamente o samba de enredo como uma expressão cultural 

menor, apenas repetidora de discursos circulantes nas mais diversas esferas sociais e 

incapaz de produzir discursos próprios ou de ressignificar os já existentes e de exercer 



22 

 

influência acerca da forma como os integrantes das escolas de samba e outros 

destinatários podem vir a conceber as questões sociais que os envolvem? 

Como observei acima, o samba pode ser estudado sob distintas perspectivas, o que 

talvez justifique a existência de trabalhos que o abordam sob múltiplos enfoques, oriundos das 

mais variadas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a Música, a Antropologia, a 

Sociologia, a Linguística, a História, a Geografia, entre outras. 

Uma linha de abordagem muito comum a alguns trabalhos é a discussão da passagem 

do samba de artefato cultural a espetáculo comercial. Nessa linha, discutem-se as 

transformações por que passou o gênero musical para poder se firmar, para alçar voos no 

cancioneiro popular do país como um todo, ganhando força contra os que o perseguiam e 

tentavam encerrar sua tradição, mas ao mesmo tempo, fazendo concessões estéticas e de 

conteúdo, perdendo traços de africanidade para poder cair no agrado de uma elite que 

desejava consumi-lo. Os trabalhos de Vianna (1995), Sandroni (2001) e Cunha (2004) 

enquadram-se nesse tipo de abordagem. 

Central no trabalho de Hermano Vianna é a discussão de como o samba se tornou um 

símbolo da identidade nacional brasileira. Considerando que existiam lacunas quanto à 

explicação de como o samba passou de objeto marginalizado a objeto de exaltação, lançou-se 

à busca dessas respostas, encontrando no projeto de formação da brasilidade das duas 

primeiras décadas do século XX, calcado no mito da democracia racial, a base dessa 

transformação. Essa celebração do samba reflete, na perspectiva do autor, a percepção 

equivocada de distinções rígidas entre cultura erudita e cultura popular. 

O trabalho de Carlos Sandroni (2001), versão modificada da tese de doutoramento do 

autor, enfoca, como já refere o subtítulo, as transformações do samba no Rio de Janeiro de 

1917 a 1933. A obra traz uma leitura de fôlego acerca dos gêneros que antecederam o 

surgimento oficial do samba, estabelecendo as conexões entre ele e seus predecessores, e se 

concentra no estabelecimento da diferença entre dois estilos de samba, tema que já rendeu 

discussões acaloradas entre Donga, representante do estilo antigo, e Ismael Silva, 

representante do novo estilo de se fazer samba. A análise tem seu esteio no campo musical, 

mas ressaltam-se a análise sociológica e a contribuição da teoria literária. 

O terceiro trabalho, resultado de pesquisa a nível de dissertação de Fabiana Cunha 

(2004), observa que as modificações do samba são fruto do contexto de transformações 

socioculturais por que passou o Rio de Janeiro ao longo de três décadas, demonstrando que as 

alterações a que se submeteu o samba foram estruturais e inevitáveis, o que, aliás, teria lhe 
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garantido a sobrevivência, e não o desaparecimento tão temido. A partir de leituras semióticas 

de algumas canções em associação com o evento de sua produção, Fabiana Cunha delineia 

seu objetivo, traçar a trajetória da história do samba, assinalando que suas transformações não 

foram gratuitas, mas correlacionadas ao processo de transformações por que passou o Rio de 

Janeiro entre 1917 e 1945, fim da primeira Era Vargas, período em que o samba foi alçado à 

categoria de símbolo nacional.   

Seguindo outro tipo de abordagem, de caráter eminentemente teórico, constitui 

referência obrigatória o Samba, o dono do corpo, de Sodré (1998). Trata-se de uma obra que 

busca fazer uma reflexão sobre a significação do samba no interior das culturas negras. 

Estabelecendo os nexos entre os cultos e a prática do batuque, destaca as vinculações 

religiosas do samba e o concebe como um recurso de afirmação da identidade negra e de 

resistência cultural. 

Em outra perspectiva, refletindo sobre o samba no âmbito das escolas samba, merece 

menção o trabalho de Ana Maria Rodrigues (1984). Em seu Samba negro, espoliação branca 

a autora discorre sobre o surgimento, a transformação e a descaracterização das escolas de 

samba e do samba de enredo, considerando as relações desniveladas entre as classes sociais, 

de forma a mostrar a problemática da espoliação, do branqueamento do samba pelo segmento 

branco dominante da população. O trabalho, de base antropológica, é fruto da dissertação da 

autora. Analisando a composição estrutural das escolas de samba e as posições que cada 

integrante ocupa nessa estrutura, Rodrigues constata que as relações socioculturais e político-

econômicas dessas agremiações repetem as condições discriminativas da sociedade brasileira 

desde o período pós-escravista. Logo, o trabalho se apresenta como uma grande contestação 

ao mito da democracia racial. 

Numa perspectiva mais ampla, partindo não necessariamente da relação entre samba e 

sociedade, mas da relação entre carnaval e sociedade, buscando compreender o 

comportamento e o funcionamento desta através do carnaval, encarado como rito e como 

festa, torna-se imperativo fazer menção aos trabalhos de DaMatta (1997), especialmente à sua 

obra mais consultada nesta pesquisa, Carnavais, malandros e heróis. Trata-se de uma leitura 

sobre o Brasil pelo viés da Antropologia e da Sociologia, procurando compreender a 

sociedade brasileira pelo estudo de suas grandes festas, principalmente o carnaval, 

contemplando uma multiplicidade de aspectos, de forma que os diversos ângulos de visão sob 

os quais o carnaval é estudado possam oferecer uma compreensão mais complexa da 

sociedade brasileira. A questão central de seu livro consiste em procurar saber “o que faz o 

brasil, Brasil”. E para alcançar essa especificidade, o autor foca sua atenção sobre rituais e 
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personagens como uma forma de apreender suas significações no conjunto dos grupos sociais 

em que estão inseridos.  

Rachel Soihet (1998), ao discutir sobre as relações de força da sociedade carioca no 

período compreendido entre a Belle Époque e a Era Vargas, com base na reflexão sobre o 

carnaval e outras festas populares, assinala que as manifestações culturais do povo se 

traduzem como forma de resistência contra a opressão e a discriminação que lhe são impostas. 

Em resumo, influenciada pela interpretação bakhtiniana a respeito dos significados da cultura 

popular cômica na Idade Média e no Renascimento e aplicando-a sem restrição à 

compreensão das festas populares no Brasil entre o final do século XIX e as primeiras décadas 

do século seguinte, Soihet entende o riso no carnaval e nas demais festas populares como um 

significativo recurso à disposição do povo para fazer frente aos projetos de dominação a que 

vem sendo submetido ao longo da história  

No que diz respeito às pesquisas sobre samba de enredo, o trabalho de Augras (1998), 

inserido no âmbito da cultura popular, constitui uma contribuição valiosa. Trata-se de uma 

leitura do Brasil através do samba de enredo. Apoiada nos princípios analíticos da Análise do 

Conteúdo, propondo-se como objetivo “investigar como temas e personagens da história do 

Brasil aparecem nas letras dos sambas-enredo, e que tipo de representação das informações 

históricas é elaborado pelos discursos dos sambistas”, a autora desenvolve uma análise da 

imagem de Brasil veiculada pelo discurso do samba de enredo, cobrindo o período de 1948 a 

1975 e comparando esses dados com os obtidos no ano de 1997. 

Maria Laura Cavalcanti, em O rito e o tempo (1999), conjunto de ensaios sobre o 

carnaval carioca, elabora uma análise sólida em torno da temática racial no carnaval, valendo-

se para tanto da leitura de alguns enredos e sambas de enredo da Escola de Samba 

Acadêmicos do Salgueiro. Adotando a mesma concepção antropológica assumida por autores, 

como Roberto DaMatta (1997) e Peter Fry (1987), de que o desenvolvimento dos ritos 

festivos é uma forma significativa para se compreender o funcionamento de uma sociedade e 

as relações sociais que se constroem no seio de seu povo, Cavalcanti defende que os enredos e 

sambas de enredo negros do carnaval carioca constituem um dos lugares [privilegiados] a 

partir do qual se pode pensar a construção da temática racial. Admitindo a circularidade entre 

culturas, negando qualquer sentido de pureza cultural e entendendo a elaboração do enredo 

como requisito significativo para melhor compreender a prática discursiva dos sambas de 

enredo, coloca-se numa posição oposta ao ideário de descaracterização do carnaval e elege o 

carnavalesco, enquanto mediador cultural, como figura essencial para o desenvolvimento do 

carnaval das escolas de samba. 
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Elsa Maria Ortiz (1995), sob a perspectiva da análise de discurso, debruçando-se sobre 

sambas de enredo do carnaval carioca vindos a público entre 1964 e 1989, período que marca, 

de um lado, a falta de liberdade de expressão em razão do início da Ditadura Militar no país e, 

de outro, a volta dessa liberdade anos após o encerramento do regime ditatório, defende em 

sua tese de doutorado, intitulada O Povo Cala e Fala: o discurso do samba-enredo de 1964/65 

a 1989/90 (PUCRS/1995), que o povo, por meio de suas manifestações culturais, sempre 

expressou seu pensamento a respeito de questões que afetavam diretamente seu cotidiano e o 

país quer de forma direta, quer de forma indireta. Entende que mesmo os silenciamentos 

falam, conforme observa Orlandi em As formas do silêncio (2007) –. Para demonstrar isso, 

dentro da perspectiva teórica acima citada, tece gestos de leitura acerca das estratégias 

discursivas usadas pelo sujeito do samba de enredo para explicitar a produção de sentidos 

decorrente de tais sambas em relação à visão que o povo detinha sobre o regime ditatorial 

instalado. 

Antônio Henrique de Castilho Gomes (2006), em sua dissertação sobre as 

transformações do samba de enredo carioca, apoiado nas contribuições teóricas dos estudos 

culturais, sobretudo nas formulações de Hall sobre cultura e sobre cultura popular, observa 

que, ao longo do tempo, o samba de enredo vem se descaracterizando em sua forma e 

conteúdo. O autor estabelece como objetivo identificar as origens e os motivos dessas 

transformações, como também discutir até que ponto elas podem fazer morrer a configuração 

mais tradicional desse tipo de samba.  

Além das obras referidas, a constituição, nos primeiros anos dos anos 2000, de grupos 

de pesquisa de natureza interdisciplinar, gerados principalmente nas universidades dos 

grandes centros culturais em que a cultura carnavalesca se revela pulsante, tem fomentado 

debates importantes em torno dela. Tais grupos estão disseminados por São Paulo e, 

sobretudo, pelo Rio de Janeiro. Em razão dos debates fomentados e das produções simbólico-

culturais deles originadas, merecem menção os seguintes grupos: a) Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos Carnavalescos – NIEC (UFRJ); b) Laboratório de Arte Carnavalesca – LAC (UERJ); 

c) Ritual, Etnografia e Sociabilidades Urbanas (UFRJ).  

 
Das relações de paráfrase para a de polissemia 

 
Num momento de tantas transformações socioculturais tem sido importante refletir 

sobre o processo de construção de identidades. E na conjuntura social brasileira, marcada por 

uma série de lutas e de conquistas da comunidade negra, a reflexão sobre a construção dessas 

identidades merece destaque. Os projetos político-culturais de assunção do orgulho negro, de 
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valorização da autoestima, de ligação às raízes e aos ancestrais africanos e a ideia de 

coletividade desenvolvidos desde o fim da década de 1970 pelos grupos de movimento negro 

no país promoveram transformações significativas na percepção que o negro tem de si.  

Como os SEAs são uma espécie de porta-voz da comunidade negra, por meio de suas 

práticas discursivas  podem ser percebidos os anseios, as tensões, as noções e as propostas dos 

projetos de afirmação, (re) construção e (re/s) significação de identidades negras. 

Todas as pesquisas referidas acima apresentam relações em maior ou menor grau com 

a que desenvolvo. Dentre elas destaco os trabalhos das antropólogas Maria Laura Cavalcanti 

(1999), Monique Augras (1998) e da linguista Elsa Maria Ortiz (1995). 

A abordagem discursiva dos sambas de enredo efetuada por Ortiz apresenta maior 

similaridade com meu trabalho. Entretanto, o enfoque da autora distancia-se do meu. Ela 

busca analisar, no período da Ditadura Militar – caracterizada pelas interdições à liberdade de 

expressão –, como o sujeito do samba de enredo se pronuncia a respeito da vida política do 

país e dos desdobramentos dela, a partir do exame das estratégias discursivas usadas por esse 

sujeito, como: a dispersão de si próprio e a recorrência ao silêncio falante (o não dito), para 

apreender melhor suas posições de sujeito. 

Augras desenvolve uma pesquisa de fôlego e substancial sobre o samba de enredo, que 

se tornou um clássico e uma referência indispensável a qualquer trabalho que se desenvolva 

depois dele sobre o assunto. Demonstra de maneira objetiva como as práticas discursivas do 

samba de enredo se constituem como lugar privilegiado para se pensar o Brasil. Adotando os 

pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Conteúdo, que define os temas de sua 

análise com base na frequência de sua ocorrência no corpus examinado, a autora oferece um 

panorama geral dos mais variados temas abordados pelos sambas de enredo no período 

compreendido entre 1948 e 1975 e compara esses dados com outros obtidos no ano de 1997.  

Quanto às diferenças mantidas com meu trabalho, buscando oferecer um panorama 

geral dos temas abordados nos sambas de enredo, ela não dedica uma atenção específica a 

nenhum tema, embora a força crítica de seu comentário consiga situar bem o leitor dentro da 

problemática que gira em torno de determinado tema. Dessa forma, não se apresenta em seu 

trabalho uma seção específica sobre SEAs, sobre cultura negra ou sobre identidade negra. A 

referência ao universo cultural africano aparece na terceira parte da obra, na seção intitulada 

Vultos e efemérides, em que a frequência encontrada nos sambas faz referência ao evento 

histórico da queda de Palmares e a personalidades históricas como Zumbi, Chica da Silva e 

Chico Rei. Essas considerações tornam evidente que o aporte teórico e os procedimentos 

analíticos da autora diferem dos meus; nossos objetivos também são diferentes.  
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A relação de minha pesquisa com a desenvolvida por Cavalcanti é mais próxima. Ela 

se propõe estudar a temática racial no carnaval carioca. O tema é abordado sob uma 

perspectiva antropológica, em que a autora, levando em conta as relações interétnicas entre 

negros e brancos na sociedade brasileira ao longo da história, se debruça sobre a análise de 

quatro sambas de enredo do Salgueiro, nos quais ela enxerga um ciclo “que evolui de uma 

oposição radical e de conflito a uma mediação que o extingue, transformando-o em uma 

diferença cultural que integra”. Diferentemente de Cavalcanti, interessa-me nos sambas de 

enredo tecer gestos de interpretação sobre os efeitos de sentido emanados dos discursos 

referentes à afirmação, reconstrução e ressignificação de identidades negras que os 

atravessam, para buscar ver, também, como afetam a vivência dos negros brasileiros, em 

especial, a dos que participam direta ou indiretamente do grande cenário cultural representado 

pelos sambas de enredo das escolas do Rio de Janeiro. 

Além das distinções até então marcadas, a pesquisa desenvolvida por mim está situada 

no campo da Linguística Aplicada, que concebe a linguagem como prática social discursiva. 

Dessa forma, a linguagem constitui o ponto de referência para a elaboração dos trajetos de 

leitura empreendidos, visto que é através dela que se constroem as ideologias, marcam-se 

distinções e travam-se as relações de força que atuam na representação dos sujeitos.  A 

linguagem é central neste trabalho, pois, concebida como prática social, pode se revelar 

sensível ao entendimento e funcionamento da vida social. 
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3 IDENTIDADE: UMA CATEGORIA EM CONSTRUÇÃO 

Prefiro ser essa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo  
Sobre o que é o amor 
Sobre que eu nem sei quem sou  
Eu sou um ator  
Vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes 
[...] 
                      (Raul Seixas) 

 
Mudança, abertura à alteração de pontos de vista, fluidez são alguns dos sentidos que 

se depreendem dos versos de Metamorfose ambulante, de Raul Seixas. O sujeito opta por 

admitir alterações em sua percepção sobre concepções e sentimentos que possui e sobre fatos 

e coisas que o rodeiam. Trata-se para ele de uma necessidade. Dentro desse quadro de 

mudanças é que concebo a noção de identidade. Longe de se caracterizar por uma essência, é 

marcada por um contínuo de alterações. Ela é inacabada, está sempre em construção. 

Diferentemente da forma como supõe o sujeito inscrito no referido texto, acreditando que ele 

mesmo é a força-motor das mudanças, que elas emanam de dentro dele, de sua racionalidade e 

de seu bel-prazer, elas na verdade se impõem, são fruto das transformações socioculturais.  

Conforme observa Hall (2005), as construções identitárias são sensíveis à influência 

do cenário cultural em que estamos inseridos. À medida que se processarem mudanças em tal 

cenário, naturalmente, elas sofrerão alterações e/ou ressignificações. Esse novo contexto, 

dado por mudanças constantes, que se espraiam por quase todas as áreas geográficas em um 

curto lapso temporal, solapa qualquer ideia de fixidez. Tudo se torna fluido. Está-se diante da 

modernidade líquida, no dizer de Bauman (2005). A liquidez, um processo em que tudo muda 

tão rapidamente, ganhando novos contornos e desconfigurando o estável, é a marca da 

sociedade globalizada. Esse processo do instantâneo, do imediato, como se os eventos e os 

fatos acontecessem em rede, se multiplicando em todo lugar e num breve espaço de tempo, 

numa configuração bem distante do que se dava há décadas, contribui decisivamente para que 

ares de discussão, de reavaliação e de contemplação de novas perspectivas adentrem e se 

desenvolvam, provocando fragmentação, por um lado, e fortalecimento, por outro, nos 

diversos segmentos socioculturais. Entre eles estão, por exemplo, os debates sobre gênero, 

sexualidade, etnia, raça, nacionalidade. 

Não há mais conceitos sólidos, muito menos identidades fixas, pois o conjunto cada 

vez mais crescente de pontos de vista, de mudança de atitude e, sobretudo, de convivência 

com essa pluralidade, atravessa a sociedade, caracterizando-a pela diferença. Em outros 

termos, o sujeito não possui apenas uma identidade única e estável nem tampouco é sempre 
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consciente e livre em seu fazer como se supunha em seu nascimento moderno; pelo contrário, 

é formado por múltiplas identidades, atravessado pelo inconsciente e nem tão livre assim, 

conforme observa Foucault (2000). 

A era, agora, é a da reconstrução do que se supunha firme, inabalável. Descobrem-se 

fendas na suposta solidez da formação dos princípios éticos, sociais, culturais e individuais. O 

homem passa a ver sua multiplicidade através do espelho e toma conhecimento de que a 

unicidade de sua constituição é apenas uma “narrativa confortadora de seu eu”. E esse 

conjunto de alterações na sociedade tem provocado o que se costuma denominar crise de 

identidade, caracterizada pelo descentramento do indivíduo de si próprio ou de seu lugar no 

mundo social e cultural (HALL, 2005). 

Eis as razões por que a reflexão sobre identidade não pode ser associada à ideia de 

fixidez. Aqueles que adotam perspectivas essencialistas acerca de identidades as fragmentam 

e colocam-nas em uma redoma que pode se tornar perigosa. A questão da identidade negra, 

por exemplo, se concebida a partir do conceito de origem, apenas, a partir de uma essência 

africana comum a todos os negros dispersos pelo mundo, cuja base está inscrita no corpo, 

torna-se fruto de discussão, visto que foi com base na noção do corpo negro que se formulou 

todo um conjunto de práticas racistas contra o negro, concebendo-o como grosso, feio e sujo, 

o que corresponderia às características da personalidade do negro, tornando-o indigno de 

qualquer consideração.  

Logo, não é essa feição de identidade que trago para este texto. A noção de identidade 

com que trabalho aqui é a de uma referência dinâmica e socioculturalmente construída à base 

de sistemas de representações em torno do qual nos constituímos e nos posicionamos 

enquanto sujeitos. Nessa perspectiva, a identidade é uma questão de tornar-se continuamente 

com o outro, e não uma questão de ser.  

Refletir sobre identidade é algo mais antigo do que se imagina. Estudada inicialmente 

sob o rótulo de comunidade (BAUMAN, 2003), em que se observavam os traços comuns que 

se marcariam para aqueles que se poderiam conceber como membros de um mesmo grupo, 

passa, no decorrer do tempo, a receber o status de etnicidade. A passagem de um termo a 

outro tem a ver com o uso instrumental da palavra etnicidade, visto que carrega os matizes de 

instrumentais de atuação política, econômica e social.  

A teorização da identidade tem sido abordada por diferentes áreas. Inicialmente, a 

psicologia debruçou-se sobre tal questão, entendendo-a como algo concernente à percepção 

individual do ser humano, como percepção de si próprio. Nessa abordagem, ela é tomada 

como uma instância irredutível às transformações culturais. A Antropologia e a Sociologia 
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passam a trabalhar o conceito a partir da perspectiva do coletivo, numa concepção diferente 

da psicologia e da filosofia, interessadas que estavam, as primeiras, em compreender 

“conflitos, relações desiguais entres grupos, classes e culturas, surtos de revolta de minorias 

sociais, de grupos étnicos, de povos colonizados, de classes oprimidas” (BRANDÃO, 1968, p. 

47). 

Desde a sistematização dada por Barth (1969), as teorias sobre a identidade se 

desenvolvem e abarcam aspectos cada vez mais complexos, aprofundando a teorização inicial 

e suprimindo suas lacunas. 

Nos anos setenta, as teorias sociais passam a privilegiar as dimensões políticas 

envolvidas na noção de identidade. Diferente de Barth, que estudou o grupo étnico dentro de 

suas fronteiras organizacionais, as ciências sociais privilegiam as relações interétnicas, isto é, 

as relações dos grupos e entre grupos, tomando-as como arenas em que se dão os conflitos 

interétnicos (PINHO, 2004). 

Já nos anos oitenta, além dessa perspectiva política, as consequências advindas da 

globalização passam a ser contempladas como traço significativo para a questão da 

identidade. A ideia de homogeneização que até o momento circundava a respeito de grupos 

étnicos começa a ser questionada. Os indivíduos são plurais e os interesses são múltiplos. Os 

rótulos que se estabelecem para definir os grupos étnicos não passam de rótulos. Não há uma 

identidade, há múltiplas identidades. Assim, na identidade sexual dos gays, por exemplo, há 

mais que esse traço da sexualidade, esse traço pode se cruzar com outros, como os de gênero, 

raça, etnia e religião, entre outros. Dizendo de outra maneira, as diferenças dentro do próprio 

grupo passam a ser contempladas. É preciso considerar que a globalização leva a admitir não 

só o hibridismo de valores, de um lado, mas também, contraditoriamente, de outro, o 

ressurgimento do nacionalismo, o retorno de formas fixas de identidade e outros 

particularismos culturais e étnicos, como uma resposta defensiva à globalização (HALL, 

1997). 

Antes de passar a refletir acerca das relações de poder em torno da questão da 

identidade, esclareço a acepção que atribuo ao termo neste texto. Identidade é concebida, 

aqui, como uma construção sociocultural que leva indivíduos a se identificarem como 

pertencentes a um mesmo grupo em função das representações que lhes são atribuídas e que 

eles atribuem a si mesmos. Assim, não se há de perder a compreensão de que ela é fruto de 

uma articulação entre o individual e o coletivo, em que o olhar do outro e as mudanças 

estruturais por que passa a sociedade exercem uma força essencial no sentido de provocar 

alterações nesse processo constante de reformulação da identidade.  



31 

 

3.1 IDENTIDADE E RELAÇÕES DE FORÇA 

 
Os versos do samba de enredo da Unidos do Porto da Pedra (2007): “O anjo invasor me 

deu a cor, mas cor não tenho / Eu tenho raça e a cada farsa, a cada horror / O meu empenho, 

meu braço, meu valor”, levam-me a refletir sobre as relações de força envolvidas na noção de 

identidade.  

A identidade não é uma verdade objetiva oriunda intrinsecamente de um indivíduo ou 

de algum grupo de indivíduos, é uma construção discursiva. Ela tem se tornado uma questão 

central porque nas sociedades plurais é tomada como um elemento fundamental para agrupar 

indivíduos de dois lados, conferindo vantagens a uns e desvantagens a outros. O eixo dessa 

relação separatista se dá pela relação de oposição nós/outros. O primeiro termo dessa 

oposição se caracteriza pelo compartilhamento de um passado comum, pelo desfrute das 

mesmas tradições; o segundo faz menção àqueles que reconhecem outros valores que não os 

nossos, que não se identificam com nossa tradição. Um traço importante, pois, para a 

construção da identidade, é a noção de diferença. Reivindica-se a diferença não apenas para se 

singularizar e se distanciar de determinados grupos, mas, sobretudo, para obter vantagens 

político-econômicas e socioculturais sobre o grupo de que se tenta afastar.  

Esse jogo de oposição, em sua gênese, é buscado por aqueles que gozam de certa 

situação de prestígio em dadas sociedades. Trata-se, pois, de uma relação dialética, em que, 

para se sustentar e continuar gozando de certos privilégios, alguns entendem que é preciso 

subjugar o grupo do qual diferem. Assim, lança-se mão de uma série de estratégias para 

denegrir a imagem do outro, para fragilizá-lo, para influir sobre ele e dominá-lo, tudo isso 

através da permissividade de uma intricada corrente ideológica, legalizada e institucionalizada 

na maioria das vezes. Trata-se do poder se cercando de um conjunto de saberes para, 

apoiando-se neles, manter a ordem vigente, oferecendo bases racionalistas para certas práticas 

e para a forma como conceber grupos tidos como “desviantes.” 

 
Assim, não é de surpreender que os grupos dominantes formulem certos conceitos e 

criem certos termos para caracterizar, ou melhor, rotular, geralmente de forma estereotipada, 

os demais. Exemplifica isso, o termo negro, que a África não conhecia. O termo, conforme 

observa Izidoro Moreno (1999), é dado pelos brancos quando da chegada dos negros, 

arrancados que foram de suas terras, às colônias a que foram destinados. No uso desse termo 

genérico, vê-se todo o esforço de fragmentar ainda mais esses grupos de africanos traficados 

para a costa do Atlântico Negro. Propositadamente, os grupos étnicos foram desfeitos, de 
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forma que as raízes linguísticas, sociais e culturais não se pudessem perpetuar. Assim é que 

sudaneses, bantos, jejes, nagôs, entre outros, passaram a ser simplesmente negros.  

A questão da identidade nas Américas, por exemplo, foi inicialmente formulada pelo 

branco. E no Brasil, durante muito tempo, o negro se viu a partir do olhar do outro. Os ecos 

dessa conceituação e das práticas para inculcar e fazê-la valer ainda perduram até hoje por 

intermédio das estratégias de branqueamento. O saber-poder no século XIX se fez presente 

através de um conjunto de teorias científicas que julgavam o negro como inferior e 

animalizado. 

Entretanto, como se depreende dos versos da Porto da Pedra, a identidade não se forma 

apenas pelo olhar de como o outro me vê, mas também pelo olhar de como me vejo. É dessa 

relação com o outro, dessa conexão entre o social (coletivo) e o individual que se formam 

concepções identitárias.  

Na discussão sobre identidade, é imprescindível considerar que ela se constrói como 

representações, não constituindo, assim, uma verdade em essência. A representação que o 

branco invasor, ironicamente um “anjo”, num dos versos supracitados, faz do negro não 

coincide de forma alguma com a representação que esse faz de si mesmo. Isso revela lutas 

travadas na construção de identidades. Revela, ainda, que, se a identidade é fruto de uma 

construção, ela passa também por processos de manipulação. E aqui se vê sua centralidade na 

era pós-moderna para compreender a dinâmica social e as relações que dela derivam. A 

centralidade conferida à identidade não se explica por essa se constituir apenas um modelo 

científico de interpretação das sociedades, mas sim porque exerce uma função política na 

movimentação de indivíduos e grupos. (PINHO, 2004). Como refere esta autora (2004, p.73), 

noutra passagem da obra: 

 
Reconhece-se, então, que as características étnicas, baseadas em distinções raciais, 
de línguas, sotaques, religiões, etc. são manipuladas na arena do poder, da 
dominação, do estabelecimento e enfrentamento das desigualdades, passando a ser, 
portanto, valorizadas em seus aspectos políticos. 

 

Os versos supracitados do samba de enredo da Porto da Pedra são constituídos por 

sequências atravessadas por contradiscursos que revelam a força e a resistência do negro 

contra os processos de opressão a que tem sido submetido. Nesses versos, circulam sentidos 

que apontam para o questionamento de teorias científicas oitocentistas que concebiam os 

grupos étnicos negros a partir de conceitos biologizantes, desprezando a carga sociocultural 

que se apresenta como elemento significativo nesse conceito de grupos étnicos.  
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A identidade étnica se define de forma menos reducionista quando se levam em conta as 

metáforas de fronteira e de origem. Na formulação de Barth (1969), reconhecido por muitos 

autores como o precursor da origem moderna da teoria da identidade, as fronteiras demarcam-

na. O processo, porém, como observou Roosens (1994), parece ser o contrário, a identidade é 

que demarca as fronteiras. Para este autor, o conceito de origem, pertencimento a um grupo 

em que seus membros se reconhecem por ancestralidade e tradição comuns, é necessário e 

suficiente para definir identidade. A sua crítica ao trabalho de Barth se faz em função da 

ênfase dada pelo antropólogo norueguês aos aspectos culturais, relegando o traço da origem. 

Essa crítica, entretanto, carece de uma observação mais atenta, pois na definição de grupo 

étnico e, consequentemente, de etnicidade, formulada por Barth (1969, p. 10-11), vislumbra-

se o traço da origem, visto que o grupo étnico é concebido como uma forma organizacional 

em que sua população: 

 

a) se perpetua principalmente por meios biológicos; b) compartilha de valores 
culturais fundamentais, postos em prática em formas culturais num todo explícito; c) 
compõe um campo de comunicação e interação; d) tem um grupo de membros que 
se identifica e é identificado por outros como constituinte de uma categoria 
distinguível de outras categorias da mesma ordem. 

  
 

O que efetivamente se percebe, hoje, como uma lacuna na importante contribuição de 

Barth para a teorização do tema da identidade diz respeito ao fato de ele pensá-la com o olhar 

fixado apenas nas relações sociais dentro do grupo étnico, não conseguindo alcançar a 

importância das representações e das ideologias em jogo nas relações interétnicas 

(OLIVEIRA, 1975). 

A força das representações é indiscutível, pois essas criam e caracterizam identidades. 

Elas ainda se revelam discursos detentores do poder de criar, definir e estabelecer o que é e o 

que não é verdade. É a partir dos significados produzidos pelas representações, as quais 

posicionam os indivíduos enquanto sujeitos, que eles passam a se constituir (WOODWARD, 

2000). Daí, o peso da ausência desse conceito na formulação de Barth. 

Entretanto, as prisões podem vir abaixo, mesmo que os indivíduos sejam encarcerados 

em novas prisões. Os processos de subjetivação podem oferecer a possibilidade de vislumbrar 

frestas para trilhar caminhos que levem às luzes. A claridade pode possibilitar a rebeldia e 

consequentemente a luta pela libertação dos grilhões que aprisionam os indivíduos. Eis que o 

poder pode encontrar resistência, os discursos podem produzir contradiscursos e que a 

soberania totalitária pode se dar conta de que ela é uma farsa. A indestrutibilidade do poder 

não lhe garante imunidade. O tempo inteiro, esse poder, que é fruto de um exercício à 
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disponibilidade de todos, sofre pressões de poderes que o questionam. Sua pulverização não 

indica apenas uma disseminação incontida, refere também que está ao alcance de todos.  

Esse exercício do poder possibilita a invenção e a ressignificação de identidades. É a 

partir da compreensão sobre o funcionamento do poder que os excluídos, os sem voz e sem 

vez na sociedade passam a narrar sua própria história. É o que se deu, por exemplo, com o 

negro no país. O embate, como já observara Bakhtin (2006), se trava no campo da linguagem. 

Eis aí a razão por que o exame dos discursos é uma ferramenta significativa para se interpretar 

o comportamento da dinâmica das inter-relações sociais. Uma das diretrizes adotadas pelo 

fazer científico da Nova História, qual seja, historiar os fatos não do ponto de vista dos 

grandes vencedores e homenageados, mas a partir do ponto de vista dos derrotados em tais 

situações, há muito, já vem sendo reclamada e posta em prática, em certa medida, pelos 

marginalizados.  

No caso do negro, são raras as oportunidades que se lhe apresentam para narrar na 

sociedade mais abrangente sua própria história. Uma dessas oportunidades, que ele buscou, 

com muita luta e com bastante astúcia, se dá no período de carnaval. Chamo período de 

carnaval, aqui, o lapso temporal que se estende desde o mês de setembro ao mês do carnaval, 

fase em que os blocos afro intensificam seus ensaios e as escolas de samba estão em pleno 

processo de escolha dos sambas de enredo para o carnaval vindouro. Nesse corte do tempo, a 

atenção se volta para dois grandes blocos de narrativas negras, um produzido na Bahia, por 

ocasião dos desfiles dos blocos afro, principalmente os mais tradicionais a exemplo do Ilê 

Aiyê; outro produzido no Rio de Janeiro, por ocasião do desfile das escolas de samba. As 

raras oportunidades de se ouvir a voz do negro foram todas conquistadas por ele: A Semana 

da Consciência Negra, A festa de Iemanjá e o Carnaval da Bahia e do Rio de Janeiro. Não 

estou esquecido de que a cobertura de tais eventos representa menos a expressão de sua voz e 

mais o interesse lucrativo advindo da transmissão de tais eventos. Trata-se, em todos os casos, 

de uma perspectiva comercial e/ou da construção de imagem positiva de si em relação àqueles 

que cobrem tais eventos. A configuração desse contexto não deixa dúvida de que a celebração 

da cultura popular negra pela mídia é feita a partir de recortes que a esta possam parecer 

interessantes, o que provoca a descaracterização de muitas formas originais. 

Entretanto, vale lembrar que, embora não se dê qualquer ênfase à voz do negro, antes, 

faça-se um apelo ao visual, ao exótico e ao erótico – isso ocorre com bastante frequência no 

caso dos dois últimos eventos acima mencionados –, sua voz ecoa, não é calada, ressoa não só 

na sociedade local brasileira, mas também por quase todo o planeta, a depender dos raios de 

alcance da transmissão do carnaval brasileiro e das possíveis consequências advindas do fazer 
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discursivo das escolas de samba. Essa voz pode ser expressa através do samba de enredo de 

qualquer escola, a exemplo do samba de enredo da Estação Primeira de Mangueira (1988): 

 
Será... 
Que já raiou a liberdade  
Ou se foi tudo ilusão 
Será... 
Que a lei Áurea tão sonhada 
Há tanto tempo imaginada 
Não foi o fim da escravidão 
Hoje dentro da realidade 
Onde está a liberdade 
Onde está que ninguém viu  
 

Os efeitos de sentido que atravessam o enunciado desse samba permitem assegurar 

que os desfiles das escolas de samba do carnaval carioca não representam apenas festa ou 

manifestação folclórica; na verdade, nunca foram apenas isso. Mesmo no princípio, quando 

ainda se podiam cantar temas escolhidos com maior liberdade e mais próximos da realidade 

dos componentes das escolas de samba (também se cantavam outros temas, inclusive, não 

nacionais), por estarem livres da ingerência que se instalou quando da oficialização dos 

desfiles, estes eram dotados de uma atuação política. Essa não era necessariamente panfletária 

e não tinha a preocupação de corresponder às perspectivas ideológicas de críticos, teóricos e 

militantes da causa negra, mas era clara e bem delineada para as escolas e suas comunidades: 

precisava-se fazer sobreviver seus repertórios culturais e ao mesmo tempo assinalar presença 

e conquistar espaços na sociedade brasileira da primeira metade do século XX, que promovia 

uma campanha execrável de exclusão social aos negros após a abolição da escravatura. O 

reconhecimento por parte das escolas de samba de que seus discursos repercutem na 

sociedade sempre existiu, independente de que alguns críticos dessas instituições, esquecidos 

de que a instauração do novo se dá a partir de processos de reelaboração, os concebam apenas 

como re-significações de discursos já produzidos e circulantes. O reconhecimento a que aludi 

pode ser observado nos mecanismos linguístico-discursivos presentes nos versos do Império 

Serrano (2005) ao abordar o tema da ecologia: “Meu grito ecoa pelo ar / Faço um alerta ao 

mundo”. Dessa forma, relacionar o carnaval preparado pelas escolas de samba do Rio de 

Janeiro a perspectivas meramente folclóricas é esvaziar o sentido da agenda política pela qual 

as escolas de samba têm lutado. Elas, ao se inscreverem como uma das variadas organizações 

culturais negras, buscam promover a elevação da autoestima desse grupo étnico. É sob essa 

ótica que Santos (1999, p.59) afirma terem tais agremiações carnavalescas “uma produção 

cultural e artística que fortalece a autoestima de seus componentes, e estas atividades estão na 
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contramão da racionalização crescente da sociedade, abrindo importantes espaços de 

liberdade”. 

O já referido samba de enredo da Mangueira, por exemplo, produz sentidos que vão 

além de um grito físico. A produção de sentidos desse samba problematiza o processo de 

libertação da escravatura e as implicações dos desdobramentos dele para os negros, 

possibilitando gestos de leitura mais complexos acerca do acontecimento da Abolição no país. 

O gesto de nomeação do samba de enredo, 100 anos de liberdade, realidade ou 

ilusão? já permite o interlocutor refletir sobre os possíveis significados dos cem anos após a 

abolição da escravatura para os negros brasileiros. Ainda quanto à nomeação do samba, a 

materialidade linguística levanta questionamento a respeito dos significados da Abolição para 

os negros. O questionamento inicial expresso no título representa o embrião da tomada de 

consciência de que a produção de sentidos está vinculada à formação discursiva a que 

pertencem grupos diferentes. Está instaurado nessa pergunta inicial um diálogo de vozes com 

pontos de vista diferentes. O que se põe em discussão, por meio desse jogo polifônico 

(BAKHTIN, 2006), são os significados de liberdade, a liberdade tão propagada pelos órgãos 

institucionais brasileiros e digna de celebração da parte deles, dada a circunstância do 

Centenário da Abolição.  

Na sequência discursiva do samba, há construção de sentidos que leva o leitor/ouvinte 

a pensar no cotidiano dos negros, observando os lugares sociais que ocupam na sociedade 

brasileira, compreendendo uma rede relacionada a emprego, salário, habitação, escolaridade e 

saúde, entre outros fatores significativos para a composição desse quadro social. A questão 

formulada nos versos iniciais: “Será... / Que já raiou a liberdade / Ou se foi tudo ilusão?” 

obtém um sonoro não como resposta: “Onde está a liberdade / Onde está que ninguém viu”. 

A resposta é marcada por um tom irônico – como se entabulasse sentidos advindos de uma 

conversa com um interlocutor implícito – dirigido a uma possível resposta afirmativa de que a 

liberdade raiou de fato para os negros na nação brasileira. 

Do que o enunciador mais suspeita é se houve uma liberdade efetiva. Ele admite, 

inclusive, que houve uma liberdade de direito, mas nega a liberdade de fato, porque a 

existência desta implicaria uma visibilidade do negro na representação dos diversos setores da 

vida social do país como exemplifiquei acima. O que os discursos que atravessam esse samba 

põem em xeque é a questão da democracia racial. 

Naquele ano de 1988, momento festivo no Brasil de celebração oficial dos 100 anos da 

libertação dos escravos, a Mangueira questionava de que liberdade se estava falando, buscava 

discutir quais seriam os motivos dessa festa e tentava relativizá-los. Os discursos da Estação 
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Primeira de Mangueira em torno da questão pareciam traduzir que pouca coisa havia mudado 

desde a libertação dos escravos, pois a vida do negro no país era um aprisionamento só, visto 

que estava “livre do açoite das senzalas, preso na miséria das favelas”. Outro ponto de vista 

precisava ser apreciado em relação a esse fato, dado pelo olhar do sujeito diretamente afetado 

pela questão, o próprio negro. Uma nova história precisava ser contada, pois a história oficial 

dourava a pílula em relação ao fato, amenizava as tensões que dele decorriam e possibilitava 

que seus produtores e beneficiários posassem de heróis para os negros em função de uma 

concessão magnífica e humanitária, a lei de ouro.  

Os discursos produzidos e circulantes em 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? 

requerem a tomada da palavra, o direito de falar de si mesmo pelos negros, através de sua 

própria voz, em vez de ter sua história narrada pelo olhar do forasteiro. Em outros termos, 

parece que se estava a dizer que não se reconhecia essa data como digna de celebração para o 

negro naquele momento e que, se o fora em determinado momento da história, agora já não 

era mais, visto que os olhos haviam sido desvendados e haviam enxergado as motivações 

econômicas e raciais e o conjunto de pressões que estavam por trás da tão exaltada libertação 

dos escravos. Expressava-se ainda que a narrativa da Abolição, a partir do ponto de vista do 

branco, além de apresentar apenas os recortes que lhe pareciam possíveis, invariavelmente o 

eximia dela e apagava as marcas de sua mão pesada na questão, de forma a querer esquecer 

que ele representava a função de agente no processo de escravização do negro.  

Esse discurso da Estação Primeira de Mangueira se constitui como um contradiscurso 

em relação aos dizeres discursivos sobre o negro. Trata-se de uma grande contranarrativa, 

aliás, bastante comum aos sujeitos da diáspora negra pelo mundo. A cultura negra na diáspora 

tem de ser entendida como uma cultura reativa, revela-se como uma contracultura, conforme 

assinala Gilroy (2001), mas no sentido primeiro de sobrevivência e resistência, e não no 

sentido de ataque cultural, de contraposição pura. Sodré (1998), ao fazer referência específica 

a uma das produções culturais do negro, o samba, o entende como um traço de resistência 

cultural: 

Sendo um discurso tático de resistência no interior do campo ideológico do modo de 
produção dominante – perpassado por ambigüidades, avanços e recuos, 
característicos de todo discurso dessa ordem – o samba é ao mesmo tempo um 
movimento de continuidade e afirmação de valores culturais negros. 
 

Quanto ao processo de descaracterização a que aludi acima, isso parece inevitável, é 

algo muito comum no processo de espetacularização das formas da cultura popular pela 

mídia. Fernando Rosa Ribeiro (1997) entende que a inserção de manifestações da cultura 

popular no circuito da produção industrial da cultura se dá através de uma forma diluída, em 
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que a seletividade do que se pretende expor e o momento da história em que se recortam os 

traços a serem expostos – geralmente épocas anteriores – fragmentam o fenômeno cultural em 

evidência e não oferecem uma visão fiel do funcionamento dos elementos da cultura popular 

em exposição.  

No seio da cultura popular negra, a passagem de manifestações culturais, enquanto bens 

simbólicos de uso a produtos culturais de troca, é fruto de uma velha e atualizada discussão 

polarizada entre os que não se conformam com esse processo e os que o veem como um 

predicativo consequente e irrevogável da evolução dos tempos e da vida social. Aqueles que 

enxergam esse processo negativamente apontam para o processo de desafricanização das 

manifestações culturais de matrizes africanas e para sua descaracterização quando de sua 

passagem a bem cultural de troca. Aqueles que o enxergam como algo irremediável, veem-no 

como uma estratégia de ocupação de espaço numa sociedade excludente e racista. 

Compartilhando com essa última linha de pensamento, Sodré (2002, p.157) formula o 

seguinte argumento: 

 
Evidentemente, as culturas negras de um modo geral pagaram o seu preço em 
termos de descaracterização de muitas formas originais, mas isso fazia parte das 
mutações no interior do grupo, dos acertos e das negociações implícitas na luta pela 
continuidade simbólica da diáspora. Mas havia ganhos ‘territoriais’, aproveitamento 
de interstícios, configurados como lugares interacionais no espaço da sociedade 
branca e como possibilidades de atuação da força, do axé.  

  
 

Esse processo de transformação das manifestações culturais populares de matrizes 

africanas merece uma apreciação em outro nível. O processo da diáspora negra, conforme 

observa Hall (2003, p. 343-345), impossibilita falar de pureza negra, de repertórios culturais 

negros puros. O capital cultural popular negro precisa ser pensado a partir de 

sobredeterminações, de modo que ele não se constitui apenas pelas heranças culturais 

africanas, mas também pelas condições diaspóricas nas quais as conexões foram forjadas. Os 

repertórios culturais negros têm de ser pensados em função da diáspora como “adaptações 

conformadas aos espaços mistos, contraditórios e híbridos da cultura popular”. Trilhando a 

mesma linha de pensamento de Gilroy (2001), Hall (2003) assinala que, para dar conta da 

formulação complexa que é a construção das identidades, a cultura popular negra em vez de 

se pautar por um processo de oposição binária deve tomar como norte a perspectiva da soma, 

do acoplamento. Acresça-se a essa observação de Hall que a herança cultural africana em todo 

o Atlântico Negro tem uma base dada pelo imaginário sobre a Mãe-África (GILROY, 1993). 

A questão é que, como observa este autor, a formação de uma cultura africana nas Américas 
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tem recebido peso mais forte das conexões estabelecidas ao longo de todo o Atlântico Negro 

do que de uma herança africana original. Além do mais, é preciso que se diga juntamente com 

Pinho (2004, p. 30) que “esse sentido de conexão [com a África] se modifica através de 

processos de esquecimento, assimilação e opressão”. 

Esse olhar da mídia para as manifestações culturais da comunidade negra não surge do 

nada. Além dos interesses a que já aludi, é preciso dizer que essa descoberta da mídia só se 

deu em função do resultado de políticas culturais da diferença. Assim, a espetacularização do 

repertório negro não pode ser simplesmente avaliada como algo negativo ou positivo. É 

preciso enxergar que se trata de espaços conquistados pelo grupo, os quais a sociedade 

hegemônica não poderia se recusar a ver e a mostrar.  

 

 

3.2 CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NEGRAS 

 

A identidade negra é concebida discursivamente neste texto como fruto de uma 

construção sociocultural que, a partir de uma agenda política e de práticas culturais 

específicas em torno da causa negra, une os indivíduos da diáspora negra espalhados pelo 

mundo (GILROY, 1993). Desde já, está negada a perspectiva essencialista de uma identidade 

negra. A ideia tão largamente defendida de que existe uma essência interna inscrita no corpo e 

mesmo nos genes que se encontra em todos os negros não passa de um mito.  

Tratar da identidade associando-a ao corpo é algo que parece incorreto e perigoso para 

o negro. Em nome do corpo, da aparência deste, é que se marcou e se fez perpetuar toda uma 

discursividade de discriminação contra o negro, caracterizando seu corpo como mal cheiroso, 

feio e grosso. Em associação a tais traços, formulou-se a tese de que o corpo seria o espelho 

da alma, de forma que o negro foi concebido como indigno de confiança por ter uma índole 

duvidável. A antropologia criminal de Lombroso, psiquiatra italiano, teve muito eco no país 

no início do século XX. Acreditando que as proporções do corpo representariam o espelho da 

alma, não foi difícil tomar o biótipo do negro como propenso à criminalidade e empurrá-lo 

para as casas de detenção. (BENTO E CARONE, 2003). Assim, torna-se claro que não há 

qualquer vantagem em tomar os traços do corpo como marca identitária negra. É preciso 

enxergar que tomá-lo como lócus identitário, levando em conta a cor da pele e a textura do 

cabelo, é cair na mesma cilada para a qual o negro foi empurrado pelo branco, associando-o 

exclusivamente ao domínio do corpo (uma perspectiva instintiva, animalesca) e associando a 

si mesmo ao domínio do intelecto, da razão, da ciência, da capacidade de pensar.  
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Tem sido muito comum, nessa perspectiva de considerar o fenótipo como um traço 

marcante da identidade negra, concluir que habilidades como a maestria na dança, a força do 

canto e a ardência no sexo seriam traços herdados por todos os negros. Vê-se nessa concepção 

de negritude um absolutismo étnico que, se em alguma época já fez algum sentido, hoje não 

mais o faz. Essa perspectiva foi importante para o Pan-africanismo no seu intuito de formular 

algo que pudesse ser tomado como um elo de união entre todos os negros que enfrentaram o 

processo da diáspora e que pudesse fazer frente, no sentido de igualdade de condição, à 

cultura branca hegemônica. Como observa Ribeiro (1995, p.208): 

 
Para que eles (os intelectuais do Pan-africanismo) tivessem valor enquanto pessoas 
ante o pensamento racista, tiveram de construir para si uma identidade essencialista 
reativa, baseada em características próprias. Em outras palavras, tiveram de construir 
uma cultura e identidade negra e africana que se contrapusessem à identidade e 
cultura européias que os rejeitavam como inferiores. E é desse movimento 
reativo que nascem a identidade e cultura negra ou africana, em suas muitas versões 
e variedades.  

 

Hoje, no entanto, mostra-se como uma estratégia que merece reavaliação. Mas os 

frutos desse ângulo do enfrentamento das questões raciais ainda se ramificam com intensidade 

na atualidade. Nas lutas antirracistas há tendências essencialistas e tendências não 

essencialistas. No Brasil, por exemplo, os movimentos negros adotam perspectivas 

essencialistas. Parte-se do princípio de que a Mama-África deve estar inscrita no corpo, de 

forma que é preciso tornar-se negro. A estratégia para que os militantes absorvam os traços de 

africanidade e entrem em sintonia plena com as raízes é dada por essa ligação externa que se 

revela no trato do cabelo, na indumentária a vestir, nos fenômenos culturais a cultuar e 

também na busca do conhecimento das histórias de África a partir das narrativas de 

africanidade. Trata-se, na verdade, de um desejo de reencontro com a terra-mãe, de busca das 

raízes perdidas, como que numa tentativa de voltar para casa, o que não parece muito 

possível, pois como refere Hall (apud PINHO, 2004) em entrevista ao Correio da Bahia em 31 

de julho de 2000:  

 

Não podemos voltar ao início e retornar a uma identidade perdida. Pode parecer 
triste, mas não é possível ‘voltar para casa’ porque aquele que sai nunca mais volta 
do mesmo jeito que saiu. 
 
 

Em razão dessa perspectiva essencialista adotada pelas organizações culturais negras 

no país, é preciso deixar claro que para as escolas de samba do Rio, assim como para os 

blocos afro de Salvador e para as organizações culturais negras de modo geral, a base da 



41 

 

identidade étnica é constituída por elementos que se acreditam ser compartilhados por todos 

do grupo, cuja representação se marca por origem, linhagem e ancestralidade. A partir dessa 

concepção, entendem que as identidades negras são étnicas, raciais e afro-referenciadas. O 

processo de construção dessas identidades fundamenta-se na centralidade do corpo. Com base 

nessa concepção de identidades negras, os sambas de enredo dos Grêmios Recreativos 

Escolas de Samba do Rio de Janeiro (G.R.E.S) discutirão com muita frequência aspectos das 

questões raciais no país centrados numa concepção de identidade em que o corpo é a 

referência. Mas também não deixam de admitir que tais identidades sofrem a influência social 

e histórica (PINHO, 2004). 

Nessas considerações que acabo de tecer, não estou perdendo de vista, esclareça-se, 

que o corpo é um capital cultural do negro, conforme observa Hall (2003). O que estou 

afirmando, em sintonia com a ideia do autor, é que o corpo, enquanto capital cultural, não 

deve ser tomado numa perspectiva essencialista. Para ele, o que caracteriza essencialmente a 

cultura negra é a tríade formada pela estratégia do corpo como capital cultural para os 

escravos e seus descendentes e pela centralidade da música e do estilo. 

No bojo das perspectivas essencialistas contra o racismo, além da noção do corpo 

como marca central identitária há também uma referência central à África. Todos os negros 

estariam conectados por um sentimento de pertencimento à terra-mãe, mesmo que este seja 

muitas vezes apenas imaginado. A terra-mãe, nesse sentido, é a origem, o lugar central de 

onde emana o processo de produção de identidades negras, é o pórtico central para a 

construção de narrativas e representações de negritude.  

Aqueles que não consideram essa tomada da África como aspecto relevante na 

constituição da negritude perguntam-se, entre outras coisas, de qual África se está falando. 

Alega-se que a África é muito diversificada e que, quando da invasão dos brancos, ela estava 

muito longe de constituir uma unidade geográfica e cultural.  

 

Os idealizadores do pan-africanismo parecem não ter percebido, no entanto, que a 
África era, em si mesma, uma construção ocidental, e que os mais variados povos 
que habitavam o continente antes da colonização européia não se concebiam a si 
mesmos como uma unidade nem geográfica e nem racial. Eram povos independentes 
e que na maioria das vezes nem mesmo se conheciam entre si. Portanto, as 
categorias ‘africano’ e, mesmo, “negro” são construções do pensamento ocidental 
(APPIAH, 1997). 
 

Os africanos não se reconheciam como uma comunidade em razão das diferenças 

socioculturais que os caracterizavam. O diálogo entre eles só havia passado a existir pouco 

antes do tráfico realizado pelos europeus. Em outros termos, afirma-se que a Mama-África 
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unificadora e unificada não passaria de um mito, de uma idealização que se difundiu e que, 

portanto, os traços de africanidade buscados nela advêm da imaginação e não de uma 

realidade.  

Ainda na mesma linha do pensamento de Gilroy (2001), conceber a identidade negra a 

partir de conceitos estáticos e estéticos reduzidos ao fenótipo e à África como única região 

favorecedora de modelos de africanidade é perder de vista os sentidos de multiplicidade, de 

liberdade e de descentralização proporcionados pela diáspora, uma vez que toda a 

dinamicidade que a envolve, todas as confluências culturais nela existentes e todo o processo 

de assimilação e transformação cultural implicados no processo diaspórico, impondo a 

necessidade de hibridismos e acoplamentos, afastam a ideia de homogeneização e de 

nacionalidade. 

Vale ressaltar, conforme se pôde depreender da análise discursiva de 100 anos de 

liberdade, realidade ou ilusão? que o samba de enredo é de fato uma forma de pensar o país, 

contemplando as relações sociais e raciais entre os grupos étnicos. No fim da década de 1990, 

vimos essa tradição bem representada com os estudos de Augras (1998). O Brasil do Samba-

enredo nos ofereceu uma visão objetiva de como o país pode ser compreendido através dos 

sambas de enredo. As práticas discursivas que produzem sentidos nos SEAs são, pois, uma 

forma de pensar a construção da identidade negra e, evidentemente, a temática racial no país.  

Para finalização deste capítulo, parece-me interessante apreciar uma breve discussão 

em torno de concepções sobre negritude. Para tanto, faço uma resenha de Munanga (1986). O 

autor assinala que as várias acepções de negritude formuladas ao longo de meio século podem 

ser agrupadas em torno de duas interpretações, que se opõem: uma denominada mítica, outra, 

ideológica. A primeira se ancora nas representações da África para todos os negros, 

entendendo que os significados de tais representações seriam os mesmos e provocariam um 

elo de solidariedade entre todos. O retorno ao passado africano anterior à invasão dos homens 

ocidentais, através de narrativas que traduzem a grandiosidade da terra, da cultura, da bravura, 

da realeza de seus homens e do enaltecimento de seu modo de vida, objetiva ressignificar a 

ideia de África para os negros, mal construída pelos invasores e por seus pares. A segunda 

interpretação gira em torno de lutas, projetos e ações que visam a conquistas do negro na 

sociedade e à discussão de que a negritude é uma questão de tornar-se, o que exige 

posicionamentos do negro como resposta a situações de opressão de todas as ordens, 

contempladas numa perspectiva histórica, de modo que o olhar não perca de vista o passado, 

se direcione para o presente e possa pensar o futuro. 
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De maneira geral, embora uma e outra interpretação sejam coerentes, para muitos 

autores, as concepções alinhadas dentro da primeira interpretação são ingênuas, destituídas de 

politização, autossuficientes e contribuem para o processo de marginalização do grupo negro, 

tornando-o isolado em sua causa. As concepções que se alinham dentro da segunda 

interpretação relacionam “a problemática negra com a dos colonizados de todas as origens, 

aproximando-se, portanto, da teoria marxista”. Entretanto, observa Munanga, ambas as 

interpretações se complementam, vez que o mito contribui para a afirmação da nova 

ideologia.  

Dentre as variadas definições de negritude situadas dentre essas duas linhas, o 

antropólogo congolês informa algumas. Diz que o conceito de negritude pode ser formulado 

com base numa visão biológica ou racial. Segundo essa base definição, a negritude se 

caracteriza por traços fenotipicamente negros e pela consciência de pertencer à “raça” negra. 

Antes de passar a outro conceito, discute que as disparidades socioeconômicas entre negros e 

brancos trazem em seu âmago a questão racial e que a redução de “raça” a classe é algo 

insuficiente para compreender os problemas sociais e econômicos enfrentados pelos negros. A 

conceituação da negritude pelo viés psicológico contempla a totalidade de traços do indivíduo 

negro quanto ao comportamento, às emoções, à personalidade e à alma. Por fim, faz menção à 

definição de negritude com base na questão cultural. Em linhas gerais, o negro e a negritude 

se afirmam pela valorização da cultura negra.  

Munanga (1986) aponta que as duas linhas interpretativas (a mítica e a ideológica) sob 

as quais se ancoraram as definições de negritude são o norte para se entender a razão da 

ambiguidade e do caráter de oposição que se observam na descrição dessas definições. Para 

respaldar sua constatação sobre tais contrastes definidores, cita o trabalho de Louis-Vincent 

Thomas, para quem “a negritude pode, ao mesmo tempo, considerar-se realidade e mito, 

ideologia e utopia, ilusão, mistificação, leitmotiv político, reação, ‘ser negro’, fato histórico”.  

Mas a classificação de Thomas que utilizarei na análise é a que ele aplicou à literatura, 

em que mostra como esta desenvolveu outras concepções de negritude. O valor desta 

classificação, como observa Bernard Lecherbonnier (apud MUNANGA, 1986, p. 55), “[é 

que], além da sua permanência, mostra também como um escritor pode passar de uma posição 

a outra, sem se trair, exprimindo-se simultaneamente sob vários registros”. Eis a descrição 

dessa classificação encontrada em Munanga (1986, p. 54-55): 
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Negritude dolorosa 
 
O poeta negro, no esforço de comunicação com seu povo e máximo depoimento, sofre 
a paixão da negrada torturada pela história. Sente-se medo de perder cultura e alma no 
contato com o Ocidente e suas técnicas. É uma fase de angústia, de dor.  

  
 

Negritude agressiva 
 
É uma fase de revolta, de negação da razão, do Deus branco, da beleza ocidental, das 
línguas européias. Reivindica-se a raça até nas suas carências.  
 
                          Negritude serena 

 
Atitude construtiva de reconciliação dialética. O desejo de ascender a uma cultura 
universal. É bom proclamar constantemente sua negritude, evidente na conduta e nos 
hábitos de cada africano. Um fundo sólido e tranqüilo. 
 
                          Negritude Vitoriosa 
 
Reivindicação da paternidade da civilização. Uma supercompensação idealizante.  Um 
verdadeiro messianismo.  

 

 
A descrição que Louis-Vincent Thomas faz sobre sua classificação poderia ter sido 

expandida. Trata-se de uma proposta classificatória interessante, embora a descrição que dela 

se faz não ofereça elementos para elucidar dúvidas concernentes ao próprio processo de 

classificação. Uma descrição mais detalhada poderia possibilitar que a análise de narrativas, 

de acordo com tal proposta, ganhasse em objetividade, proporcionando um enquadramento 

mais seguro e menos subjetivo. 

 Outra proposta de classificação da negritude é apresentada por Ricardo Ferreira 

(2000). Nesta, os estágios da construção de identidades afrodescendentes (este é o termo que 

ele usa para se referir a negros e a pardos) são bem delimitados e explicados de forma 

pormenorizada. Entretanto, por ser uma teoria que se aplica mais adequadamente aos traços 

da personalidade do negro no processo de construção de sua identidade (de ordem 

psicológica, individual), não recorrerei a ela. Consta neste trabalho em razão das semelhanças 

que apresenta com a categorização proposta por Louis-Vincent Thomas. 

Trata-se de uma classificação acerca do desenvolvimento da identidade do indivíduo 

negro e está ancorada área da Psicologia. O trabalho de Ferreira é uma aplicação à realidade 

vivida pelos negros brasileiros das formulações dos teóricos Cross (1991) e Helms (1993), 

desenvolvidas para compreender a feição psicossocial dos negros norte-americanos. Para 

esses autores, a constituição da identidade negra é definida a partir de componentes ligados a 

referências e traços pessoais, a traços adquiridos de um grupo de referência e a componentes 

raciais. Na aplicação dessa proposta à realidade vivida pelos negros brasileiros, Ferreira 
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descreve quatro estágios no desenvolvimento da identidade do negro: estágio de submissão; 

estágio de impacto; estágio de militância; estágio de articulação. Esclarece que tais estágios 

não são fixos nem sugerem uma sequência linear, podendo haver a predominância de um 

deles num dado momento de vida e, ao mesmo tempo, a coexistência de outros. 

Resumidamente, os estágios podem ser descritos da seguinte forma: a) estágio de 

submissão – Trata-se da idealização do mundo branco como escudo. Na análise das barreiras 

sociais, os indivíduos negros não veem qualquer relação com sua cor. Mantêm-se afastados do 

grupo de referência negra ao qual pertencem, assimilam estereótipos negativos referentes às 

suas características etno-raciais e, ao longo de um tempo, tendem a apresentar sentimentos de 

ansiedade e de angústia, por não se sentirem encaixados em qualquer grupo étnico; b) estágio 

de impacto – Trata-se de uma fase em que, após se dar conta de práticas discriminatórias 

promovidas por integrantes do grupo branco, o indivíduo negro, por tentar se afastar da 

identificação com os valores culturais brancos e ainda não saber exatamente os traços 

envolvidos na construção de uma identidade negra, vivencia sensações de confusão e 

desamparo; c) Estágio de militância – Trata-se da fase de construção de uma identidade 

afrocentrada. Essa construção demanda tempo para se afirmar, porque ao indivíduo negro são 

menos familiares os traços da nova identidade para a qual se direciona do que os da 

identidade que passa a rejeitar. Sua referência sobre negritude é externa, marcada pela visão 

que a cultura branca tem do negro, de modo que seu entendimento sobre o que é ser negro e 

sobre como o negro deve se comportar e agir para sê-lo é idealizada, estereotipada. Para fugir 

dessa idealização, mergulha de forma fervorosa no universo simbólico negro e passa a 

construir novas visões acerca da negritude, mas ainda dadas pelo grupo e não internamente 

sentidas e/ou vivenciadas, de forma que acaba formando novos estereótipos, que apenas 

parecem positivos, e se tornado extremista na defesa de sua concepção acerca da negritude, 

atacando, em consequência, os irmãos que não se posicionam conforme tais padrões de 

negritude.  

De acordo com informações de Ferreira (2000), os teóricos Cross e Helms denominam 

essa fase como imersão. A construção identitária negra ainda é frágil, visto que se volta 

menos para uma afirmação positiva das referências negras e mais para a aversão e negação 

aos valores brancos. Uma mudança só começa a se operar quando o militante negro supera a 

postura radicalista. Nesse momento, em harmonia consigo mesmo e com o grupo branco, 

longe dos sentimentos de revolta e de combate, ele se volta para a exploração de sua história e 

de sua cultura. É a fase a que os teóricos citados denominam emersão; d) Estágio de 

articulação – Trata-se da fase em que a concepção sobre identidade negra deixa de ser 
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estereotipada e se põe longe da alienação; os valores culturais negros ganham sentido para o 

indivíduo e são sedimentados. Dizendo de outro modo, a compreensão sobre negritude se 

amplia, conhece flexibilidade e se torna menos defensiva. É nesta fase que, mesmo 

reconhecendo os conflitos e as desigualdades históricas entre brancos e negros, estes não se 

limitam a associar o grupo dos brancos ao mal. Neste estágio, o indivíduo não mantém 

relações apenas com seus pares, entende serem significativas para a ampliação de sua 

compreensão do mundo as trocas mantidas com membros de outros grupos etno-raciais. Pode-

se dizer que neste estágio de vivência plena da negritude o indivíduo negro não desenvolve 

apenas a capacidade de articulação, mas desenvolve uma consciência que o capacita a 

enxergar sem sentimento de revolta a mão do branco nas condições adversas, nas dificuldades 

econômicas, sociais e culturais vividas por seus ancestrais ou por ele mesmo no presente, 

deixando de vê-las como fruto de um fracasso pessoal, como sempre foi induzido a entender.  
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4 CULTURA POPULAR: RESISTÊNCIA CULTURAL NEGRA 

 

         A questão da relação de forças a que fiz referência na discussão sobre identidade no 

capítulo anterior volta de forma mais imperativa agora. Naquele momento, assinalei que a 

elite dominante na sociedade recorre a um conjunto de saberes para poder exercer, de modo 

mais pleno, influência sobre os demais grupos, de forma a poder justificar a razão de tais 

benesses e tornar mais dócil o corpo social com o qual entra em disputa. Em outros termos, o 

poder se cerca de um conjunto de saberes para se fortalecer, para influir sobre os outros e para 

manter o status quo vigente. 

Durante os quatro primeiros séculos de história, a estratificação da sociedade brasileira 

era composta basicamente por senhores e escravos, intercalando-se entre eles os colonos. Esse 

quadro só veio apresentar alguma alteração destacada a partir da instauração da República, 

que veria nos anos seguintes um pequeno surto desenvolvimentista do país. Desse novo 

contexto socioeconômico formam-se uma classe operária e uma pequena burguesia industrial. 

Como se sabe, a elite dominante buscou, desde o princípio, cercar-se de bases jurídicas, 

religiosas e científicas para justificar a subjugação que impôs ao africano, as atrocidades 

contra ele cometidas e, sobretudo, a apropriação indébita do fruto de seu trabalho. Quando 

não conseguiu apoiar-se em tal aparato, apelou simplesmente para a tradição. Concentrando o 

olhar apenas no contexto que envolvia a realidade brasileira, é possível observar, por 

exemplo, no âmbito da jurisdição, que houve a proibição aos negros de frequentarem a escola 

na legislação do Império. A referência era explícita aos escravos, porém aplicava-se a todos 

os negros, visto que os negros não escravos eram considerados potenciais transmissores de 

doenças contagiosas, e as pessoas que padecessem delas estavam, por Decreto, proibidas de 

terem acesso à escola. Essa determinação veio a público através do Decreto Lei 1331A de 

1854, em seu artigo 69, uma Lei Complementar à outorgada Constituição de 1824, que 

regulamentava a reforma do ensino primário (CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA DO 

BRASIL, 1824). 

A Igreja, dado o alcance de sua atuação e a validade de seu poder, representou a base 

mais sólida em que a elite pensante se apoiou para levar a cabo o processo de subjugação do 

negro. A Bula Dum Diversas – Papa Nicolau V, de 08 de junho de 1452 – dando permissão ao 

rei de Portugal, D. Afonso V e, um século depois, aos reis da Espanha, para submeterem à 

escravidão os povos que descobrissem e tomarem posse de seu patrimônio, atesta essa 

afirmação sobre o posicionamento e o poder da Igreja: 
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 [...] nós lhe concedemos, por estes presentes documentos, com nossa Autoridade 
Apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os 
sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que 
estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras 
propriedades [...] e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão, e apropriar e converter 
em uso e proveito e de seus sucessores, os reis de Portugal, em perpétuo, os 
supramencionados reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, 
possessões e bens semelhantes. 
(http:/www.educafro.org.br/downloads/seteatosoficiaisquedecretaramamarginalizacao
donegro.pdf)  

 
Embora o contexto de produção do documento e a própria materialidade dele 

indicassem que sua referência dizia respeito aos mouros em circunstâncias de guerra religiosa, 

os portugueses tiraram proveito da amplitude do termo pagãos e da expressão quaisquer 

outros incrédulos em nome de sua sanha materialista. A interpretação que deram à redação da 

referida Bula lhes permitiu fazer uma ampla devassa no continente africano, exterminando e 

escravizando milhões de seus habitantes para poderem assenhorear-se de seu patrimônio e do 

resultado de sua força de trabalho. Contemplasse ou não a Bula Dum Diversas essa ação sobre 

os africanos, o fato é que a Igreja calou-se logo no início dessas ações, o que significou uma 

permissividade. No decorrer da história, é que ela vai baixar outros documentos condenando a 

prática da escravidão aos africanos e defender a igualdade entre os seres.  

Outra demonstração de que a Igreja serviu para assegurar os interesses escravistas da 

elite colonial brasileira consiste no fato de os missionários, em razão de suas alianças com os 

senhores de engenho, revelarem-se comprometidos com o sistema escravocrata vigente. 

Amenizar conflitos, impedir a fuga e a revolta e manter os escravos obedientes e submissos 

era o papel que cumpria à Igreja realizar por intermédio de seu discurso religioso. Discutindo 

o posicionamento da Igreja no Brasil frente ao regime escravocrata, Gamaliel Carreiro (2007, 

p. 69) aponta que, a partir dos anos de 1850: 

  
A imagem da firma católica denegriu-se, consideravelmente, entre os intelectuais e na 
própria população escrava, por esta assumir uma posição claramente favorável à 
escravidão, deliberadamente, conservadora e em favor da permanência do regime 
escravocrata no momento onde essas idéias eram sinônimas de tudo aquilo que era 
atrasado, conservador e degradante da figura humana. 

 

No campo da ciência, as elites dominantes se valeram das teorias científicas do século 

XIX sobre raça, para assegurar sua superioridade sobre o negro, explorá-lo e discriminá-lo. 

Com base em um determinismo biológico, marcavam-se distinções entre uma raça superior, 

representada pelo branco, e raças inferiores, representadas pelos não-brancos. Essa discussão 

se acirrou no país em razão da irremediável miscigenação ocorrida com a chegada dos negros 
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ao solo brasileiro. A questão central era que os brancos, que se concebiam como civilizados e 

superiores, consideravam um aviltamento um número tão grande de negros e de mestiços no 

país, pois concebiam esse fato como uma degradação da raça humana. 

Quando se deram conta, então, a partir das considerações de Gobineau de que não se 

podia falar de pureza racial no Brasil, sendo todos os seus filhos mestiços em razão da mistura 

de sangue que corria em suas veias, a reflexão em torno da questão da mestiçagem se tornou 

mais contundente. O Brasil precisaria branquear-se, esse era o pensamento em torno do qual 

urgia a necessidade de formulação de projetos para alcançar tal intento no decorrer das 

gerações. Obviamente, como a perspectiva era clarear, paulatinamente, o tom da pele, o negro 

estaria excluído de quaisquer projetos. Ele só estava incluído na perspectiva ideológica da 

elite dominante de fazê-lo introjetar os traços da cultura branca e aspirá-la, de forma que 

sentisse vergonha de si e de seu corpo, executasse cada vez mais um processo de 

desafricanização e reconhecesse na figura dos brancos a superioridade tão propagada por eles. 

O objetivo era minimizar sua autoestima, para afastá-lo, sempre, de uma possível 

luta pelos ideais de igualdade e de liberdade real, pois, assim, estariam assegurados os 

privilégios que os brancos inventaram para si. Esse arquitetado projeto ideológico recebeu o 

nome, no decorrer da história, de teoria do branqueamento.  

Estabelecidas as relações entre o poder da era escravagista e os saberes dos quais a 

elite dominante se cercou para cumprir seus projetos, é hora de passar a discorrer mais 

especificamente acerca da resistência negra quanto à preservação de si mesmo e de sua 

cultura. 

Optei por falar da resistência do negro em vez da resistência do samba. Não há 

dúvida de que o samba “entrou por um lado e saiu pelo outro a cantar”, atravessando toda a 

correnteza contrária que tentava afogá-lo e fazê-lo submergir de vez, para nunca mais ecoar 

na voz, no gingado do corpo e na memória (era um alento) do negro, a fim de que esse 

artefato cultural não simbolizasse qualquer possibilidade de ele encontrar brechas no sistema 

excludente da sociedade brasileira pós-abolição para conquistar espaço em seu meio. Não há 

dúvida de que o samba fez uma travessia da marginalização ao estrelato digna de aplausos em 

razão de sua fortaleza, das estratégias utilizadas e do aproveitamento dos interstícios para não 

sucumbir a toda  onda de cooptação que se lhe impôs, mas, falar de resistência quanto ao tema 

em enfoque é falar primeiramente da resistência do negro. Foi ele quem resistiu – muitas 

vezes, pagando com a própria vida – a todas as tentativas de eliminação de sua existência. 
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Essas tentativas tiveram como alvo, incontadas vezes, a perseguição a seu repertório 

cultural, principalmente ao samba e ao candomblé. O direcionamento bilateral do olhar para o 

negro e para o samba, sempre nessa ordem, é importante porque contempla a perspectiva de 

que as relações sempre se dão entre os homens, são relações sociais e históricas, embora 

mediadas por objetos, como o samba, por exemplo. Aproveitando uma contribuição de 

Orlandi (1987), formulada noutra esfera de discussão, que não esta, pode-se dizer que não 

convém concentrar-se em absoluto no objeto da análise, porque proceder dessa forma é não 

irromper o campo da mediação, perdendo com o desprezo de sua historicidade, os raios de sua 

significação. 

Assim, há que se refletir sobre questões como: a) Quando se perseguia o samba, o que 

se estava tentando frear na verdade? b) O que o samba representava para o negro? c) O que o 

samba representava para a elite dominante? d) O negro se constituía através do samba?  De 

que modo? e) Como o samba intermediou as relações sociais entre a elite dominante e a 

população negra do mundo do samba? f) Como se deram os processos de negociação para a 

passagem do samba da marginalidade a símbolo de identidade nacional? g) O que representou 

o saldo dessa negociação para os negros? 

Independente da visão crítica de alguns autores – a exemplo de Augras (1998), 

questionando se houve de fato uma vitória do samba e apontando que, na melhor das 

hipóteses, se ela se configurou, não o foi por inteiro, visto o fato de ter sido muito caro o 

preço da cooptação que teve de pagar – o samba não morreu; o negro não deixou o samba 

morrer. A razão dessa resistência está no fato de que “o morro foi feito de samba, de samba 

pra gente [negra] sambar”. O que explica essa luta bravia, incessante e estratégica é que uma 

vez “jogado na rua com uma mão na frente e outra atrás”, excluído do processo de 

desenvolvimento da sociedade, perseguido e expulso da área plana da cidade do Rio de 

janeiro para os morros, onde se confinou, o negro continuou fazendo do samba sua oração. 

Ainda sob o regime de escravidão, desde o período colonial ao imperial, quando teve seu 

corpo aprisionado e ferrenhamente marcado, o batuque e os cânticos constituíam para ele uma 

oração contra os horrores daquela infame escravização, um alento para suportar as dores 

sofridas e um canto de fé aos orixás, acreditando na passagem do martírio que vivia.  

Em consonância com as linhas traçadas até então, observa-se que não se pode falar em 

resistência do samba sem destacar a resistência do negro, como também não se pode discorrer 

sobre a cultura negra sem apontar para o samba. Um e outro termo estão intrinsecamente 

relacionados. Dessa forma, a nomeação do capítulo refere que o samba não atravessou, não 

parou no meio do caminho, ao contrário, pôde evoluir e seguir seu rumo, graças à resistência, 
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à luta do negro. E este encontrou forças para resistir a toda  opressão graças ao samba (o 

batuque, a dança, os cânticos e depois o samba carioca propriamente dito), sua oração, tal 

como canta a Estação Primeira de Mangueira (2006): 

 

A carranca da Mangueira vai passar 
Minha bandeira tem que respeitar 
Ninguém desbanca minha embarcação 
Porque o samba é minha oração 

 

Iniciei o capítulo retomando a questão das relações de forças estabelecidas entre os 

estratos sociais que compunham a estratificação da sociedade brasileira de todo o período 

anterior à República, analisando como a elite dominante se cercou de uma série de saberes 

jurídicos, religiosos e científicos para justificar a exploração que exercia sobre o africano e 

seus descendentes e a subjugação a que os submetia. A tentativa da elite era não só a de 

deslocar o negro – como o fez através do desmembramento familiar, separando os entes 

queridos e juntando representantes de etnias diversas que mal se entendiam – como também 

fazê-lo sentir-se deslocado.  

O projeto foi parcialmente alcançado. Não contavam os senhores de escravo com a 

possibilidade de comunicação que estes mantiveram si. Contrariamente ao que se apregoa, 

esse contato já havia se iniciado antes mesmo do princípio da travessia para o Atlântico 

Negro. Também, para a surpresa dos senhores, as peculiaridades culturais entre os diversos 

grupos não constituíram entrave significativo para impedir a comunicação e a comunhão entre 

eles. Nem mesmo as tentativas da parte dos senhores de proibir suas festas conseguiu fazer 

morrer essa tradição africana.  

Assim, conforme assinala Gilroy (2001), a cultura negra no Atlântico caracteriza-se 

como uma contracultura. Mas não no sentido de questionamento de padrões culturais, das 

tradições e dos valores vigentes, buscando se insurgir contra eles, numa postura de clara 

oposição e enfrentamento para fazer valer outras formas de vida. Contracultura deve ser 

entendida neste texto, levando em conta toda a condição vivida pelo negro no processo 

diaspórico, para ser definida como outra prática cultural existente, válida e repleta de 

significação para o africano. Trata-se, pois, da manutenção, da prática, do cultivo das matrizes 

culturais africanas para escapar à forte tentativa de aculturação e para não ter sua identidade 

de todo perdida. E, efetivamente, ela não o foi, uma vez que isso nunca ocorre por completo; 

o que houve, indubitavelmente, foi o acoplamento de novos traços culturais e a 

transformação/alteração de alguns traços originais para se ajustar à nova realidade de vida.  
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A exposição acima traduz a resistência do negro. Ele resistiu heroicamente ao 

processo de opressão a que foi submetido em terras brasileiras ao longo dos séculos. Sua 

história de luta contra os atos envoltos no processo da escravização revela mais que 

resistência, revela enfrentamento. Diferentemente do que narra a versão oficial da história do 

país sobre o negro, ele nunca aceitou pacificamente a escravização. A propagada ideia de que 

sua passividade foi um convite, ainda no continente africano, para sua captura e, em solo 

brasileiro, para a manutenção do estado servil a que foi submetido não passa de uma mentira 

articulada como uma estratégia para responsabilizar o próprio negro por sua escravização, 

deslocando e amenizando a “parcela” de culpa do branco escravizador. Na verdade, a história 

oficial precisa deixar de ocultar e contar com riqueza de detalhes toda a reação violenta do 

negro contra a subjugação, descrevendo os ataques aos senhores e aos seus capatazes; o 

assassinato desses últimos; o ateamento de fogo às fazendas; os saqueios de cargas; a 

interceptação de comboios transportando escravos para venda; a fuga para os quilombos; a 

colocação de cobras nas botas dos senhores pelas negras e as estratégias astutas e sincréticas 

de que lançaram mão para não deixar morrer sua cultura.  

A partir dessas considerações acerca da resistência do negro à sua escravização pelo 

branco e acerca da forma como enfrentou a situação opressiva a que foi subordinado, é 

possível chegar à primeira expressão contida no título deste capítulo, qual seja, cultura 

popular.  É justamente no movimento de contenção e resistência que se articula o que se pode 

chamar de cultura popular. Evidentemente, a cultura popular pode ser concebida a partir de 

variadas perspectivas teóricas, de acordo com o eixo central que os teóricos que se dedicam a 

seu estudo julgarem fundamental. O enfoque sob o qual a abordarei é dado pelo recorte 

teórico sobre cultura popular a que me filiei, cuja formulação teórica será buscada junto Hall 

(2003).  

Após discorrer sobre inconvenientes em algumas definições de cultura – reportando-se 

a elaborações que ora a concebem comercialmente numa perspectiva mercadológica, 

traduzindo-a como sendo a representação dos desejos, dos anseios, da vontade do povo, 

afinando-se, portanto, com aquilo que o povo gosta de escutar, comprar, ler, consumir e 

assistir entre outras coisas; e a formulações que ora a apresentam com base numa perspectiva 

um tanto antropológica, cuja descrição aponta de forma abrangente para os valores, os 

costumes e as mentalidades do povo –, Hall (2003) esclarece que a cultura popular (o 

popular), fruto indubitável de uma dialética cultural, é marcada por uma tensão contínua com 

a cultura dominante. Pontua, ainda, que pensar cultura popular implica pensar em luta 

cultural, cujo ponto nevrálgico é a relação entre a cultura e as questões de hegemonia. A partir 
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dessa reflexão, o autor (2003, p. 257) opta por uma definição de popular (cultura popular) que 

“considera, em qualquer época, as formas e atividades cujas raízes se situam nas condições 

sociais e materiais de classes específicas; que estiverem incorporadas às tradições e práticas 

populares”. 

Minha perspectiva, no que tange a essas considerações sobre cultura popular, é reter o 

que me parece significativo e apropriado nelas. A pesquisa de objetos de estudo, melhor 

dizendo, o aprofundamento em processos investigativos de certas temáticas tem demonstrado 

que não há teorias perfeitas, prontas e completas que consigam dar conta das múltiplas feições 

de um dado objeto sob análise. Tem revelado, pelo contrário, o tão constrangedor é quando o 

pesquisador enforca seu objeto para que se ajuste forçosamente aos enquadres da teoria e/ou 

do método que se elegeu para dar conta de um fenômeno em análise. Para bem longe dos 

propósitos de exatidão e de formulações matemáticas das pesquisas em ciências naturais, as 

ciências humanas e as ciências sociais têm se dado conta do caráter de incompletude das 

teorizações em torno de um dado objeto de pesquisa. Em razão disso, transpõem, de forma 

interdisciplinar, os limites de sua área e vão buscar contribuições em áreas afins. Também se 

costuma fazer, ao longo de uma dada investigação, a avaliação crítica do arcabouço teórico 

reclamado pelo próprio objeto em estudo.  

As considerações de Hall (2003) em torno da cultura popular revelam sua apreciação 

pelas ideias gramscianas e sua abertura ao pensamento pós-marxista.  Embora registre, nos 

artigos constitutivos da obra intitulada Da diáspora, que as formulações teóricas de Marx, 

sem a contribuição dos teóricos que as redimensionaram, não dão conta da multiplicidade de 

aspectos envolvidos na análise de determinadas situações, pois, em muitos casos, elas vão 

além de uma luta de classes, podendo envolver questões como gênero, raça e sexualidade 

entre outras, o artigo Notas sobre a desconstrução do “popular” é escrito com um teor 

extremo de marxismo. Em sua leitura sobre a cena da política cultural do período 

compreendido entre 1880 e 1920, Hall se concentra na “reforma” do povo, uma exigência de 

reeducação ditada pelo capital – que via a necessidade de uma nova ordem social –, 

analisando o processo de atuação da classe dominante sobre a classe popular. A análise é 

esmerada, mas enquadra a cultura popular atavicamente no eixo luta-resistência, deixando de 

captar que ela é continuidade de si mesma, que ela não é só resistência e luta, pois segue seu 

ciclo natural de existência. É preciso ter-se bastante cuidado, ao encarar a cultura popular 

como luta e resistência, para que não se corra o risco de ver nela apenas contrariedade à 

cultura hegemônica. Há outras relações possíveis entre uma e outra cultura que não são 

necessariamente de aceitação (assimilação plena) e resistência (deslocamento, recusa) da 
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cultura popular em relação à hegemônica, mas de troca, alheamento e influência do popular 

sobre o civilizado.  

A luta cultural se exerce, sim, mas para o popular continuar existindo, continuar 

vivendo, para não ser riscado da história. Veja-se, por exemplo, a questão das culturas negras 

ao longo do Atlântico negro. As práticas culturais existentes nas terras para onde os africanos 

foram traficados não os representavam. Reação, nesse contexto, deve ser entendida não como 

disputa cultural, mas como recusa à assimilação total dos padrões culturais vigentes nas novas 

terras para onde foram levados. Sodré (1998, p. 56), ao refletir sobre o samba como um 

elemento da cultura popular, acompanha esse raciocínio, esclarecendo que: 

 

Embora essas resistências – táticas, funcionamentos, matrizes de sentido – possam 
estar no interior do campo de poder, deste não são dedutíveis à maneira de uma 
contrapartida lógica, de uma classe negativamente complementar. O samba é um 
exemplo. Sendo no Brasil tática de resistência cultural, seu movimento não pode 
entretanto ser entendido como uma simples prática de contrariedade do poder, como o 
avesso da cultura dominante. Pensar desta maneira seria, na realidade, deduzir o 
samba da cultura dominante – assim como um sindicato operário é deduzido da 
produção capitalista. 

  

Em outros termos, a cultura popular não nasce das fendas da cultura da classe 

dominante para se opor a ela. Aliás, não há a incomunicabilidade entre uma e outra, não há 

ausência de trocas entre elas como tendem a pensar algumas concepções de cultura popular 

amparadas na teoria marxista para compreender as relações entre ambas. Na verdade, elas se 

cruzam, pois no popular a erudição também está presente da mesma forma como esta tradição 

cultural muitas vezes bebe nas fontes do popular, reformulando-o. Como observara Bakhtin 

(2008), há circularidades culturais entre o popular e o erudito, revelando que a partir de trocas 

constantes e sutis, elementos de um e de outro são reinterpretados e apropriados. Todavia, não 

se pode deixar de apontar que os interesses e as ideologias os fazem duos, distintos, mesmo 

diante de concepções convergentes. 

Chauí (1986), discorrendo sobre a cultura popular no Brasil, busca enfocá-la a partir 

de um movimento de conformismo e resistência e a atrela inapelavelmente à cultura 

hegemônica, já que entende que a primeira age no interior desta, aceitando-a ou confrontando-

a. A autora traça as relações culturais geradas entre as classes populares e a classe dominante 

com base em oposições levadas ao extremo, de forma que os dominados não têm um projeto 

político próprio, pois só se formulam dentro de um quadro de subordinação ou resistência aos 

projetos dos dominantes. As fronteiras rígidas das concepções de Chauí, talvez por levar ao 

extremo a questão da luta de classes, impedem-na de perceber certa interpenetração das 
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camadas sociais. A concepção da autora sobre cultura popular mantém relações com a 

apresentada por Hall, mas a dicotomia rígida com a qual formula as tensões sociais entre as 

classes e, logo, entre suas culturas, revela-se um tanto débil para dar conta de outros traços 

significativos nessa relação que transcendem a questão da luta de classes.  

Quanto ao escopo já sinalizado de reter apenas o que parece significativo e apropriado 

nas formulações teóricas acerca de cultura popular, gostaria de destacar duas questões 

levantadas por Hall atinentes à sua conceituação e a outras a que ele vai de encontro em 

função dos problemas que apresentam. A primeira diz respeito à noção de valor atribuída aos 

objetos simbolizados como constitutivos da cultura popular. Marca-se uma oposição de 

imediato entre folclore e cultura popular, em que o primeiro aparece como um levantamento, 

uma compilação de objetos que, desprezando os novos contornos das relações históricas, 

materiais e sociais entre os homens ao longo do tempo, são fixamente eleitos com o rótulo de 

popular. O ponto crítico dessa forma de encarar a cultura popular consiste no fato de que as 

relações sociais entre dominantes e dominados numa sociedade são relativamente estáveis, 

não conhecem uma transformação ligeira, mas o mesmo não pode ser dito em relação aos 

valores atribuídos a dados elementos culturais, visto que eles sofrem uma alteração menos 

lenta, são deslocados no decorrer da história. Como observa Hall (2003, p. 257): 

 
O princípio estruturador não consiste dos conteúdos de cada categoria – os quais, 
insisto, se alterarão de uma época a outra. Mas consiste das forças e relações que 
sustentam a distinção e a diferença; em linhas gerais, entre aquilo que, em qualquer 
época, conta como uma atividade ou forma cultural da elite e o que não conta.  O que 
importa então não é o mero inventário descritivo – que pode ter o efeito negativo de 
congelar a cultura popular em um molde descritivo atemporal, mas as relações de 
poder que constantemente pontuam e dividem o domínio da cultura em suas categorias 
preferenciais e residuais. 

 

Canclini (2003), discutindo sobre cultura popular, lança um olhar crítico aos estudos 

sobre folclore na América Latina, pois observa que todo o esforço para a criação dos estados 

nacionais levou os pesquisadores a porem em evidência o objeto e relegarem a segundo plano 

as relações sociais mediadas por ele. 

O pensamento de Canclini (2003) segue a mesma trilha do esboçado por Hall. À 

maneira do jamaicano, discute, também, em sua análise sobre cultura popular, a questão da 

luta cultural, assinalando que o importante é ver como se dá a relação entre as pressões 

impostas pela cultura hegemônica e a recepção delas na cultura popular, ressaltando que a 

recepção é marcada por um tom de rebeldia e por astúcia.  
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Chartier (1995, p. 184) deixa claro que o que importa não são os objetos em si, mas as 

estratégias empregadas para usar tais objetos e os discursos tomados como populares. Para ele 

é inútil 

querer identificar a cultura popular a partir da distribuição supostamente específica de 
certos objetos ou modelos culturais. O que importa, de fato, tanto quanto sua 
repartição, sempre mais complexa do que parece, é sua apropriação pelos grupos ou 
indivíduo.  O “popular” não está contido em conjuntos de elementos que bastaria 
identificar, repertoriar e descrever. Ele qualifica, antes de mais nada, um tipo de 
relação, um modo de utilizar objetos ou normas que circulam na sociedade, mas que 
são recebidos, compreendidos e manipulados de diversas maneiras.  

  

A segunda questão levantada por Hall (2003) que desejo destacar diz respeito à noção 

de cultura popular enquanto comércio. Observa-se uma tendência entre os teóricos da cultura 

popular, no que toca à discussão desse enfoque, de seguirem duas linhas de raciocínio: ou a 

tomam como completamente colonizada pela cultura dominante, concebendo-a como 

absolutamente passível às influências e manipulações culturais desta ou a tomam como 

autônoma, autêntica, íntegra, pura. 

Hall (2003, p.254) vê equívocos em ambas as análises. Primeiramente, não se pode 

pensar a cultura popular “fora do campo de força das relações de poder e dominação cultural”. 

Como já se disse noutro momento deste texto, essa tensão é condição sine qua non para se 

entender adequadamente o funcionamento da cultura popular. Depois, é preciso discutir a 

relação entre a indústria cultural e sua influência sobre o pensamento e as práticas culturais 

populares. Conceber que a cultura do povo é plenamente manipulada pela indústria cultural é 

admitir que seus membros, enquanto consumidores/receptores dessa cultura mercadológica, 

não conseguem perceber traços dessa manipulação, sendo tratados, portanto, como uns “tolos 

culturais”. Há de se discutir o peso absoluto atribuído à atuação da indústria cultural. 

Evidentemente, não se pode negar que ela tem o poder até de construir e de impor novas 

identidades e novos itens identitários, operando com base em remodelação das representações 

que faz dos artefatos do povo e do próprio povo, mas é preciso que se diga que: 

 
há uma luta contínua e necessariamente irregular e desigual, por parte da cultura 
dominante, no sentido de desorganizar e reorganizar constantemente a cultura popular; 
para cercá-la e confinar suas definições e formas dentro de uma gama mais abrangente 
de formas dominantes. Há pontos de resistência e também momentos de superação. 
Esta é a dialética da luta cultural (HALL, 2003, p. 255) 
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4.1 O CARNAVAL E O SAMBA DE ENREDO COMO ELEMENTOS DA CULTURA 

POPULAR 

  

Conforme expressa Hall (2003), não há qualquer dúvida de que o poder da indústria 

cultural exerce uma influência sobre o povo e sobre sua cultura, atuando através de um 

processo de colagem de outros matizes e novos atributos aos significados tradicionais já 

reconhecidos pelo povo, mas isto não significa de forma alguma que os integrantes do povo 

estão de todo passíveis a esses projetos ideológicos, visto que não são nem podem ser tratados 

como “tolos culturais”.  

A propósito dessa visão equivocada acerca da incapacidade do povo de pensar 

objetivamente e de reagir às situações e aos contextos que o aprisionam ou tentam tirar 

proveito dele – seja a apropriação de seu patrimônio material e cultural, seja a negação de sua 

cidadania –, quero abrir uma discussão em torno do posicionamento da autora indiana Gayatri 

Spivak, para quem não há possibilidade de fala para os indivíduos das classes subalternas.   

Em seu artigo Pode o subalterno falar? (1994), ela se revela cética quanto a essa 

possibilidade. Questiona o posicionamento de Foucault e Deleuze acerca do papel do 

intelectual, pois, diferentemente deles, entende que o intelectual tem de ser um mediador, um 

porta-voz das classes subalternas, uma vez que a voz dessas classes não é ouvida, ou seja, 

historicamente, a sua voz, pelo menos em sociedades marcadas por grandes desigualdades 

socioeconômicas, não alcança status para se propagar e se fazer ouvir. Com base no 

argumento de que os indivíduos e grupos das camadas subalternas não conseguem falar por si 

próprios em razão de uma série de dificuldades originadas pelos entraves sociais, ela vê como 

inadiável a tarefa do intelectual no cumprimento do papel de representar tais classes. Vê-se no 

posicionamento da autora certo diálogo com a economia das trocas linguísticas de Bourdieu 

(1998), pois, em outros termos, ela põe em discussão o valor do capital linguístico. De acordo 

com seu argumento, a impossibilidade de uma posição de fala é um traço que caracteriza o 

subalterno, de forma que, se houver a ressonância social de sua voz nas sociedades de classes 

bem delimitadas, o que se pensa subalterno não mais o será, estará se transformando, 

deixando de sê-lo.  

Essa tese de Spivak (1994) encontra adeptos, mas também encontra posicionamentos 

divergentes. Foucault e Deleuze, autores com quem ela dialoga de forma parodística, 

refletiam sobre a complexidade de falar pelo outro e criam que ele poderia expressar com 

mais verdade e fidelidade suas causas. Entendiam que falar pelos outros era uma tarefa 

indigna do intelectual, uma vez que aqueles que agem podem falar por si mesmos.  
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Uma questão que se pode discutir na formulação da autora é a de que pode haver 

hiatos na tradução do que se diz, pois esta não é literal. Primeiro, é importante lembrar que o 

intelectual quase nunca é integrante do grupo que está a representar; depois, sua carga 

cultural, suas ideologias e também sua posição de fala podem ser consideradas como 

elementos a mais que também passam a exercer influência sobre os receptores dos discursos 

que põe em circulação.   

O problema da tese spvakiana está na generalização de sua aplicação. Melhor 

observação quanto a essa discussão é feita pela escritora panamenha Linda Alcoff (2009), 

para quem a contextualização e a avaliação da situação definem mais adequadamente a 

possibilidade de falar pelo outro em dados momentos ou a posição de não o fazer:  

 
Enquanto alguns de nós podem desejar minar, por exemplo, a prática do governo 
americano de falar pelo Terceiro Mundo, podem, no mesmo passo, não desejar 
silencia alguém como Rigoberta Menchu com sua habilidade para falar pelos Índios 
da Guatemala.  Questiona-se, então, se todos os casos de falar por alguém devem ser 
condenados; caso não o sejam, como podemos justificar uma posição que repudiaria 
alguns falantes enquanto aceitaria outros? 
 (Alcoff, 2009, p. 03) (Tradução livre).  

 
 

As resistências e enfrentamentos a que venho fazendo referência, em plena sintonia 

com o conceito de cultura popular defendido por Hall, problematizam a tese spivakiana. 

Mesmo o silêncio pode ser uma forma de resistência. A produção cultural dos subalternos é 

uma forma de expressão não apenas artística, mas também conceitual, que traduz de uma 

forma ou de outra sua reflexão sobre o mundo, sobre as relações sociais e a forma como se 

inserem no universo que os circunda. E mais, obriga, muitas vezes, o poder hegemônico a 

olhar para o seu fazer cultural, mesmo que esse olhar esteja marcado por uma intenção de 

ingerência, de controle. Esse movimento do poder hegemônico de voltar-se obrigatoriamente 

para observar a produção cultural do povo sugere que a voz do subalterno pode vir a 

incomodar e, por isso, é preciso ceder-lhe algum espaço e algum traço de permissividade a 

fim de conseguir manter a ordem.  

O carnaval pode ser tomado como um exemplo do posicionamento que acabei de 

expressar. Na Idade Média, observa Bakhtin (2008), o carnaval – uma das formas 

transgressoras da produção popular cômica – estava longe de representar apenas descanso 

periódico das atividades cotidianas ou folguedo; como todas as festas, exprimia sempre uma 

concepção do mundo. No entendimento do autor, as festas se definem verdadeiramente como 

tal não pelo que sugerem de prazer e descanso, mas pelos ideais que circundam sua existência 

e que são inerentes a todos aqueles que nela estão inseridos. Estando sempre ligadas a 
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períodos conturbados da sociedade, seus fundamentos característicos são “a morte e a 

ressurreição, a alternância e a renovação”. O valor delas consiste no fato de, ao refletir sobre o 

presente, rindo das situações da vida, do outro que lhe é diferente e rindo de si mesmo, o 

homem medievo via nas festas cômicas populares novas possibilidades de vida, acreditava 

que elas apontavam para o futuro em vez reafirmar a situação social vigente: 

 
Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de libertação 
temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas 
as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a 
do futuro, das alternâncias e renovações. Opunha-se a toda perpetuação, a todo 
aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto 
(Bakhtin, 2008, p. 08). 

  

O carnaval era a possibilidade de transgressão. Além dos outros ritos cômicos que se 

lhe relacionavam, era uma peça fundamental na vida do homem medievo, visto que seu 

potencial de liberdade e de expectativas quanto ao porvir – oferecendo, no momento de sua 

vivência, uma espécie de “segunda vida” aos homens daquele período histórico – simbolizava 

uma energia necessária para os homens, de forma que o regime vigente se viu forçado não 

apenas a consenti-lo nas formas externas e oficiais da(s) festa(s), mas também a abrir-lhe 

espaço na praça pública. Como assegura o filósofo russo, “em resumo, durante o carnaval é a 

própria vida que representa, e por certo tempo o jogo se transforma em vida real. O carnaval é 

a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso”. (2008, p. 07). 

O riso, elemento essencial da cultura cômica popular carnavalesca, era tomado na 

mesma medida que outros traços não cômicos – os traços mais sérios – como um elemento 

sagrado nas sociedades primitivas. Os status diferentes que marcam os aspectos cômicos e os 

aspectos sérios da divindade, do homem e do mundo só passam a ter essa distinção diferencial 

a partir do estabelecimento do regime de classes (Bakhtin, 2008). 

O riso, então, passou a incomodar a ordem vigente. Vale lembrar que ele não se revela 

apenas na expressão do rosto, mas está impregnado em toda a linguagem carnavalesca, que, 

opondo-se tal como o carnaval à imutabilidade da situação social em voga, caracteriza-se pela 

fluidez e dinamicidade, como se pode ler nas palavras bakhtinianas: 

 

Por isso todas as formas e símbolos da linguagem carnavalesca estão impregnadas do 
lirismo da alternância e da renovação, da consciência da alegre relatividade das 
verdades e autoridades no poder. Ela caracteriza-se, principalmente, pela lógica 
original das coisas ‘ao avesso’, ‘ao contrário’, das permutações constantes do alto e do 
baixo (‘a roda’), da face e do traseiro, e pelas diversas formas de paródias, travestis, 
degradações, profanações, coroamentos e destronamentos bufões. A segunda vida, o 
segundo mundo da cultura popular constrói-se de certa forma como paródia da vida 
ordinária, como um ‘mundo ao revés’. É preciso assinalar, contudo, que a paródia 
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carnavalesca está muito distante da paródia moderna puramente negativa e formal; 
com efeito, mesmo negando, aquela ressuscita e renova ao mesmo tempo. A negação 
pura e simples é quase sempre alheia à cultura popular. (Bakhtin, 2008, p. 9 - 10) 

  
O percurso da história do sorriso foi traçado pela Escola de Samba Unidos do 

Viradouro no carnaval de 1995. Apresentando o enredo A Viradouro é só sorriso, a 

agremiação de Niterói fez um passeio pelas culturas e épocas variadas, abordando as 

delimitações que se atribuíram ao sorriso. Eis um trecho do samba de enredo, cuja citação, 

neste texto, é apenas ilustrativa, pois não empreenderei uma análise do mesmo e de outros 

temas que não façam circular discursos acerca de identidades negras: 

 

Na Grécia brinquei da maneira que quis  
Em Roma fiz o povo mais feliz  
Já fui contido e proibido  
Como um vilão qualquer  
Mas um sonho em mim se realiza 
Desvendei em Monalisa  
Os segredos de Molière 

 

Ao lado dos amigos do sorriso também existiram seus inimigos. Como se sabe, o 

regime feudal e a Idade Média temiam o ar de liberdade que ele refletia e as consequências 

que poderia trazer, caso fosse permitido nas festas oficiais. Proibir por quê? Esta é a questão 

que se levanta em torno do tratamento que lhe devotou o poder da era medieval. Mauro 

Quintaes, carnavalesco da referida escola de samba na época, registrou na sinopse do enredo o 

enfoque negativo sob o qual foi concebido o sorriso: 

  
Havia, porém, quem não achasse nenhuma graça no sorriso, a ponto de considerá-lo 
um insulto à criação divina. Qualquer simples demonstração de alegria ganhava 
contornos dramáticos na Idade Média. Entramos nos domínios das trevas do riso 
confinado num vale de lágrimas. Nas ruas, porém, o povo caçoava das instituições, 
via-se num espelho distorcente, ria de si mesmo e da própria negação do sorriso. E das 
ruas para os castelos, os bobos divertiam toda a corte de nobres enfadados com a 
própria sisudez.  

 

Deixando de lado os versos do samba da Viradouro e retornando ao carnaval mais 

especificamente, julgo pertinente refletir sobre outra questão: Pode-se conceber ou não o 

carnaval carioca – o desfile das escolas de samba – como um elemento da cultura popular?  A 

propósito, essa é a mesma questão formulada por Gomes (2006) em sua dissertação As 

transformações do samba-enredo carioca: entre a crise e a polêmica, que forneceu a base 

para a construção deste capítulo. Os elementos problematizadores giram em torno do fato de 

as escolas de samba terem perdido a feição de produto festivo, espaço de vivência inerente ao 

grupo primeiro que as constituiu e terem passado à produção de espetáculo para o outro, a 
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produto de consumo. Outro aspecto da problematização, ligado diretamente ao primeiro, diz 

respeito à perda de lugar dos representantes do povo das comunidades negras, que 

historicamente deram formação estrutural às escolas de samba, para os representantes das 

classes médias com formação clássica – cenógrafos e coreógrafos, por exemplo – e para os 

turistas, quase sempre alheios ao universo do samba.  

 
 Esses deslocamentos e mudanças de fato não são poucos: 

 

a) Os (as) passistas perderam seu lugar enquanto destaques dos carros alegóricos; 

b) A parte visual deslocou o papel representado pelo samba no pé; 

c) Os puxadores de samba não pertencem mais a uma só escola de samba, o passe é o que 

interessa; embora, alguns defendam seu amor pela agremiação e se mantenham nela; 

d) O prazer das escolas de curtir seus desfiles cedeu lugar às constantes correrias, para 

cumprir o tempo preestabelecido; 

e) O samba de enredo se alterou significativamente. A melodia, por exemplo, ganhou 

definitivamente feições de marchas. Logo, seu ritmo foi acelerado e as letras foram 

encurtadas. Os sambas-lençóis dificilmente retornam; 

f) A bateria não é mais a mesma. Alguns instrumentos desapareceram, e outros, 

inesperadamente, surgiram; 

g) Dificilmente, integrantes das comunidades integram as comissões de frente; 

h) O improviso da segunda parte dos sambas há muito desapareceu. A espontaneidade dos 

compositores sofreu o golpe da domesticação do samba. 

 
A escola de samba Império Serrano, uma das mais tradicionais do carnaval do Rio de 

Janeiro ao lado da Mangueira e da Portela, fez referência em seu samba de enredo do carnaval 

2007 a algumas mudanças produzidas no desfile das escolas: 

 

A história do samba mudou 
Bateria diferente, olha o toque do agogô  
O primeiro destaque e a comissão 
São novidades verde e branco, meu irmão 

  
 

A proposta desse enredo do Império traduz sentidos que enfocam a questão do respeito 

às diferenças sociais, à diversidade, enfatizando a relatividade da perfeição. E para tanto, seu 

samba de enredo mostrou que tudo pode sofrer processos de alteração, inclusive o universo do 

samba, concebendo tais mudanças como naturais. 



62 

 

Noutra direção, a São Clemente, em seu carnaval de 1990, revela sua perplexidade 

perante tais transformações que venho referindo: 

 

E o samba sambou 

Vejam só! 
O jeito que o samba ficou. e sambou 
Nosso povão ficou fora da jogada 
Nem lugar na arquibancada 
Ele tem mais pra ficar, 
Abram espaço nesta pista 
E por favor não insistam 
Em saber quem vem aí, 
O mestre-sala foi parar em outra escola 
Carregado por cartolas 
Do poder de quem dá mais 
E o puxador vendeu seu passe novamente 
Quem diria, minha gente 
Vejam o que o dinheiro faz 

 

A superfície de evidência da cena discursiva desse enunciado, por meio do efeito de 

sentido de crítica que tece aos rumos do desfile das escolas de samba do carnaval carioca – a 

propósito, o viés crítico é um traço que caracteriza os sambas da São Clemente – revela uma 

harmonia entre os discursos que atravessam esse samba e a formulação discursiva de Ana 

Maria Rodrigues (1984) acerca das transformações do carnaval em seu livro Samba negro, 

espoliação branca. 

Não pretendo me inserir na discussão se tais alterações são consequências naturais da 

evolução do carnaval ou se se configuram como deturpação repleta de aspectos negativos, 

pois ela foge aos objetivos de meu trabalho. O que acho importante chamar atenção diz 

respeito ao fato de não obstante as escolas de samba do carnaval carioca tenham se 

transformado de fato em mega espetáculos e venham passando pelo conjunto de mudanças 

que enumerei acima, elas não apenas representam a afirmação da cultura de matrizes 

africanas, que resistiu braviamente a todas as tentativas de apagamento, como também 

promovem, de acordo com Antonio Henrique Gomes, uma inversão expressiva da lógica 

social vigente. O autor argumenta: 

 

O trabalhador popular da periferia, negro, é o mestre-sala que zela e faz as honras para 
a negra, também trabalhadora e da periferia, que porta o sagrado estandarte da escola, 
que será reverenciado por todos os componentes, independente da origem social de 
cada um. É o momento em que a plebe vira nobreza, e a nobreza vira plebe (GOMES, 
2006, p. 37). 
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Essa sensação de inversão está presente, por exemplo, no samba de enredo da Beija-

Flor de Nilópolis de 2003: 

Xepa de lá pra cá xepei 
Sou na vida um mendigo 
da folia eu sou rei 

Mesmo que não se possa enxergar na realidade brasileira o mesmo sentido de 

concretude e de possibilidade libertadora – durante “certo tempo”, durante a vigência da festa 

momesca – com que Bakhtin (2008) interpretou as relações sociais no carnaval da Idade 

Média, essa perspectiva se apresenta para o sambista numa interseção entre abstração e 

concretude, pois, ao longo do ano, ele colige dinheiro, muitas vezes a duras penas, 

experimentando, inclusive, algumas privações, e se esforça fisicamente no trabalho e na 

escola de samba para ver, num determinado dia do ano, seu sonho virar realidade. O mundo 

do samba, portanto, é uma realidade para ele, não virtual, mas real.  

Essas considerações se coadunam com o conceito de cultura popular com que lido 

neste texto e que apresentei na seção anterior. Com base nele (obtido das formulações de 

Hall), entendo que a chave para compreender adequadamente o conceito é dada pela relação 

contenção/ resistência. Dessa forma, é possível dizer que o carnaval carioca pode ser tomado, 

ainda hoje, não obstante todas as mutações por que vem passando, como um elemento da 

cultura popular (GOMES, 2006). 

O mesmo pode ser dito a respeito do samba e do samba de enredo. A historiografia do 

samba carioca registra a constante e tensa situação deste ora como elemento de contenção ora 

como elemento de resistência. A travessia que fez de margem a centro foi árdua. As 

perseguições que sofreram seus praticantes não foram poucas nem fáceis. A ordem era fazer 

morrer o samba. Neste sentido, entendo, juntamente com Gomes (2006, p. 26), que 

  

A perseguição e a imposição de limites às transgressões do carnaval são apenas uma 
continuidade da negação daquilo que pode ser identificado como popular, ou de 
origem negra, se preferimos. O discurso relativo às manifestações do carnaval pode 
ser entendido como um desdobramento do discurso e da proibição das práticas 
religiosas de base africana, especialmente o candomblé.   

 

 
As rodas de samba, o jogo da capoeira e a prática do candomblé eram entendidos 

como ameaças à ordem estabelecida e, por essa razão, promoveu-se todo um conjunto de 

perseguição e proibição a essas práticas culturais de matrizes africanas. Quanto ao samba, por 

exemplo, para dar sustentação à repressão que se lhe impôs, criaram-se bases legais 
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ordenando, inclusive, detenção daqueles que o tocassem e o praticassem. Sérgio Cabral (1996, 

p. 26) coletou alguns depoimentos de sambistas relativos aos espancamentos da polícia e aos 

confiscos de instrumentos musicais e transcreveu outros. Entre os transcritos, registra o de 

Donga, prestado a Hermínio Belo de Carvalho em 1963:  

 
O fulano da polícia pegava o outro tocando violão, este sujeito estava perdido. 
Perdido! Pior que comunista, muito pior. Isso que estou lhe contando é verdade. Não 
era brincadeira, não. O castigo era seríssimo. O delegado te botava lá umas 24 horas. 

 

Como referi, a travessia feita pelo samba não foi nada fácil. A política getulista, por 

exemplo, na busca da propagação do nacionalismo como uma forma de amenizar as durezas 

da imposição do regime, observou que a canção popular era o veículo ideal para propagar o 

nacionalismo; através dela seria possível alcançar larga parte da população brasileira. E o 

samba, dada sua simpatia pelas classes populares, seria um aliado de peso no tocante à 

propagação dos ideais da política nacionalista do Estado Novo. Mas, é preciso esclarecer 

junto com Augras (1998, p.52) que  

 
Realçar aquilo que se julgava ser ‘intrínseco’ ao homem brasileiro implicava o 
interesse pelo samba. Mas aos olhos da elite intelectual era claro que não se podia 
deixá-lo proliferar em qualquer direção. Suas origens negras marcavam-no com o selo 
do primitivismo. Era necessário educá-lo, dar-lhe formato mais civilizado, mais 
condizente com os padrões da moderna nacionalidade.  
 

  
O processo de desafricanização por que o samba teve de passar para se tornar um 

produto de alto valor comercial foi intenso. Os compositores negros muitas vezes tiveram de 

vender suas composições porque o mercado fonográfico não lhes abria as portas.  

O gosto musical da elite branca dominante exigia uma espécie de depuração do samba 

para poder consumi-lo. Era preciso limpá-lo, educá-lo, como referi acima. Era preciso 

eliminar dele elementos que tivessem feição de rude e de bárbaro, para que, depurado 

esteticamente, estivesse pronto para a comercialização. 

Denise Barata (2002) se detém sobre a análise do processo de desafricanização do 

samba. A autora põe em análise, minuciosamente, o quesito voz, pois considera que o timbre 

constitui um traço importante da identidade, visto que entende que para a atualização da 

tradição e da memória não importa apenas o que se diz; o como se diz é peça fundamental 

para tanto. Dessa forma, algumas vozes seriam inadequadas ao prazer estético das elites, 

razão por que alguns sambistas como Clementina de Jesus e Aniceto do Império só 

conseguiram gravar muito tardiamente, embora fossem amplamente identificados com o 

mundo do samba.  
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Não somente a elite percebia o samba como ameaça. Os agentes culturais do Estado 

Novo promoveram-no, buscando a contrapartida de que  servisse para a propagação do ideário 

nacionalista do governo de Getúlio. Entretanto, é preciso entender essa relação entre o estado 

e o samba como uma negociação, e não como mera cooptação. Isto significa dizer que, 

mesmo quando os sambistas cederam ao apelo do ideário defendido pelos centros de 

inteligência do Estado Novo, o fizeram tirando proveito dessa chamada, embora os setores 

pensantes do governo nem sempre tivessem se dado conta disso, acreditando apenas que 

estavam manipulando a história e o mundo do samba.  

Ao lado dos puros sambas de exaltação, a exemplo de Aquarela do Brasil, de Ary 

Barroso, postavam-se outros sambas que se recusavam a seguir a cartilha cultural 

estadonovista. Alguns sambistas foram chamados a se explicar devido a algumas de suas 

composições. Uma série de alterações foi exigida pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) para que tais composições pudessem circular. A obra de Wilson Batista, 

por exemplo, sofreu algumas intervenções desse órgão de controle da produção artístico-

intelectual. Exemplo deveras conhecido da atuação intervencionista do DIP é o caso do samba 

O bonde de São Januário, do próprio Wilson. O verso “É mais um otário que vai trabalhar” 

foi tomado como um insulto ao regime. Tratava-se de um governo que se dizia populista e 

protetor dos trabalhadores em razão das leis trabalhistas que implementou. Dentro dessa ótica, 

um dos focos de atenção do programa de governo era o culto ao trabalho, entendido como a 

força vital para o progresso do país e para o bem-estar social. Como podia, então, um samba 

ser atravessado por discursos cujos sentidos opunham-se ao trabalho e possibilitavam leituras 

que não traduziam uma boa imagem do trabalhador? Como consequência, o DIP fez o 

sambista alterar não apenas o verso como grande parte da letra. Com a alteração, o antes 

opositor passou a colaborador do sistema, e a letra transformou-se num hino ao trabalho. 

Após a mudança, a estrofe que continha o verso acima ficou assim construída: 

 
 

O Bonde de São Januário 
Leva mais um operário 
Sou eu 
Que vou trabalhar 

 
 
Pode-se apreciar mais detidamente a postura do malandro (do samba malandro) frente 

ao trabalho na era Vargas, a partir da leitura de outro samba de Wilson Batista e Ataulfo 

Alves, intitulado Lenço no pescoço, gravado por Sílvio Caldas em 1933: 
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Meu chapéu do lado 
Tamanco arrastando 
Lenço no pescoço 
Navalha no bolso 
Eu passo gingando 
Provoco e desafio 
Eu tenho orgulho 
Em ser tão vadio 

 

Da comparação entre os dois sambas não se pode concluir que Wilson passou a 

defender as ideias getulistas. Ele era contrário ao governo. A questão é que o culto à 

malandragem, tão comum nos sambas, passa a ser proibido por Vargas durante o Estado 

Novo. A nova ordem de estímulo ao trabalho não se coadunava com o canto da vida boêmia, 

da ociosidade e das referências aos assuntos banalizados do dia a dia. Os temas dos sambas 

teriam de mudar, e não seria mais admitida qualquer referência discordante ao projeto da nova 

era estadonovista. A criação do DIP encarregar-se-ia de controlar produções artístico-

intelectuais e determinar prisões nos casos que considerasse necessário. Dessa forma, a 

liberdade durante o governo democrático de Vargas não se fez presente após o golpe de 1937. 

Wilson Batista, então, viu-se obrigado a produzir deslocamentos em seu discurso.  

Era comum os sambas malandros apresentarem concepção negativa sobre o trabalho 

durante o Estado Novo. Essa visão apresenta resquícios da concepção do negro sobre o 

trabalho: trabalho como exploração, como apropriação indébita da produção de um grupo 

social pelo outro. Forçado ao regime de escravidão e depois jogado na rua sem qualquer 

indenização, o trabalho na visão do negro, a quem sempre foram negados os direitos sociais 

ao longo de quatro séculos de história do Brasil, traduzia servilismo, exploração, mas não 

desídia da parte dele como queriam fazer crer muitos na sociedade da época. Contudo, é 

preciso acrescentar a essa leitura acerca da negação do trabalho outra que contemple as 

feições deste durante o regime estadonovista. Neste sentido, faço coro com Gomes (2006, p. 

26), observando que: 

 

A rejeição ao trabalho explicitada no samba malandro pode, e deve, ser vista como 
a afirmação destes segmentos de que o sistema não lhes permite deslocar-se dentro 
da rígida hierarquia social e econômica que se constrói desde um tempo histórico 
anterior à própria República, mas que nesta fase se afirma. 

 

Os sambas gravados antes da ditadura de Vargas costumavam cantar a vida boêmia, 

exaltar a malandragem. Esta era um estilo de vida, saudável e feliz. Malandragem e samba se 

identificavam; era esse o universo que compunha a temática dos sambas. Não havia 

determinações para a conciliação entre os anseios dos sambistas e as pressões externas. 
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Mesmo quando as determinações surgiram na Era Vargas, houve tentativas de resistência, de 

burla ao controle como se viu na construção primeira de O bonde de São Januário, em que 

Wilson foi obrigado a substituir otário por operário, além de outras significativas alterações. 

O que se está discutindo é que a produção cultural (simbólica) do malandro (sambista) não 

pode ser entendida apenas como conciliação, mas também como estratégia de luta para se 

afirmar, aprendendo a tirar proveito de todo e qualquer jogo que se apresenta para atacá-lo.  

A dialética da malandragem, com a qual se analisaram as atitudes políticas dos 

indivíduos e grupos tomados como rebeldes ou não conformados aos padrões socioculturais 

da sociedade brasileira, não servia para explicar posturas como a de Wilson Batista em Lenço 

no pescoço. A crítica direta e a denúncia apontam para outro tipo de dialética, a dialética da 

marginalidade. Com base nessa dialética é que se pode enfocar as produções do hip-hop e 

algumas produções do funk carioca. A propósito desses gêneros musicais, como asseverar que 

os discursos deles emanados não encontram ressonância social? E a propósito dos sambas, por 

que temê-los? Por que controlá-los? Por que temer a produção cultural do povo? Qual o 

porquê do receio quanto aos possíveis efeitos de sentido que se poderiam depreender dos 

discursos transversos no samba O bonde de São Januário, de Wilson Batista? 

Quanto à questão suscitada no título desta seção acerca de o samba de enredo poder 

ser tomado ou não nos dias atuais como um elemento da cultura popular, contemple-se a 

sequência discursiva do samba de enredo da Estação Primeira de Mangueira de 2000: 

 
Desejei liberdade 
500 anos Brasil 
E a raça negra não viu 
O clarão da igualdade 
Fazer o negro respirar felicidade 

  

Os discursos que circulam nesse samba de enredo produzem sentidos quanto à história 

de luta de Dom Obá, Cândido da Fonseca Galvão, homem que tanto lutou pela comunidade 

negra do Rio de Janeiro e cujo sonho era tirar cerca de dois mil moradores do Cortiço Cabeça 

de Porco e ali instalar um trono dourado. Tal como se dá no samba de enredo de 1988, o 

sujeito deste clama por igualdade e liberdade, que ele anuncia não ter havido até então.  

Entretanto, na festa dos 500 anos do Descobrimento do Brasil, não havia lugar para 

lamentação. A lamentação que houve significou apenas um efeito de retórica, pois ela não 

mudaria a realidade vivida e sofrida pelos negros e pelos índios. Tal qual ocorreu no samba de 

enredo analisado anteriormente, o sujeito deste samba nega o discurso de outra voz que fala 

silenciosamente no texto. Essa voz de fora se centra na afirmação da igualdade e na afirmação 
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de que há motivos para que o negro sorria. Os discursos transversos apontam para a luta 

travada pelo negro em busca da liberdade e da igualdade. Para fechar este tópico, transcrevo a 

sinopse do enredo da Estação Primeira de Mangueira (2000), elaborada por Oswaldo Marins: 

A Estação Primeira de Mangueira celebra os 500 anos do Brasil exaltando a saga da 
raça negra, num tributo àqueles que, oprimidos e vilipendiados, cultuaram a 
liberdade como um bem inerente à condição humana. Mais que o mero culto à 
liberdade, ressalta a verde-e-rosa a luta cotidiana pela igualdade, temperada no 
sofrimento de sucessivas gerações de negros que acabaram por constituir a mais 
importante das matrizes étnicas do que hoje se conhece por povo brasileiro. 
Inovadora, a Mangueira não foi buscar inspiração entre os heróis da raça. Apesar da 
sua profunda admiração e respeito pelos mártires da Abolição, que foram milhares, 
quem sabe milhões, de Zumbi dos Palmares aos guerreiros de todos os quilombos, 
preferiu a Estação Primeira beber na fonte da gente simples e urbana do povo do Rio 
de Janeiro da segunda metade do século XIX. 
É desse Rio dos desvalidos, da ralé dos cortiços, que emerge a figura majestosa de 
Dom Obá II d´África, o rei dos esfarrapados, príncipe do povo. Baiano de Lençóis, 
voluntário da Pátria na Guerra do Paraguai, de nascimento Cândido da Fonseca 
Galvão, trazia nas veias o sangue azul da realeza iorubá de seus ancestrais africanos 
de Oyó. 
Senhoras e senhores, nobres e plebeus. O quilombo da Mangueira do qual se 
originam sua altivez e seu acendrado amor à liberdade entra na avenida com garra e 
com alegria, com samba no pé e, este ano, com um redobrado orgulho da sua gente e 
da sua raça. E pede passagem. 

 
Os discursos que perpassam o samba de enredo podem ser tomados como um 

contradiscurso na relação com o discurso dito oficial sobre o negro e sobre as relações 

interétnicas no país. Articulam-se nele duas formações discursivas, uma ancorada na ideologia 

do mito da democracia racial e outra formada no seio das vivências do segmento social negro, 

conhecedor da realidade que vive, negando-se a festejar uma liberdade que de acordo com sua 

ótica nunca existiu realmente. Os sentidos dos discursos circundantes no samba resistem e se 

opõem à ideologia hegemônica de que o negro no país é tratado de modo igual ao branco. 

Resistência é o traço característico dos discursos que atravessam o samba, jogando um baldo 

de água fria na festa de comemoração dos 500 anos do Brasil.  

Essas considerações colocam esse samba de enredo, assim como os demais de 

temática africana da história do carnaval carioca, dentro da clave de enfrentamento e 

resistência, possibilitando gestos de interpretação de que tais sambas ainda podem ser 

tomados na atualidade como um elemento da cultura popular.  
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5 HISTÓRIA DO SAMBA: DA RAIZ AO ESTRELATO  

 

 

Figura 1- Tia Ciata – Carro alegórico do Salgueiro (2007) 
Fonte:www.liesa.globo.com – Foto: Henrique Matos 

 

CANDACES (Salgueiro – 2007) 

 

Na Bahia ... Alforria 
Nas feiras tradição 
Mães-de-santo, mães do samba! 
Pedem proteção 
E nesse canto de fé  
Salgueiro traz o axé 

E faz a louvação 
Odoyá, Yemanjá; Saluba Nanã! 
Eparrei Oyá 
Orayê, Yê o, Oxum! 
Oba Xi Oba 
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5.1 RAÍZES DO SAMBA: UM BATUQUE DE FÉ 

Muniz Sodré (1998) observa que, diferentemente da cultura ocidental, na cultura 

tradicional africana, vários sistemas semióticos concorrem para a configuração de uma rede 

de sentidos a partir da qual se pode compreender um dado artefato cultural. A separação 

rígida entre as artes tão característica do mundo ocidental, embasada numa visão capitalista 

que inscreve em seu sistema de valores a individualização e a autonomia, não tem lugar na 

tradição cultural africana. Nesta, as formas de expressão se articulam na busca de produção de 

sentido que pareça essencial a seus atores: a conexão com o sobrenatural. A arte, portanto, 

não tem valor comercial e está muito longe de produzir sentidos apenas de fruição, de 

divertimento. 

A música, por exemplo, tem uma função mais essencial, a de conectar o mundo visível 

(material) ao invisível. Esse entrelaçamento com o plano do invisível é essencial, pois daí 

nasce o equilíbrio necessário para conduzir o homem pelo caminho da racionalidade. As 

paixões materialistas, que podem guiar o homem por rotas perigosas e desnorteantes, perdem 

a venda que lhe cega os olhos, lhe turva a mente e lhe ludibria o coração, pois “Quando Orum 

se encontra com Ayê / Oh! Mãe-Pátria! Salve a sabedoria” (Viradouro, 2009). A 

interdiscursividade que atravessa esse trecho do samba de enredo da Unidos do Viradouro, 

apresentando o mito yorubá da criação do mundo, ajuda a perceber o sentido de busca de 

religação entre o Orum (plano espiritual) e o Aiê (plano terreno) dado pelas formas de 

expressão na tradicional cultura africana. A função da música, associada a outras formas de 

expressão, é propiciar a religação do homem com as entidades espirituais. O fruto do 

restabelecimento desse elo outrora desfeito é a harmonia dele nascida.  

De outra maneira, a música negro-africana é uma forma de comunicação com os 

deuses. Com base nessa concepção, Sodré (1998, p.21) aponta que “o sentido de uma peça 

musical tem de ser buscado no sistema religioso ou no sistema de trocas do grupo em 

questão”. Torna-se possível, então, a leitura de que o canto e a dança dos negros traficados 

para o Brasil tinham uma função tríplice: ao mesmo tempo em que lhes davam prazer – 

constituindo-se para eles como uma válvula de escape para aliviar as tensões mentais e físicas 

da sobrecarga do trabalho escravizado –, possibilitavam a formação de uma rede de 

relacionamentos socioafetivos e de solidariedade entre seus pares, como também 

simbolizavam primordialmente a manutenção de um elo de comunicação com as deidades 

africanas na busca de proteção, de livramento da escravidão e dos horrores desta e de 

possibilidade de retorno à terra-mãe.  
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É a partir das condições histórico-materiais acima descritas que se pode pensar a 

gênese do samba. Primordialmente ele era uma forma de comunicação transcendental com as 

entidades do universo religioso africano, tratava-se da manifestação da fé. Em solo brasileiro, 

o termo mais usual para referir esse ritual africano de canto (som) e de dança foi batuque. O 

batuque era uma forma de música e dança dos negros do grupo linguístico banto do Congo e 

de Angola. Sua descrição mais conhecida nos chegou pelo relato feito em 1880 pelo viajante 

português Alfredo de Sarmento (1880, p.127):  

  
O batuque consiste também num círculo formado pelos dançadores, indo para o meio 
um preto ou preta que, depois de executar vários passos, vai dar uma umbigada, o que 
chamam samba, na pessoa que escolhe, a qual vai para o meio do círculo substituí-lo. 
(Apud SILVA, 1988, p.107)  

 
A erotização da dança – não tanto pelo requebro dos quadris, mas pela umbigada – 

permitia uma associação da dança a ritos de fecundação e ao casamento. Em razão disso, o 

encontro de ventres entre pais e filhos, velhos e jovens e compadres e comadres parecia 

representar algo de incestuoso, razão por que a umbigada entre eles se tornou proibida 

(Almeida, 1969). Tomando por base essa ideia Marília Barboza da Silva (1988, p. 107) 

assegura que “o batuque ou o samba era elemento integrante de uma cerimônia religiosa e a 

umbigada, um elemento do rito”. No que diz respeito à religiosidade encontrada no batuque, 

desperta a atenção o comentário do viajante português José Osório de Oliveira em viagem 

pela África (1952, p. 11):  

 
O que impressiona é o ardor que os pretos põem na dança, como se fosse qualquer 
coisa de essencial. O que inspira é muito mais um sentimento religioso que a 
sensualidade, ao contrário do que supõem os que confundem com esta o impudor 
natural. 

 
 Samba (batuque) e fé para os africanos se interpenetram originalmente. Por isso é que 

manter o batuque (o samba de roda) era algo fundamental para os negros traficados do 

continente africano. Todas as tentativas de interdição desse ritual, reveladas, sobretudo, na 

sanha capitalista dos senhores de reduzir o corpo do escravizado a uma máquina e tentar 

torná-lo dócil, não produziram os efeitos esperados, pois o samba era o exercício da fé junto 

aos deuses para que fizessem aquele martírio cessar. O aprisionamento do corpo negro não foi 

completamente aniquilador, pois, sambando, o africano encontrava um alento, uma forma de 

amenizar sua dor e de afugentar o banzo. Mas não era só isso, pois como cantou a Porto da 

Pedra (2007) numa referência à prisão de Mandela: “Liberto, permanece o pensamento / Ele 

foi o meu alento / Quando o corpo foi prisão”. A escravização do corpo negro não significou 
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igualmente a docilização de seu pensamento nem consequentemente de seu comportamento. 

A liberdade daquilo que não se pode aprisionar – o pensamento – foi o que propiciou ao negro 

africano, à luz de muita resistência, manter a essência de sua cultura, notadamente o 

candomblé e o samba, mesmo com a incorporação de elementos culturais das terras onde 

foram forçados a habitar e com a transformação de elementos simbólicos de seu mundo 

cultural.  

Não foi por acaso que o samba carioca nasceu e se desenvolveu nas casas das tias 

baianas do Rio de Janeiro. Eram redutos onde a cultura africana era praticada e cultuada, 

apesar da vigilância policial. Conforme observa Sérgio Cabral (1996), graças à 

descriminalização das casas religiosas de cultos afro-brasileiros o samba pôde se desenvolver. 

Após o batuque para os santos, era chegado o momento de cantar e dançar samba, já 

que era de conhecimento dos sambistas a falta de habilidade dos agentes da polícia para fazer 

distinção entre um samba e um ponto de invocação às deidades africanas.  

Essa incapacidade de marcar distinção entre o que era samba e o que era canto 

religioso não era exclusiva dos policiais. Para muita gente e até para determinados 

profissionais da imprensa a semelhança entre samba e macumba era grandiosa. Conforme 

observa Marília Trindade Barboza da Silva (1988, p. 112): 

 

Até a imprensa, na época [década de 1930], percebia e registrava o parentesco próximo 
entre samba e macumba. Noticiando o que ocorreu na Praça Onze no carnaval de 1937, 
um repórter escreveu: ‘o morro veio apenas, com a influência das macumbas, criar um 
ritmo novo nos sambas’. 

 
  Prosseguindo com sua argumentação acerca dos elos entre esses artefatos da cultura 

negra, essa autora refere ainda entre outras coisas, que “os primeiros sambistas, quase sem 

exceção, ou eram pais-de-santo ou adeptos do santo”, a exemplo de um dos fundadores da 

Estação Primeira de Mangueira, José Gomes da Costa, o Zé Espinguela.  Em seguida, Silva 

destaca: “Todos os pioneiros confirmam: ‘samba e macumba era a mesma coisa’”. (1988, 

p.111), 

Perder de vista a relação entre fé e samba na gênese deste é obter uma visão amputada 

de seus significados. Como cantou O Poetinha em Samba da bênção, “o bom samba é uma 

forma de oração”. Eis aí o sentido primeiro para os africanos ao realizarem o batuque em suas 

terras de origem e também nos solos não tão gentis por onde foram postos a marchar na 

diáspora a que foram acometidos. A comunicação com o Orum nas terras errantes se fez mais 

tensa no afã de encontrar proteção e alívio contra os horrores da escravidão, como no caso da 
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escravização dos negros no Brasil pelo branco europeu. Antes de passar a descrever a 

evolução do termo samba, vale deixar em suspenso, para retomar depois, no fim da seção, 

que, se “o samba é a tristeza que balança” tanto para quem o compõe quanto para quem o 

canta e dança – na cultura africana as expressões artísticas se imbricam e se harmonizam na 

produção de sentidos –, ele também significou e ainda significa hoje a possibilidade de 

exprimir as dores, de extravasar os sentimentos que tocam a sensibilidade de seus produtores, 

passando a ser concebido como elemento capaz de despertar e fazer explodir a energia e a 

potencialidade rítmica, musical e dançante do africano e de seus descendentes. E, no 

momento de sua execução, afasta-se toda a tristeza e fluem tons de alegria. É o momento da 

passagem do samba de sagrado para profano, diretamente “do braço do mar pros braços do 

povo”. 

 A propósito, o processo de evolução de sentido do termo samba é curioso. É, ainda, 

Silva (1988) quem tece discussões a respeito de tal evolução semântica. Inicialmente, chama a 

atenção para o fato de que há controvérsias em torno dos significados do termo e de sua 

origem, aliás, dificuldade muito comum a outros aspectos relativos ao universo do samba. 

Formula que os lexicólogos da Língua Portuguesa, ao adotarem como mais segura a descrição 

dos significados da palavra comentada pelo viajante português Alfredo de Sarmento, segundo 

o qual samba deriva do quimbundo semba (= umbigada), incorreram em erro. 

  Para a autora, é o capuchinho italiano Fr. Bernardo Maria de Cannecattim quem – por  

ter vivido vinte e um anos entre os ambundos (muito antes da viagem de Sarmento a Angola), 

tornando-se versado em bundo e, naturalmente, dispensando a figura de intérpretes – descreve 

mais adequadamente os significados iniciais do termo em enfoque em sua obra Coleção de 

Observações Gramaticais Sobre a Língua Bunda ou Angolense e Dicionário Abreviado da 

Língua Conguesa.  

 De acordo com essa obra, tanto na língua bunda como na conguesa samba apresenta o 

significado de oração, reza, rezar. Com esse significado é que o termo teria chegado ao Brasil 

com os africanos escravizados. Mas, no século XIX, embora a acepção inicial não 

desaparecesse por completo, era corrente o emprego do termo significando baile popular, 

arrasta-pé, que, diga-se, generalizou-se e se impôs por muito tempo.  

A partir de 1917, com a gravação de Pelo Telefone, é que o termo samba sofre um 

novo processo evolutivo, passando da ampliação de sentido que recebeu no século anterior 

para uma restrição, vindo a designar certo gênero musical. As gravações anteriores 

proporcionadas com o surgimento do disco em 1902, esclarece a autora, não se podiam 

chamar adequadamente de samba como se intitulavam.  Em relação à indústria cultural, 
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assegura que antes da gravação de Pelo Telefone, que Donga registrou apenas em seu nome 

em 1917, “samba não designava um gênero musical, continuava sendo uma espécie de 

arrasta-pé”. Mesmo argumentando que a canção de Donga não tem as características de 

samba, reconhece que a partir da gravação dela a terminologia se impôs na MPB enquanto 

gênero musical, deixando para trás denominações como tango e maxixe com as quais se 

rotulavam canções congêneres. 

 Entre o fim da década de 1920 e início da década seguinte, o termo conheceria novos 

deslizamentos de sentido, dados, sobretudo: 

 

Pelos descendentes de escravos reunidos nas chamadas escolas de samba, para os 
quais a palavra samba continuava designando a dança de roda, de umbigada, de ritmo 
semelhante ao das cerimônias religiosas da macumba. Samba, para eles, constituía um 
ritmo, uma coreografia, um gênero, enfim, muito próximo ao dos pontos das 
invocações dos cultos afro-brasileiros. Em última análise, estava-se vivendo o 
processo final de transformação de uma forma musical e coreográfica religiosa em 
uma forma profana (SILVA, 1988, p. 111). 

 

 Depois do aparecimento de Pelo Telefone, o termo samba se fixa entre os concorrentes 

(tango brasileiro, maxixe) e, mais, passa a substituí-los no que diz respeito à designação do 

gênero musical.  Entretanto, ainda não estavam sanadas para sempre as dúvidas entre o que 

era maxixe e o que era samba. A historiografia do samba aponta que o segundo é uma 

evolução do primeiro. Como cita Rachel Valença (1996, p. 81), “o samba carioca [...] já se 

delineava há alguns anos, tomando denominações variadas como lundu, tango brasileiro ou 

maxixe”. Mesmo longe do propósito de entrar no mérito da questão quanto às distinções entre 

um e outro ritmo, uma vez que a proposição não é um dos objetivos deste trabalho, vale a 

pena transcrever de Sérgio Cabral (1996, p. 37) – leitura que indico ao leitor desejoso de 

aprofundar a questão, bem como sugiro a leitura de Carlos Sandroni (2001) – um debate entre 

Donga e Ismael Silva acerca de qual tipo de ritmo viria a ser o verdadeiro samba: 

 

DONGA –– Ué, o samba é isso há muito tempo: “O chefe da polícia/ Pelo telefone? 
Mandou me avisar/ Que na Carioca/ Tem uma roleta para se jogar” 
ISMAEL SILVA –– Isto é maxixe. 
DONGA –– Então, o que é samba? 
ISMAEL SILVA –– “Se você jurar/ Que me tem amor/ Eu posso me regenerar/ Mas 
se é/ Pra fingir, mulher/ A orgia assim não vou deixar” 
DONGA –– Isto não é samba, é marcha. 
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 Voltando à citação de Valença, é possível dizer que o samba carioca e todos os ritmos 

que o antecederam têm origem numa mesma base, o batuque africano, conforme atesta Artur 

Ramos (1979, p. 231): “do batuque angola-conguense surgiu, após sucessivas transformações, 

o samba, que toma nomes variados conforme as regiões”. Apesar das divergências acerca da 

origem do samba, há uma tendência há localizá-lo no continente africano. As diversas 

denominações que recebeu no Brasil têm a ver com o fato de os escravizados que para cá 

foram traficados pertencerem a variadas nações africanas. Todas as denominações e as 

evoluções que o samba conheceu ao longo da história têm no batuque a sua célula-mãe. A 

história da manifestação musical mais importante do país é, numa imagem, como um grande 

rio, que nasce no batuque, vai se avolumando e se diversificando com os afluentes que a ele se 

ligam para desaguar, por fim, no grande mar que é o próprio samba. Um interessante e 

didático diagrama do percurso desse ritmo musical desde seu nascimento até os dias atuais é 

elaborado pela coleção História do Samba (1997, p. 9), que julgo oportuno reproduzir a 

seguir: 
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Figura 2 – A evolução do samba 
Fonte: Coleção História do Samba. v.1. 1997 

. 
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 Como chamei atenção acima, o desconhecimento da interconexão entre fé e samba 

trava a possibilidade de uma compreensão mais alargada sobre os efeitos de sentido desse tipo 

de música produzido por seus atores sociais no âmbito da manifestação cultural que são as 

escolas de samba do Rio de Janeiro. A transcrição que apresento a seguir, parte de um texto 

intitulado Aprenda a fazer um samba-enredo, demonstra o desconhecimento da história do 

samba e de seus significados para os grupos negros que formaram inicialmente as escolas de 

samba e que ainda são maioria significativa em sua constituição atual; demonstra também um 

pretenso conhecimento de como fazer um samba de enredo: 

APRENDA A FAZER UM SAMBA-ENREDO 
[...] 
Mãe África 
 

É preciso haver raízes afro. Não importa qual o tema, é de bom alvitre carnavalesco 
relacionar alhos históricos com bugalhos umbandísticos. Não é preciso ter muita 
lógica, basta reservar algum espaço na letra para falar o nome de meia dúzia de orixás. 
E já tá ótimo. 

(http://www.interney.net/blogs/gravataimerengue/2006/03/23/aprenda_a_fazer_um_sa
mba_enredo/) 

O trecho foi extraído de um blog da Internet nomeado Gravataí Merengue. É sob esse 

pseudônimo que seu autor, o advogado Fernando Gouveia, assina os textos postados. A 

perspectiva editorial do blog é, conforme revela o próprio Gravataí, “fazer piada de tudo”. Os 

assuntos de interesse do blog são ligados a aspectos variados e correntes do cotidiano, numa 

perspectiva diferente da que o autor propunha em seu outro blog chamado Imprensa Marrom, 

em que lançava um olhar ácido e irônico para assuntos políticos e filosóficos.  

Se se resolvesse seguir à risca essa espécie de manual do samba de enredo, nenhuma 

Escola do Grupo Especial teria desfilado no Carnaval de 2010, como também não teria 

ocorrido desfile em 2008. A razão é simples, sem samba de enredo nenhuma Escola do Rio 

desfila na Marquês de Sapucaí, visto que mais do que uma obrigatoriedade imposta no 

regulamento do desfile o samba é, junto com a bateria, a alma de uma Escola. Trata-se de uma 

questão de essencialidade, uma vez que, comparativamente, mesmo havendo, também, a 

obrigatoriedade da presença de carros alegóricos, pode-se conjeturar um desfile sem tais 

elementos, mas não sem os sambas (de enredo), que estão presentes como elementos 

intrínsecos e essenciais desde o nascimento dessas agremiações recreativas no fim da década 

de 1920 e início da década seguinte. Em suma, os “bugalhos umbandísticos” não estiveram 

“pendurados” em nenhum dos doze sambas de enredo das Escolas do Grupo Especial do 

carnaval carioca de 2008 e 2010. 
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Um olhar objetivo sobre os quatorze sambas de enredo do carnaval de 2006, ano em 

que Gravataí postou e/ou “transubstanciou” o referido arquivo em seu blog, leva o leitor a 

perceber que apenas o samba do Império Serrano, cantando a religiosidade brasileira, faz uma 

rápida referência a divindades dos cultos afro-brasileiros: 

A esperança vem do índio caiapó 
É louvação com muito amor no coração 
Do povo negro, veio todo axé 
Lá do terreiro umbanda e candomblé 
Um mar de flores para Iemanjá 
Água de cheiro, águas de Oxalá 

 Continuando a lançar um olhar contemplativo e distanciado das generalizações de 

algumas leituras que se forjam acerca do assunto, apresento a seguir uma leitura que se pode 

produzir, a partir da materialidade linguística, no que diz respeito à referência à África nos 

sambas de 2007 e 2009, contemplando um ciclo de cinco carnavais (2006 a 2010) a partir do 

ano da postagem do referido arquivo.  

A menção a entidades dos cultos afro-brasileiros no carnaval de 2007 foi feita por duas 

Escolas. Desenvolvendo enredos de temática africana, Beija-Flor e Salgueiro, nos discursos 

que atravessam seus sambas de enredo, mergulharam no universo negro e mostraram o elo de 

ancestralidade entre África e Brasil, a força da mulher africana e de suas descendentes afro-

brasileiras, a preservação da cultura negra no Brasil e promoveram uma revisão crítica das 

relações interétnicas no país, como se pode perceber nos seguintes trechos: 

 

Áfricas, do berço real à corte brasileira 

Então dobre o run 
Pra Ciata d`Oxum imortal 
Soberana do meu carnaval na princesa nilopolitana 
Agoye o mundo deve o perdão 
A quem sangrou pela história 
Áfricas de luta e de glória   
   (Beija-Flor de Nilópolis) 

 Candaces 

Majestosa África 
Berço dos meus ancestrais 
Reflete no espelho da vida 
A saga das negras e seus ideais 
Mães feiticeiras, donas do destino... 
Senhoras do ventre do mundo 
Raiz da criação 
Do mito a história 
Encanto e beleza 
Seduzindo a realeza 
(Acadêmicos do Salgueiro) 
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Em 2009, apenas três agremiações trouxeram em seus sambas os “bugalhos 

umbandísticos”. Além da Beija-Flor, que contou a história do banho, e do Salgueiro, que 

cantou a história do tambor, o Império Serrano reeditou o samba de enredo de 1976: A lenda 

das sereias, mistérios do mar. 

Nos últimos cinco anos do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval 

carioca, dos 63 sambas de enredo que animaram a festa carnavalesca na Marquês de Sapucaí, 

57 deles, percentualmente mais de 90%, não fizeram referência às deidades dos cultos afro-

brasileiros.  

 Em 2006, ano da postagem do arquivo, apenas os imperianos traziam em seu samba 

menção aos símbolos da religião africana. Era de se esperar, então, que uma escrita cuidadosa 

– perspectivas de leveza na escritura de textos e de ironia não se traduzem por descuidos e 

equívocos – trouxesse uma nota informando que naquele carnaval os sambas de enredo das 

agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro fizeram-se diferentes, que não podiam se 

enquadrar nos limites do que preconizava o “manual do samba-enredo” preparado pelo autor. 

Mas como explicar esse fato? Como postar-se diante da evidência de que a “fórmula” 

encontrada de nada valeria (pelo menos no tocante ao item mãe África) e da possível sensação 

de que algumas das orientações daquele “manual” já estavam ultrapassadas? Parece que o 

blogueiro não tinha resposta, ou melhor, não se disporia a buscar resposta para os dados 

concretos que se lhe apresentavam, já que seu propósito precisava ser alcançado, qual seja, 

subavaliar, ironizar e depreciar não só os sambas de enredo, como também o fazer cultural 

dos atores sociais das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

 Entretanto, o desprezo da materialidade linguística dos sambas de enredo não é o 

aspecto mais grave exposto nas palavras do blogueiro. O que mais chama a atenção é a 

formação discursiva a que se filia, dada a conhecer a partir da leitura que tece acerca da 

produção cultural das escolas de samba do carnaval carioca e de seus atores sociais. Os gestos 

de leitura que teço sobre seu texto possibilitam-me conjeturar que no discurso dele os 

compositores (o conjunto deles, a ala) dos sambas de enredo não sabem o que fazem e que o 

produto de seu trabalho é marcado por uma confusão de coisas dessemelhantes (“é de bom 

alvitre carnavalesco relacionar alhos históricos com bugalhos umbandísticos”) e, portanto, 

sem sentido algum (“não é preciso ter muita lógica”).  

A propósito, a memória discursiva que atravessa o dizer de Gravataí, ao apontar falta 

de lógica na construção dos sambas de enredo, pode ser sintetizada pela expressão samba do 

crioulo doido, título dado por Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) a um samba que compôs – 

mas não a um samba de enredo, pois este está ligado às escolas de samba – refletindo de 
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forma crítica e irreverente acerca da situação do compositor frente à obrigatoriedade dos 

temas nacionais na construção dos sambas de suas Escolas.  

Embora a composição também possa ser lida por alguns como uma crítica velada ao 

militarismo governamental, marcado entre outros males pela interdição da liberdade de 

expressão, sobretudo no meio artístico, o alvo mais evidente são os compositores dos sambas 

de enredo.             

               
                                        Samba do Crioulo Doido 

 
Foi em Diamantina 
Onde nasceu JK 
Que a Princesa Leopoldina 
Arresolveu se casá 
Mas Chica da Silva 
Tinha outros pretendentes 
E obrigou a princesa 
A se casar com Tiradentes 
Lá iá lá iá lá ia 
O bode que deu vou te contar 
Lá iá lá iá lá iá 
O bode que deu vou te contar 
Joaquim José 
Que também é 
Da Silva Xavier 
Queria ser dono do mundo 
E se elegeu Pedro II 

 
Das estradas de Minas 
Seguiu pra São Paulo 
E falou com Anchieta 
O vigário dos índios 
Aliou-se a Dom Pedro 
E acabou com a falseta 
Da união deles dois 
Ficou resolvida a questão 
E foi proclamada a escravidão 
E foi proclamada a escravidão 
Assim se conta essa história 
Que é dos dois a maior glória 
Da. Leopoldina virou trem 
E D. Pedro é uma estação também 
O, ô , ô, ô, ô, ô 
O trem tá atrasado ou já passou 

 

O Samba do Crioulo Doido expressa de forma caricatural as dificuldades que os 

compositores tinham ao serem obrigados a deixar de cantar o que desejavam, situações 

relativas a seu universo, temas inerentes a seu cotidiano, como as canções de amor, para 

mergulharem nos temas históricos e nacionais. As narrativas de seus sambas tinham de estar 

conformes à história oficial do Brasil, em que os heróis, sempre brancos, e os eventos 

magnos, tinham de ser tintos de glória a fim de que se alcançasse o tom épico digno dos feitos 

desses heróis. Entretanto, a formação escolar da grande maioria dos compositores não lhes 

possibilitava ter uma visão mais ampla dos fatos que se tornariam temas de suas canções, daí 

a falta de aprofundamento nos temas e a repetição exaustiva do que diziam as antologias.  

As condições socioculturais dos ex-escravizados não lhes permitiam frequentar por 

muito tempo os bancos das escolas, quando isso era possível. O processo de democratização 

do ensino só começou a se esboçar no país durante a era republicana, depois das campanhas 

em prol da alfabetização, mas ainda assim de forma muito lenta. Para os negros postos na rua 

“com uma mão na frente e outra atrás” com o fim do regime escravizador, o processo de 
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escolarização foi algo deveras difícil. Em minha pesquisa não encontrei qualquer referência 

ou afirmação a dados históricos e culturais incorretos nas letras dos sambas de enredo.  

Mas, afinal, a quem melhor cabe o atributo de doido? Parece que insana, inicialmente, 

seria a ingerência política no fazer cultural das artes negras, especialmente das escolas de 

samba, ditando-lhes normas, tentando controlar seus rumos e obtendo vantagens sobre sua 

produção artística. Esse controle, que passou a ser exercido de forma mais ostensiva a partir 

de 1947,  através de regulamentos e fiscalizações, era a obtenção da certeza de que mesmo 

que as agremiações não fossem simpáticas ao regime político em vigor no país, não lhes 

teceriam apreciações críticas em seus enredos carnavalescos e em seus sambas. 

Insana, também, passou a ser a elite branca, que “enfeitiçada” pelo samba, depois de 

tanto persegui-lo, passa a estabelecer parâmetros que as escolas de samba têm de cumprir, 

sobretudo a partir de 1960, com a chegada dos carnavalescos (formados em Escolas de Belas 

Artes) a essas agremiações, para atenderem ao seu gosto cultural, visto que era essa elite que 

também passaria a constituir de forma mais decisiva o júri dos desfiles.  

“Doidos” mesmo parecem alguns carnavalescos que, com a sistematização das 

sinopses entregues à ala de compositores de suas escolas a partir da década de 1980, vêm 

promovendo, algumas vezes, uma “orientação” desorientadora, tolhendo a criatividade dos 

poetas das agremiações a que eventualmente estão ligados (até que o dinheiro os leve para 

outras), estabelecendo algumas vezes o que precisa constar nos sambas e produzindo vezes 

outras sinopses absolutamente abstratas, em nada objetivas, que pouco elucidam o 

desenvolvimento do enredo para os poetas, mesmo depois da “preleção” do carnavalesco. A 

propósito, Orfeu Negro , jornalista e compositor renomado do Salgueiro, um dos autores dos 

sambas de enredo da agremiação nos carnavais de 2005: “Do fogo que ilumina a vida, 

Salgueiro é chama que não se apaga” e 2006: “Microcosmo: o que os olhos não veem o 

coração sente”, em entrevista a mim concedida em novembro de 2009, aponta que:  

(E1T1) – [Leia-se: Entrevista 1, trecho 1] 

Eu acho que o Stanislaw Ponte Preta errou feiamente com essa invenção de ‘samba de 
crioulo doido’, principalmente num momento marcado pela produção de talentosos 
sambistas como Silas de Oliveira, Mano Décio, os compositores da Portela e do 
Salgueiro, além de outros grandes.  Eu diria que é o samba do carnavalesco doido, 
porque quem dá origem aos enredos mitológicos como Joãozinho Trinta fazia é o 
carnavalesco, não é o compositor, que acaba pagando na trajetória do samba-enredo 
por algo que não foi ideia dele inicialmente, apenas deu musicalidade a ideia de outra 
pessoa.  Não gosto da expressão ‘samba do crioulo doido’, mas se fosse para usá-la 
seria ‘samba do carnavalesco doido’, pois o compositor está completamente 
injustiçado nessa história. Faço um samba-enredo como escrevo uma matéria, isso me 
dá muita facilidade de trabalho. A maior dificuldade que tenho, por exemplo, é na 
questão do entendimento do que o carnavalesco quer. Talvez minha veia crítica esteja 
bastante aguçada e talvez não esteja sendo ético, mas os textos de alguns 
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carnavalescos em atividade hoje são muito ruins. Além de não serem explicativos, 
falta-lhes qualidade didática. Por vezes, arvoram-se em escrevê-los, sem recorrer à 
ajuda de especialistas e, como consequência os textos não ajudam muito. Está faltando 
muito na questão do samba-enredo a escrita de sinopses claras, objetivas. [...]. (Orfeu 
Negro – Rio, compositor do Salgueiro, negro, jornalista).  

  
 O ponto de vista do compositor entrevistado constitui uma negação à suposta 

incapacidade dos sambistas para lidar com códigos culturais distantes de seu universo de 

conhecimento. Para ele, alguns carnavalescos, em razão de sinopses lacunosas, confusas e mal 

escritas, é que podem ser chamados de doidos, mas não os sambistas, pois os delírios destes 

são secundários, partem do delírio inicial dos carnavalescos.  

  Refletindo acerca da nomeação que Stanislaw deu a seu texto, pode-se questionar:  

Em que momento a arte de compor samba e a valorização do artista aparecem neste texto? 

Compositor, autor, poeta ou até mesmo letrista são denominações que não constam no título, 

Stanislaw em vez de referir a profissão referiu referir o traço étnico, fazendo-o acompanhar-se 

do termo doido. Quais sentidos estão circulando na nomeação desse título? Dentro das 

condições de produção qual dos dois termos é mais depreciativo: crioulo ou doido? Pensando 

no título e nos discursos que atravessam a composição do cronista e levando em conta o lugar 

de que ele fala, será que se pode conjeturar que a produção dos compositores das escolas de 

samba pode ser chamada de samba? E o que pensar da naturalização do termo doido, 

atribuído no caso da canção em enfoque ao negro? Eis algumas questões que se originam a 

partir da leitura do texto. 

 Uma questão problemática é que muitos ainda buscam fazer distinções rígidas entre o 

popular e o erudito, julgando, inclusive, que um e outro universo não se entrecruzam em 

momento algum, desprezando a constatação da circularidade cultural amplamente apontada 

por uma gama de estudiosos da cultura, a exemplo de Bakhtin (2008), Canclini (2003) e 

Ginzburg (1987).  A questão que se põe é a seguinte: Qual é o grau efetivo de entendimento 

dos sentidos do fazer cultural popular para os que se colocam ou são colocados do outro lado 

da moeda (cultura erudita) e tomados como especialistas abalizadores do que é bom e do que 

é ruim? Os carnavalescos, por exemplo, ao chegarem ao mundo das escolas de samba e 

imporem seu gosto artístico, característico das culturas brancas de matrizes europeias, 

julgaram de pouco valor os sentidos atribuídos pelos negros à produção do carnaval de suas 

agremiações. A leitura deles era de que o júri do desfile, gente que compartilhava com seu 

gosto estético-cultural, ansiava por apreciar um carnaval de arte moderna, longe do “lugar-

comum” e da “feição desgastada” das agremiações até então. Clóvis Bornay, desfilante dos 
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bailes de fantasia e carnavalesco, traduz, entre outras coisas, a concepção de superioridade 

cultural com que ele e, possivelmente, outros carnavalescos viam o fazer cultural popular das 

escolas de samba e de seus atores sociais. Assim se pronuncia esse carnavalesco à revista 

Manchete em março de 1972: 

 
Quem foi que disse que escola de samba pertence aos negros? Os melhores sambistas 
são brancos! Ora! Não existe uma invasão de brancos, o que acontece é que o samba 
está recebendo mais cultura. A minha participação nas escolas não é para quebrar 
origens, mas para ensinar aos velhos sambistas como devem ser feitos os enredos e 
fantasias. Eu acho válido, muito válido. Afinal, a contribuição do branco é necessária 
porque a cultura branca é superior. A cultura negra é típica. E Deus me livre de ser 
racista, isso nem existe aqui no Brasil. E uma prova dessa integração é que meu tipo 
predileto é o mulato, é uma raça maravilhosa, nova e vibrante, muito vibrante!” (apud 
LOPES, 1981) 
 

 Mas essa elite também se prende a fórmulas e a formas, nem sempre consegue se 

“antenar” com as criações populares. Foi o que aconteceu no desfile das escolas de samba do 

carnaval de 1967, em que o jurado de samba de enredo, Chico Buarque de Holanda, não 

conseguiu alcançar o valor das inovações introduzidas por Martinho da Vila, atribuindo uma 

nota considerada baixa ao seu samba Carnaval de Ilusões. Martinho (1992, p. 143-144) ficou 

surpreso e chateado com o descuido na apreciação de seu samba e, no ano seguinte, de forma 

bem-humorada, resolve dar o troco em forma de samba: 

Malha, malha malhador 
Que não aceita a evolução do samba 
Minha vila deslumbrou 
Naquela manhã de Carnaval 
Todo o povo incentivou 
A ciranda, cirandinha 
No desfile principal 
             [...] 
Caramba, caramba 
Nem o Chico entendeu 
O enredo do meu samba 

 
 

A novidade desse samba de enredo de Martinho e de seu parceiro Gemeu estava na 

recorrência a um estribilho folclórico, empregado como refrão na parte final do samba. O 

valor dessa não rumorosa novidade consistia na perspectiva de comunicação com o público, 

buscando alcançar a simpatia e a adesão dos espectadores nas arquibancadas, visto que os 

sambas não eram conhecidos deles em razão de ainda não haver gravação dos mesmos pela 

indústria fonográfica, o que viria a acontecer ainda no final daquele ano em relação ao 

carnaval de 1968. Essa inovação, pela proposta de comunicação com o público, representou o 

fio condutor, inicial, que viria a se desenvolver mais tarde, depois do sucesso retumbante de 
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Festa para um Rei Negro, composto por Zuzuca para o Salgueiro no desfile de 1971, 

conforme observa Rachel Valença (1996). A intensidade da comunicação de “Pega no Ganzê” 

com o público, como ficou conhecido, pode ser avaliada nesse trecho de uma entrevista 

concedida por Fernando Pamplona a Sérgio Cabral (1996, p. 375), em que o carnavalesco 

relata como se deu a escolha do samba vencedor para o desfile do Salgueiro em 1971: 

 
[...] Arlindo não esperou muito tempo e deu seu voto para o samba do Bala. Eu 
preferi esperar Haroldo Costa, que estava no Maracanãzinho como jurado de um 
concurso de música carnavalesca promovido pela TV Tupi. Quando Haroldo 
chegou, a primeira coisa que me disse foi: ‘Puta merda, Pamplona, Zuzuca cantou o 
samba dele no Maracanãzinho e, dois minutos depois, o estádio inteiro estava 
cantando com ele. Foi uma coisa impressionante’. 
 

Retomando a questão dos “bugalhos umbandísticos” – cujo emprego, segundo a 

orientação de Gravataí, “não é preciso ter muita lógica, basta reservar algum espaço na letra 

para falar o nome de meia dúzia de orixás. E já tá ótimo” –, é importante discorrer a respeito 

do porquê dessa referência a divindades dos cultos africanos, que, conforme se constatou no 

período de 2006 a 2010, infelizmente, tornou-se escassa, tendo uma frequência muito baixa. 

Afirmei noutra passagem deste texto que o aspecto que mais chama a atenção no 

discurso do autor é a percepção dele de que os compositores são incapazes culturalmente de 

produzir uma obra de qualidade e que seus sambas, pelo menos no que diz respeito à 

referência aos orixás, carecem de absoluta falta de sentido. Acerca dessa questão vale a pena 

lembrar que a produção de sentidos e o reconhecimento de certos conceitos pelo leitor, a 

exemplo da interdiscursividade, dependem do conhecimento que ele tem sobre o assunto. É 

isso o que explica o desdém de muitas pessoas sobre o samba de enredo, a exemplo do 

blogueiro e até de alguns pesquisadores envolvidos com esse tipo de samba. Monique Augras 

(1998), por exemplo, dado o rigor e a seriedade de sua pesquisa e de sua paixão pelo estudo 

da cultura popular, não partilha desse desdém, mas diz haver esvaziamento de sentido no 

emprego de referências afro-brasileiras quando o tema dos sambas não está associado à 

religião ou a misticismo. 

Esta seção do capítulo se inicia com a apresentação de trecho do samba de enredo do 

Salgueiro – Candaces – para o carnaval de 2007. A superfície de evidência sugere uma 

correspondência intrínseca entre as mães de santo e as mães do samba, ambas imbuídas de um 

mesmo propósito: pedir proteção. Proteção contra os males provocados pela elite branca 

hegemônica em relação ao negro e às manifestações de suas matrizes culturais. Esse pedido 

de proteção feito quer pelas mães de santo, quer pelas mães do samba, materializava-se, 

sobretudo, pela evocação de seu canto, um canto de fé aos deuses dos cultos africanos para 
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livrar seu povo da opressão ou fazê-lo suportar os horrores dessa. A arma de uma e de outra 

mãe era o canto, não um canto qualquer, mas um canto de fé. Assim, era indiscutível a 

identificação entre os sambas e os pontos de invocação às divindades da religião africana, cuja 

essência maior presente em ambos era a fé.  

Essa noção de fé, de pedido de proteção está arraigada ao fazer cultural das escolas de 

samba do Rio de Janeiro. Como já referi, de acordo com Marília Barboza da Silva (1988), 

inicialmente diversos pioneiros do mundo do samba e das escolas de samba também eram 

adeptos dos cultos africanos, exercendo, algumas vezes, certas funções nas casas de culto, a 

exemplo de Cartola, que foi “cambono-de-rua” (auxiliar de pai de santo) do terreiro de Seu 

Júlio, Diretor de Harmonia da Mangueira. Muitos dos pioneiros estavam sempre nos terreiros 

quer nos das casas de santo, quer nos das escolas de samba, pois as quadras das escolas eram 

denominadas terreiros quando do nascimento dessas agremiações carnavalescas.  

O processo de desafricanização por que vêm passando as manifestações culturais de 

matrizes africanas é avassalador, principalmente o samba, que antes de se tornar e para se 

tornar símbolo da identidade nacional brasileira teve de sofrer uma série de “purificações”. A 

substituição do termo terreiro pelo termo quadra revela um pouco desse processo. Entretanto, 

a imposição dos temas nacionais e nacionalistas pelo sistema governamental, para que se 

pudessem cultuar fatos e personagens históricos da história oficial do país, encontrou traços 

de resistência nos poetas do morro, compositores das agremiações carnavalescas. 

Essa resistência contra a imposição dos temas, em que o projeto de purificação 

(branqueamento) dos sambas se manifestava pela interdição de narrativas marginais da 

história do país e pelo controle das letras, as quais não mais poderiam ter qualquer parte livre 

e versada (oral), manifestou-se principalmente pela manutenção das referências aos símbolos 

da religião africana. Cultuar os orixás constituiu uma forma de não ceder amplamente ao 

embranquecimento pretendido “pelos de cima”, significou um modo de manter vivos traços 

de uma arte, a de fazer samba, que era e deveria continuar sendo marcada pela ligação com a 

religião, pelo aspecto da fé. O que estava em jogo para os compositores era a tentativa de 

preservação de alguma identidade na feitura do samba, já marcado por variadas 

transformações. A referência aos orixás representa uma ligação do aiê com o orum, é um 

pedido para que os deuses protejam a Escola, para que abram caminhos, para que vão à frente 

conduzindo e guiando com sabedoria os passos da agremiação e livrando-a das intempéries, 

não só as do tempo, mas também as dos homens, afastando a inveja, a perseguição e olho 

capaz de fazer murchar a beleza com que se apresenta no desfile. Para exemplificar, eis 

trechos de alguns sambas de enredo: 
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“Olokum... / Abre caminhos no mar, pra minha Vila passar” (Vila Isabel, 2005) 

“Veja, Ifá falou / Que os orixás vão enviar um libertador” (Caprichosos de Pilares, 

2003) 

“Sou quilombola Beija-Flor / Sangue de rei, comunidade / Obatalá anunciou / Já 

raiou o sol da liberdade” (Beija-Flor, 2007) 

 

Para os compositores a referência frequente aos guias espirituais dos cultos africanos, 

independente de o enredo trazer ou não um tema religioso/místico, era uma estratégia que se 

impunha, para não fazê-la desaparecer dos sambas e para não perder os últimos traços formais 

de africanidade na sua constituição identitária. Dessa forma, é possível tecer gestos de leitura 

de que tais menções, ao contrário do que muita gente pensa, inclusive, estudiosos dos sambas 

de enredo, estão longe de serem esvaziadas de sentido e não se configuram apenas como 

perspectivas meramente folclóricas; na verdade, expressam em sua gênese estratégias de 

manifestação de resistência na relação de poder que se estabelece entre os compositores e os 

que tentam intervir em sua produção artística.  Esses artistas, ao se darem conta, não pelo 

mundo da leitura, talvez, mas pela leitura do mundo, de que a linguagem constitui um traço 

significativo para a construção de uma determinada identidade, fizeram dela um símbolo de 

identificação do grupo de pertença, celebrando os orixás nas mais diversas ocasiões e 

recorrendo ao emprego de palavras de origem africana nos sambas relativos a enredos de tema 

afro, numa tentativa de evitar que se desse por completo o processo de desafricanização no 

produto de sua arte. 

Essa postura da ala de compositores das escolas de samba do Rio de Janeiro está de 

acordo com a forma como as agremiações concebem a construção de identidades negras. 

Como referi, noutra passagem desta tese, a identidade negra é enfocada, por essas entidades 

carnavalescas, com base numa perspectiva essencialista, em que a essência das manifestações 

culturais não pode ser desviada dos padrões conhecidos e orientadores – nem mesmo em face 

do desenvolvimento e das novas configurações, avanços e arranjos impostos pelo tempo –, e a 

intervenção dos estranhos ao grupo de pertença negro não pode ser ditada.  

Entretanto, como ocorreu em parte da história do negro na diáspora, há processos de 

negociação admitidos e também de hibridismos culturais mesmo que não queiram ou não se 

deem conta. Os sambistas, mesmo adotando a perspectiva essencialista, não se mostravam 

irredutíveis. Exatamente pelas condições histórico-sociais do nascimento do samba, 

expressando a perseguição que sofreu para que desaparecesse e a luta incessante a que se 

dedicaram os sambistas para que o mesmo se desenvolvesse e ganhasse status social,              
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a participação da comunidade branca e da sociedade como um todo era muito bem-vinda ao 

mundo do samba. Havia, sempre houve e ainda há por parte das Escolas um ideal de 

integração, mas com as rédeas de seu fazer cultural nas mãos da comunidade interna e a ela 

historicamente relacionada.  

De outra forma, o problema não está na presença do branco nas escolas de samba, está 

na forma dessa presença: usurpadora, conforme destaca Ana Maria Rodrigues (1984).  

Como ficou exposto, não parece apropriado falar de falta de sentido na produção dos 

sambas de enredo, o mais apropriado seja, talvez, falar da não percepção pelo leitor de alguns 

sentidos que social e historicamente presidem sua construção. Rachel Valença (1983), ao se 

dedicar ao estudo da linguagem do samba de enredo, esclarece que 

A história do samba-enredo se desenrolou como um conto de fada: o da Gata 
Borralheira que consegue ir à festa no palácio do príncipe. É pena que o conto não nos 
forneça um dado muito importante: se, além das alterações operadas pela fada 
madrinha [...] Cinderela não necessitou também adequar sua fala à elegância imposta 
pela pompa das circunstâncias. 

 
A pompa encontrada no uso léxico de boa parte dos sambas de enredo produzidos, 

sobretudo a partir da década de 1940 até o final da década de 1960, encontra sentido no fato 

de os poetas sambistas desejarem conferir status ao samba e no fato de seguirem como 

manual de pesquisa imprescindível, neste caso até fins dos anos 1950, as antologias escolares, 

em que se encontrava grande celebração da nação e linguagem marcada por escolhas lexicais 

do gosto de grandes escritores de nossa literatura. Tendo tais antologias como referência seja 

para apreender temas de ordem nacional e patriótica, seja para aprimorar a qualidade de suas 

produções artísticas, não é de espantar o colorido da linguagem que marcou a produção dos 

sambas nas décadas acima referidas. Entretanto, para não agir com deslealdade, é preciso 

dizer que o estranhamento à linguagem empregada pelos compositores, que não era a sua e a 

de seu grupo social no cotidiano, residia no fato de não conhecerem com “precisão” os 

sentidos de alguns vocábulos empregados nas composições – falar de precisão na linguagem é 

algo bastante complexo –, mas não no fato de os empregarem aleatoriamente, pois tinham 

alguma noção dos significados que tais termos expressavam. O que corrobora essa observação 

é o fato de não se encontrar na história do samba de enredo nenhum registro formal relativo a 

emprego de palavras nos sambas que não possuíssem qualquer matiz semântico com a ideia 

que se procurava expressar.  

Por essa recorrência às antologias escolares com a finalidade de obter informações 

sobre determinados assuntos ligados ao enredo de suas escolas que lhes possibilitassem 
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produzir com maior propriedade os sambas de cada ano, é possível constatar que fazer samba 

de enredo, contrariando as instruções do pretenso “manual para fazer um samba-enredo” não 

é uma tarefa fácil. Na década de 1980, Joãosinho Trinta (1985, p.16) destaca: 

Para fazer um enredo é preciso pesquisar, daí a ala dos compositores acabar tendo 
uma cultura enorme, porque eles, na procura de dados para fazerem sambas totalmente 
diferentes uns dos outros, vão para bibliotecas, vão para vários lugares e acabam tendo 
um cabedal de conhecimentos muito grande. Tanto que eles gostam muito e dizem, e é 
uma verdade, que samba é cultura.  

É conhecida também uma frase de Cartola em que assegura que “os sambas são uma 

coisa longa e feita a capricho”. Uma ideia mais ilustrativa do processo de feitura de um samba 

é dada por Mano Décio da Viola numa entrevista a Sérgio Cabral (1996, p. 313-314) em que 

narra o processo de composição de Exaltação a Tiradentes, um samba bastante apreciado pela 

crítica: 

[...] O pessoal da Serrinha começou a ficar chateado comigo, mas acabei indo mesmo 
para o Império Serrano. Logo no primeiro ano, eu e Silas fizemos um samba para o 
enredo ‘Tiradentes’ que não foi aceito. Aliás, fizemos três sambas e nenhum foi 
aceito. Num domingo, fui para casa, dormi e sonhei que estava cantando uma música. 
Sonhando mesmo. Aí, acordei a mulher: “Noca, levanta!” Ela perguntou: Levantar pra 
quê? ”Comecei a cantar, pedindo a ela pra fazer coro comigo. Na segunda-feira, nem 
fui trabalhar. Fui à feira, comprei peixe e fiz o almoço. Mais tarde, chegou lá em casa 
o Rubem Pepé, que tocava violão. Depois apareceu o Vinte e Oito, logo depois, o 
Molequinho foi chegando. Peguei um livro do primeiro ano ginasial da minha filha e 
foi nascendo o samba Tiradentes. Faltava a segunda parte e me lembrei do Penteado. 
Ele tinha um samba com a primeira parte fraca, mas a segunda muito boa. Quando foi 
ali por volta das cinco horas, Penteado foi passando e viu aquela rapaziada toda lá em 
casa. Como ele é ciumento, chamei: “Vem cá, compadre”. Ele respondeu: “O pessoal 
está reunido, o que é que vou fazer aí? ”Falei: “Mas tem lugar pra você também.” 
Chegou todo ressabiado e, quando encostou, cantamos a primeira parte do samba que 
eu tinha feito. E repetimos. Quando ele foi tomando gosto, joguei uma pedra em cima 
dele: “Se você cantar aquela segunda parte, pode ser que ela se case com a minha 
primeira.” Ele tremeu, mas cantou. Mandei cantar outra vez e, de repente, perguntei: 
“Pode ficar com essa segunda parte, não pode? ”Quando ele autorizou, falei: “Está 
pronto o samba.” Levamos o samba para o primeiro ensaio da quinta-feira. O Império 
tomou alma nova. João Gradim, que era o presidente, deu aquela força.  

 
É possível perceber, a partir desse depoimento, o quanto pode ser complexa a 

produção de um samba de enredo. Exaltação a Tiradentes, segundo o relato de um de seus 

autores, não surgiu de uma hora para outra. Inicialmente houve o desejo de produzir um 

samba para a Escola, o Império Serrano; apenas o desejo não foi suficiente para que nascesse 

o samba de imediato, decorreu-se algum tempo; tal surgimento se deu a partir de um sonho; o 

trabalho logo se revelou coletivo, inicialmente com a necessidade de um coro, depois a 

parceria informal com amigos ligados ao mundo do samba e depois a parceria formal com o 

co-autor; essa parceria nasceu com base no conhecimento memória individual de um dos 
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autores em razão de sua vivência no mundo do samba; houve consulta à fonte escrita. 

O processo de produção referido acima revela a complexidade que pode envolver a 

tecedura de um samba. Na referência às deidades africanas, por exemplo, não basta apenas 

nomeá-las, é preciso ter um conhecimento mínimo das simbologias ligadas a cada entidade. É 

isso o que se observa no samba do Salgueiro que abre esta seção (Candaces), em que a 

saudação e a louvação aos orixás estão de acordo com a cosmologia dos santos evocados.  

Pondo um ponto – que está longe de ser final – nessa discussão sobre a suposta 

irracionalidade na construção do samba de enredo, quero retomar um tópico que deixei em 

suspenso, quando, citando Vinícius, referi-me à tristeza como nota marcante no samba. É o 

momento de contemplar seu complemento, a outra face da medalha que o contempla: a 

alegria. Veja-se uma leitura do olhar a ela lançado por Assis Valente em um dos diversos 

sambas de sua autoria: 

 

Alegria (Assis Valente) 

 
Alegria 
Pra cantar a batucada 
As morenas vão sambar 
Quem samba tem alegria! 
 
Minha gente 
Era triste e amargurada 
Inventou a batucada 
Pra deixar de padecer 
Salve o prazer, salve o prazer! 
 
 

Da tristeza não quero saber 
A tristeza me faz padecer 
Vou deixar a cruel nostalgia 
Vou fazer batucada de noite e 
de dia  
Vou sambar 
 
Esperando a felicidade 
Para ver se eu vou melhorar 
Vou cantando fingindo alegria 
Para a humanidade não me ver 
chorar

De acordo com olhar do autor, a batucada era a garantia de momentos de alegria para 

sua gente e o é para ele. Tais momentos traduziam menos uma dissimulação do sentimento de 

tristeza vivenciado em face da situação social enfrentada pelo grupo e mais um afastamento 

temporário das agruras da vida frente a essa realidade social. A batucada (samba) é vista, 

então, como um elemento capaz de fazer o negro espantar, momentaneamente, todos os males 

internos e as mazelas sociais que o envolvem, como é capaz, também, de suscitar a alegria no 

seio do povo.  

Os problemas e as questões do dia a dia e a árdua vida durante boa parte do ano, 

marcada em muitos casos por privações das mais diversas ordens em nome de uma economia 

para o pagamento da fantasia carnavalesca, cedem lugar à euforia do samba, conforme se 
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pode ver no trecho da entrevista concedida por uma componente da Estação Primeira de 

Mangueira à pesquisadora Ana Maria Rodrigues (1984, p. 111): 

Minha vida se resume ao samba, porque eu vivo dentro da Mangueira, eu posso estar 
muito contrariada, muito perturbada, cheia de problemas, mas depois que eu entro 
naquela quadra da Mangueira, acabou tudo. É sério, acabou tudo. Enquanto estou ali 
dentro não me lembro de nada, nadinha, só sei que tô lá no samba. Aí eu sambo, eu 
rodo com a bandeira, eu faço entrevista, esqueço da vida cá de fora. 
 
 

No desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, essa alegria sobeja, pois a festa se 

dá capitaneada pelo samba (de enredo), um dos elementos tomados como a alma de uma 

Escola e referência única da primeira disputa entre as escolas de samba organizadas por Zé 

Espinguela no ano de 1929. É na passarela do samba que se dá o auge dessa alegria.  

 

 

5.2 NASCE O SAMBA: CARIOCA, MAS NÃO DA GEMA 
 

 
 

Samba da bênção 
[...] 

Porque o samba nasceu lá na Bahia  
E se hoje ele é branco na poesia 
Se hoje ele é branco na poesia 
Ele é negro demais no coração                     
 
                            [...] 
Eu, por exemplo, o capitão do mato 
Vinicius de Moraes 
Poeta e diplomata 
O branco mais preto do Brasil 
Na linha direta de Xangô, saravá! 
A bênção, Senhora 
A maior ialorixá da Bahia 
Terra de Caymmi e João Gilberto 
A bênção, Pixinguinha 
 

 
 
Tu que choraste na flauta 
Todas as minhas mágoas de amor 
A bênção, Cartola, a benção, Sinhô 
A bênção, Ismael Silva 
Sua bênção, Heitor dos Prazeres 
A bênção, Nelson Cavaquinho 
A bênção, Geraldo Pinheiro 
A bênção, meu bom Cyro Monteiro 
Você, sobrinho de Nonô 
A bênção, Noel, sua bênção, Ary 
A bênção, todos os grandes 
Sambistas do Brasil 
Branco, preto, mulato 
Lindo como a pele macia de Oxum

                                                 

                                         (Vinicius de Moraes / Baden Powel) 

O samba carioca é originário do samba-de-roda baiano, do Recôncavo Baiano. Foi 

levado ao Rio de Janeiro pelos negros baianos após o período da escravização. Em razão da 

demanda de trabalho braçal, a Corte foi o destino de muitos negros: os oriundos do Vale do 

Paraíba (local para onde a mão de obra escrava da Bahia migrou) por causa do declínio do 

café; as mulheres baianas desposadas pelos soldados regressados de Canudos; e os demais 

libertos com a Abolição. A zona portuária (Saúde, Cidade Nova, Morro da Providência), onde 
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essa demanda se fazia mais premente, foi a região em que essa comunidade, constituída em 

sua maioria de negros e mestiços, fixou residência. Os baianos souberam cultivar suas 

expressões culturais, e os quintais de suas casas eram palco para o acontecimento de festas, 

danças e tradições culturais, possibilitadas graças ao empenho mais decisivo das mulheres. No 

trecho a seguir, Hildegardes Vianna (1973, p.53) confirma a origem do nascimento do samba 

tal como nos versos de Vinicius: 

O samba nasceu na Bahia, mas se criou no Rio de Janeiro. Foi levado pelos baianos 
que para lá se mudaram nos fins do século XIX. Reportagens e livros contam como as 
danças de negros tomaram forma autônoma na Bahia, distinguindo-se das danças 
originais africanas. [...] Gente nossa como Tia Ciata [...], indo para o Rio, carregou 
consigo o costume de sambar e bater candomblé.  

 
No enunciado de Samba da bênção, recorto para discussão duas sequências 

discursivas. 

PRIMEIRA SEQUÊNCIA DISCURSIVA 

            Se hoje ele é branco na poesia / Ele é negro demais no coração. 

A constituição histórica dos sentidos possibilita gestos de leitura de que o enunciado 

se inscreve com base na memória discursiva de que o samba tem enfrentado um processo de 

desafricanização. Percebe-se aí um diálogo com os dizeres que referem processos de 

transformação a que o samba foi submetido e as estratégias de negociação a que os sambistas 

recorreram para que se pudesse operar, sem espoliação completa, a passagem do samba de 

bem cultural de uso a bem cultural de consumo, quando de sua ampla popularização através 

do rádio.  

Essa discussão na década de 1960, período em que a canção foi composta, esteve em 

maior evidência, mas não por acaso. A construção de identidades negras tomava novos rumos, 

ganhava outra perspectiva de enfoque, que viria a se solidificar e ganhar contornos mais bem 

definidos nos anos de 1970. O movimento negro no país, influenciado pelos ideais do Black is 

beautiful e pela luta em nome da independência de diversas colônias africanas, vai brigar pela 

construção de identidades negras além de orgulhosas das origens, como se fez na década 

anterior, contrastivas e raciais. É a partir dessa época que o movimento negro faz explodir o 

silêncio em volta do mito da democracia racial – questionando-o e denunciando abertamente o 

racismo existente – e promove a exaltação ao orgulho de ser negro, de forma a ser tratado 

com igualdade na sociedade brasileira dentro da diferença, sem negá-la. (PINHO, 2004). De 
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outra forma, o movimento negro brasileiro adota políticas de antirracismo não universalistas. 

Busca a integração do negro na sociedade, mas enfatizando as diferenças culturais pelas quais 

se deve lutar e rejeitando assimilação dos valores brancos. Como pontua Munanga (1995, 

p.73): 

No Brasil, a proposta anti-racista dos movimentos negros é [...] diferencialista, ou 
seja, luta pela igualdade numa sociedade pluricultural e plurirracial, contrariamente ao 
anti-racismo assimilacionista anterior aos anos 70, que defendia a igualdade e a 
posição individual sem referência à comunidade histórico-cultural dos indivíduos.  

 
 Uma versão mais rígida desse diferencialismo problematiza a conversão de símbolos 

negros em símbolos nacionais, entendendo que a operação desloca o significado dos mesmos 

e silencia a trajetória de luta travada pelo grupo negro para manter vivas suas tradições 

culturais, a exemplo do samba, que, ao passo que foi se tornando emblema da identidade 

nacional, foi também ampliada a sensibilidade para os nativos e estrangeiros de que sua base 

era cada vez menos negra. Trata-se de uma visão bem de acordo com a perspectiva 

diferencialista da luta contra o racismo. Tal conversão de símbolos negros em símbolos 

nacionais é analisada por Munanga (2006, p. 89) ao discorrer sobre alguns propósitos do mito 

da democracia racial: 

[O mito da democracia racial] encobre os conflitos raciais, possibilitando a todos se 
reconhecerem como brasileiros e afastando das comunidades subalternas a tomada de 
consciência de suas características culturais que teriam contribuído para a construção 
e expressão de uma identidade própria. Essas características são ‘expropriadas’, 
‘dominadas’ e ‘convertidas’ em símbolos nacionais pelas elites dirigentes. 

 
 Como já assinalei noutra passagem, embora se observem na construção discursiva dos 

sambas de enredo das agremiações carnavalescas do carnaval carioca posicionamentos que 

ora revelam avanços, ora revelam recuos no tratamento dado às questões raciais (neste último 

caso, em pleno desacordo com a perspectiva de identidade negra em vigor a cada época), na 

maior parte das vezes a discursividade negra tecida pelas escolas de samba se coaduna com os 

contornos da construção identitária negra em vigor no país, embasada, sobretudo nas 

formulações do movimento negro.  

Não há dúvidas de que numa sociedade, a exemplo do Brasil de hoje, em que os 

territórios físicos e socioculturais não conhecem qualquer legitimação de desigualdade entre 

os grupos étnicos que os constituem e que prega o orgulho da mestiçagem “racial” e cultural – 

existente de fato, mas (diferentemente da tese freyreana acerca do mito da democracia racial) 

forçada em razão não só do “uso e abuso” das mulheres negras pelos senhores, mas também 
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dos arranjos étnicos incentivados pelo projeto do branqueamento – não há lugar para falar de 

purismo étnico e cultural. Discorrendo sobre a luta do movimento negro contemporâneo pela 

preservação das diferenças entre os segmentos étnico-raciais, Munanga (1995, p.71) 

questiona: 

Ora, tal solução só me parece possível quando o espaço do jogo é nitidamente 
delimitado. Como cultivar um jardim quando esse não é separado dos jardins dos 
outros? No Brasil atual, as cercas e as fronteiras entre as identidades não vacilam? 
As imagens e os deuses não se tocam? A mestiçagem que é uma das realidades do 
Brasil existe apenas do ponto de vista biológico ou ela poderia ser encarada 
também do ponto de vista étnico-cultural? 

Essa apreciação crítica às proposições do movimento negro não pode ser aplicada com 

o mesmo teor ao fazer cultural das escolas de samba do Rio de Janeiro. Reitero que elas tanto 

quanto o movimento negro, numa determinada época de sua trajetória histórica, a década de 

30 com a Frente Negra Brasileira, enfatizam a integração, a comunhão e se afastam de 

perspectivas culturais e mesmo “raciais” separatistas, individuais-universalizantes. O que há, 

como expus na parte final da seção anterior, é a clareza de que as rédeas do fazer cultural das 

agremiações devem estar nas mãos do grupo negro constitutivo de sua origem e que este 

grupo deve estar no centro da produção dessa arte de matrizes culturais africanas. Mas não há 

qualquer rejeição à participação de não-negros, pelo contrário, todos são bem-vindos, porque 

para essas agremiações: “Samba não tem preconceito/ brancos e negros iguais” (Vila Isabel, 

2007). O entendimento é de que as escolas de samba, tal como se dá com o carnaval,  são 

manifestações culturais que se dirigem a todos e, por isso mesmo, a festa promovida está 

aberta à participação de todos que dela quiserem participar. A promoção dessa festa 

produziria momentos de harmonia entre os grupos étnicos, como se pode observar no discurso 

que permeia o trecho a seguir do samba da Vila Isabel no carnaval de 1988:  

O sacerdote ergue a taça 
Convocando toda a massa 
Neste evento que congraça 
Gente de todas as raças 
Numa mesma emoção 
Esta Kizomba é nossa Constituição 

O ideário observado no seio das escolas de samba refere a não exclusão da 

manifestação momesca por elas promovidas de outros grupos étnico-raciais, de forma que 

negros e não-negros possam desfilar lado a lado. Entretanto, a visão das escolas se revelou 

estreita por não conseguir observar que se se poderia dizer que a participação da comunidade 

negra (que as constituíram em sua origem) estava assegurada no desfile graças ao esforço 
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colossal de seus integrantes de coligir dinheiro a duras penas ao longo do ano para adquirir 

suas fantasias por amor à escola, não se poderia dizer o mesmo acerca da participação dos 

espectadores negros na contemplação do desfile, pois esta um dia se tornaria ameaçada em 

razão dos interesses econômicos ditados pela intervenção dos dirigentes do Estado nos rumos 

que deveria tomar o espetáculo pelas escolas promovido e em virtude da visão mercantilista 

ao extremo dos dirigentes das agremiações. 

Como registrou Valença (1996, p. 65-67): 

[...] à medida que o dinheiro passou a ser a preocupação dominante, a mentalidade 
empresarial os fez [os dirigentes das escolas] esquecer que o espetáculo é feito pelo 
povo e deveria ser assistido pelo povo. [...] A Passarela do Samba, na Avenida 
Marquês de Sapucaí, com capacidade para cerca de 59.000 pessoas, acabou por 
sedimentar o elitismo do desfile, reservando para o povo setores ruins, os da Praça da 
Apoteose [...] recuados, de visibilidade péssima, por serem baratos [...]  

A assinatura do contrato de prestação de serviços em 1975 entre a Riotur (órgão 

responsável pela promoção do carnaval no Rio de Janeiro) e as escolas de samba permite ver 

o quão parecia rentável para o poder público o carnaval produzido por essas agremiações. 

Consoante o contrato, a parte percentual que cabia a Riotur no montante arrecadado com 

todas as atividades em torno do espetáculo das escolas de samba era de 60%. À Associação 

das Escolas de Samba caberiam 12%. Os demais 28% seriam divididos entre as 44 escolas 

associadas, reservando-se 15% para as do primeiro grupo; 8% para as do segundo; e 5% para 

as do terceiro. (LOPES, 1981, p. 63).   

As escolas de samba se deram conta dessa mercantilização e do deslocamento que o 

negro tem enfrentado em face da configuração de show business em que foi transformado seu 

produto cultural comunitário de uso, mas as transformações parecem inevitáveis e até 

positivas de acordo com algumas autoridades ligadas ao mundo do samba, a exemplo de 

Hiram Araújo, diretor cultural da LIESA. A percepção desse quadro de configuração que 

começou a se revelar de forma mais determinante, a partir dos anos 1960, com a chegada dos 

carnavalescos, pode ser contemplada no projeto reacionário do Grêmio Recreativo de Arte 

Negra e Escola de Samba Quilombo – GRANES Quilombo (1979), que, descontente com os 

rumos tomados pelo carnaval das escolas de samba, resolveu formular um projeto alternativo 

com bases enraizadas na feição inicial das agremiações e distante das alterações 

implementadas pela presença do branco – representante da elite hegemônica – considerada 

predatória. Tal percepção também pode ser contemplada nos discursos que atravessam os 

sambas de enredo do Império Serrano (1982) e da São Clemente (1990):  
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Super Escolas de Samba S/A 
Super- alegorias 
Escondendo gente bamba 
Que covardia ! 
  
    (Império Serrano) 

 
 
 

 
 

 
 
Vejam só! 
O jeito que o samba ficou... e sambou 
Nosso povão ficou fora da jogada 
Nem lugar na arquibancada 
Ele tem mais pra ficar 
                   [...] 
Mas o show tem que continuar 
E muita gente ainda pode faturar 
"Rambo-sitores", mente artificial 
Hoje o samba é dirigido com sabor comercial 
Carnavalescos e destaques vaidosos 
Dirigentes poderosos criam tanta confusão 

  

A angústia dos que não veem de forma positiva essas transformações na configuração 

das Escolas e não aceitam o branco com poder de decisão dentro da estrutura hierárquica das 

agremiações talvez se traduza pelo medo de que, em algum momento, não muito distante, seja 

necessário “estabelecer cotas para garantir a presença de negros nos desfiles das escolas de 

samba”, como alerta Alberto Ikeda, professor e pesquisador do Instituto de Artes da Unesp, 

em artigo publicado na Revista História Viva Temas Brasileiros – Presença Negra, nº 3, 

março de 2006. 

Ainda em relação à primeira sequência discursiva, A oposição temporal marcada na 

materialidade linguística e expressa pelos termos hoje (posto) e ontem (pressuposto) sugere 

efeitos de sentidos de que a poesia do samba já pôde ser considerada negra. O que isto 

significa? Os sentidos que atravessam esse dizer discursivo apontam para o quê? A 

constituição social e histórica dos sentidos possibilita a observação de que a proliferação do 

samba, por meio do desenvolvimento do rádio, foi o fator decisivo nas transformações que 

esse tipo de música teria de sofrer para encontrar maior abrigo no coração e nos ouvidos do 

novo público consumidor: a elite hegemônica e branca da sociedade brasileira. 

Para se tornar atraente ao gosto do agora público consumidor o samba teve de se 

“enquadrar” às apreciações estéticas de seu auditório. Antes de discutir as transformações nele 

operadas para que pudesse ser acatado pelo rádio e acalentado pela elite que o consumiria, 

narro um pouco de sua trajetória e das tentativas provocadas de aborto que esse filho de mãe e 

pai pretos sofreu da parte dos que consideravam que se tornariam infelizes com a felicidade 

de seu nascimento. Infelizes porque o “feitiço” do samba, isto é, o ritmo sedutor que a muitos 

encantava pela ausência de um compasso (a síncopa), que teria de ser preenchido pelo corpo, 

poderia provocar deslizamentos e/ou deslocamentos no lugar ocupado pela hegemonia 

cultural da elite. E a infelicidade levou à perseguição ditada pelo medo de que o filho negro 

que se estava gestando pudesse se tornar um ícone à altura de algum ícone branco ou mesmo 
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suplantá-lo. Percebe-se, nesse jogo, a tendência da “onda negra, medo branco”, mas a partir 

de um olhar psicanalítico, e não do sociológico, já profundamente lançado por Célia Maria 

Azevedo (1987).  

 O medo se revelava pela possibilidade de a elite branca ao olhar-se no espelho ver 

refletida sua outra face: uma face negra. Dar-se conta das semelhanças, não só as 

materializadas externamente na constituição física, mas sobretudo as de ordem interna, 

ligadas à formação psíquica /anímica, significou o maior pavor contra o qual o homem branco 

lutou internamente, mesmo que essa batalha consigo mesmo tenha se travado de forma 

inconsciente. O receio, então, não é do outro, mas de descobrir que sou igual ao outro, que ele 

é outra face de mim e eu sou a outra face dele. Em última análise, não é ter medo do outro, é 

ter medo de mim mesmo. De outra forma, posso dizer com Munanga (1995, p.71) que 

 
[...] ser diferente revela no limite que o outro é semelhante, porque é capaz de 
entrar no ‘meu’ espaço. Toda a problemática do contato entre identidades diferentes 
está na questão da partilha do espaço. Nessa partilha, o racismo visa principalmente 
não a intolerância daquele que é diferente, mas sim o medo e o horror da 
semelhança escondida na diferença.   
  

Dando continuidade à narrativa da trajetória do samba, pode-se dizer primeiramente 

que ela constitui uma epopeia. Vale lembrar, como assinalei noutra parte deste texto, que a 

epopeia é do negro, e não do samba. A resistência cultural foi e é uma luta dele. Foi ele quem 

trouxe em sua memória e manteve viva através de sua prática os sentidos de dançar e tocar 

tambor  da cultura tradicional africana. Sua força, sua luta, sua resistência e suas estratégias 

de adaptação, articulação, negociação e sincretismo com setores da hegemonia cultural branca 

de matrizes europeias possibilitaram o não desaparecimento do samba. As relações sociais, 

portanto, se estabelecem entre os atores sociais; os objetos, por mais significativos que 

possam parecer, apenas medeiam tais relações.  

O nascimento do samba carioca foi deveras traumático, sofreu perseguição implacável. 

As animações festivas ocorridas nos quintais das famílias negras recém-instaladas na área da 

zona portuária no final do século XIX passaram a incomodar a muitos, não pela festa em si, 

mas em função dos sentidos produzidos pela hegemonia cultural dominante em relação a tais 

manifestações festivas. A animação intensa delas, cuja duração, algumas vezes, ia além dos 

limites da semana em que tiveram início, causava “incômodo” à elite dado o modelo burguês 

de convívio social e familiar que a orientava. Os modelos de sociabilidade e de família da 

comunidade negra baiana chegada ao Rio tornaram-se pesadelos nos sonhos do prefeito 

Pereira Passos de transformar a capital federal numa Europa possível. Já no início do século 
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XX, o projeto modernizador do prefeito implementado através da reforma urbanística, se 

impôs, e o “bota abaixo” “tangeu” a comunidade negra dessa área central da cidade, 

constituída pelas localidades Gamboa, Saúde e Santo Cristo, para longe dessa área. A Cidade 

Nova passou a abrigar a grande maioria dos moradores zona portuária, os quais 

transformaram em habitações coletivas (cortiços) os grandes casarões construídos nos meados 

do século anterior pela burguesia (VELLOSO, 1990). Esse número expressivo de negros na 

Cidade Nova parecia a “África em miniatura”, conforme os relatos de muitos que viveram 

naquela época, daí a expressão utilizada por Heitor dos Prazeres como referência ao local: 

Pequena África. Os versos do samba de enredo da Vila Isabel do carnaval passado (2009) 

oferecem uma ideia dos ares pretendidos pela reforma urbanística:  

 

E caminhar, sob o brilho e o ar de Paris 
Um boulevard passos para um novo país  
Nas rimas da minha poesia 
O meu Rio de Janeiro 
Derrubava o passado e erguia 
O cenário pra encantar o mundo inteiro 

 

A remodelação arquitetônica da cidade, entretanto, não era o suficiente para que 

entrasse no espírito da Belle Époque, o que provocou a apreciação crítica e preconceituosa de 

que a reforma da Avenida Central não passava de “uma mulata apertada em um vestido 

francês”. Para que a cidade fosse dotada de ares parisienses era necessária também a formação 

de novos leques culturais em conformidade com o que se produzia na França e em outras 

regiões europeias. Em resumo, o Rio necessitava “civilizar-se”. Para tanto, o que não fosse 

modelo europeu representava atraso, marca do passado que não se desejava ver perpetuado no 

momento modernizador em que a cidade ansiava por mergulhar.  

Não tardou para a “civilização” concluir que a manifestação cultural dos pretos era 

algo inglório para coexistir junto às manifestações culturais de matrizes europeias naquele 

momento grandiloquente que a cidade vivia. Dessa forma, passa-se a acirrar, no Rio de 

janeiro, a perseguição a algumas expressões culturais de matrizes africanas, notadamente o 

samba. O candomblé já havia se livrado dessa perseguição. Alguns argumentos criados 

discursivamente para justificar a proibição imposta ao samba apontavam que ele, melhor 

dizendo, a prática de sua dança era indecente (pela sensualidade da umbigada), escandalosa e 

feia, um atentado aos bons costumes sociais (burgueses). Como argumentação para o combate 

ao samba, dizia-se, ainda, que, em virtude da valorização da vida boêmia, do elogio à 
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malandragem –  entendida como esperteza diante das situações do dia a dia, tirando proveito 

em causa própria delas –  e do exercício de atividades laborais que não demandavam qualquer 

esforço físico, os sambistas eram uma gente vadia, contrária à ordem social e prejudicial à 

sociedade. Em razão dessas enumerações, o samba deveria ser coibido e seus praticantes 

dissuadidos sob força policial a abandonar a prática.  

Nos discursos de valorização da malandragem pelo grupo negro dos sambistas, pode-

se conjeturar a circulação de sentidos de libertação provocados, talvez, pelas sequelas do 

tempo da escravização e do momento imediatamente seguinte à Abolição, em que o povo 

negro ficou à margem de qualquer progresso, sem indenização e sem direito a terras, de modo 

que trabalho na visão desse grupo ao mesmo tempo em que se constituía como uma piada, já 

que não se lhe abriam as portas para o exercício profissional, também se constituía como um 

horror, em razão da apropriação indébita de sua força produtiva ao longo de quatro séculos de 

história.  

Independente da disputa de sentidos entre o grupo dos sambistas e o da elite 

responsável pelos comandos do destino da cidade do Rio de Janeiro, a relação de forças 

amplamente desigual entre eles fez com que os representantes do primeiro grupo recorressem 

a uma série de estratégias para não assistirem à morte do samba, para “não deixarem o samba 

morrer”. A resistência do samba pelo sambista se formou em torno de dois polos culturais: as 

casas das tias baianas (terreiros) e a Festa da Penha.  

As tias baianas ganharam a confiança e a simpatia dos irmãos de cor vindos da Bahia e 

a respeitabilidade de gente de outro grupo étnico. Suas casas eram lugares que abrigavam a 

gente vinda da Bahia e davam orientações para que os companheiros recém-chegados 

conseguissem se arranjar e se fixar de forma mais adequada na cidade em que vieram morar. 

Em outros termos, estabelecia-se uma rede grandiosa de sociabilidade em que as tias 

desempenhavam um papel incomparável.  

O modelo de família do grupo negro instalado na cidade tinha sentidos bem diferentes 

do modelo burguês de família. A ideia central para a comunidade negra não era de laços 

consanguíneos, vigia o conceito de grande família, cujos entes eram todos os irmãos não 

consanguíneos que mantinham laços estreitos entre si e se abrigavam sob mesmo teto. Talvez, 

esteja na base dessa noção ampliada de família a necessidade de ajuntamento que foi 

traumaticamente destruído com a dispersão dos entes familiares no processo diaspórico negro.  
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Na constituição dessa grande família, a autoridade não se centrava exclusivamente na 

figura dos pais. A figura feminina de maneira geral exercia certa influência sobre as crianças. 

Como observa Mônica Velloso (1990, p. 213): 

O papel marcante das avós, tias e madrinhas na história de vida dessas crianças é fato 
conhecido. Suprindo carências e afetos, abrindo novos canais de socialidade e 
comunicação, elas eram alvo do respeito, admiração carinho e prestígio. As ‘tias’ 
certamente são o exemplo mais concreto desse tipo de socialidade, típico das camadas 
populares.  

A mulher, antes e após o período escravizador, era o esteio da casa na família negra. 

Os filhos sempre ficavam sob sua proteção. A manutenção da casa era dada por ela, que, com 

sua capacidade de se aproximar das senhoras, seu poder de articulação, sua criatividade no 

emprego artesanal de diversas atividades e, sobretudo, com a qualidade de suas comidas e 

seus doces, conseguia segurar as rédeas da família no período pós-escravagista quando seu 

companheiro partia em busca de emprego. Aliás, era muitas vezes por intermédio das 

mulheres que apareciam algumas oportunidades de emprego para eles. Essa capacidade de 

articulação se deu principalmente devido à vivência delas pelas ruas e cantos da cidade. Era 

mais que passagem, era vivência mesmo. Isso num tempo em que o modelo burguês de 

sociabilidade estabelecia que o lugar das mulheres era em casa. Acostumadas desde cedo, no 

período de escravização, a circular pelas ruas da cidade, as mulheres negras fizeram delas e 

das esquinas seu “pedaço”, prática ditada evidentemente pelo instinto de sobrevivência: 

Em relação às mulheres das camadas populares, isso [as exigências do modelo 
burguês] não ocorria. Elas jamais estavam nas ruas como passageiras que se dirigem 
apressadamente para algum destino. Seu destino era precisamente estar ali, deitar 
raízes, ganhar terreno, conhecer e fazerem-se conhecidas no pedaço. Era em torno das 
barracas e tabuleiros que trocavam confidências, receitas, conselhos, marcando 
encontros e programando  atividades. Também era nesse local onde estabeleciam seus 
contatos com pessoas de outros grupos sociais, ampliando as possibilidades de 
trabalho. (VELLOSO, 1990, p. 218) 

Se a mulher negra tinha esse papel de destaque dentro do grupo, a respeitabilidade das 

tias baianas, as diretamente ligadas ao universo dos cultos afro-brasileiros, excedeu os limites 

do grupo. Isso se deu graças à rede de relações sociais que elas conseguiam estabelecer a 

partir do comércio informal que exerciam nas ruas e nas esquinas com seus tabuleiros de 

doces e quitutes e a partir, principalmente, da sabedoria popular e mística que possuíam, 

oferecendo conselhos, informações e indicando ervas para a cura dos males de que estariam 

acometidos os que as procuravam. Não é difícil perceber que os tabuleiros, as tendas e as 

barracas das tias mais que locais de venda de iguarias foram se tornando no dia a dia e nas 

atividades festivas da cidade pontos de encontro para os passantes. Em torno delas, passaram 
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a se reunir gente bamba do mundo do samba, negros e brancos. As trocas culturais entre os 

irmanados em torno do samba era intensa, dentre os quais se destacavam filhos da gente pobre 

e negra ligada às mais diversas “ocupações” (sapateiros, pintores, vendedores autônomos) e 

jornalistas. 

A sabedoria espiritual das tias e a possibilidade de contatos culturais levaram diversas 

pessoas não integrantes do grupo negro, inclusive, autoridades, aos seus terreiros e aos de que 

participavam e atraíram a simpatia de outras tantas. Esses contatos com gente ligada à esfera 

política e à vida pública não eram o suficiente para evitar a repressão e a perseguição ao 

samba que se praticava nos terreiros delas e aos sambistas. 

Mesmo na casa de Tia Ciata, a mais afamada entre todas as baianas – e não eram 

poucas, para citar apenas algumas das mais conhecidas: Tia Amélia (mãe de Donga), Tia 

Veridiana (mãe de Chico da Baiana), Tia Bebiana, Tia Rosa Olé, Tia Sadata, Tia Mônica 

(mãe de Pendengo e Carmem Xibuca) e Tia Prisciliana (mãe de João da Baiana) – que gozava 

de certa proteção em virtude de seu marido ocupar cargo de certa relevância no baixo escalão 

do gabinete do chefe de polícia, concedido pelo Presidente da República, Wenceslau Brás, 

como recompensa pelo fato de a Tia ter-lhe curado a perna doente para qual ainda não havia 

encontrado solução médica – de acordo com depoimento de Bucy Moreira, neto de Tia Ciata, 

a Roberto Moura (1995), a polícia fazia certa pressão com as rondas nas noites de festa. 

Em razão dessa pressão policial, a prática do samba tinha de acontecer às ocultas, a 

fim de dificultar qualquer ação dos agentes policiais. Na casa de Tia Ciata, por exemplo, 

segundo os testemunhos da época, após os festejos para os santos, realizavam-se as festas. E 

os ritmos e gêneros ocupavam lugares específicos na casa, como revelou João da Baiana em 

entrevista a Roberto Moura (1995, p. 115): 

As nossas festas duravam dias, com comida e bebida, samba e batucada. A festa era 
feita em dias especiais para comemorar algum acontecimento, mas também para 
reunir os moços e o povo de ‘origem’. Tia Ciata, por exemplo, fazia festa para os 
sobrinhos dela se divertirem. A festa era assim: baile na sala de visitas, samba de 
partido alto nos fundos da casa e batucada no terreiro. A festa era de preto, mas branco 
também ia lá se divertir. No samba só entravam os bons no sapateado, só a ‘elite’. 
Quem ia pro samba, já sabia que era da nata.  

Em outras casas de santo a ação policial era mais ostensiva. Sérgio Cabral (1996, p. 

29) registra em seu livro o seguinte relato de Juvenal Lopes, ex-mestre sala do Deixa Falar e 

ex-presidente da Mangueira, feito ao filho deste no tocante ao confronto entre a polícia e os 

sambistas: 
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Passando pela Mangueira, apanhei Teresa [...] Fomos para o Morro do Urubu, onde 
havia uma macumba. [...] Quando terminou a macumba, Teresa começou a cantar um 
samba. Era um tal de apanhar instrumentos –– pandeiros, pratos com faca etc. ––, o 
samba estava começando. Aí me lembrei do delegado do 23º Distrito, Abelardo da 
Luz, que, de vez em quando, dava umas incertas na gente. Tirei um samba: Cruz credo 
/ Credo em cruz / Aí vem o delegado /Abelardo da luz. Quando o samba estava na 
melhor aí bateram na porta dizendo que não adiantava fugir, pois a casa estava 
cercada. ‘Ninguém corre!’ [...] Fomos a pé do Morro do Urubu ao 23º, em Madureira, 
debaixo de pau e de bengalada. [...] e tornou a falar [o delegado]: ‘Outra vez que você 
botar essa molecada dentro da sua casa e vir com essa vagabundagem de samba, eu 
boto você no xadrez. Não tem Nicanor do Nascimento nem nada’. Na época, era o 
deputado Nicanor que arranjava licenças para as casas de macumba.  

 

A expressão interjetiva (credo!) empregada para fazer alusão à repressão policial aos 

sambistas e ao samba traduz o assombro em que essa gente negra vivia para manter viva a 

herança cultural de seus ancestrais. Essa perseguição policial trazia em seu bojo o preconceito 

e a ideia de superioridade racial e cultural reinantes na sociedade brasileira especialmente nos 

anos seguintes à “libertação” dos escravizados, revelando que negava às manifestações 

culturais e religiosas afro-brasileiras o direito de existir.  

Pode-se depreender do relato acima que ao mesmo tempo em que a elite hegemônica 

persegue o projeto de branqueamento “racial” e cultural do país, representantes de alguns 

segmentos de seu seio social buscam oferecer garantias para a preservação cultural daqueles 

que ela tenta tomar como estrangeiros, mesmo sabendo que são constitutivos dela; não são a 

outra face, mas parte de sua face, que ela se recusa a conhecer e busca eliminar. Uma 

pergunta, então, parece inevitável: Como pode ser lida discursivamente a concessão de 

licenças alcançadas pelo deputado Nicanor para que as casas de macumba pudessem 

funcionar?  

Na historiografia das escolas de samba, que são uma das diversas organizações 

associativas negras no país, é possível contemplar gestos de aproximação e de representantes 

políticos para com elas – e aproveitando-se desse campo rentável elas também recorrem aos 

políticos – a fim de adquirir a simpatia e a confiança das comunidades a elas ligadas, visando 

a fins eleitoreiros. Parece-me, então, que essa leitura não pode ser descartada em relação às 

licenças para o funcionamento das casas de macumba. Augras (1998, p. 19) revela 

objetividade ao compreender a necessidade de licença para tal funcionamento menos como 

gestos de legalização (como entendeu Sérgio Cabral) e mais como sinais necessários de 

tolerância ditados por interesses políticos. 

A propósito, essa relação tipo “clientelista” do Estado e do segmento político para com 

as escolas de samba se revelou mais exigente e mais desejada, inclusive mobilizando disputa 
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entre forças da direita e da esquerda, em outros momentos da história. Como argumenta 

Cabral (1996), o programa oficial A Hora do Brasil, de 30 de janeiro de 1936, por exemplo,  

foi transmitido direto da Mangueira para a Alemanha. Era a tentativa da extrema direita de 

tirar partido das escolas de samba na média que o governo brasileiro procurava fazer com o 

nazi-facismo em função de seu namoro com esses movimentos e das relações comerciais 

mantidas principalmente com a Alemanha. Nesse mesmo ano, Carlos Lacerda, até então 

comunista convicto, em artigo para o Diário Carioca (apud Cabral, 1996, p. 109), expôs suas 

ideias sobre o samba e criticou severamente ação de todos que tentassem tirar proveito dele 

fossem os políticos de maneira geral e o governo fosse a indústria cultural: 

[...] O samba nasce do povo e deve ficar com ele. O samba elegante das festanças 
oficiais é deformado: sofre as deformações na passagem de música dos pobres para 
divertimento dos ricos. O samba tem de ser admirado onde ele nasce, e não depois de 
roubado aos seus criadores e transformado em salada musical para dar lucro aos 
industriais da música popular. O samba é música de classe. O lirismo da raça negra 
vive nele. Uma estupenda poesia surge dele. A força criadora da classe que vai 
transformar o mundo brota nele aos borbotões na improvisação, na cadência, no ritmo. 
É preciso defender o samba contra as concepções dos seus deformadores, que 
preferem mostrá-lo como curiosidade exótica. O samba não é exótico. É humano. É 
uma expressão de arte viva. Defenda-se o samba. Defenda-se o sambista. Quando os 
oprimidos vencerem os opressores, o samba terá o lugar que merece. 

 

 Outro momento em que essa relação “clientelista” pôde ser vista foi no ano de 1970, 

quando Amauri Jório, representante da Associação das Escolas de Samba do Estado da 

Guanabara, ao se dirigir a Brasília em busca de subvenção para o desfile das escolas de samba 

sob sua representação, recebeu críticas pelo fato de as agremiações não apresentarem temas 

ligados ao momento atual do país. A expectativa do governo era ver temas atuais retratados 

pelas escolas e em conformidade com as ideias advindas da base governamental. Foi o que 

informou o Jornal do Brasil – 13/10/1970 – (apud AUGRAS, 1998).  

Voltando ao relato de Juvenal Lopes, é possível perceber que o samba era encarado 

pela polícia como uma prática de vagabundagem. Essa vadiagem poderia ser nociva à 

sociedade carioca, por isso precisava ser severamente combatida. Não inventaram licenças, 

como se fez com as macumbas, para o samba existir, mas ele conseguiu resistir a todas as 

tentativas de sucumbência. Para tocá-lo, os sambistas do início do século XX precisaram criar 

senhas e códigos entre si para anunciar onde ocorreriam as rodas de samba, como revela 

Martinho da Vila (1992). 

Se, mesmo nos terreiros, que gozavam de certa proteção em função da licença para 

funcionamento, os sambistas não se sentiam protegidos da perseguição policial, as rodas de 
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samba na rua, então, inexoravelmente seriam reprimidas pela força policial, conforme se pode 

ler no relato oferecido por J. Lopes em fevereiro de 1966 à Folha da Semana (apud 

RODRIGUES, 1984, p. 29): 

[...] não se cantava samba livremente pelas ruas porque a polícia baixava o pau. 
Sambista era considerado vagabundo e me recordo das pancadas que recebi. Quem 
gostava de samba tinha de cantá-lo longe da polícia. Mano Rubens, por exemplo, 
morreu tuberculoso de tanto que apanhou da polícia.  

É importante não desviar atenção para os motivos pelos quais a prática do samba era 

combatida. Ocupam o centro da questão o projeto do branqueamento e o medo de o negro da 

trazer ameaças ao seu conforto e equilíbrio social. A ordem era reprimir qualquer 

agrupamento de negros, a fim de impedir o possível surgimento de identidade entre eles. O 

receio da população branca hegemônica era que todo o contingente de negros agora “livres” 

pudesse requerer espaços na sociedade. É isso o que explica a perseguição aos sambistas em 

suas rodas de samba (RODRIGUES, 1984).  

Além das casas das tias baianas, a Festa da Penha foi o outro polo cultural em torno do 

qual se deu a resistência do samba. Para os sambistas, a Festa apresentava um atrativo que ia 

muito além do aspecto religioso, ela se constituía como um excelente canal de comunicação 

entre os próprios sambistas e sobretudo entre estes e os representantes de outros segmentos e 

grupos sociais. Era a oportunidade imperdível para a divulgação dos sambas compostos e, 

evidentemente, para que o sambista se tornasse mais conhecido, conforme referem Rachel 

Soihet (2002) e Roberto Moura (1995). 

A Festa da Penha alcançou seu auge entre o final do século XIX e as duas primeiras 

décadas do século seguinte. Durante sua realização, o local ganhava ares de arraial, 

cuidadosamente decorado para atingir tal aspecto. Ao lado do ritualismo sagrado, constituído 

por missas solenes realizadas diversas vezes ao dia, cerimônias de bênção e cumprimento de 

promessas por fiéis, que , por vezes, subiam ajoelhados os 365 degraus que os conduziam ao 

Santuário de Nossa Senhora da Penha, havia também jogos, comidas, barracas de prenda, 

música, dança e os cordões carnavalescos. A Festa, que se prolongava pelos quatro domingos 

de outubro, atraía gente de todos os recantos da cidade e dos mais diversos segmentos sociais, 

dos populares às famílias tradicionais. A significância da Festa da Penha para a cidade do Rio 

de Janeiro e o papel que desempenhou como lócus cultural privilegiado de comunicação entre 

os sambistas e os demais grupos sociais podem ser avaliados pela argumentação de Soihet 

(2002, p.361-362): 
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A Festa da Penha tornou-se, assim, a festividade mais popular do Rio de Janeiro, 
depois do carnaval. Numa época em que ainda inexistia o rádio, torna-se palco do 
lançamento de composições musicais, e, segundo Heitor dos Prazeres, a aceitação 
destas composições naquele evento tranquilizava seus autores, confessando ele 
próprio ter ficado conhecido a partir da Festa da Penha. Como ele, outros expoentes da 
música popular brasileira eram ali figuras obrigatórias, como Sinhô, Caninha, 
Pixinguinha, Donga, João da Baiana.  Muitas das músicas lançadas na referida festa 
transformaram-se em sucessos populares durante o carnaval, funcionando a Penha 
como sua avant-première. 

O mosaico cultural dado pelos representantes dos diversos grupos socioculturais era 

amplo. Nas duas primeiras décadas do século XX, contudo, os grupos negros passaram a 

predominar. As barracas das tias baianas notabilizavam-se na Festa. Operários, trabalhadores 

em geral, capoeiristas famosos entre outros se aproximavam dessas barracas para apreciar e 

participar das rodas de samba. As barracas eram mais que pontos comerciais, eram pontos de 

encontro e de formação de identidade cultural, como observa Moura (1983). O orgulho e a 

presença negra já se visualizavam pelos nomes dados às barracas: Gruta do Pedaço, Reino da 

África, Sultana da Bahia, Flor da Cidade Nova.  

A forte presença negra tomando conta do pedaço não agradou à classe dominante e aos 

que se encarregavam de nortear os rumos do país nos planos econômico, social e cultural. As 

famílias “distintas” sentiram-se descentralizadas não só pela presença marcante dos negros 

com suas festas, mas também pela presença dos portugueses, “vistos naquele momento como 

um dos responsáveis pelo atraso brasileiro (SOIHET, 2002). Não demorou para que a 

intolerância em relação às expressões artísticas negras na Festa se exercesse de maneira 

violenta. A justificativa, porém, foi elaborada em torno de que a esfera sagrada do evento 

católico estava profanada pela desordem e pelo excesso de bebidas, de comidas e de jogos. De 

fato, esses elementos eram abundantes na Penha, mas estavam em plena sintonia com o 

histórico das festas católicas portuguesas em que sagrado e profano as constituíam 

integralmente. Embora houvesse relato de brigas entre grupos de capoeiristas, entre negros e 

portugueses na disputa pelo comércio das barracas, a desordem era promovida efetivamente 

pelas praças, que,  por  diversas vezes, sob a ingestão de álcool, partiam para cima dos 

populares e promoviam o quebra-quebra, reduzindo algumas barracas aos cacos, consoante 

noticiou o Jornal do Brasil (apud SOIHET, 2002) na edição de 19 de outubro de 1896.   

A Festa da Penha passa a ser, então, indesejada pela classe dominante. Ela e as demais 

festas populares são encaradas como demonstração de atraso e barbarismo dentro do projeto 

modernizador que vivia a capital federal e do projeto desenvolvimentista do governo, para os 

quais o branqueamento cultural era necessário e o trabalho era a peça fundamental para fazer 

o país dar um passo decisivo para o progresso. Entretanto, a malandragem e os sambas 
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caminhavam na contramão de tais perspectivas. O tom cômico da cultura popular marcava a 

Festa. A embriaguez, a comilança, a sensualidade dos requebros provocavam o rebaixamento, 

isto é, a transferência para o plano material e corporal de tudo o que era tomado como posto 

num plano mais elevado e espiritualizado.  

Além da classe dominante, a Igreja também passa a adotar uma postura contrária às 

formas de participação popular nas festividades a ela ligadas, em defesa da não deturpação e 

da não contaminação do evento. Não é preciso ter uma visão aguçada, para perceber que tal 

posicionamento implicava a exclusão dos negros e dos portugueses nos festejos da Penha. E, 

para garantir a purificação da festa religiosa, a Igreja, com o auxílio da força policial, proibiu, 

pela voz de seu capelão, o padre Alves da Rocha, a venda de álcool e a presença de ranchos, 

blocos e rodas de batucada na Penha (SOIHET, 2002). 

João da Baiana, em depoimento ao Museu da Imagem e do Som, em 24 de junho de 

1966, oferece uma ideia da perseguição aos sambistas na Festa da Penha e em outras 

circunstâncias e lugares: 

A polícia perseguia a gente. Eu ia tocar pandeiro na festa da Penha e a polícia me 
tomava o instrumento. [...] Houve uma festa no Morro da Graça, no palacete do 
(senador) Pinheiro Machado e eu não fui. Pinheiro Machado perguntou então pelo 
‘rapaz do pandeiro’. Ele se dava com os meus avós, que eram da maçonaria. Irineu 
Machado, Pinheiro Machado, marechal Hermes, coronel Costa, todos viviam nas 
casas das baianas. Pinheiro Machado achou um absurdo e mandou um recado para que 
eu fosse falar com ele no Senado. E eu fui. [...] Ele então perguntou por que eu não 
fora à casa dele e respondi que não tinha aparecido porque a polícia havia apreendido 
o meu pandeiro na festa da Penha. Depois, quis saber se eu tinha brigado e onde se 
poderia mandar fazer outro pandeiro. Esclareci que só tinha a casa do seu Oscar, o 
Cavaquinho de Ouro, na Rua da carioca. Pinheiro pegou um pedaço de papel e 
escreveu uma ordem para seu Oscar fazer um pandeiro com a seguinte dedicatória: ‘A 
minha admiração, João da Baiana. Pinheiro Machado.’ 

 

O depoimento de João da Baiana acima transcrito refere o tipo de tratamento dado ao 

samba e aos sambistas pela força policial e, por correlação, pela sociedade. Suscita, também, 

outro tópico a que já fiz referência nesta seção do trabalho, qual seja, o da participação de 

variados grupos étnico-raciais no desenvolvimento do samba. Havia certos simpatizantes ao 

samba na hierarquia policial, na esfera política e na área do jornalismo, entretanto, tal 

simpatia estava longe de representar a regra geral no fim do século XIX e nas décadas iniciais 

do século seguinte, constituía antes exceções pontuadas aqui e ali. Há grave miopia da parte 

dos que querem ver equiparação entre atitudes repressoras e atitudes protecionistas em relação 

ao samba e aos sambistas negros. Não há dúvida de que pensar essa relação acontecendo par a 

par traduz-se numa hipérbole gratuita, embora imbuída de algum sentido. Os que centralizam 
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o foco nessa relação quase simétrica de proteção e repressão adotam a perspectiva na 

historiografia do samba de que, como argumentou objetivamente Hermano Vianna, este é 

destituído de um único dono visto que é produto de diálogos e de esforços comuns de 

variados grupos e segmentos sociais bastante heterogêneos e com propósitos diferentes, 

mesmo diante da ideia de criação de uma música nacional. Referindo-se à tese central de seu 

livro, o autor assim se expressa: 

Pretendo mostrar como a transformação do samba em música nacional não foi um 
acontecimento repentino, indo da repressão à louvação em menos de uma década, mas 
sim o coroamento de uma tradição secular de contatos [...] entre vários grupos sociais 
na tentativa de inventar a identidade e a cultura popular brasileiras. (VIANNA, 2004, 
p.34) 

Um ponto que chama atenção na tese de Vianna é que o samba, antes do contato e das 

trocas com outros grupos não-negros, sobretudo antes do encontro entre os representantes da 

elite intelectual e os músicos negros representantes das classes populares, nunca teria 

alcançado a força que tem e nunca estaria pronto para ser transformado em música nacional, 

isto porque lhe faltaria o traço da mestiçagem.  

É mesmo possível tecer tais considerações em torno do traço da nacionalidade, mas 

torna-se imperioso destacar que a perspectiva do negro era a de manter sua tradição cultural, 

dançando e cantando samba como pedido de proteção, como manifestação de sua alegria 

forçosamente contida, como forma de manter a coesão entre o grupo e como forma de 

construção de uma identidade cultural e, sobretudo, como estratégia de resistência a todas as 

tentativas de aborto cultural forçado. Não havia no grupo, qualquer perspectiva de 

nacionalização do samba. Esse projeto, em razão do alcance e da capacidade de expressão do 

samba, nasceu exterior ao grupo, numa tentativa de tirar proveito dessa música. Além do 

mais, os encontros entre os diversos grupos sociais possibilitaram o desenvolvimento e uma 

maior expressão do samba, o que se alcançava pela expressão nacional de alguns nomes que 

passaram a comprá-lo, a gravá-lo e a promovê-lo, mas ele já havia nascido.  

A resistência do grupo negro contra toda sorte de aniquilamento de suas expressões 

culturais e a força de sua expressão musical foram determinantes, também, para que o samba 

ainda se mantenha vivo neste novo milênio. Foi por essa resistência do grupo e por sua alegria 

que sua presença jamais se olvidará quando o assunto for a Festa da Penha, pois, mesmo as 

diversas proibições que por tantos anos prejudicavam a atuação dos populares nos festejos e 

mesmo com a proibição de alguns instrumentos próprios ao acompanhamento do samba, 

como o pandeiro, em 1907, os populares não se renderam e passaram a utilizar a palma da 
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mão e a batucar em garrafas com pedaços de pau como se deu em 1908 (SOIHET, 2002).  

A propósito da palma da mão como instrumento musical, Donga, em entrevista concedida a 

Sodré (1998, p. 76), assim se expressa: 

O ritmo caracteriza um povo. Quando o homem primitivo quis se acompanhar, bateu 
palmas. As mãos foram, portanto, um dos primeiros instrumentos musicais. Mas como 
a humanidade é folgada e não quer se machucar, começou a sacrificar os animais, para 
tirar o couro. Surgiu o pandeiro. E veio o samba. E surgiu o brasileiro, povo que lê 
música com mais velocidade do que qualquer outro no mundo, porque já nasce se 
mexendo muito, com ritmo, agitadinho, e depois vira capoeira até no enxergar.  

Essa resistência dos sambistas atravessou o tempo e nele se perpetuou. Não 

conseguindo vencer o samba e exterminá-lo, a elite dominante resolveu estrategicamente se 

aproximar dele e, inclusive, promovê-lo.  A atitude a partir de então – década de 1930 – era a 

de “permitir”, mantê-lo sob seus olhos para poder controlá-lo mais eficientemente sem deixar 

transparecer de maneira evidente tal propósito. O esforço daí por diante seria no sentido de 

civilizá-lo, extrair dele o máximo possível o que fosse de raízes negras, amenizando ou 

eliminando todos os tons de negritude nele presentes, a fim de que pudesse se tornar um 

produto digno de ser celebrado pela nação, dado o poder de popularidade e o ritmo envolvente 

que ele possuía.  

Esse esforço, todavia, não foi nada comedido nem tampouco amigável. A depreciação 

do samba e do sambista era algo costumeiro. O projeto ideológico era, primeiramente, 

depreciá-lo na base de seu nascimento em razão dos traços e das origens negras que o 

caracterizavam, para depois, rebatizá-lo, à luz da “civilização”, fazendo-o perder ou amenizar 

muitos desses traços como condição necessária a fim de que  pudesse ser apropriado como 

símbolo identitário nacional. Monique Augras, em seu livro O Brasil do Samba-Enredo, cita 

algumas notas que referem a ideologia do Estado Nacional da era getulista, as quais julgo 

oportuno transcrever: 

O samba, que traz na sua etimologia a marca do sensualismo, é feio, indecente, 
desarmônico e arrítmico [sic], mas paciência: não repudiemos esse nosso irmão pelos 
defeitos que contém. Sejamos benévolos; lancemos mão da inteligência e da 
civilização. Tentemos devagarinho torná-lo mais educado e social (SALGADO, A. 
apud AUGRAS, 1998).  

 

 Além do desmedido preconceito e da assunção da superioridade de uma cultura não-

negra, o que chama bastante atenção nesse excerto é a desinteligência do argumento ao 

caracterizar o samba como arrítmico.  
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Como se sabe, o povo é bom e ingênuo. São os poetaços que lhe impingem temáticas 
africanas. Por sorte, as elites getulistas estão atentas, para garantir-lhe o acesso à 
verdadeira autenticidade. A influência do candomblé no nascimento do samba carioca 
terá de ser prontamente esquecida. O projeto cultural do Estado Novo inclui a 
exigência do branqueamento (AUGRAS, 1998, p. 53).  

Antes de passar a examinar a segunda sequência discursiva, que pus em destaque no 

Samba da Bênção, gostaria de voltar aos festejos da Casa de Tia Ciata para fechar esta parte 

da seção referente aos dois polos culturais em torno dos quais se deu a resistência do samba.  

A casa de Tia Ciata representava como a Penha, não com a mesma intensidade e 

grandiosidade, um polo cultural. A casa, graças à proteção adquirida pelo cargo policial do 

marido e pelas boas relações com expressivos políticos da época, foi o abrigo para o samba e 

muitos sambistas. Ciata era tomada pelos frequentadores de sua casa como excelente 

partideira. Ela era ao mesmo tempo praticante e incentivadora do samba. Os encontros 

culturais entre representantes da elite e representantes do povo atestavam a importância de sua 

casa enquanto celeiro cultural. A casa tornou-se um centro de referência do universo negro 

carioca no início do século XX.  

Essa feição de centro de referência de cultura negra foi se formando a partir dos 

esforços e da atuação da própria Ciata. Soube acolher a presença e a participação de grandes 

sambistas em sua casa, muitos dos quais compareciam às festas com a finalidade de exibir 

suas novas composições e melhorá-las com a participação dos amigos; era uma pessoa do 

ramo do samba, demonstrando destreza na arte de improvisar; incentivou associações 

carnavalescas e criou o rancho O macaco é outro; encantou a muitos com sua performance na 

dança do samba, especialmente, nos passos do miudinho; fez-se figura central na Festa da 

Penha; cultivou e promoveu os cultos de religiões africanas em sua casa, revelando 

aprimoramento nessa arte; descobriu-se expressiva líder comunitária e uma das mães zelosas 

das diversas grandes famílias que existiam na comunidade. Em suma, Tia Ciata, a Hilária 

Batista de Almeida, atuou em áreas relativas à construção de uma identidade afro-baiana 

(SANDRONI, 2001). 

O cronista carnavalesco Francisco Guimarães (Vagalume), um dos frequentadores das 

festas na casa de Tia Ciata, tece uma rápida descrição sobre a baiana e sobre seu figurino:  

OUTRO samba afamado era na casa da tia Asseata, que nestes últimos tempos foi, 
sem dúvida a baiana de maior nome aqui na Baía... de Guanabara.  No seu tempo de 
moça, deu dor de cabeça a muita gente... Era da classe das –– ‘negras cheirosas’ –– e 
que serviam de figurino às demais baianas. Uma saia bordada a ouro ou seda, uma 
sandália acompanhando o bordado da saia, quem quisesse ver do que havia de mais 
rico, apreciasse em cima de Asseata! (GUIMARÃES, 1978, p. 87). 
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O jornalista refere também a importância da casa para a divulgação dos sambas: 

Os sambas na casa de Asseata eram importantíssimos, porque, em geral quando eles 
nasciam no alto do morro, na casa dela é que se tornavam conhecidos na roda. Lá é que 
eles se popularizavam, lá é que eles sofriam a crítica dos catedráticos, com a presença 
das sumidades do violão, do cavaquinho, do pandeiro, do reco-reco e do ‘tabaque’ 
(GUIMARÃES, 1978, p. 88).  

É lá, inclusive, na casa de Ciata, que nasce o samba Pelo Telefone, considerado 

oficialmente o primeiro samba brasileiro. Como costumeiramente se aponta na bibliografia do 

samba, a canção de composição coletiva, que Donga sabiamente registrou na Biblioteca 

Nacional em seu único nome, nem era samba e nem foi a primeira música a ser gravada sob 

esse rótulo. Antes de Pelo Telefone, algumas gravações já haviam sido registradas sob a 

etiqueta do gênero samba. Entretanto, em nenhuma dessas gravações se via caracterizado o 

samba tal como é conhecido hoje. “Pelo Telefone, nessas condições, foi tão-somente a 

primeira música a obter sucesso nacional sob o nome de samba.” (SILVA, 1988, P. 110). 

 

                                    
Figura 3 – Disco de samba (a gravação de Pelo Telefone) 

Fonte: Coleção História do Samba. v.1. 1997 
. 

 
Em razão do sucesso estrondoso que a canção obteve, de toda a polêmica que se 

engendrou em torno dela, das inúmeras paródias nascidas a partir dela e do modelo que fixou 

na formação do novo gênero que acabava de despontar no cenário musical, vale a pena tentar 

rememorar a repercussão deste samba. Antes, veja-se a letra registrada por Donga e uma das 

versões populares que mais se tornou conhecida na época, inclusive, mais que o samba 

original:  
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LETRA REGISTRADA POR DONGA 

 
O Chefe da folia 
Pelo telefone 
Manda avisar 
Que com alegria 
Não se questione 
Para se brincar 
 
Ai, ai, ai 
É deixar as mágoas pra trás, 
Ó rapaz 
Ai, ai, ai 
Fica triste se és capaz, 
E verás (bis) 
 
Tomara que tu apanhes 
Pra não tornar fazer isso 
Tirar amores dos outros 
Depois fazer seu feitiço 
 
 
IV’: 
Ai, se a rolinha – sinhô! sinhô! 
Se embaraçou – sinhô! Sinhô! 
É que a avezinha - – sinhô! sinhô! 
Nunca sambou – sinhô! sinhô! 
 
Porque este samba – sinhô! sinhô! 
De arrepiar – sinhô! sinhô! 
Põe perna bamba – sinhô! sinhô! 
Mas faz gozar – sinhô! Sinhô! 
 
 
O “Peru” me disse 
Se o “Morcego” visse 
Eu fazer tolice 
Que eu então saísse 
Dessa esquisitice 
De disse-não-disse 
 
 
 

 
Ai, ai, ai 
Aí está o canto ideal, 

                    Triunfal 
Ai, ai, ai 
Viva o nosso carnaval 
Sem rival (bis) 

 
Se quem tira amor dos outros 
Por Deus fosse castigado 
O mundo estava vazio 
E o inferno, habitado 

 
Queres ou não – sinhô! sinhô! 
Vir pro cordão – sinhô! Sinhô! 
É ser folião – sinhô! Sinhô! 
De coração – sinhô! Sinhô! 
 
 
 
Por que este samba 
De arrepiar 
Põe perna bamba 
Mas faz gozar 

 
Quem for de bom gosto 
Mostre-se disposto 
Não procure encosto 
Tenha o riso posto 
Faça alegre o rosto 
Nada de desgosto 

 
Ai, ai, ai 
Dança o samba com valor, 
Meu amor! 
Ai, ai, ai 
Pois quem dança não tem dor, 
Nem calor (bis) 
 
 

 

 

VERSÃO POPULAR 

O chefe da polícia 
Pelo telefone 
Mandou avisar 
Que na carioca 
Tem uma roleta 
Para se jogar... 
 
Ai, ai, ai 
O chefe gosta da roleta, 
Ô maninha 

Ai, ai, ai 
Ninguém mais fica forreta 
É Maninha 
 
Chefe Aurelino, 
Sinhô, Sinhô 
É bom menino, 
Sinhô, Sinhô 
Prá se jogar, 
Sinhô, Sinhô 
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De todo jeito, 
Sinhô, Sinhô 
O bacará 
Sinhô, Sinhô 

O pinguelim, 
Sinhô, Sinhô 
Tudo é assim 

  

A canção atravessou a década de 1920 ainda com relativo sucesso. Uma das causas de 

seu êxito deve-se ao poder de comunicação que manteve com o público ouvinte. Essa 

comunicação se dá pelo fato de tomar como tema assuntos do cotidiano ligados diretamente à 

vida do povo e aos costumes sociais da cidade. Além da sátira bem humorada à risível atuação 

da polícia carioca quanto à fiscalização e interdição dos jogos de azar, a situação amorosa (de 

dor) e o carnaval são temas cantados em Pelo Telefone. A forma material através da qual se 

expressou esse conteúdo se revelou bastante eficaz. Mauro de Almeida – o Peru dos Pés Frios 

–, reconhecido posteriormente, inclusive pelo próprio Donga, como o “verdadeiro” autor da 

letra, recorreu à musica folclórica nordestina para conferir maior apelo popular à canção. O 

refrão da canção folclórica intitulada Rolinha é reproduzido com rápidas alterações na parte 

IV da versão gravada em janeiro de 1917 pelo cantor Baiano. 

 De acordo com Almirante (1977, p. 80), o refrão é o seguinte: 

Olha a rolinha 
Sinhô, Sinhô 
Mimosa flor, 
Sinhô, Sinhô 
Presa no laço 
Sinhô, Sinhô 
Do meu avô 

 
Tudo leva a crer que a versão anônima é anterior à letra registrada por Donga. Uma 

das razões do sucesso de Pelo Telefone é que o povo já conhecia a canção, a constituição 

melódica dela. O registro formal na Biblioteca Nacional não apresentou de fato a letra tal 

como era cantada em partido-alto na casa de Tia Ciata, com a improvisação e a colaboração 

de muitos. Efetivamente, o registro escrito gravado por Baiano não gozou do mesmo prestígio 

da versão anônima assobiada nas ruas e cantarolada nos botequins da cidade. A preferência 

pela versão popular, a que ficou registrada na memória e na boca do povo, deve-se talvez ao 

fato da ridiculização mais direta à comicidade instaurada quando da ordem do Chefe de 

polícia do Distrito Federal do Rio de Janeiro, Aurelino Leal, determinando que o delegado do 

distrito onde se praticavam os jogos de azar apreendesse todo o material referente à jogatina, 

mas que, antes de receber a ordem por escrito, ela deveria chegar-lhe via telefone: “[...] ao 

delegado do distrito, ordenando-lhe que lavre auto de apreensão de todos os objetos de 

jogatina, Antes, porém, de se lhe oficiar, comunique-se-lhe esta minha recomendação pelo 

telefone” (ALMIRANTE, 1977, p. 24).  
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O que se tornou questionável foi o fato de Aurelino Leal mandar publicar essa nota em 

todos os jornais da cidade. O caráter de uma atuação de surpresa estaria eliminado, visto que, 

após a veiculação da nota, haveria tempo para que os clubes cuidassem de se precaver. A 

condescendência da polícia em relação ao jogo fez a população se perguntar se o aviso por 

telefone destinava-se ao delegado ou aos proprietários dos grandes clubes em que se 

realizavam os jogos. Logo, o povo concluiu que o destinatário seriam os donos dos clubes. 

Estes tinham possibilidade de possuir telefone, visto que ainda era artigo de luxo na época 

(SANDRONI, 2001). O fato é que essa comunicação e também a ação da polícia foram 

consideradas patéticas e  se tornaram zombaria na boca do povo por toda a cidade. De acordo 

com Fabiana Lopes da Cunha (2004, p.82), essa situação cômica se tornou um “prato cheio” 

para o escárnio dos populares, sobretudo, porque 

 
A polícia carioca era alvo do ressentimento popular devido à sua ação repressiva e 
arbitrária no que diz respeito às camadas mais baixas da população. De imediato, o 
povo liberado pelo ar carnavalesco sentiria empatia pela piada desabusada que visava 
o chefe de polícia, fosse ele Belisário (em 1914) ou Aurelino (em 1917). É claro que 
Donga não poderia lançar a letra original, e ‘malandramente’ registrou e gravou uma 
versão dirigida ao ‘chefe da folia’, tendo alongado a narrativa homenageando o co-
autor e repórter carnavalesco Peru dos Pés Frios e o Morcego (Norberto do Amaral 
Júnior), figuras centrais do Clube dos Democratas e de todo o mundo carnavalesco 
carioca. Sua referência a Aurelino Leal é clara ao mencionar parte da nota oficial em 
que o chefe da polícia pede para que a comunicação se dê pelo telefone. 
 

 Um dos fatores que influíram para que a canção alcançasse o prestígio do público 

foi tom de leveza, distanciado da seriedade, que seus compositores lhe imprimiram. Com a 

proposta de que ela tivesse uma feição carnavalesca, no sentido de ter seu propósito 

plenamente voltado para a alegria do carnaval, a letra é marcada por descontinuidades de 

sentido, expressando uma constituição multifacetada de motivos temáticos. A respeito do 

conteúdo e da parte melódica, Cunha (2004, p. 87) observa que:  

 

[...] este samba [...] não possui modulações o que mais uma vez comprova a primeira 
finalidade dessa música: o de ter uma base sonora simples na qual as pessoas 
cantariam livremente versos soltos, às vezes sem sentido ou relação entre si, de forma 
improvisada, para se brincar ou dançar.  

 

Outro fator que despertou a atenção do público pela música foi a polêmica em torno de 

sua autoria.  Desprezando a iniciativa de Donga quanto ao registro oficial da canção na 

Biblioteca Nacional, diversos músicos se disseram os verdadeiros autores de Pelo Telefone. O 

fato é que a música despertou a ambição de muitos, fazendo surgir uma série de reclames 

quanto à autoria. Os partideiros das rodas de samba na casa de Tia Ciata envolvidos na 
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produção de Pelo Telefone não assistiram passivamente à esperteza de Donga. Tia Ciata, por 

exemplo, em nome do grupo, à véspera do Carnaval de 1917, divulga uma nota no Jornal do 

Brasil negando a autoria de Donga, fazendo referência de forma parodística ao samba e 

indicando seus autores, visto que ele seria fruto de uma construção coletiva e já se cantava em 

sua casa no ano anterior. Eis a letra, oferecida por Moura (1995, p. 178):  

 
Pelo telefone 
A minha boa gente 
Mandou avisar 
Que o meu bom arranjo 

                    Era oferecido  
                    Pra se cantar. 

 
                    Ai, ai, ai 

Leve mão na consciência,  
Meu bem 
Ai, ai, ai 
Mas porque tanta presença,  
Meu bem? 

 
Ó que caradura 
De dizer nas rodas 
Que esse arranjo é teu! 
É do bom Hilário 
E da velha Ciata 
Que o Sinhô escreveu. 
 
Tomara que tu apanhes 
 Para não tornar a fazer isso 
Escrever o que é dos outros 
Sem olhar o compromisso. 

 

 A letra, como se vê, é uma paródia à registrada pelo sambista. Trata-se de uma 

crítica dura a Donga. É uma tentativa de levá-lo ao descrédito.  

A iniciativa do sambista se traduziu numa atitude de desrespeito para com os demais 

envolvidos na composição de Pelo Telefone. Sua atitude parecia uma precaução contra o 

pensamento de Sinhô traduzido na frase samba é como passarinho, está no ar, é de quem 

pegar. Esse procedimento de Donga está marcado na historiografia do samba. Também, 

jamais se apagará dela o significado desse ato do sambista para a história do samba e da 

música no país. Discorrendo sobre a questão, Sandroni (2001) compartilha com os 

comentários de Flávio Silva (1975) a respeito da estratégia de Donga e se apoia em Foucault 

para expressar que, com tal procedimento de registro, o que exigiu uma série de atos e 

esforços para fazê-lo (contorno definitivo da letra, produção de arranjo, composição de 

partitura e gravação em disco entre outras coisas), com o cuidado que teve de incluir na letra o 

que julgava necessário e com a busca de um parceiro branco e bem conceituado na sociedade, 

Ernesto dos Santos estava dando início no universo do samba ao conceito foucaultiano de 

função autor.  

Ao longo do tempo, Donga fez referência a seus propósitos, assinalando que buscava 

mostrar que os sambas e/ou as melodias cantados nas rodas de samba sob forma de partido-

alto nos terreiros, na Festa da Penha ou em qualquer lugar também poderiam ultrapassar os 

limites dos muros com os quais eram cercados pela sociedade e despontar com alegria nos 

bailes carnavalescos, ou seja, na sociedade.  
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  Em entrevista concedida a Sodré (1998, p. 73-74), o sambista informa: 

 
Nosso desejo era introduzir o samba na sociedade carioca [...] Em 1916, começamos a 
apertar o cerco em torno da Odeon, para que gravasse um samba. Mas a ocasião só iria 
surgir no ano seguinte. Foi quando consegui gravar o famoso Pelo Telefone.  
–– Que ocasião foi essa? 
–– A da campanha contra o jogo, lançada pelo jornalista Irineu  Marinho em A Noite.  
[...] Batida uma fotografia, o jornal fez escândalo: jogava-se em plena rua, sem que a 
polícia tomasse providências. O episódio foi muito comentado. Isto dá samba, pensei 
eu. Escolhido um motivo melódico folclórico dos muitos existentes, dei-lhe um 
desenvolvimento adequado e pedi ao repórter Mauro de Almeida que fizesse a letra. E 
o samba foi gravado por Baiano [...] Eu tinha conseguido abrir caminho para o samba. 
E este logo se impôs com a sua característica essencial, que é o ritmo sincopado, 
distinguindo-se dos parentes mais próximos, por exemplo, como a marcha.  

   
 

Como se pode observar, os sambistas que frequentavam a casa de Tia Ciata tinham 

noção da força do samba naquele momento. A pressão que exerceram sobre a gravadora não 

foi gratuita. Isso remete a uma expressão de Hall (2003), apresentada no capítulo sobre 

identidade, a de que os populares não são “tolos culturais”, o que significa dizer que se dão 

conta das tentativas de apropriação por outros de seus bens culturais e agem num jogo de 

trocas ou resistem quando possível.  

Enfim, a partir de seu lançamento na casa de Tia Ciata, o samba passou a constituir 

um gênero musical. A fórmula estava dada, e o sucesso garantido.  Pelo Telefone constituiu o 

pontapé inicial para todo o êxito do gênero a partir da data de sua gravação. As 

transformações por que passou na década de 1930 representavam apenas uma renovação do 

estilo, cuja referência para distanciamento é o próprio Pelo Telefone. E como observa 

Sandroni (2001), fez escola e conseguiu ir muito além do que se poderia chamar o gueto 

negro das duas primeiras décadas da cidade do Rio de Janeiro, enfeitiçando – não com 

mandinga (farofa, velas e vintém), mas com o requinte e a decência de Noel, por exemplo, 

sob a sanção da Princesa Isabel – o coração de poetas e músicos populares e eruditos de 

prestígio social e vivendo a metamorfose de marginal a símbolo de identidade da nação, desde 

os anos de 1940.  

                                 Feitiço da Vila (1934) 

 
[...] 
Lá em Vila Isabel 
Quem é bacharel 
Não tem medo de bamba 
São Paulo dá café, 
Minas dá leite 
E a Vila Isabel dá samba 
 

A Vila tem 
Um feitiço sem farofa 
Sem vela e sem vintém 
Que nos faz bem 
Tendo nome de princesa 
Transformou o samba 
Num feitiço decente, que prende a gente 

                                              (Noel Rosa) 
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SEGUNDA SEQUÊNCIA DISCURSIVA 

O branco mais preto do Brasil / Na linha direta de Xangô, saravá 

 
A materialidade linguística do enunciado expressa uma identificação do sujeito branco 

com o grupo negro ou com o universo de matrizes culturais africanas praticadas no Brasil. O 

discurso que atravessa esse enunciado, ao mesmo tempo em que possibilita ver na superfície 

de evidência que há singularidades entre as matrizes culturais de origem africana e as de 

origem europeia, também possibilita gestos de leitura de que há contatos culturais entre 

brancos e pretos no país. Esse discurso mais do que evidenciar o contato social entre os 

grupos étnicos constitutivos do povo brasileiro traz à tona a questão das trocas culturais. 

Enunciar-se “o branco mais preto do Brasil” produz um efeito de orgulho da cultura 

negra, de valorização dela. Tal posicionamento vai de encontro à formação discursiva a que 

estavam filiados no país os defensores das teorias científicas do século XIX relacionadas ao 

conceito de raça e à defesa da superioridade de uma sobre outras. O sujeito discursivo, em sua 

função de enunciador, realiza uma movência de sentidos em que o horror à mestiçagem, ao 

pertencimento negro de alguma forma –  observado em diversos momentos históricos da vida 

social brasileira, embora quase sempre negado –  agora se converte em prazer.  

Ao se constituir como um branco preto, o sujeito mobiliza sentidos de integração com 

os pretos, com o grupo negro e com suas expressões culturais em relação às quais se revela 

não apenas um apaixonado, mas também um herdeiro (cultivador).  

O enunciado em sua totalidade faz referência e reverência ao samba, ao mundo do 

samba e a seus poetas, precursores e continuadores e à religião afro-brasileira. Esse conjunto 

de traços (conviver com pretos, gostar de samba, ser adepto de religião de matriz africana e 

reconhecer o valor da cultura negra para país) é o que torna o sujeito enunciador branco um 

preto, ou melhor, “o branco mais preto do Brasil”. Com base na descrição desses 

aspectos/traços tomados como negros, são inevitáveis as perguntas: Será que esses elementos 

são necessários para que outros indivíduos de tez branca possam se considerar pretos? Quais 

seriam outros elementos ou quais seriam os elementos diferentes dos citados que poderiam 

gerar o sentimento e/ou a sensação de se ver como preto? Essa caracterização não está se 

revelando reducionista? Os brancos que não gostam de samba e não são adeptos de religião de 

matriz africana, por exemplo, não podem se dizer negros? Se se pensar na enumeração de 

itens negros presentes no enunciado de Samba da Bênção como parâmetro para que o branco 
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ou o indivíduo de qualquer outro grupo étnico possa se considerar preto, essa enumeração não 

estaria constituindo uma estereotipia em relação aos pretos?  

Em relação aos negros, ao se refletir sobre a questão de nascer preto e tornar-se negro 

(trata-se aqui de duas condições diferentes) e ao se contemplar a introjeção do projeto de 

branqueamento, as mesmas indagações acima levantadas também podem ser tecidas. Trata-se 

de questão delicada. De um lado, discute-se o traço da cor da pele como elemento essencial 

para ideia de pertencimento étnico junto ao grupo negro; de outro, é preciso tomar cuidado 

para não se forjar um conjunto de traços que façam circular novos estereótipos sobre o grupo 

negro. A noção de pertencimento étnico ao grupo negro, como referi, com base no 

pensamento de Gilroy (2001), no capítulo inicial deste texto, passa pela defesa de uma agenda 

cultural e política. 

O efeito de sentido de integração e de irmandade que deveria existir entre os grupos 

étnicos constitutivos da formação do povo brasileiro que circula na sequência discursiva 

apontada encontra ampla ressonância, como já apontei, nos discursos que atravessam os 

sambas de enredo das agremiações do carnaval carioca. Pude constatá-lo, também, em 

algumas entrevistas que colhi em 2009 junto a desfilantes das escolas de samba do carnaval 

carioca.  Após tecer o comentário seguinte – Algumas pessoas da elite branca entendem que a 

discussão das questões raciais no país diz respeito exclusivamente ao negro, que o branco 

deve ficar fora desse debate. Entendem da mesma forma que a tradição cultural de matrizes 

africanas como o candomblé, por exemplo, deve ficar circunscrita ao grupo negro –, propus a 

seguinte questão: Refletindo sobre essa formulação, você considera que os sambas de enredo 

de temática africana podem levar a população brasileira como um todo a refletir sobre a 

representação sociocultural do negro no país ou o público-alvo que esses sambas atingem é 

apenas a comunidade negra? 

Creio que afirmar que samba e escola de samba são manifestações culturais voltadas 
exclusivamente para o negro é um preconceito que se tem de derrubar de qualquer 
jeito. Nas escolas de samba todos são bem-vindos: brancos, negros, amarelos, verdes, 
enfim, todos. Quanto à questão propriamente dita, dependendo da força do samba, este 
pode atingir a qualquer público. Se a comunidade desfilar cantando-o bem, pode tocar 
o coração de qualquer pessoa independente de sua etnia. (Sambipassista – Rio, 
desfilante do Salgueiro, branco, universitário, 18a).  

A resposta seguinte à mesma questão esboça concepção semelhante: 

(E3T1) 

Pode, sim. No mundo do samba todo mundo é igual. Não existe essa coisa de preto 
ser... Todos são de uma raça só. [...] Você está vendo como está o ambiente aqui, fora 
da Quadra do Salgueiro, todos estão misturados. [...] É todo mundo igual, todo mundo 
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é irmão [...] (Bamba do samba – Rio, baterista do Salgueiro, negro, ensino 
fundamental, 60a).   

As respostas oferecidas pelos dois entrevistados colocam no centro da questão a noção 

de que a participação de todos os indivíduos é bem-vinda às escolas de samba independente 

do grupo étnico a que pertencem. Embora esse aspecto tenha sido ventilado por mim apenas 

na parte introdutória e explicativa da questão que foi formulada, os atores sociais deram 

ênfase ao assunto, numa tentativa, talvez, de mostrar que as agremiações carnavalescas 

cariocas são formadas por um mosaico cultural dado pela contribuição de diversos grupos 

étnicos e, exatamente pelo reconhecimento disso e pelo combate ao racismo, elas se abrem e 

se configuram como espaços sociais para todos. 

A fim de apreender melhor os sentidos que atravessam o enunciado de E2T2, recorro à 

parte introdutória da entrevista, em que se colhem alguns dados socioculturais do 

entrevistado: 

                                (E2T2)  

–– Você desfila em alguma escola de samba? 
–– Desfilo. Minha paixão. 
–– Tem desfilado há quanto tempo? 
–– Desfilo desde os treze anos. Hoje tenho dezoito e estou há cinco anos no samba. 

 
A leitura de E2T2 em associação com E2T1 possibilitam gestos de leitura que 

apontam para o entendimento de que o sujeito discursivo se filia a discursos que negam serem 

o ritmo do samba, a predisposição para dançá-lo e o gosto por sua cultura condições e 

atributos inatos ao negro. Concebe-os como sensibilidade e técnica capazes de serem 

adquiridas, apreendidas por todos.  É por demonstrar o quão é possível um branco ter 

“paixão” pela manifestação cultural das escolas de samba que o colaborador entrevistado 

afirma ser um preconceito relacionar as escolas de samba e seu universo como algo de valor 

essencial apenas para o negro. Fica evidenciado em seu fazer discursivo que o gosto cultural 

pelo mundo do samba é algo que todos podem vir a ter e que há um perigo na concepção 

generalizada de que todos os não-negros se inserem no universo desses grêmios recreativos 

apenas para satisfazer o prazer interno e egoístico proporcionado pelo desfile, sem qualquer 

compromisso mais duradouro com os mesmos e com as dificuldades que enfrentam ao longo 

do ano, ou para desfrutar do status representado pela possibilidade de poder desfilar de uma 

escola de samba do Grupo Especial do carnaval carioca.  

Com base no ponto de vista de que samba e desfile são para todos, de que dançar 

samba é uma arte que pode ser aprendida por todos a ela dedicados, é que se pode observar no 

depoimento de um dos integrantes da diretoria cultural da Acadêmicos do Salgueiro um 
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deslizamento de sentido da noção de comunidade, concebida tradicionalmente no seio das 

escolas de samba sob duas perspectivas. Numa delas, definida como a localidade em que as 

agremiações estão inseridas e na qual reside a maior parte de seus desfilantes. Enfim, 

comunidade é o local de origem das agremiações, onde nascem (com a colaboração inicial de 

seus primeiros integrantes e com o apoio local dos moradores), fincam raízes e se 

desenvolvem. É a localidade que passam a valorizar em sua expressão cultural e contribuem 

com projetos que visam ao progresso sociocultural da mesma, dela se orgulham e para ela 

buscam com orgulho o título de campeã do carnaval. A outra perspectiva se circunscreve 

apenas à própria agremiação, à totalidade dos componentes que por ela desfilam. O 

colaborador não discorda dessa caracterização, mas põe em discussão quais são os indivíduos 

que podem ser considerados membros da comunidade e, para promover deslizamentos quanto 

a esta noção de pertencimento, amplia e restringe ao mesmo tempo o sentido de comunidade: 

  
(E4T1) 

Gostaria de voltar à questão anterior para complementar minha resposta. Ao falar em 
comunidade, você se referiu ao lugar onde as escolas de samba estão enraizadas. Acho 
importante não perder de vista que as escolas cresceram bastante e sua fama se 
espalhou pelo mundo. Por exemplo, o menino que mora no Morro do Salgueiro, que 
gosta de funk mas não gosta de samba, talvez, seja menos comunidade salgueirense do 
que um amigo argentino que tenho, visto que, desde 1994, vem ao país todos os anos 
para assistir ao desfile e ver a vermelha e branca salgueirense passar pela avenida. A 
ideia de comunidade se ampliou a partir do momento em que a classe média subiu o 
morro na década de 1970 para assistir aos ensaios do Salgueiro, e a escola, depois, 
teve de descer para o asfalto a fim de que seus ensaios pudessem ser contemplados por 
um número maior de espectadores. Hoje, por exemplo, nossa quadra não é ligada ao 
morro. Como disse antes, a comunidade cresceu e se espalhou. Então, a escola, hoje, 
nem é negra nem é branca, é escola de samba com as pessoas que gostam dela. [...] Há 
poucos minutos, estava conversando com uma passista, que é japonesa. Ela não tem 
boa fluência na língua portuguesa, mas já desfila desde 2005. [...] Gostar da cultura do 
samba parece-me um traço importante para construir o sentimento de pertença às 
comunidades das escolas de samba. (Pesquisador – Rio, diretor cultural do Salgueiro, 
pardo, jornalista, 40a.) 

A noção de comunidade expressa pelo colaborador traz à cena duas questões que 

gostaria de destacar. Primeiramente, as noções de espaço e lugar na modernidade, como 

argumenta Giddens (1991), não se recobrem simplesmente como era possível na sociedade 

pré-moderna. Para o sociólogo: 

 
A modernidade separa, cada vez mais, o espaço do lugar, ao reforçar relações entre 
outros que estão ‘ausentes’, distantes (em termo de local), de qualquer interação face a 
face [...] Em condições de modernidade, o lugar se torna cada vez mais 
fantasmagórico: isto é, os locais são completamente penetrados e moldados por 
influências sociais bem distantes deles. O que estrutura o local não é simplesmente o 
que está presente na cena; a ‘forma visível’ do local oculta as relações distanciadas 
que determinam sua natureza (GIDDENS, 1991, p.27).   
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No dizer do colaborador, a dimensão encontrada como necessária para a formação da 

comunidade salgueirense é espacial, e não local. Através dessa perspectiva mais ampla de 

comunidade é que se torna possível reunir todos os salgueirenses espalhados pelos quatro 

cantos do mundo, o que se conseguiu com o crescimento das escolas de samba e do 

espetáculo do carnaval carioca transmitido para muitos países, dado o processo de 

globalização. A distinção entre as duas noções deixa claro que o lugar se associa com a ideia 

de raiz, de fixidez enquanto que o espaço pode ser visualizado a distância ou atravessado de 

forma muito veloz. Essa noção espacial pode ser contemplada num dos sambas de exaltação 

ao Salgueiro, composto por Luiz Carlos e Branca di Neve:  

Lá vem Salgueiro 
Lá vem Salgueiro 
           [...] 
Um velho ditado é quem diz 
Salgueiro é uma raiz 
Que nasce forte em qualquer lugar 
 

Em sua página oficial na Web, a escola buscou mapear no país por onde andam 

espalhadas suas raízes e encontrou torcedores nos mais diversos estados da federação 

declarando seu amor à vermelha e branca salgueirense.  

A segunda questão a destacar no enunciado (E4T1) diz respeito à fuga à construção de 

estereotipia, admitindo as diferenças e o respeito a elas.  De acordo com o colaborador, não se 

pode dizer juntamente com Dorival Caymmi, em o Samba de minha terra, que: “Quem não 

gosta de samba/ Bom sujeito não é/ É ruim da cabeça/ Ou doente do pé”. Quem disse que o 

morador do Morro do Salgueiro necessariamente precisa gostar de samba? Quem disse que 

exatamente por não gostar de samba ele é estranho à comunidade? Quem disse que: a) as 

escolas de samba só animam as festividades do bairro ou dos shows que promovem tocando 

samba? b) samba e funk ou samba e outros ritmos não se combinam, quando se sabe que é 

possível a introdução do funk em algumas baterias, a exemplo do carnaval da Estação 

Primeira de Mangueira em 2010? c) o menino que gosta deste gênero de musica não é bem-

vindo à quadra da Acadêmicos do Salgueiro? d) integrantes das agremiações carnavalescas do 

Rio de Janeiro precisam residir na cidade, ser afrodescendentes, pobres e morar nos morros ou 

nas áreas suburbanas? e) aqueles que não são cariocas da gema não conseguem gostar 

profundamente de samba e não sabem apreciar o valor estético e cultural do samba de enredo? 

f) os não-negros não têm samba no pé? g) não há transformações socioculturais no universo 

das escolas de samba e que estas não acompanham as alterações no cenário das paisagens 

sociais, culturais e tecnológicas?  
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É importante não se deduzir a partir do exposto e da afirmação expressa pelo 

colaborador de que a escola de samba nos dias atuais “nem é negra nem é branca” que não 

houve tensões e conflitos entre grupos étnico-raciais no interior de tais agremiações ao longo 

da história carnaval. Regina Helena Esberard, a Gigi da Mangueira, por exemplo, percebeu 

olhares desviantes vindos tanto de sua classe social quanto de alguns membros da 

comunidade mangueirense nos primeiros anos em que passou a desfilar pela verde-e-rosa. A 

questão é que, como observa Roberto Moura (1986, p. 15), no ano de 1964: 

 
O Carnaval ainda tinha seus compartimentos muito bem setorizados. Quem era do 
samba era do samba mesmo. Vivia no morro ou no subúrbio. Quem era do society (era 
assim que se dizia) não se misturava, e Gigi da Mangueira era apenas a exceção que 
justificava a regra.  
 

A “estrangeira”, como foi inicialmente rotulada na Mangueira, em função da pele 

clara e dos olhos verdes, venceu o preconceito, recebeu o batismo de Gigi da Mangueira e 

tornou-se não apenas uma das maiores passistas da Estação Primeira, mas da história do 

carnaval carioca. Em entrevista a mim concedida, Eli Gonçalves, a Chininha – filha de Dona 

Neuma e ex-presidente da Mangueira, sendo a primeira mulher a presidir a escola – recordou 

que Gigi teria chegado à escola por volta dos dezesseis anos em companhia da mãe Rute. Esta 

viera à escola pela primeira vez com os Filhos de Gandhy, bloco ao qual era ligada, para 

desfilar, provavelmente no carnaval de 1961. 

Ainda a respeito das tensões ao longo da história das escolas de samba, Martinho da 

Vila, em entrevista concedida a Rodrigues (1984, p.114) no ano de 1972, tece o seguinte 

relato: 

Eu me lembro também da entrada do branco na escola. Foi um negócio meio difícil e 
lento. Na Vila [Unidos de Vila Isabel] as brancas não entravam no banheiro porque as 
meninas [negras] ficavam mexendo. No meio da quadra elas vinham dançando e 
metiam a cotovelada nas caras pálidas. Mas isso já era. O grande perigo é os caras de 
fora quererem inventar um monte de coisas deixando o pessoal sem participação 
criativa.  
 
 

Quanto à segunda parte da sequência discursiva em análise, que aparece em destaque a 

seguir: “O branco mais preto do Brasil / Na linha direta de Xangô, saravá”, o sujeito dá 

continuidade de sentido à primeira parte e enuncia sua filiação e pertencimento aos cultos 

afro-brasileiros. Ao enunciar-se filho de Xangô, entidade símbolo da justiça, entre outros 

elementos, o sujeito lança as bases que justificam sua negritude e o reconhecimento aos 

valores advindos da África, cultuados na Roma Negra, que é a Bahia, e desenvolvidos no Rio 

de Janeiro, aos quais ele se reporta na totalidade do enunciado. O sentido mais amplo que 

margeia o enunciado é, como se pode perceber, a partir da própria nomeação que se lhe 
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atribui – Samba da Bênção – de reverência e de pedido de bênção aos sacerdotes das religiões 

africanas e aos sambistas.  

Essa reverência também ecoou na voz da Estação Primeira de Mangueira no carnaval de 

1999, quando de sua homenagem ao samba, elegendo-o como a mais significativa produção 

brasileira do século XX, o que fez deste o século do samba. Buscando encontrar qual teria 

sido a grande criação brasileira do século, a escola argumentou na sinopse a ser divulgada 

para a imprensa: 

  
[...] As grandes potências do mundo celebrarão seus grandes feitos e suas grandes 
invenções. E o Brasil, o que criou no século XX? Qual foi a invenção brasileira que 
atravessou nossas fronteiras? O Brasil se destacou no futebol, mas não foi o inventor 
desse jogo. Na arquitetura moderna, Oscar Niemeyer foi reverenciado no mundo 
inteiro mas também não foi inventor da arquitetura moderna. Nos campos da 
literatura, da ciência, da tecnologia e das artes, o Brasil nada criou que causasse 
impacto sobre o resto do mundo. Até mesmo o 14 BIS, engenho de Santos Dumont, 
que nós consideramos o ‘Pai da Aviação’, em muitos países é contestado como o 
primeiro ‘mais pesado que o ar’ a voar. Mas, no século XX, o Brasil criou o ‘Samba’ e 
ao criá-lo, imprimiu sua marca.  Perante o mundo, o Brasil tem uma cara e essa cara é 
o Samba. O Samba é produto símbolo da vocação musical e do talento criador do 
povo brasileiro [...] 

 
Seguindo a mesma linha reverencial, o samba de enredo cantou: 

                              
                             O século do samba 

 
 No rufar do seu tambor 
Anunciou a verde e rosa 
Que canta o século do samba 
Canta os bambas em verso e prosa 
"Pelo Telefone"  
Vai buscar quem foi pra longe 
Pra matar minha saudade 
           [...] 
Sinhô, Isamel, Pixinguinha 
Cartola, Noel, Candeia 
Ecoa no céu Mangueira 
Traz todo o samba pra Estação 
[Primeira 
É orgulho, é religião 
Em meigas faces tradição 
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Na homenagem que a Estação Primeira de Mangueira faz ao samba como a mais 

significativa criação brasileira do século XX, há referência ao primeiro samba carioca 

(oficial), aos grandes bambas do início do samba, à própria Mangueira – por extensão a todas 

as escolas de samba do Rio de Janeiro – e aos laços entre samba e religião.   

  

5.3  DO SAMBA DO BRASIL AO BRASIL DO SAMBA: CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NACIONAL 

  

O samba não é animal mamífero, logo, não produz leite. Mas muita gente já “mamou 

em suas tetas”. E como deu leite! Não se objetiva aqui esmiuçar como se deu sua passagem de 

música e ritmo malditos a símbolo de identidade do Brasil, proposta já levada a cabo com 

rigor por Hermano Vianna em seu O mistério do samba. A perspectiva segue a mesma linha 

sob a qual o tema vem sendo discutido, qual seja, a de traçar uma breve história do samba, 

desde seu nascimento a seu apogeu na sociedade brasileira. Assim, esta seção tem como 

propósito assinalar a fase de superação do samba, o relevo que teve na/para a sociedade 

brasileira no fim da década de 1930 até meados da década de 1950.  

Como já se pôde observar ao longo deste capítulo, a partir da gravação de Pelo 

Telefone em 1917, o samba se desenvolveu como gênero. Os motivos populares de suas letras 

advindos, quase que na totalidade, de situações do dia a dia, de questões em torno do enlace 

amoroso (tanto numa perspectiva eufórica quanto numa perspectiva de tristeza dada pela falta 

ou pela perda do amor) e do cultivo à vida da malandragem, de um lado, associados, de outro 

lado, ao ritmo animado que caracterizava o gênero, estivesse ele representado pelo andamento 

do maxixe ou pela cadência mais vibrante imposta pelos bambas do Estácio, levaram-no a 

conquistar cada vez mais o gosto popular e a ampliar sua aceitação por grande parcela da 

população, inclusive,  pelos indivíduos oriundos das camadas menos  populares. 

O advento do rádio, na década de 1920, foi fundamental para o processo de afirmação 

do samba e de sua difusão pelo país. Entretanto, é importante não perder de vista que se o 

rádio teve importância capital para a afirmação do samba, este também contribuiu 

decisivamente para o sucesso do rádio. No início da radiodifusão, primeiros anos da década 

de 1920, a programação das poucas emissoras era considerada fraca. Muitos ouvintes 

colaboradores é que emprestavam seus discos para as emissoras executarem as músicas. Não 

havia também um elenco de cantores para apresentação ao vivo. Foi a força do samba, o seu 
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sucesso junto à população do Rio de Janeiro, que levou as emissoras de rádio a contratarem 

artistas, a partir do final desta década e início da seguinte, para se apresentarem nos 

programas que mantinham. O grande tom do repertório deles era dado pelos sambas. É bom 

que se diga que a proposta das emissoras de rádio não era promover o samba. O processo é 

inverso, pois foi o sucesso desse gênero cantarolado e assobiado nas ruas, nos bares e nos 

momentos de animação e de lazer que os cariocas promoviam que levou as emissoras a se 

interessarem pela divulgação do samba, com o intuito de ampliar seu quadro de ouvintes. 

Como destaca Sevcenko (1998, p. 593), ao examinar a relação estabelecida entre o rádio e o 

desenvolvimento da música popular: “Não foi o rádio que lançou a música popular, mas o 

contrário”. Não tardou para que duas das principais emissoras na década de 1930, a Nacional 

e a Mayrink Veiga, passassem a contratar artistas como Francisco Alves e Mário Reis entre 

outros, todos não-negros e de boa aparência, para atuarem em seus quadros de música. O 

sucesso se revelava estrondoso, e o samba se popularizava cada vez mais. 

As rádios constituíram o segundo passo significativo para a difusão e afirmação do 

samba no território brasileiro. O primeiro e grande passo para a propagação do gênero se deu 

com a produção de discos no país. O elenco de cantores das casas de gravação como a Édison 

era composto, salvo raras exceções, de representantes da classe média. Os grandes 

compositores de samba que frequentavam a casa de Tia Ciata e outros redutos da cidade do 

Rio de Janeiro, quase todos pobres e negros, estavam excluídos do mercado da indústria 

cultural nascente, ou seja, o mercado de bem cultural repetia o mesmo processo de exclusão 

em relação aos negros dado na vida social. De outra forma, as condições de produção dos 

bens culturais reproduzem as mesmas condições de produção dos bens materiais no país em 

relação ao negro. É conveniente acompanhar as considerações de Fabiana Cunha (2004, p. 

186) a respeito da marcada ausência de vozes negras no mercado da gravação de discos: 

 

Naquele tempo [anos de 1930], o intérprete era  mais importante que o compositor: 
quem cantava ou tocava era o ‘astro’, considerado ‘mais artista’ que o autor das 
melodias por ele interpretadas. Isto explica em parte o fato de muitos dos 
compositores provenientes de camadas subalternas da população, em geral 
descendentes de africanos, não terem se tornado grandes intérpretes, pois para isso 
era necessário, em geral, possuir uma aparência condizente com a ‘indústria do 
broadcasting’ nacional, que se inspirava nas estrelas hollywoodianas para formar o 
‘corpo de astros’ do rádio. Em geral as grandes estrelas do meio radiofônico eram 
homens brancos com ‘ares de bom-moço’ e mulheres possuidoras de boa aparência, 
sensualidade ou de um quê de ‘brejeirice’ e exotismo, como no caso de Carmem 
Miranda.  
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Não se trata neste caso de uma questão exclusivamente capitalista, mas também de 

uma questão racial. Os negros no período pós-abolição enfrentaram uma batalha árdua para 

que se fizessem existir na sociedade brasileira, mas a discriminação e a negação (não formal) 

de direitos eram intensas. A Frente Negra Brasileira, atuando de acordo com seu projeto de 

inserção do negro na sociedade nos anos de 1930, não mediu esforços para promover a 

integração do negro, entretanto, a aposta no cuidado com o corpo – uma das significativas 

ferramentas incentivadas pelo referido movimento para que o negro pudesse alcançar a 

aceitação do branco em relação a ele – não foi nem seria suficiente para promover uma 

revirada de olhar da sociedade brasileira em direção aos guetos negros nem para que os 

habitantes deste mundo de todo excluído pelos agentes públicos transpusessem os limites 

desse muro e fossem aclamados nos auditórios das rádios ou obtivessem notoriedade nos 

jornais da época. As discriminações sofridas pelos músicos de Os Oito Batutas, o mais 

importante grupo da música popular brasileira da década de 1920, formado em sua maioria de 

gente humilde e negra, exemplificam o olhar da elite branca brasileira para o grupo negro. O 

grande êxito desses músicos no país e além de nossas fronteiras, quando das temporadas em 

Paris e em grandes cidades na América Latina, não os livrou de ataques preconceituosos de 

alguns segmentos da imprensa e de outros setores, que não escondiam seu descontentamento 

de vê-los tocando música brasileira em ambiente de brancos. A grande recusa na verdade era 

admitir a representação do Brasil por negros e por música de gente reles (História do samba, 

1979). Como parecia inevitável, em razão do sucesso do grupo, outros segmentos da imprensa 

dispensaram variados elogios a Os oito batutas. 

Assim, aos sambistas negros do morro ou do asfalto não restava outra saída senão a de 

vender seus sambas, na grande maioria das vezes, a troco de nada. Os maiores compradores 

foram os que se destacaram nos primeiros idos do rádio brasileiro. A situação da venda de 

canções pelos sambistas pobres ilustra bem o que a antropóloga Ana Maria Rodrigues chamou 

em seu livro de samba negro, espoliação branca.  

Apesar dos olhares enviesados, talvez seja melhor dizer enciumados, o samba seguiu 

uma trajetória ascendente de afirmação na música popular brasileira. E passou a se constituir 

como símbolo da identidade nacional, quando os ideólogos do governo Vargas da década de 

1930 resolveram usá-lo como estratégia de aproximação com o povo, para difundir os ideários 

governistas ligados especialmente à valorização do trabalho e ao nacionalismo. A feição que o 

país deveria passar a constituir a partir de então, num direcionamento oposto à feição formada 

na administração da República Velha, considerada atrasada e comprometida apenas com 

certos setores mais representativos da sociedade, era a de um Estado-nação sintonizado com o 
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progresso e com o desenvolvimento em nome do bem-estar social de seu povo, que viria a 

desfrutar com justiça e igualdade o retorno dessa modernização do país. 

A constituição de um Estado-nação implicava a valorização de traços e elementos 

culturais que pudessem representar o país e seu povo e se reconhecessem distanciados de 

influências estrangeiras. O universo da cultura popular com suas tradições e seu folclore, tal 

como se deu formação dos nacionalismos europeus, serviu como base desse projeto 

nacionalista. O Brasil ainda buscava desde sua Independência a formação de uma identidade 

nacional. O período compreendido entre os anos iniciais de 1920 e os finais de 1930 foi 

significativo em razão do esforço de movimentos advindos de áreas culturais e de outras áreas 

para a discussão e para a formação dessa identidade.  

Mas não eram os processos de constituição da identidade nacional no passado o que 

interessava de perto ao governo getulista e a seus ideólogos. O distanciamento buscado para 

com a República Velha, com os ideários e práticas relativos à atuação estatal que ela não 

conseguiu romper com o passado, embora procurasse se manter longe de alguns parâmetros 

do governo monárquico, revelava a preocupação de conferir uma nova identidade não tanto ao 

país, mas ao Estado brasileiro. Buscava-se a modernização do Estado. O objetivo era pôr em 

prática os ideais republicanos de ordem positivista expressos na bandeira da República: ordem 

e progresso.  

Num jogo de esquecimentos e lembranças deveria ser mantido e atualizado do passado 

apenas o que interessasse à constituição identitária do país e à construção da nova identidade 

do Estado Brasileiro. Ordem e progresso deveriam caminhar juntos. Como observa Fabiana 

Cunha (2004), a manutenção da ordem, aqui tomada como a amenização de conflitos e  

mesmo o apagamento deles, era algo imprescindível para a consecução dos interesses 

capitalistas, de modo  que levantes do operariado e conflitos entre as classes subalternas e as 

classes dominantes poderiam ser prejudiciais ao processo de acumulação do capital.  

A forma de se evitar possível desgaste foi apelar para a ideia reinante no imaginário 

social relativa a um traço identitário do povo brasileiro: a de ser um povo pacífico e ordeiro. 

Entretanto, o apelo a esse traço não foi o bastante para garantir a satisfação das classes 

subalternas, cuja força havia se ampliado na década de 1930. O governo estadonovista teve de 

atender a alguns anseios antigos do operariado urbano para que o espírito de luta da classe 

fosse se tornando cada vez menos reacionário. Mas a principal estratégia foi, talvez, a 

argumentação de que não havia distinção valorativa entre atividade individual e intelectual, 

fazendo com que o trabalho passasse a ser visto não apenas com essencial à sobrevivência, 

mas também como uma forma de servir à pátria, uma forma de contribuir com ela, de se 
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tornar mais brasileiro. E para a celebração do trabalho – uma das grandes linhas de atuação da 

era Vargas – grandes festividades foram promovidas, inclusive, para comemorar o 1º de maio, 

que passava a ser festejado com muita alegria, sofrendo um deslocamento de sentido quanto 

aos olhares a ele atribuído, deixando de ser concebido como um dia de baderna e desordem 

geral para se constituir como um dia de celebração. A data tornou-se uma ocasião especial 

porque os ideólogos promoveram uma comemoração tríplice: além do dia do trabalho, o 

aniversário do presidente e do Estado Novo; ocasião especial para a ampliação da 

comunicação de Vargas com o povo. O samba de enredo da Unidos de Vila Isabel (2008), em 

homenagem ao trabalhador, enunciou: 

Trabalhadores do Brasil 

                                                                       [...] 

Voz de quem resistiu, a Era Vargas ouviu 
Consolidar nossas conquistas, 
Em direitos trabalhistas, 
Comemora quem tanto lutou 

                          [...] 
 

A Vila Isabel, ao fazer essa homenagem, ressalva que os benefícios alcançados na área 

do trabalho são frutos das lutas incessantes das classes trabalhadoras e representam conquistas 

em vez de concessões.  Mas com o apoio às festividades, com a implantação do salário 

mínimo e das leis trabalhistas, além da repetição exaustiva em forma de propaganda dos 

benefícios promovidos em favor dos setores sociais menos favorecidos, não demorou muito 

para que o DIP conseguisse fazer de Vargas “O pai dos pobres”. 

Levar a cabo os projetos de modernização e desenvolvimento do país e de manutenção 

no poder sem o enfrentamento de grandes contestações populares exigia a conquista e a 

adesão dos mesmos. Isso se daria pela realização de algumas expectativas do povo e, 

sobretudo, pela propagação das ideias caras ao governo em torno do trabalho e do sentimento 

de nacionalidade.  

A aproximação com o povo era condição necessária para o governo tocar os projetos 

delineados para o desenvolvimento da nação. Na República Velha, a cultura e os valores 

aplicados a ela giravam em torno do que se poderia chamar erudito, nem sempre nacional. As 

concepções de cultura estavam ancoradas no modelo europeu, especialmente sob a influência 

francesa com sua Belle Époque. A concentração quase unívoca nessa concepção de cultura 

fazia com que a cultura do povo ficasse à margem de incentivos e de políticas culturais, uma 

vez que ela representava o feio, não condizente com o momento de glamour requerido pela 

modernização da cidade e de seus ritos e práticas culturais.  
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Entendendo o quão seriam significativas a adesão e a coesão das massas aos projetos 

do Estado, assiste-se na Era Vargas a uma relativa virada da concepção de cultura. 

Ideologicamente os mentores do regime vão forçar uma aproximação com o povo, mas 

sempre com a perspectiva de que o popular precisaria ser dirigido, de que a intervenção do 

Estado, fosse através do Ministério da Educação, fosse por intermédio do Departamento de 

Propaganda e Difusão cultural, criado em julho de 1934, conseguiria livrar as manifestações 

populares do que elas tinham de degradante e de antieducativo. Como observa Cunha (2004, 

p.192), para atender aos objetivos do governo varguista: 

O Ministério da Educação, tendo à frente Gustavo Capanema, não somente visava 
aspectos culturais, mas também uma educação homogeneizadora, a formação de 
mentalidades, fazendo com que as atividades do ministério se ramificassem por muitas 
esferas. Assim, além da simples reforma escolar, englobando o desenvolvimento da 
cultura do país, sua arte, música e suas letras, era necessário atuar sobre os jovens e 
mulheres a fim de garantir o compromisso dos primeiros com os valores da nação que 
se construía e o lugar das mulheres na preservação de suas instituições básicas. Era 
preciso impedir que a nacionalidade ainda em fase tão incipiente de construção fosse 
ameaçada por ‘agentes abertos ou ocultos’ de outras culturas, ideologias e nações.  

 

De outra forma, era fundamental não fechar os olhos para as produções culturais 

populares e negociar com seus representantes, incentivando suas manifestações, para obter um 

controle, bastante rígido, esclareça-se, sobre todo seu fazer cultural. Dentro desse fazer 

cultural, a música ganhou destaque especial porque os ideólogos e os artistas que se juntaram 

à equipe governamental, a exemplo de Mário de Andrade e Heitor Villa-Lobos,  

consideravam que ela era das artes a que mais afetava o povo e que acompanhava os homens 

em todos os lugares onde estivessem. Por isso, a música passou a representar desde cedo o 

foco do governo. Esperava-se – e vigiava-se – que os discursos que atravessam seus 

enunciados se filiassem à defesa do trabalho como uma demonstração de amor à pátria e 

acentuassem o sentimento nacionalista. O valor da música popular na Era Vargas pode ser 

conferido no trecho do enunciado a seguir: 

A música é universalmente conhecida como a coletivizadora-mor  entre as artes. [...] 
A maior prova desse poder coletivizador e cívico da música está em que, dentre todas 
as artes, ela é a única que se imiscui no trabalho. Em todas as partes do mundo canta-
se durante o trabalho, canções de remar, de colheita, de fiar etc., etc. (ANDRADE, 
1983, p. 91). 

Em razão desse pensamento, forma-se o projeto de nacionalização da música no 

Brasil, valorizando temas folclóricos para produzir um eco maior no seio dos mais diversos 

setores sociais e ao mesmo tempo fixar a nova estética. O gosto do público por temas 
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folclóricos já havia se descoberto na década anterior (1920) com o sucesso obtido por grupos 

como Turunas Pernambucanos, Turunas da Mauricéia e Grupo de Caxangá. Essa música de 

base folclórica, bem ao tom do que se podia dizer nacionalista – cantando os valores da terra e 

do povo e exaltando as belezas naturais do interior do país –, não conheceu a ação e a força 

colossal da censura, pelo contrário, recebeu amplo incentivo do DIP, órgão de propaganda e 

censura do Estado Novo. Já a música popular, especialmente representada pelo samba, em 

razão da exaltação ao malandro e à vida de malandragem, precisava ser acompanhada de perto 

porque denotava ameaça ao projeto nacionalista, como observou Cunha na citação acima. 

Para a consecução do projeto de nacionalização da música no país, era necessário 

enfrentar dois entraves: o elevado índice da taxa de analfabetismo do povo brasileiro e a 

resistência de alguns compositores ao projeto nacionalista de valorização do trabalho e de 

amor pela pátria. O primeiro seria resolvido com a simplificação das mensagens e com a 

exaustiva repetição delas para que a atenção do povo fosse desperta e para que se ativasse o 

processo de memorização. O segundo resolver-se-ia apenas com o acompanhamento de perto 

feito pelo DIP, fazendo intervenções sempre que necessário. O controle desse órgão sobre a 

música popular e tudo que se lhe relacionava como concursos, Carnaval, escolas de samba e 

espetáculos era absoluto, conforme relatos diversos sobre tal órgão de censura, a exemplo do 

relato de Cunha (2004). 

A existência do controle revela pela própria razão de sua existência que havia 

resistências, as quais, quando não eram explícitas, manifestavam-se pelo silenciamento. O 

exercício desse poder disciplinar buscava tornar dócil o corpo artístico-social daquele 

momento histórico, a fim de que, preso – mas nem tanto – nas malhas do jogo do poder, 

pudesse se tornar útil às forças que o lançavam na arena da vida social (Foucault, 2008).  

O poder disciplinar do Estado Novo, através de suas técnicas de controle, vai atuar 

decisivamente sobre a música popular e especialmente sobre os sambas, de modo que a 

contestação aos valores do regime, como a dedicação ao trabalho e a visão do casamento 

como importante para a estabilidade da vida social, converte-se pela força na valorização do 

mesmo. Na canção popular, há um deslocamento significativo na figura do herói, isto é, do 

personagem central dessas músicas, que deixa de ser o malandro e passa a ser o trabalhador, e 

a vida elogiável em vez da malandragem é representada agora pelo trabalho diário e seus 

frutos e a vida em família. No início da década de 1940, a adesão de compositores sambistas 

ao projeto nacionalista do Estado Novo já era ampla. Os sambas passaram a exaltar o 

presidente, o Estado Novo, o país e suas riquezas naturais e minerais. A ideologia varguista 

viu triunfar o processo de docilização sobre o corpo social dos sambistas, de forma que suas 
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produções poderiam ser nomeadas, empregando uma expressão cunhada por Cláudia Matos, 

como sambas do “malandro regenerado”. É ainda nesta década que vão surgir os sambas-

exaltação glorificando em tom altissonante o Brasil e as coisas boas da terra. Aquarela do 

Brasil, de Ari Barroso, gravada em 1939, exaltando o país em tom patriótico vai servir como 

o modelo para canções congêneres.  

A partir dessas condições sociais e históricas, em que o Estado passa a tirar bastante 

proveito do samba, convertendo-o na mais poderosa arma capaz de influir com delicadeza 

sobre a alma do povo, por se prestar com felicidade à propagação do projeto nacionalista e por 

ser capaz de construir através dos discursos que o atravessam uma imagem positiva do 

governante, é que o samba foi se transformado pela ação do governo e, sobretudo, pelo amplo 

calor da aceitação popular, manifestada desde o surgimento de Pelo Telefone, num símbolo da 

identidade nacional, ou melhor, como referiu a Mangueira na sinopse que apresentou à 

imprensa para o Carnaval de 1999, no símbolo da identidade brasileira, no único símbolo de 

brasilidade efetivamente nascido em solo pátrio.  

Como já assinalei nesta seção, a celebrização do samba não se deu apenas em função 

da promoção feita pela ideologia estadonovista; a ação dela foi fundamental nesse processo, 

mas não se pode esquecer a recíproca relação rádio e samba. Se nos primeiros idos do rádio as 

emissoras ainda não tinham um elenco de cantores a seu dispor para incrementar a audiência, 

em razão do sucesso do samba foram paulatinamente ampliando esforços para a contratação 

de um elenco musical e, nos anos de 1940, os programas radiofônicos com a apresentação de 

shows ao vivo por cantores, grupos e trios musicais tocando samba – a exemplo do Trio de 

Ouro, formado nos anos finais do decênio antecedente – foram se multiplicando e tornando-se 

a coqueluche do cenário musical por toda esta década.  

O novo status que o samba alcançou na sociedade e na indústria cultural brasileiras é 

fruto de um longo processo de negociação. Se é imperioso levar em consideração a cooptação 

do poder público, representado pelos agentes governamentais, e do poder advindo da esfera 

privada, representado pelos dirigentes da indústria cultural, também não se pode perder de 

vista o conjunto de estratégias empregado pelos sambistas para não deixar o samba morrer e 

para não vê-lo curvado de forma tão subserviente às ordens ditadas pelos “de fora” de seu 

mundo, a fim de evitar principalmente o ignominioso processo de desafricanização a que o 

samba e as demais manifestações culturais de matrizes africanas vinham sofrendo em nome 

do branqueamento cultural. Por isso, parece mais justo dizer que o samba conquistou e 

alcançou um novo status do que simplesmente alegar que foi elevado a uma nova categoria, 

visto que essa forma de referir a mudança conceitual em torno do samba implica concessão e 
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ausência de conflitos e de lutas. Discorrendo sobre a situação do malandro e sua produção 

cultural durante a Era Vargas, Matos (1982, p. 125) argumenta: 

Foi através do samba que não só o malandro como todo o mundo negro e proletário 
urbano se deu a conhecer às classes dominantes. Isso não mudou fundamentalmente 
nada nas relações de produção, e também não mudou muita coisa na situação 
econômica daqueles sambistas que despontavam do Estácio por volta de 1930, 
vendendo suas criações a preço de banana, ou recebendo irrisórios direitos autorais.  
Mas foi por aí que se abriu às classes populares um inestimável canal de expressão. 
Com o samba da malandragem nasceram as escolas e seus desfiles pelo asfalto, num 
itinerário que quase sempre foi percorrido com orgulho e satisfação por seus 
componentes proletários, habitualmente relegados à margem das avenidas. Como 
dizia Ismael Silva a modalidade de samba do Estácio nasceu da necessidade de um 
ritmo que possibilitasse o caminho, o movimento do bloco que quer passar. 

Ismael, entretanto, talvez não tivesse se dado conta de que a abertura desse caminho 

para o samba passar e as escolas evoluírem não se daria só na avenida, também representaria 

as frestas pelas quais a invisibilidade do negro na sociedade brasileira começaria a esmaecer, 

pressionando um deslocamento no olhar lançado pelo Estado e pela sociedade ao grupo negro. 

As inovações no ritmo do samba promovidas pelos bambas do Estácio ensejaram um 

movimento maior, de ordem social, que Ismael e seus companheiros provavelmente não 

vislumbraram, mas puderam alcançar no decorrer do tempo, pelo menos é o que se deu com 

Ismael.  

As bases para a virada desse olhar não vieram apenas da evolução do ritmo, mas 

também da articulação do samba como escola, da transformação dos ranchos em escolas de 

samba, como a pioneira Deixa Falar, buscando o respeito e a proteção a tais agremiações e 

demonstrando não serem o samba e os grêmios recreativos desordem ou qualquer nome que 

se lhes atribua, mas sim escolas de samba, instituições educadas (civilizadas) e capazes de 

educar, de agregar a todos e de promover a solidariedade entre seus pares. Dentro dessas 

condições histórico-sociais é que se pode buscar compreender os efeitos de sentido circulantes 

no samba de enredo Teste ao Samba, que Paulo da Portela havia produzido para a 

apresentação de sua escola no carnaval de 1939: 

 
Vou começar a aula 
Perante a Comissão: 
Muita atenção  
Eu quero ver se diplomá-los posso 
              [...] 
Cem divididos por mil 
Cada um com quanto fica? 
Não pergunte à caixa surda  
Não peça cola à cuíca 
             [...] 
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A aula dada pela Portela aos jurados nesse carnaval revela, pela ironia instaurada a 

partir da leitura da letra, uma estratégia de malandragem empregada pelas escolas de samba 

desde essa época: não estabelecer confronto direto com a ordem governamental, mas 

inscrever-se discursivamente ora pelo silêncio, ora explorando o traço de plurissignificação 

característico da linguagem. Como resultado dessa trama de sentidos, o Teste ao Samba que, 

inserido metaforicamente no universo escolar, mesmo questionando (nas entrelinhas 

evidentemente) as perspectivas de enquadramento e avaliação aplicadas ao desfile das escolas 

de samba, calhou bem aos discursos oficiais em face da valorização do universo escolar, 

leitura também possível em relação ao samba de Paulo da Portela. A ideia dos visionários do 

Estácio de livrar o samba e suas agremiações culturais dos conceitos e também dos 

preconceitos de baderna, violência e subproduto cultural alcançou novo voo na década de 

1950, quando, por intermédio da Acadêmicos do Salgueiro, a escola (de samba) tornou-se 

academia. Essa passagem de escola a academia está expressa no samba de exaltação ao 

Salgueiro composto por Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte: 

                                                       Academia do Salgueiro 

Um dia uma estrela acendeu 
Uma escola nasceu, um dia 
Então todo o povo correu 
Todo mundo entendeu 
Que o samba estava formando uma academia 
Foi o Salgueiro que desceu em romaria 
Fazendo a sua entrada triunfal  
No grandioso panteão do carnaval   
 
  

Numa proporção menor que o samba, as escolas também foram alvo do preconceito 

social e de relativa indiferença do poder público. Entretanto, os tempos eram outros: o negro 

tornou-se visível – o que está longe de significar que era respeitado –, especialmente por sua 

atuação no samba; o movimento da Frente Negra Brasileira ganhava corpo; o projeto do novo 

governante era de base nacionalista e populista, interessado na adesão do povo às suas 

propostas, de modo que o gênero de música mais apreciado no país, profundamente ligado aos 

grupos negros, serviu-lhe muito apropriadamente para o estabelecimento da comunicação com 

o povo; além disso, a relação de políticos e de instituições políticas com o mundo do samba 

tornava-se mais íntima.  

Esse contexto histórico brasileiro na década de 1930 impedia a tentativa de aborto 

cultural das novas associações culturais negras que estavam nascendo, os grêmios recreativos 

e escolas de samba (GRES), visto que tal intento não se revelaria nada rentável, e a 
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comunidade negra brasileira, diferentemente do que se dava no início do século XX, já 

conhecia movimentos de organização e de reivindicação político-social.  

Apesar dos árduos tempos iniciais, as escolas de samba se desenvolveram e seu desfile 

passou a constituir, consoante o ponto de vista de muitos, o maior espetáculo da terra. 

Infelizmente, embora Ismael Silva, figura central no mundo do samba e um dos pioneiros no 

surgimento das escolas de samba, talvez pudesse vislumbrar a situação de miséria social em 

que morreria, já que quase a totalidade dos compositores negros do início do século vendia 

seus sambas a preços irrisórios porque as portas das gravadoras e das emissoras não se abriam 

para eles, dificilmente chegaria a imaginar que um dia seria impossibilitado de assistir ao 

desfile das escolas de samba por absoluta falta de dinheiro para adquirir ingressos em 

arquibancadas que lhe permitissem enxergar de perto com sua vista cansada a apresentação 

das agremiações (CUNHA, 2004).  

Fechado esse parêntese sobre o andamento mais rápido do samba implementado por 

Ismael e seus companheiros do Estácio e sobre a ‘escolarização’ que lhe deram através dos 

GRES, é hora de retornar o olhar para a questão da notoriedade do samba. Acrescento apenas 

ao que venho mencionando que a década de 1940 assistiu à consolidação desse gênero. No 

período compreendido entre os anos vinte e meados dos anos cinquenta, o cenário musical 

brasileiro foi dominado pela música de carnaval: a marchinha carnavalesca e o samba. Esse 

símbolo de brasilidade, que já havia atravessado as fronteiras nacionais com Os Oito Batutas 

na década de 1920, vai entusiasmar a América e o mundo através da graça, da sensualidade, 

da arte de representar e da voz da Pequena Notável, Carmem Miranda. O compositor Assis 

Valente, que a tinha como sua cantora predileta, deu-lhe entre outras canções Brasil Pandeiro 

(1940), cujos discursos são de exaltação ao povo brasileiro e ao samba, produto mestiço desse 

povo igualmente mestiço. Era o ‘terceiro’ grande produto de exportação – ao lado do leite 

mineiro e do café paulista – identificado por Noel em Feitiço da Vila, do qual o país deveria 

se orgulhar:  

Brasil Pandeiro 
Chegou a hora dessa gente bronzeada  mostrar seu valor 
Eu fui na Penha, fui pedir à Padroeira para me ajudar 
Salve o Morro do Vintém, Pendura a saia eu quero ver 
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar 
O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada 
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato 
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. 
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô, iaiá 
Brasil, esquentai vossos pandeiros 
Iluminai os terreiros que nós queremos sambar 
Há quem sambe diferente noutras terras, noutra gente 
Num batuque de matar 
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Batucada, Batucada, reunir nossos valores 
Pastorinhas e cantores 
Expressão que não tem par, ó meu Brasil 
Brasil, esquentai vossos pandeiros 
Iluminai os terreiros que nós queremos sambar 
Ô, ô, sambar, iêiê, sambar... 
Queremos sambar, ioiô, queremos sambar, iaia 
 

Os sambistas negros não usufruíram comercialmente da transformação de seu bem 

cultural de uso em bem cultural de consumo, visto que o projeto capitalista da indústria 

cultural excluía do lucro os responsáveis pela base primária da produção dos sambas. Além 

disso, esse projeto já havia feito os movimentos reivindicatórios perderem força, dada a 

valorização do individual e a pouca importância atribuída ao coletivo. Assim, o processo de 

exclusão dos sambistas negros dos resultados monetários advindos da indústria fonográfica 

foi conhecendo um caminho de sedimentação cada vez mais forte. Esse estado de coisas, 

porém, não os impossibilitava de enxergar com clareza o alcance da produção artística 

produzida a por eles. A ideia do amplo poder de penetração do samba está expressa em A Voz 

do Morro, composição de Zé Keti gravada em 1955: 

 
Eu sou o samba 
A voz do morro sou eu mesmo sim senhor 
Quero mostrar ao mundo que tenho valor 
Eu sou o rei dos terreiros 
Eu sou o samba sou natural aqui do Rio de Janeiro 
Sou eu quem leva a alegria para milhões 
De corações Brasileiros 
Mais um samba queremos samba 
Quem está pedindo é a voz do povo do país 
Viva o samba vamos cantando esta melodia 
Pro Brasil feliz. 
 

Enunciar a geografia do samba é marcar fronteiras. A marcação, neste caso, não tem o 

sentido de exclusão, não se defende uma territorialização fechada em si mesma que impeça a 

circulação de seus integrantes e da produção cultural realizada por eles. O efeito de sentido é 

de pôr em evidência o local de origem, para que o reconhecimento do mesmo nunca seja 

esquecido ou confundido propositalmente. Aliás, o bem cultural de que se fala não nasceu 

circunscrito apenas pela geografia física, mas também pela humana, pois possui lugar 

(morros, Rio de Janeiro) e origem, nasce da alma do povo que habita tais morros, da alegria 

dele apesar das adversidades enfrentadas na rotina diária. O desejo anunciado de ser 

reconhecido pelo mundo: “Quero mostrar ao mundo que tenho valor”, formulado a partir da 

receptividade de milhões de brasileiros, concebendo o samba como o mais amado dentre os 

gêneros da música popular do país, possibilita a leitura de que deve extrapolar as fronteiras 

nacionais para conquistar o mundo, mas possibilita também, pela contemplação das condições 
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históricas e sociais de seu nascimento e de seu desenvolvimento, recuperar a luta incessante 

enfrentada por seus praticantes contra os que tentavam desqualificá-lo, antes de alcançar o 

status de símbolo identitário nacional. Refletindo acerca da materialidade histórica dos 

sentidos, não parece irrelevante que, mesmo expressando o gosto musical do brasileiro e 

representando todo o país, a nomeação atribuída ao samba seja A Voz do Morro, e não A Voz 

do Rio de Janeiro ou A Voz do Brasil. 

Ainda quanto ao êxito do samba (anos trinta  aos anos cinquenta) que referi acima, é 

possível dizer que a atenção dada ao mesmo só veio ser divida a partir do fim dos anos de 

1950 com o advento da Bossa Nova. Continuou a ser divida, depois, com os movimentos da 

Jovem Guarda e da MPB. A Bossa Nova, de acordo com a descrição do Dicionário Cravo 

Albin, antes de se tornar um novo gênero musical era concebida como uma nova forma de 

tocar samba, um jeito estilizado, marcado pela influência de gêneros da música norte-america 

como o jazz. A Bossa substituiu o som da percussão pelo som do violão, buscou um tom mais 

intimista na forma de cantar e imprimiu suavidade ao seu canto, como também se distanciou 

de um traço característico da época – o grande volume de voz, visto que passou a valorizar a 

prática do canto falado e do cantar baixinho e da boa expressão das palavras. 

Entretanto, a trajetória de sucesso do samba não foi encerrada, foi apenas minimizada. 

A própria Bossa daria novos contornos melódicos a outros sambas que surgiriam dentro do 

movimento bossa-novista e que alcançariam sucesso internacional, a exemplo do Garota de 

Ipanema. Da mesma forma, a MPB também revelaria seu interesse por sambas, a exemplo, 

entre outros, da presença destes nas produções de Chico Buarque e de João Bosco.  

A década de 1980, período de explosão do rock brasileiro, também assistiu à 

afirmação de um novo subgênero de samba, o pagode (de raiz), nascido no Rio de Janeiro no 

final da década de 1970 e que viria a explodir nos anos 1990 (pagode romântico) em razão de 

sua feição comercial bem ao gosto das expectativas da indústria fonográfica.  No entanto, a 

menção aos anseios da indústria fonográfica não explica a forte explosão e revigoramento por 

que passou o samba. Há novo conjunto de condições históricas e sociais que precisa ser 

levado em conta. Relacionado a tal conjunto, é possível citar: a organização dos sambistas, 

dada pelo processo de profissionalização iniciado desde os anos 1930 e desenvolvido ao longo 

do tempo; o acolhimento definitivo do gênero em todo o país e pelas mais diversificadas 

estratificações sociais; um deslizamento acentuado na autoestima dos negros numa linha 

ascendente de baixa para alta, iniciada desde os anos 1970 e tornada explosiva nos anos 

seguintes em face da nova feição de identidade desenvolvida pelos movimentos negros, cuja 

consequência na música foi a formação de projetos de reafricanização, de enegrecimento. 
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A partir dessas condições, é que se vê a formação de grupos como, por exemplo, Raça Negra; 

Negritude Jr.; Soweto; Só Preto sem Preconceito. Além desses, dentro do mesmo projeto, mas 

ligados a outro movimento musical, o samba-reggae (referido como ideológico), formaram-se 

outros grupos tais como: Ilê Ayiê; Male Debalê; Muzenza; Banda Reflexus.  

Um e outro grupo foram responsáveis pela vendagem de milhões de cópias de disco 

no país. Se o primeiro grupo não tinha qualquer preocupação comercial – embora alguns de 

seus membros continuem bem cotados junto ao público, a exemplo de Daniela Mercury e 

Margareth Menezes –, o primeiro, ao qual se juntam nomes como Exalta Samba, Revelação e 

Pixote, já nasceu com uma perspectiva diferente. O estrondoso sucesso desse grupo fez o 

povo re-descobrir o pagode de raiz originado antes desse, cujo propósito inicial não era 

comercial, mas que também alcançou nos anos de 1990 e neste novo milênio inestimável 

sucesso através das figuras de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão.  

Finalizando a seção, dou-me conta de que essas considerações me levam novamente a 

refletir sobre a questão da ascensão social do sambista. Para muitos autores, a exemplo de 

Fabiana Cunha e Nei Lopes, apesar de todo o sucesso do samba, a ascensão social do 

sambista por intermédio dele não passou de um sonho para a maioria esmagadora dos 

sambistas negros e pobres fundadores do gênero e para os que os sucederam.  

 
Como argumenta Nei Lopes (1981, p. 73-74): 

 

O samba é, de certa forma, quase tão popular no mundo, pelo menos em tese, quanto o 
café e Pelé. Mas daí a pensar-se que o sambista ascendeu socialmente vai uma 
distância muito grande. Na realidade, o samba já propiciou melhores condições de 
vida a alguns sambistas, geralmente compositores, instrumentistas e cantores. Mas 
uma ascensão global das comunidades que produzem samba (enquanto manifestação 
de arte popular ou enquanto espetáculo) não ocorreu. [...] Mas considerar isto 
[melhora de vida] regra geral dentro do samba é muita ingenuidade.  
 
 

O posicionamento de boa parte dos autores de que o sucesso do samba não significou 

igualmente a ascensão social dos sambistas parece ser indiscutível quando se fixa o olhar para 

os espaços internos das escolas de samba, examinando os lugares, as posições e as funções no 

desfile e na esfera administrativa ocupados pelos participantes dentro da organização 

estrutural das agremiações. É este o olhar lançado por Nei Lopes e também por Ana Maria 

Rodrigues em seu Samba negro, espoliação branca. Examinando as relações interétnicas e 

correlacionando-as às funções de direção dentro das escolas de samba, a autora aponta para 

um significativo deslocamento negativo do negro (antes, quase a totalidade dos desfilantes; 

hoje, a maioria esmagadora), passando do centro para as margens.  
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No mercado da música, entretanto, os deslocamentos ocorridos em razão de novas 

condições sociais e históricas têm possibilitado enxergar relativa alteração positiva quanto à 

situação econômica dos cantores e compositores negros do samba. Mesmo dentro do universo 

dos GRES, a negação da ascensão social do sambista (compositor) não é unânime:  

                                 (E1T2) 

Vários compositores e cantores autodidatas, que nunca estudaram música e valeram-se 
apenas do talento, alcançaram projeções como artistas através do samba, alguns, 
inclusive, tornaram-se artistas de vulto nacional. O samba foi o caminho que 
possibilitou ao indivíduo oriundo do meio social posto à margem na sociedade 
brasileira deixar de ser visto como um nada e passar a ser visto como uma estrela [...] 
Quando digo isto, não estou generalizando, estou apenas observando que a 
possibilidade de ascensão facultada pelo samba não é um engodo. Entretanto, para 
alcançar progresso social, tal como acontece com qualquer pessoa e em qualquer área, 
não basta uma pessoa ter muito talento musical, se não souber capitalizá-lo. É preciso 
ter objetivos traçados e saber cuidar da carreira [...] (Orfeu Negro – Rio, compositor 
do Salgueiro, negro, jornalista).  

 
           Para fundamentar a argumentação feita, o colaborador oferece como exemplo a 

situação profissional e a situação de vida de alguns sambistas:  

 (E1T3) 

Há pouco tempo, soube do caso de um grande compositor e cantor de samba-enredo 
que, embora já estivesse no fim da vida, estava abandonado e pobre e não havia 
conseguido gravar nenhum disco durante sua carreira. Mas contava, também, que teve 
a vida que quis: bebeu, comeu, namorou e curtiu a vida. Como se vê, o que aconteceu 
foi que ele capitalizou a carreira para o momento e não pensou no futuro [...] 
Contrariamente ao que se deu com esse grande artista, vejam-se, por exemplo, os 
casos de Paulinho da Viola e Martinho da Vila, grandes talentos de origem humilde – 
Paulinho nem é nascido de um berço tão humilde assim – que souberam encaminhar 
suas carreiras, ultrapassando o universo das escolas de samba e indo para a música 
popular, na qual são concebidos como grandes artistas. Mas onde é o berço do 
Paulinho? Onde é o berço do Martinho? [...] [Se, de um lado] conhecemos situações 
como a de Silas de Oliveira, tido até hoje como um dos maiores compositores de 
samba-enredo, que morreu relativamente na miséria, [de outro] também conhecemos 
algumas como a de Jamelão – acabamos de perdê-lo –, que cuidou bem de sua carreira 
artística e obteve reconhecimento em vida. Não morreu milionário, mas também não 
chegou a ponto de morrer na miséria. (Orfeu Negro – Rio, compositor do Salgueiro, 
negro, jornalista).  
  
(E3T2) 

[O samba] me ajudou muito. Por intermédio dele passei a ser músico, me formei como 
baterista e agora estou me formando em violão de sete cordas. Fui a muitos lugares em 
que não tinha condições de entrar, mas através do samba pude conhecer: antigo Hotel 
Nacional, Canecão, TV Globo, antiga TV Cultura. E conheci muita gente importante 
também, então, estou satisfeito com o samba. (Bamba do samba – Rio, baterista do 
Salgueiro, negro, ensino fundamental, 60a).  
 

A audiência dessas vozes alerta para que não se examine a questão de maneira muito 

fechada. Orfeu Negro aponta para a possibilidade aberta de ascensão social através do samba, 



137 

 

esclarecendo que sua concretização se deve ao cuidado com a carreira; e Bamba do samba 

entende que sua inserção no mundo do samba abriu-lhe portas, ajudou-o a enfrentar 

preconceitos raciais e sociais manifestados de forma mais efetiva em outros momentos da 

história do país, de modo que cruzou espaços não “reservados” a indivíduos de seu grupo 

étnico e, por essa razão, se diz “satisfeito com o samba”. 

Os dois depoimentos chamam a atenção de todos os interessados pela história do 

samba para o fato de que os ganhos materiais e sociais alcançados pelos sambistas negros com 

a produção do samba não podem ser avaliados em torno de tudo ou nada. Para muitos, como 

se pode perceber na entrevista completa dada pelo colaborador bamba do Samba, o 

sentimento maior que move a inserção do artista oriundo das agremiações carnavalescas no 

mundo do samba é o prazer. Os valores maiores são a sociabilidade, a cooperação entre os 

pares, a solidariedade, o sentido de coletividade. Os valores comerciais foram se tornando 

atrativos para os artistas das escolas de samba a partir da chegada dos carnavalescos e de seu 

grupo de trabalho nos anos 1960, período em que as escolas de samba começam a perder seu 

caráter comunitário e artesanal e seguem o caminho que as levará à produção de 

megaespetáculos.  

Contudo, há de se discutir no ponto de vista dos colaboradores entrevistados –  

formado a partir de sua experiência vivencial no mundo samba –  que (no caso do 

compositor), se os tempos de hoje, com as transformações da vida moderna, exigem um 

cuidado logístico acurado da carreira, um acompanhamento passo a passo da mesma e, se as 

condições sociais e históricas possibilitam tal acompanhamento pelo sambista, nem sempre 

esse conjunto de coisas aconteceu de maneira idêntica. Como revela Martinho da Vila (1992), 

apesar do êxito alcançado pelo samba, muitos contratantes sabiam usufruir da boa-fé dos 

sambistas, convidavam-nos para apresentações e acreditavam que se dariam por satisfeitos 

por poderem participar de banquetes e frequentar certos clubes e certas casas sociais.  Como 

já informei, a partir dos anos 1960, ao se darem conta com maior clareza do processo de 

usurpação que sua produção artística vinha enfrentando, os sambistas passaram a tomar uma 

atitude mais mercadológica em relação à comercialização de sua obra. No caso do baterista 

salgueirense, a satisfação com o samba diz respeito à possibilidade de ter cruzado espaços 

sociais “não permitidos” aos negros. É neste sentido, para ele, que o samba quebrou barreiras, 

minimizou e continua minimizando os preconceitos raciais. Em razão dessas considerações, 

faço coro, mas não cegamente, com os autores que discutem a tão controversa ascensão social 

do sambista.  
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Como última consideração dentro desta seção, cabe observar ainda que, apesar da 

acolhida do samba pelas camadas não populares a partir dos anos 1960 e do massificado 

sucesso  alcançado a partir da década de 1990, esse gênero tornado símbolo nacional continua 

carregando o estigma de música de pretos e de baixa qualidade artística.  E o êxito 

conquistado por alguns cantores e por alguns grupos de pagode e de samba os tem 

transformado em celebridades na esfera artística: nos palcos (nos shows),  na televisão e nas 

revistas, mas não tem impedido que na circulação social alguns olhem para os mesmos e, 

embora não expressem de forma verbal, sugiram, por exemplo, com ar de indignação, 

reprovação ou desdém, que o elevador social não é para todos ou que, em determinados 

espaços os negros de êxito, do mundo samba ou de quaisquer áreas, apenas são “bem-vindos” 

em razão do dinheiro e/ou do prestígio. A explicação para isso talvez resida no fato de o 

Brasil, “mulato inzoneiro” por natureza, não poder falar em preconceito de origem, 

preferindo, nem sempre de forma direta, responsabilizar o negro e seus descendentes pelo que 

tem de atraso e degradante na nação. Trata-se da plena prática, como revelou Oracy Nogueira, 

do racismo de marca.  

 

5.4 O SAMBA DAS ESCOLAS DE SAMBA 

O surgimento dos sambas de enredo está ligado à existência das escolas de samba. A 

constituição delas ao final da década de 1920 determinou o aparecimento deles. O samba 

acompanhou essas agremiações desde o princípio, sempre foi parte integrante e significante 

do desfile delas. Mesmo que não pudessem ser considerados sambas de enredo, estavam 

presentes em todos os desfiles carnavalescos das escolas e em todas as suas apresentações. 

Não fossem os quesitos de julgamento estabelecidos pelos desfiles ao longo da história, as 

agremiações até poderiam se apresentar sem alegorias, mas não sem samba.  A presença do 

canto é um traço fundamental na expressão cultural negra que, como ficou exposto no 

capítulo sobre identidade, através da argumentação de Sodré (1998), busca sempre um sentido 

de associação entre as artes, de forma que, no caso das escolas de samba, dança e canto estão 

sempre associados, pois fazem parte do sistema de representação cultural do grupo negro.  

Antes de 1933, não se podia falar exatamente em samba de enredo, visto que essa 

noção traduzida por Tinhorão (1975, p.173) como “poema musical descritivo com caráter de 

exaltação patriótica” ainda não era encontrada nos sambas com que as escolas se 

apresentavam. Estes diziam respeito, nos primeiros anos das escolas, à realidade social do 
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sambista, tendo como tema aspectos do enlace amoroso, a vida no morro, a descrição da 

natureza e o próprio samba. Não havia a preocupação de estarem de acordo com o enredo 

defendido pela escola. O que movia as agremiações era a proposta de divertimento, daí o 

relevo dado por Valença (1996) de que elas possuíam um caráter “comunitário e artesanal”. 

Essa ideia é encontrada na designação de todas elas, pois em seu propósito são Grêmios 

Recreativos e Escolas de samba. Como se vê, o objetivo inicial estava longe de qualquer 

preocupação comercial, as escolas visavam ao agrupamento e ao divertimento das 

comunidades a que estavam integradas. E os encontros recreativos eram dominados por gestos 

e sentimentos de solidariedade, de cooperação, de confraternização, enfim, de sociabilidade. 

O grupo, o coletivo, a comunidade era a linha dorsal em torno da qual se estruturavam esses 

grêmios recreativos. O sentido de coletividade começou a se perder mais acentuadamente, a 

partir dos anos de 1960, com a intensificação da ação dos bicheiros e com o namoro das 

camadas da classe média com o universo das escolas de samba.  

Na década de 1940, firma-se a ideia de um samba composto em acordo com o enredo 

da escola. A existência de um ou outro samba na década anterior em conformidade com o 

enredo das escolas não é o suficiente para marcar o decênio como sendo o da consolidação do 

samba de enredo. Aliás, Augras (1998) destaca em sua pesquisa que a obrigatoriedade do 

samba de enredo só aparecerá nos regulamentos no ano de 1952. Quanto ao pioneirismo na 

utilização do samba de enredo, variadas escolas reclamam o título para si. Como não me 

proponho entrar neste campo de discussão, refiro apenas que a maioria dos pesquisadores 

atribuem a façanha à Escola de Samba Unidos da Tijuca.  

Antes do controle do desfile pelo Estado, dado com a oficialização (1935), cujo 

objetivo era incentivar o desfile como uma das expressões da cultura popular, as escolas 

desfilavam com até dois sambas, um cantado na ida e outro na volta. Em geral, eles eram 

curtos e apresentavam uma parte fixa, entoada principalmente pelas pastoras, e outra 

improvisada, criada na hora pelos compositores. Esse traço do samba de enredo foi obrigado a 

desaparecer quando a regulamentação oficial dos desfiles passou a exigir o envio completo da 

letra do samba para a comissão julgadora. Bem mais tarde, a sensação de os integrantes das 

escolas curtirem o desfile vai ser alterada em face do elevado número de componentes e do 

controle rígido do tempo. Mas o traço da espontaneidade já havia sofrido um golpe com a 

imposição dos temas nacionais (1947) e nacionalistas (1948).  

Essa descrição temática e estrutural do samba de enredo nos primeiros anos foi 

sofrendo alteração, como ocorre com toda peça dinâmica, ao longo do tempo. Ele foi se 

adaptando astuciosamente para acompanhar as transformações sociais (naturais ou forçosas e 
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impostas) e para não desaparecer. A realidade social imediata dos sambistas cantada nos 

primeiros anos das agremiações cedeu lugar ao tratamento de uma realidade estranha ao 

grupo, que seria a imposição dos temas nacionais e nacionalistas no governo de Dutra. Mas,  

antes de tal imposição efetiva, expressa nos regulamentos do desfile e vinda a público, os 

sambistas já haviam se dado conta de que da mesma forma que o samba teve de enfrentar 

alguns processos de negociação para não desaparecer, as escolas também teriam de fazê-lo. 

Assim, buscando uma sintonia com o ideário do Estado na era varguista, anteciparam-se às 

exigências que viriam a ser impostas no governo de Dutra, conforme se pode ler em trecho da 

Carta endereçada ao prefeito Pedro Ernesto pelo presidente da União das Escolas de Samba, 

Flávio Paulo Costa, em janeiro de 1935, explicando os objetivos da entidade: 

[...] núcleos onde se cultiva a verdadeira música nacional, imprimindo em suas 
diretrizes o cunho essencial da brasilidade. [...] Explicadas que estão as finalidades 
desta agremiação, sob vosso patrocínio, composta de 28 núcleos, num total 
aproximado de 12 mil componentes, tendo uma música própria, seus instrumentos 
próprios e seus cortejos baseados em motivos nacionais, fazendo ressurgir o carnaval 
de rua, base de toda a propaganda que se tem feito em torno da nossa festa máxima 
(ZANDER apud AUGRAS, 1998, p. 34) 

Uma leitura discursiva desse trecho da carta revela a habilidade das escolas de samba, 

através de seu representante maior, para lidar com as situações enfrentadas e com a conjuntura 

político-social. A referência ao número de componentes das escolas de samba não é gratuita, 

aponta para a representatividade de um eleitorado com o qual se poderia contar, desde que se 

desse atenção a seus pleitos, conforme observa Augras (1998). Entretanto: 

As exigências da prefeitura ultrapassaram, todavia, o nível da organização racional 
das escolas, para intervir diretamente no programa dos desfiles: exigindo que os temas 
girassem unicamente em torno da história do Brasil; proibindo qualquer manifestação 
política ou reivindicadora, toda alusão ou crítica aos acontecimentos da época, assim 
como toda propaganda comercial; determinando o percurso do desfile. A menor 
desobediência a estas regras trazia automaticamente a desclassificação da escola 
culpada e, portanto, a impossibilidade de se exibir (QUEIROZ, 1992, p. 95) 

Como se pode perceber, as escolas de samba enfrentaram um processo de 

enquadramento muito forte quando da oficialização do desfile. Os sambistas, quando 

acenaram positivamente ao desejo de Pedro Ernesto de conquistar, a partir da fundação do 

Partido Autonomista do Distrito Federal, os “votos de favelados, sambistas e pobres em 

geral” (CHINELLI & SILVA apud AUGRAS, 1998, p. 39), talvez não imaginassem a que 

ponto poderia chegar a ingerência estatal. Mas nunca perderam de vista que o apoio e a 

“proteção” da Prefeitura ao desfile trariam consequências nem sempre positivas para as 

agremiações. As escolas preferiram entrar nesse jogo de relações de poder a recusá-lo, 
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demonstrando adaptação à conjuntura e capacidade de preservação; e não desapareceram 

graças a essa habilidade de negociação. Não há dúvida de que o preço que tiveram de pagar 

foi muito caro, mas deixar de enxergar as astúcias dos sambistas, como o faz a própria Maria 

Isaura Queiroz (1984), nesse processo de reconhecimento oficial, que representava uma glória 

para as agremiações, uma vez que passavam de uma longa fase de humilhação e repressão, 

inclusive policial, para uma fase de proteção, oferecida até pela polícia, e de financiamento, 

parece uma leitura um tanto limitada da questão: 

A ‘legalização’ das escolas de samba e a concessão de subvenções para a realização 
dos desfiles deixam de ser uma vitória das massas para se tornarem instrumentos 
utilizados pelas camadas superiores, no sentido de reforçar sua preeminência sobre a 
população suburbana. O desfile nas avenidas centrais do Rio deixa de parecer a 
afirmação de um direito conquistado e apresenta-se como recompensa concedida 
diante de um ‘bom comportamento’ manifesto (QUEIROZ, 1984, p. 906). 

O ritual de oficialização das escolas de samba e as dotações que receberam até podem 

ser entendidos como recompensa pela obediência aos regulamentos, mas admitir isso não leva 

necessariamente à negação do empenho dos sambistas para o alcance de tal proteção e à 

negação do reconhecimento de que eles souberam tirar proveito dessa nova configuração 

social que passou a envolver as agremiações. A propósito, Augras (1998, p. 39), mesmo 

acompanhando o pensamento da autora supracitada, recorre ao nascimento das agremiações e 

sua história de luta para se permitir formar um ponto de vista diferente sobre a questão: 

 
Desde as origens até nossos dias, o objetivo precípuo das agremiações populares, e 
não apenas as carnavalescas, tem sido a sobrevivência. O enquadramento nos ditames 
dos patrocinadores, em vez de adesismo indiscriminado, expressa sobretudo saudável 
pragmatismo.  
 

Enquanto a consideração dos motivos nacionais para a orientação dos enredos fazia 

parte de uma proposição dos próprios sambistas, não parecia haver grandes dificuldades da 

parte deles em lidar com a temática, não apenas por estarem livres de imposições, mas 

também por ainda poderem cantar temas ligados ao seu universo social. A complicação 

aparece quando os motivos nacionais e nacionalistas se tornam imposição. Nesse momento, o 

traço de espontaneidade se perde de vez, embora isso não traduza perda de qualidade na 

capacidade criadora dos artistas do samba. O  que se aponta aqui é a perda da espontaneidade, 

como também a dificuldade de lidar com temas da história do Brasil, pois causavam certa 

dificuldade aos poetas do morro, uma vez que muitos deles não tiveram oportunidade de 

frequentar os bancos escolares.  
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As escolas de samba não admitiam perder o status que vinham construindo na 

sociedade carioca ao longo do tempo. Entendiam que precisavam se esforçar para que a 

sociedade desfizesse a imagem de subcultura que possuía acerca das mesmas. A tarefa de 

cantar temas nacionais e nacionalistas não as deveria assustar. Pelo contrário, era chegada a 

hora de demonstrar que nada deviam a setores da sociedade tomados como detentores do 

saber da história do país. Para tanto, os sambas de enredo deveriam se estear nas produções de 

autores consagrados encontradas nas grandes antologias nacionais. A linguagem, com suas 

imagens poéticas, construções rebuscadas e léxico apurado, seria um traço a ser “imitado”. 

Antes, porém, de os sambistas se lançarem à tarefa, era necessário tomar ciência do que se 

poderia reconhecer como tema nacional. Afonso Celso arrolaria esses motivos em seu Porque 

me ufano do meu País [1900] (2002). Entre os citados: a) Quanto à natureza e às riquezas: a 

grandeza territorial do país, sua beleza, as riquezas naturais e minerais, a variedade e a 

amenidade do clima, a ausência de calamidades; b) Quanto à constituição do povo: 

valorização da miscigenação e do mestiço; c) Quanto à bravura da nação: a vitória nas 

guerras; d) Quanto à história: a atuação e os feitos dos jesuítas e dos bandeirantes, a Guerra 

Holandesa, a Retirada da Laguna, a Independência do Brasil, a República de Palmares; e) 

Quanto à releitura do período colonial: relativização da força do regime colonial e do sistema 

escravista, generosidade de caráter do Brasil para com outros povos; f) Quanto aos vultos 

históricos: Alguns poetas, D. Pedro I, D. Pedro II. 

Como resultado da imposição de tais temas, que deveriam ser exaltados sempre a 

partir do ponto de vista tomado como oficial da história do país, diga-se: representado por 

uma voz branca, masculina, elitizada, parcial e autoritária, os compositores, em sua grande 

maioria gente negra, humilde e marginalizada a quem foi negado e/ou dificultado, entre tantas 

coisas, o acesso à educação, não conseguiam ir além de reproduções das informações e 

narrativas encontradas nas antologias nacionais. Mas não havia problema nessa prática de 

repetição, pois isso era corrente no país. A questão residia na dificuldade de compreensão 

profunda desses dados históricos, de forma que os sambas de enredo, também “enformados” 

pelas pressões dos órgãos controladores do governo, nada acrescentavam, tudo repetiam e, 

segundo a acusação de muitos, juntavam fatos históricos de momentos diferentes da história, 

provocando uma confusão de sentidos capaz de provocar risos.  

No entanto, é preciso aventar que essa crítica não é outra coisa senão mais um 

preconceito racial e social em relação ao grupo negro. As risadas em relação à falta de 

profundidade de suas produções e a “supostos enganos” não eram tratados apenas como 

equívocos, nem se procurava ver o quanto o Estado brasileiro fora responsável pelo pouco 
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grau de educação formal do negro. Contudo, nos dias de hoje, por exemplo, não se aplica a 

mesma visão a autores que trazem algumas informações históricas ou de outro teor que 

precisam ser corrigidas em alguns livros didáticos por eles produzidos.  

A crítica que parece bem avaliada diz respeito à linguagem do samba de enredo – 

empolada, rebuscada como numa obra barroca, altissonante –, que se revela longe do padrão 

linguístico dos sambistas. Além de algumas construções sintáticas, o alvo dessa crítica recai 

principalmente sobre as escolhas lexicais, apontando que palavras e expressões como: 

engalanado, altaneiro, episódio relicário, obras célicas, incomensurável séquito não faziam 

parte da realidade linguística dos sambistas e que, por isso, duvidava-se do emprego 

consciente de tais termos por eles, entendendo que a utilização dos mesmos tinha mais a 

função de enfeite do que de sentido. Rachel Valença (1983), que estudou a retórica do samba 

de enredo, observa que os poetas populares dispensam atenção muito maior à camada fônica 

do que ao aspecto conceitual do signo linguístico. Some-se a essa observação, o fato de que as 

rimas eloquentes, mas de pouca funcionalidade empregadas pelos poetas populares do samba 

de enredo se esteavam na produção literária parnasiana. Entretanto, diferente dos parnasianos, 

não souberam dar atenção aos aspectos do significado. Ainda numa linha diferente da poesia 

parnasiana, preocupada apenas com a própria forma (houve certa preocupação além da forma 

da parte alguns poetas brasileiros), mesmo que apenas repetissem discursos oficializados, 

estavam rememorando fatos da história do país para uns e  veiculando informação para outros, 

revelando um compromisso social, cultural e educativo que estava longe dos parâmetros do 

lema da arte pela arte da literatura “sorriso da sociedade”.  

Essa fase de imposição de motivos nacionalistas é extensa. As escolas dão o primeiro 

passo no sentido de se libertar desses ditames a partir de 1961, quando o Salgueiro estabelece 

por preceito “só exaltar as artes e o folclore do Brasil e abandonar definitivamente as 

patriotadas” (Jornal do Brasil apud RODRIGUES, 1984, p. 61-62). Mas o passo seguinte e 

firme no caminho dessa libertação só vem a ocorrer em 1976, quando a Beija-Flor de 

Nilópolis canta um tema nacional, mas nada patriótico – jogo do bicho, e sagra-se campeã. A 

partir de então, entende-se haver uma frouxidão quanto ao controle dos ditos temas 

nacionalistas. Para que não se formule uma visão equivocada da possibilidade de um enredo 

sobre o jogo do bicho, é importante lembrar que o enredo não significou exatamente uma 

quebra das imposições dos temas nacionalistas. Antes, a Beija-Flor mais uma vez acenou 

positivamente aos anseios do governo militar, que desejava oficializar o jogo com a criação da 

Zooteca, que se juntaria à já existente Loteca, conforme refere Fábio Gomes (2008). 
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Apesar do controle mais rígido sobre a atuação das escolas de samba nos anos 1940 e 

1950, esses foram anos significativos para o processo de construção de suas identidades, 

adaptando elementos das sociedades carnavalescas, dos ranchos e dos blocos e ao mesmo 

tempo se singularizando e se tornando respeitáveis entre os tipos de agremiações 

carnavalescas do carnaval carioca.  

Os fatos e vultos históricos “oficializados” têm continuidade nos anos 60, mas o 

samba de enredo viverá uma renovação temática – e mais adiante uma renovação formal – 

que repercutirá para além dos dias de momo. Trata-se da temática negra, introduzida ainda no 

Carnaval de 1960 pelo Salgueiro. O negro e sua história passam a ser cantados no Carnaval.  

Qual a significância desse novo canto para a história do carnaval, da sociedade carioca e da 

sociedade brasileira? Assiste-se a um deslocamento na representação das figuras (vultos) 

dignas de celebração pela contribuição dada ao país. O negro é posto em evidência, o 

silenciamento sobre sua história nos sambas de enredo das duas últimas décadas cede lugar à 

exposição da temática negra.  

O mais importante nessa valorização do negro, fortemente marginalizado num passado 

bem recente, é que não se trata de modismo, cria-se na verdade um filão temático que viria a 

ser explorado por longo tempo.  

Duas considerações dentro do novo eixo temático contribuíram para a força de sua 

larga produtividade e de sua aceitação junto ao público: a não negação dos conflitos étnicos e 

sociais entre brancos e negros e a elevação do negro à categoria de herói, traço ainda não 

aplicado ao negro na história do país, nem mesmo no campo da literatura. No samba de 

enredo do Salgueiro de 1960, Quilombo dos Palmares, por exemplo, os confrontos e conflitos 

étnicos se revelam evidentes. Os discursos que atravessam o samba não dão margem à 

produção de efeitos de sentido que pensem o negro como desejoso de uma integração social 

nem dão margem à celebração da mestiçagem. A narrativa recrudesce na referência ao 

massacre do negro pelo branco quando da destruição de Palmares. Noutro exemplo, o samba 

de enredo do Salgueiro de 1963, Chica da Silva, apresenta uma heroína negra, narrando sua 

vitória e seu triunfo em relação à sociedade de Diamantina do século XVIII, que subjugava a 

população negra e escravizada. O casamento inter-racial da negra Chica da Silva com o 

contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira significou mais que uma união civil, 

simbolizou a vitória de uma negra e sua ascensão social, passando a desdenhar da parcela da 

sociedade que dela desdenhara e que ainda lhe torcia o nariz.  

Não deixo de observar que um vasto número de sambas cultuou o mito da democracia 

racial, enalteceu a mestiçagem, amenizou e até mesmo apagou os conflitos raciais existentes, 
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seguindo a linha de raciocínio tão difundida e elogiada na sociedade brasileira do elogio ao 

mestiçamento, mas retirar o negro da invisibilidade a que sempre esteve submetido, fazendo 

com que o público local e o de casa passasse a contemplar a beleza negra e a conhecer traços 

de sua cultura, de sua bravura, de sua articulação, de sua contribuição para o progresso do 

país, enfim, de sua história, representou, pelo amplo raio de alcance das agremiações, um 

passo importante não só no que dizia respeito à conjuntura traçada e levada a cabo pelos 

movimentos negros no país para a afirmação e ressignificação de identidades negras, mas 

também no que dizia respeito à perspectiva (desejo) de que o preconceito racial se fosse 

amenizando com a exploração da questão.  

Ana Maria Rodrigues (1984) assinala que a introdução da temática negra no carnaval 

produzido pelas escolas de samba foi uma contribuição positiva da figura do carnavalesco 

para essas associações recreativas. E dado o sucesso do Salgueiro, sagrando-se campeão com 

esse tipo de enredo nos dois carnavais acima citados – no primeiro, em conjunto com outras 

quatro escolas, e no segundo, isoladamente, além do vice-campeonato em 1964 e de nova 

vitória em 1971 – esse “efeito Salgueiro” passou a ser seguido por diversas escolas. 

 A temática africana não nasceu do seio da comunidade negra, foi introduzida pelo 

carnavalesco Fernando Pamplona, de formação acadêmica pela Escola de Belas Artes, mas ao 

longo do tempo os enredos negros propostos pelas escolas, não os da autoria dos 

carnavalescos, revelaram mais que a adesão por eles, revelaram o gosto e a satisfação dos 

componentes quando de sua escolha, como se poderá ler nos trechos de entrevistas que 

transcreverei mais adiante.  

A discussão em torno dos efeitos de sentido produzidos pelos enredos e sambas de 

enredo de temática africana junto à população negra e à população brasileira como um todo, 

reconhecendo em ambos uma perspectiva meramente folclórica – compreendida apenas como 

demonstração, exibição e enumeração, muitas vezes exóticas, de elementos da cultura negra, 

sobretudo, os ligados aos cultos africanos, à culinária e à valorização de alguns de seus vultos 

históricos – e negando a existência de um compromisso social para a comunidade negra 

merece uma apreciação mais atenta.  

Inscrita, mas não escrita nesse modo de conceber a produção cultural das escolas de 

samba do Rio de Janeiro, está uma comparação com a formulação discursiva dos blocos afro 

de Salvador. Estabelecer uma comparação para exigir de dadas associações culturais o que há 

noutras sem levar em conta as condições históricas e sociais diferentes que determinaram o 

aparecimento de umas e de outras parece algo complicado. Antes de tecer considerações sobre 

tais condições, é preciso refletir, como faz Sansone (2000), acerca das representações que têm 
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as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro no cenário da diáspora negra. Em linhas gerais, a 

capital baiana, onde aportaram milhões de escravizados ao longo de alguns séculos, 

representa o berço da tradição, mas também da modernidade, que soube preservar muitas das 

tradições africanas, especialmente as de ordem religiosas, que mesmo na África foram 

perdidas. As denominações de Roma Negra e Meca da Negritude que lhe foram atribuídas 

apontam, como refere Pinho (2004), para sua centralidade no Atlântico Negro enquanto porto 

de circulação de símbolos e povos negros. Sansone (2000) observa que tanto relatos 

científicos quanto o ideário do senso comum tendem a associar a cidade de Salvador à 

identidade negra e à pureza cultural. No Rio de Janeiro, cuja imagem tende a ser associada à 

mestiçagem e à manipulação cultural, a cultura negra se circunscreve basicamente em torno 

do samba e do carnaval. Essas considerações são significativas para compreender as razões 

por que a produção discursiva dos blocos afro de Salvador se reveste de um tom político 

panfletário e manifestado de forma diferente do que se dá com a linha de discursividade negra 

defendida pelas escolas de samba do carnaval carioca. Torna-se necessário ressaltar que há 

uma variação de tom entre as produções discursivas dos blocos afro soteropolitanos e as das 

escolas de samba cariocas, o que não quer dizer que estas não sejam politizadas e/ou não 

tenham compromisso social com a gente dos morros, das áreas suburbanas que integram seus 

quadros e com a população negra do Rio e do restante do país.  

Quanto às condições históricas e sociais aludidas acima, é interessante ter em conta o 

período em que as associações nasceram. É na década de 1970 que os blocos afro de Salvador 

se constituem. O Ilê Aiyê, por exemplo, considerado o mais antigo deles, tem como data de 

fundação o ano de 1974. Trata-se de uma bela história de trinta e seis anos. Na época, a 

batalha pelos direitos civis na América já estava consolidada, a luta pela valorização do negro 

e a ressignificação do conceito de beleza negra já haviam explodido, e o exemplo da luta pela 

independência e libertação de algumas nações africanas era tomado como uma espécie de 

emanação de força para os povos negros oprimidos em outros lugares do mundo, de forma 

que os movimentos negros no Brasil tornavam-se cada vez mais fortes e mais conscientes de 

que sua atuação política deveria se voltar para a valorização da autoestima do negro, o que 

envolvia sua ligação com a ancestralidade africana, como também deveria se voltar para a luta 

por espaços sociais no trabalho e nas demais áreas para essa população. De outro modo, os 

blocos afro-baianos se formam numa época marcada internacionalmente pelo desejo de 

ligação dos grupos negros com a África-mãe, de forma que na base de seus discursos estaria a 

preservação das tradições do que se considera como representativo do universo africano. Em 

Salvador, então, cidade majoritariamente negra, esses contornos em torno da construção de 
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identidades negras se tornaram mais intensificados em face das especificações locais. Em 

função delas é que o Ilê Aiyê, desde sua fundação, só aceita em seu desfile homens e 

mulheres com a pele acentuadamente negra.  

No Rio de Janeiro, as condições histórico-sociais que presidiram o aparecimento das 

escolas de samba foram diferentes. As mais antigas nasceram entre os fins dos anos 1920 e 

início dos anos 1930. Da data de fundação da Deixa Falar (1928) para cá já se vão 82 anos. A 

conjuntura social era demasiadamente diferente da encontrada nos anos 1970. Essa história eu 

já contei, mas, em linhas gerais, a população negra, “recém-liberta” do regime de 

escravização, sem indenização, sem casa, sem comida, sem educação, sem trabalho, apenas 

“com uma mão na frente e outra atrás”, quando as tinha, e ainda vítima de toda sorte de 

preconceito, estava com sua autoestima em baixa. A primeira ideia, então, foi a de buscar 

aceitação da sociedade e integrar-se a ela. Foi um processo longo e penoso. Essa foi a agenda 

de luta da FNB, reconhecida como o primeiro movimento social negro brasileiro. As escolas 

de samba, vítimas tal como o samba da perseguição do Estado, da sociedade e da repressão 

policial e envolvidas ainda pela doce e crescente noção de valorização da mestiçagem como 

traço central do povo brasileiro, que deveria ser motivo de orgulho, vão defender e admitir, 

numa perspectiva oposta à do Ilê, a participação de indivíduos de quaisquer grupos étnicos em 

sua formação, pregando a integração em vez da exclusão, para que não viessem a desaparecer.  

Para alcançar seus intentos, a produção discursiva sobre a questão do negro na 

sociedade brasileira seria, por essas condições, diferente das que deram o tom dos discursos 

dos blocos afro de Salvador. Mas tanto numas quanto noutras associações recreativas e 

culturais as narrativas identitárias negras se prestam à promoção de uma ressignificação das 

imagens negras de tom depreciativo que se cristalizaram no imaginário social, desenvolvendo 

nestes indivíduos o orgulho de ser negro e levando-os à reflexão, muitas vezes vivida, mas 

nem sempre percebida, de que as desigualdades sociais marcadas entre negros e brancos 

trazem em seu bojo questões ligadas ao tratamento diferenciado que se deu e que ainda se dá 

aos indivíduos em função do maior ou do menor grau de aceitação dos mesmos tomando 

como base a cor de sua pele. Como observa Myrian Santos (1999, p. 59 e 62): 

 

[...] o que podemos com certeza afirmar é que as escolas de samba têm uma produção 
cultural e artística que fortalece a auto-estima de seus componentes, e que estas 
atividades – por seu caráter coletivo, sensual e irreverente – estão na contramão da 
racionalização crescente da sociedade, abrindo importantes espaços de liberdade. As 
escolas de samba sempre tiveram um forte poder de atração para todas as camadas     e 
setores sociais, enfrentando com uma postura quase heróica os preconceitos e ritos 
religiosos mais conservadores da cidade e mantendo vivo o carnaval ao longo de 
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décadas. [...] o samba e o carnaval, ainda que não sejam estratégias políticas, são em si 
mesmos práticas libertárias que questionam muitos dos dogmas da sociedade em que 
vivemos.  

Em sua pesquisa, Myriam Santos não toma como análise específica nem os enredos 

nem os sambas de enredo das escolas, mas todo o fazer cultural desses grêmios recreativos.  

Destaca que a autoestima do negro se eleva ao participar destes, mas não encontra nas 

entrevistas realizadas com a gente da velha guarda associação explícita entre essa constatação 

e as questões de natureza étnica. Entretanto, como constata historicamente a forte 

contribuição de traços relacionados à práticas culturais do negros  nessas associais, passa a se 

perguntar o porquê dessa não associação étnica. O exame mais detalhado da questão 

possibilitou-lhe perceber que essa associação não se manifestava explicitamente, mas se podia 

perceber de forma latente, é o que ela chamou de “subtexto”. Assim, diz haver um 

silenciamento das questões raciais no seio dessas instituições e o reputa ao forte preconceito 

enfrentado por elas durante várias décadas de sua existência e à pressão para que não se 

produzisse separatismo, antes se valorizasse mestiçamento das raças. O peso que o mito da 

democracia racial trouxe para o negro brasileiro – emprego o termo peso, aqui, no sentido de 

que a negação da existência do racismo dificultou a atuação do movimento negro quanto à 

implementação de políticas antirracistas mais bem definidas – pode ser avaliado no enunciado 

a seguir: 

Quando estudamos qualquer tema relativo à raça, um dos mais fortes mitos com que 
lidamos no Brasil ainda é o da democracia racial. [...] Não haveria sentido, portanto, 
associar as escolas de samba a homens e mulheres negras. As escolas de samba seriam 
parte da homogeneidade mestiça, do sincretismo entre culturas e, como tal, uma das 
formas de representação do país (SANTOS, 1999, p. 60). 
 

A razão para não se conceberem as escolas de samba como expressão e símbolo 

cultural do negro no país pode ser apreciada no comentário feito pela autora no enunciado 

seguinte:  

Apesar da evidente contribuição de elementos tão fortemente associados às práticas 
culturais de homens e mulheres negras, tais como música, ritmo e danças, as Escolas 
de Samba não foram e não são consideradas expressões da cultura negra. Este silêncio 
não é gratuito, pois as expressões de espontaneidade, alegria e originalidade dos 
primeiros grupos que constituíram as escolas de samba, capazes de encantar e 
envolver os que deles se aproximavam, ganharam status sem que a seus criadores 
fossem dadas as condições para a direção do evento. Mas esta é uma condição que 
também não é fixa e imutável (SANTOS, 1999, p. 61). 
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Ainda quanto aos efeitos de sentido produzidos a partir dos enredos e dos SEAs, 

apresentei a seguinte questão para os colaboradores entrevistados:  

 De acordo com sua observação, os sambas de enredo afro têm algum compromisso 

político para com a comunidade negra ou são apenas representações folclóricas das 

tradições culturais africanas, a exemplo das religiões, das iguarias, do vocabulário, das 

danças, etc.? 

                            (E1T4)  

É uma questão complexa. Vários de nossos mitos negros não existiriam se não fossem 
as escolas de samba. Ninguém saberia até hoje quem foi Chica da Silva, João Cândido 
ou o próprio Zumbi. [...] As escolas de samba desempenham um papel 
importantíssimo na difusão da cultura negra. Tudo começou com o Salgueiro na 
década de 1960. Com o enredo Chica da Silva, por exemplo, vestiu o negro com 
palha, mas não com roupa de príncipe e peruca loura, mostrando-lhe como se vestia e 
fazendo-o ver que vivia acorrentado. Então, acho que não há como duvidar de que a 
escola de samba do Rio foi fundamental para elevar a autoestima do negro. [...] Esses 
personagens [negros] jamais teriam vindo à luz de todos se não fosse o resgate feito 
pelas escolas de samba (Orfeu Negro – Rio, compositor do Salgueiro, negro, 
jornalista).  
 

                           
                           (E5T1) 
 

Eu acho que tem as duas coisas. [...] Esses sambas chamam a atenção da sociedade e 
dos políticos. Pode-se ver hoje que a população negra já alcançou grandes conquistas, 
e esse trabalho das escolas de samba, mostrando que a gente não é bicho e que a gente 
não morde e dando visibilidade a nós, às nossas causas, está revestido de uma função 
política. Não se trata apenas de folclore, mas de política também, são as duas coisas 
(Candace – Volta Redonda, foliona, negra, Professora de Educação Física, 38 anos).  

                            
                            (E6T1) 

Posso dar um exemplo claro. Quando começo a cantar alguns sambas de fundo afro, 
minha mãe fala que isso é coisa de preto macumbeiro. Entenda daí que, no Rio de 
Janeiro, quando uma mulher de meia-idade diz isso há toda uma carga de preconceito  
embutida; o preto macumbeiro não é um negro respeitado, é aquele que está na 
esquina fazendo despacho, ele é totalmente diferente de mim e não pertenço ao meio 
dele. [...] A questão folclórica no carnaval das escolas do Rio tem um tom de 
afirmação; a celebração desse folclore traduz sua importância para os grupos negros, 
revelando para os espectadores sua essência de sagrado. Acho que o carnaval do Rio 
sacraliza imagens que o branco e o mestiço que vivem distanciados da cultura negra 
só concebem como representando o mal. Neste sentido, o folclore apresentado pelas 
escolas se converte numa atitude política. Durante os desfiles, por exemplo, mesmo 
quando o enredo de algumas escolas enfoca a cultura negra, minha mãe não se 
incomoda. O que acontece, então? Pode ser que todo o desfile fique mesmo ao nível 
de folclore, mas também pode traduzir outros significados. É possível que essas 
práticas de resistência cultural das escolas possam contribuir para que a visão 
preconceituosa acerca da cultura negra venha a ser modificada ao longo do tempo. 
Acho que a gente está vivendo uma questão no carnaval do Rio que vai além do 
samba, trata-se de uma alegoria, trazendo à vista traços culturais que eram ocultados e 
rejeitados (Passissambista – Rio, desfilante da Unidos da Tijuca, branco, educador, 
mestre, 32 anos). 
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Os sujeitos das três sequências discursivas transcritas acima veem nos enredos afro e  

nos SEAs um compromisso social com a causa negra. A enunciação feita em (E1T4) põe em 

destaque o significativo papel das escolas de samba para com a comunidade negra, ao 

tratarem como enredo temas e vultos que por muito tempo foram silenciados nas narrativas da 

história do país. A ação politizada de fazer a inserção na história do carnaval carioca de 

narrativas de africanidade marginalizadas não só promoveu movências de sentido no tocante à 

autoestima do negro, como também possibilitou ao país como um todo conhecê-las, 

reconhecer o significado delas e, em alguns casos, até acolhê-las, mesmo que contra a 

vontade. Para o sujeito de (E5T1), as escolas de samba produzem deslizamentos de sentido no 

tocante a algumas imagens cristalizadas sobre o negro na sociedade brasileira e, por isso 

mesmo, a abordagem do enredo vai além do folclore, pois assume uma feição de luta a fim de 

que se possa alcançar uma movência de sentidos no campo da representação social do negro. 

O enunciador de (E6T1) considera que não deixa de ser positivo o fato de muitos espectadores 

só conseguirem enxergar a perspectiva folclórica no desenvolvimento dos enredos e sambas 

de enredo negros, porque essa exposição, continuada ao longo dos anos, pode levá-los a 

apreender outros sentidos no fazer cultural dos povos de descendência africana. A visibilidade 

é um traço apontado nas duas sequências, mas em (E6T1) a ênfase recai sobre as práticas do 

culto, revelando seu caráter de sagrado. 

Depois dessa digressão feita para apreciar a discussão em torno dos possíveis efeitos 

de sentido produzidos a partir dos SEAs, é hora de voltar a discorrer sobre a evolução do 

samba de enredo e suas alterações temáticas e estéticas ao longo das oito décadas de sua 

existência. Até o momento, mencionei que nos anos iniciais de desfile sua produção esteve 

mais voltada para a contemplação da realidade dos sambistas, mencionei também o 

estranhamento deles em razão da imposição dos motivos nacionais e nacionalistas nos anos 

quarenta e cinquenta e fiz referência ao aproveitamento de frestas encontradas no controle dos 

sambas no início dos anos sessenta, possibilitando a inserção crítica da temática negra. Deixei 

como promessa a observação de algumas alterações estéticas que se tornaram preciosas na 

evolução do samba de enredo.  

Os sambas curtos dos primeiros idos, de linguagem despojada e de boa comunicação 

com o público não podiam mais ser reconhecidos quando da imposição dos motivos 

nacionalistas. Uma produção de sambas conforme a história oficial do país, reverenciando 

datas magnas e heróis brancos, levou os sambistas a empregarem uma linguagem empolada e 

distante da sua e a elaborarem longas letras – elas ficaram batizadas popularmente como 

lençóis – para que se conseguisse dar conta com certa precisão dos fatos narrados. Até o fim 
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da década de 1960, os sambas-lençóis ainda se multiplicavam. Mas no carnaval de 1967, 

mesmo produzindo uma letra longa para o desfile da Unidos de Vila Isabel, o samba Martinho 

da Vila, Carnaval de Ilusões, trazia uma novidade estética, qual seja, o estribilho de uma 

canção folclórica. O intuito era alcançar uma interação com o público. Esse desejo de 

aproximação com o público – ainda não havia a gravação dos sambas de enredo para o 

carnaval – conheceu seu êxito no carnaval de 1971, quando Zuzuca compôs para o Salgueiro 

o samba Festa para um Rei Negro. O povo foi à loucura com o samba. A fórmula, então, 

estava consagrada: samba curto com estribilhos que se repetem. Esse samba atravessou a 

esfera do carnaval e tornou-se atemporal, conhecido até nos dias de hoje. E foi muito rentável 

para o autor, independente das inúmeras apreciações críticas que recebeu. No ano seguinte, 

Zuzuca também lograria êxito com seu Minha Madrinha, Mangueira Querida. 

Estava iniciada, a partir desse sucesso, a era comercial do samba de enredo. Os anos 

1970 e 1980 vão assistir à larga exploração desse subgênero do samba. Na década seguinte, o 

samba de enredo vai passar novas alterações. Seu ritmo vai receber aceleração para poder se 

ajustar à relação estabelecida entre o tempo de desfile rigorosamente cronometrado e a 

evolução de milhares de desfilantes de cada escola. Os que se posicionam contra as evoluções 

do samba de enredo passam a caracterizá-los como marchas. Ainda nesta década, conhecem 

outra faceta de sua evolução: um novo conjunto de motivos, qual seja, o canto aos estados da 

federação e a algumas cidades, dado por uma perspectiva comercial de busca de patrocínio 

para o desfile da escola.  

Esse conjunto de transformações, entretanto, não parece ter ofuscado intensamente o 

brilho do samba de enredo, visto que até hoje o CD das escolas de samba do Grupo Especial 

do carnaval carioca ainda figura ano a ano como um dos mais vendidos no país.  

Em alguns círculos acadêmicos em que expus esta pesquisa, quando a mesma ainda 

estava em desenvolvimento, houve algumas contribuições. Uma delas, entretanto, não foi 

possível absorver porque contemplava uma perspectiva bastante diferente em relação ao que 

eu me propunha. Em linhas gerais, a colaboradora, seduzida pelos efeitos visuais das escolas 

de samba, desde as fantasias aos carros alegóricos, observou que não via muito sentido 

construir uma pesquisa sobre os sambas porque eles não interessavam ao público (tele) 

espectador e não tinham lugar na memória dele, fixado que estava no espetáculo visual. O que 

não me possibilitou o aproveitamento dessa apreciação crítica foi o fato de minha proposta 

estar voltada exatamente para os sambas, numa tentativa de discutir o papel central que 

desempenham no desfile (não há desfile sem samba) e o papel que desempenham na vida 

social dos negros, visto que vão bem além da festa.  
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Talvez, o que a professora tenha desejado expressar é que eles são produzidos para 

durar o tempo de um desfile e são marcados pela efemeridade (as fantasias e as alegorias 

também). Contudo, não conseguiu perceber que alguns deles desafiam a temporalidade, 

atravessam a linha do tempo e irrompem na memória dos brasileiros em certas circunstâncias 

festivas. Para citar apenas alguns exemplos, pode-se dizer que, durante as transmissões de 

jogos da seleção brasileira de futebol na Copa da África do Sul,  certos “flashes” mostraram a 

comemoração de brasileiros em alguns bares sul-africanos ao som de, por exemplo: O-lê-lê, 

ô-lá-lá / pega no ganzê / pega no ganzá (Festa para um rei negro, 1971) e de: Explode 

coração / Na maior felicidade / É lindo meu Salgueiro / Contagiando e sacudindo esta cidade 

(Peguei um Ita no Norte, 1993). Entre as variadas gravações desses sambas, há o registro de 

que o primeiro samba citado recebeu gravação de Frank Sinatra. Além dos citados, a memória 

pode reconhecer ainda: (Bumbum Paticumbum Prugurundum / Contagiando a Marquês de 

Sapucaí ...); (Como será o amanhã / Responda quem puder...); (Diga espelho meu / Se há na 

avenida / Alguém mais feliz que eu...); (Liberdade, liberdade! / Abra as asas sobre nós / E que 

a voz da igualdade / Seja sempre a nossa voz). 

 

 
5.5 O BRASIL DO SAMBA DE ENREDO 

 

Há diversas perspectivas por meio das quais se podem tecer os discursos relativos à 

história de um povo e à história de uma nação, ainda mais quando se trata de um país 

continental como o Brasil, que, embora relativamente jovem, apresenta um tecido social 

extremamente complexo no que tange à constituição de suas relações étnicas e sociais. Os 

ângulos de visão são múltiplos e o enfoque de um ou de outro depende do lugar histórico e 

social em que se situa o sujeito. A questão é que existe uma tendência à homogeneização na 

constituição das teias discursivas das narrativas da nação e de seu povo consideradas oficiais. 

As narrativas da nacionalidade brasileira construídas discursivamente e materializadas em 

textos de livros, de manuais escolares e em certos documentos se constroem a partir de um 

grande núcleo discursivo tomado como oficial sobre a história do país. A institucionalização 

desse núcleo apresenta em sua configuração um jogo de lembranças e esquecimentos, de 

forma que de sua voz se apaguem quaisquer traços de pluralidade a fim de que possa soar 

como a voz da nação. Entretanto, gestos interpretativos desse discurso homogeneizador 

revelam, para além da opacidade da linguagem nele materializada, que a voz social por ele 

representada se caracteriza pelos seguintes traços: a) é formada com base nas matrizes 
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culturais brancas europeias; b) está comprometida com a valorização dos heróis brancos e 

seus feitos no país; c) está em sintonia com os projetos da elite dominante brasileira; d) 

representa o gênero masculino.  

A questão que se coloca é a seguinte: É possível que um país tão amplo e tão 

multifacetado como o Brasil possa ter sua história e a de seu povo narradas a partir de um 

único ponto de vista, sobretudo num tempo em que não mais parece possível negar a 

alteridade como traço significativo na constituição de qualquer corpo social? As tentativas de 

esmaecimento da polifonia nos discursos que dão base às narrativas da nação traduzem as 

relações de força postas na arena social entre as elites dominantes e os outros grupos com que 

se confrontam. Dessa inter-relação entre os grupos em disputa resulta que um pode até tentar 

fazer morrer o outro ou negá-lo, mas o grupo atacado é condição sine qua non para a própria 

existência do outro; a inexistência de um deles impossibilita a existência do outro.  

Em defesa do reconhecimento de outras narrativas é que se manifestam algumas 

reações. Essa resistência, por exemplo, tornou-se muito evidente no acontecimento do Brasil 

500 anos. Os grupos étnicos que historicamente estiveram à margem do progresso da nação 

como os negros e os índios organizaram protestos sociais que caminhavam na contramão da 

comemoração festiva brasileira, arranhando a imagem celebrada de terra mãe gentil posta em 

destaque no projeto celebrativo. Os contradiscursos relativos aos presentes na comemoração 

festiva surgiram e se deram a conhecer através de manifestos públicos e por intermédio da 

mídia escrita, a exemplo da revista Veja (03/05/2000). O tom central desse enfrentamento 

reside na questão da construção discursiva da identidade nacional. A memória nacional 

institucionalizada e dominante faz recortes de fatos históricos cujos efeitos de sentido põem 

em evidência um determinado grupo étnico-cultural em detrimento de outros, criando 

verdades que estão recheadas de meias-verdades ou até mesmo de inverdades.  

Como as identidades são múltiplas e contraditórias, mas os seres tendem à construção 

de uma “confortadora narrativa” de si mesmos, parece natural que os reclames relativos à 

identidade nacional, que também apresenta essa tendência confortadora implementada  por 

aqueles que se lançam discursivamente à sua construção, apareçam ora demonstrando 

algumas facetas negadas, ora reivindicando outras. Nesse entendimento está a concepção de 

que a identidade da nação é plural e de que precisa reconhecer essa pluralidade.  

A feição plural da nação, de suas histórias, da constituição de seu povo e da 

complexidade das relações interétnicas e sociais contraídas entre os cidadãos que a constituem 

revela a importância de se trabalhar com outras fontes e documentos que não sejam filiados 

exclusivamente aos discursos instituídos como oficiais acerca do país. O reconhecimento da 
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pluralidade discursiva e a informação de que os discursos estão dispersos nos textos e neles se 

manifestam são elementos que orientam o pesquisador na trilha de outros caminhos (outros 

textos), a fim de que possa alcançar uma visão menos fraturada dos fenômenos que se propõe 

analisar.  

Trilhando outros caminhos, tomo como corpus nove SEAs produzidos pelas escolas 

de samba do carnaval do Rio de Janeiro no período de 1960 a 2007, para, a partir da análise 

dos discursos que os atravessam referentes às relações étnicas e sociais contraídas entre 

negros e brancos e referentes, sobretudo, ao processo de construção de identidades negras, 

compreender os efeitos de sentido dessa produção discursiva para a história social do negro. 

Por ora, o que inquieta é a escassez de pesquisas que tomam o samba de enredo como corpus. 

Fora do Rio de Janeiro – região onde uma produção de pesquisas acadêmicas e não 

acadêmicas dedicadas ao samba já é esperada – trabalhos em torno do samba no âmbito da 

academia não são frequentes, apesar de se ter assistido neste novo milênio a um interesse mais 

acentuado das universidades paulistas pelo tema. A respeito dos possíveis motivos do baixo 

número de pesquisas sobre o tema, algumas questões já foram levantadas no segundo capítulo 

desta tese. Por ora, é importante destacar que investigações sobre o samba em outras regiões 

além do Rio de Janeiro constituem um ponto de partida que aponta para a valorização cultural 

e discursiva do grupo negro.   

O olhar lançado sobre a produção discursiva dos SEAs surge do reconhecimento de 

que da mesma forma que o Carnaval (as festas de maneira geral), como considera a 

Antropologia, pode servir como elemento para entender os significados de seus ritos e rituais 

na sociedade e para compreender o funcionamento desta, o SEA produzido pelas escolas de 

samba do carnaval carioca, através dos discursos que o atravessam, constitui um elemento 

significativo para compreender a dinâmica das relações interétnicas e sociais no país, bem 

como a dinâmica do processo de afirmação, reconstrução e ressignificação de identidades 

negras.  
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6 ANÁLISE DISCURSIVA DOS SAMBAS DE ENREDO 
 

Nos capítulos anteriores, por vários momentos, apresentei trechos ou fragmentos de 

sambas que constituem o corpus da pesquisa, alguns dos quais receberam tratamento 

analítico, à medida que trazia à discussão os dispositivos teóricos. Agora, procurarei me deter 

noutros fragmentos de forma mais particularizada, momento em que utilizarei categorias 

analíticas. Na seção sobre construção de identidades negras, mencionei que as escolas de 

samba do Rio de Janeiro, seguindo a mesma linha de raciocínio de outras organizações 

culturais negras no país, concebem tais identidades como étnicas, raciais e referenciadas. 

Creem que origem, linhagem e ancestralidade são traços fundamentais dessa identidade 

compartilhados por todos do grupo. O corpo negro – com seus traços exteriores: a textura do 

cabelo e seus penteados, a feição do rosto, a cor da pele; e traços interiores, tomados como 

inscritos no próprio gene do negro e manifestados exteriormente: a força física, a virilidade e 

a aptidão para música e para a dança – é concebido, então, como o centro de referência sob o 

qual se deve assentar qualquer concepção de constituição identitária negra (PINHO, 2004). 

Trata-se de um posicionamento africanista, descrito por Gilroy (2001) como um fundamento 

de análise empreendido por intelectuais negros que elegem o conhecimento tradicional 

africano, em sua forma de concepção do mundo, como ponto central a partir do qual deve ser 

construída uma cultura crítica não ocidentalizada. Apesar de conceber a identidade negra 

dessa forma, as escolas de samba conseguem admitir, também, que tais identidades sofrem a 

influência do social e do histórico.  

Essa reflexão sobre identidade referida anteriormente leva as escolas de samba do 

carnaval carioca a apresentarem abordagens em torno das questões raciais no país, em torno 

dos processos de afirmação e ressignificação de identidades negras e em torno de uma agenda 

política (mesmo que não formalizada em seus estatutos culturais) de luta em prol da garantia 

efetiva, nas práticas sociais,  da igualdade entre brancos e negros no país, chamando a atenção 

para o fato de que a propagada democracia racial não passa de uma idealização. No entanto, 

vale lembrar que nos avanços e recuos das escolas no tocante à tal questão, algumas já 

defenderam e ainda defendem o mito da democracia racial.  

Assim, no que diz respeito à discussão das relações interétnicas entre brancos e 

negros, atravessarão os SEAs discursos referentes às tensões, aos conflitos e às relações de 

força entre esses dois grupos étnicos – contemplando-os na linha histórica do tempo –, como 

também discursos concernentes às raras relações amistosas entre esses grupos, aos arranjos 
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afetivos entre os integrantes de um e de outro grupo, à formação de uma sociedade 

pluriétnica, embora com a necessidade do reconhecimento das diferenças entre ambos os 

grupos.   

Quanto aos processos de afirmação e ressignificação de identidades negras, os SEAs 

serão afetados por discursos referentes à assunção da negritude; à proclamação do orgulho 

negro; ao culto à beleza negra com ênfase na beleza da mulher negra; ao reconhecimento da 

ancestralidade africana, principalmente, no que diz respeito a narrativas identitárias marcadas 

por pompas e grandiloquência; à exaltação à Bahia, sobretudo no que tange ao culto às 

religiões africanas, por considerá-la um centro tradicional e preservador de cultura negra livre 

das concessões a que se curvaram o Rio de janeiro e outros centros culturais negros. 

No tocante à agenda política de perseguição pela efetivação dos direitos de igualdade 

entre os grupos étnicos constitutivos da formação da sociedade brasileira, as práticas 

discursivas dos SEAs giram em torno de contradiscursos acerca da história do negro no país, 

trazendo, para a materialidade de sua narrativa, a memória social e histórica e as bases 

ideológicas que compuseram os discursos formulados sobre o negro pela ideologia 

dominante. A discursividade negra que atravessa os SEAs produz sentidos que se conflitam 

com os emanados dos discursos que a elite branca tem formulado sobre o negro ao longo da 

história. A produção de sentidos dos discursos que atravessam os SEAs aponta para a negação 

de mudanças significativas quanto a aspectos socioeconômicos entre os sujeitos desses dois 

grupos étnicos, desautorizando, dessa forma, a afirmação da existência de uma democracia 

racial brasileira.  

Essa produção de sentidos pode afetar com maior ou menor intensidade a todos: a) os 

interlocutores principais, que são os negros das comunidades periféricas, morros e favelas do 

Rio de Janeiro; b) os negros do país como um todo; e, também, c) os brancos, contraparte 

envolvida diretamente em todo esse processo. A significância de se promover uma escuta 

discursiva dos SEAs consiste no fato de que, com base nela, podem surgir movências de 

sentido no conjunto de formulações dos sujeitos quanto à afirmação, reconstrução e 

ressignificação de identidades negras, ao enfrentamento do cotidiano, à forma como conceber 

o negro, à forma como conceber o branco, enfim, à maneira como perceber as relações 

interétnicas e as relações socioeconômicas e político-culturais delas derivadas. A atenção à 

escuta discursiva dos SEAs pode contribuir, ainda, para que haja deslocamentos de sentido 

quanto ao enfrentamento da temática racial e quanto à implementação de políticas públicas 

pelos órgãos governamentais, a fim de assegurar a tão desejada e ainda não raiada igualdade 

pela qual os negros tanto lutam. 
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Apesar dos riscos e da fragilidade de toda proposta classificatória, oferecidos pelos 

enquadramentos impositivos e nem sempre tão lógicos, as práticas discursivas dos SEAs 

possibilitam agrupá-los em algumas categorias com base nas formações ideológicas que 

governam os discursos que os atravessam. Dessa forma, na leitura do corpus saltaram aos 

olhos com maior regularidade as seguintes categorias analíticas: 1) Enfrentamento da temática 

racial; 2) Processos de afirmação, reconstrução e ressignificação de identidades negras; 3) 

Agenda política de luta pela perseguição dos direitos e ideais de igualdade. Em razão não só 

da mencionada fragilidade das categorizações, mas também em função da multiplicidade de 

discursos que atravessam um mesmo samba da amostra, alguns deles poderiam, 

perfeitamente, estar incluídos em mais de uma categoria.  

Dentre as categorias analíticas acima apontadas, apenas a última não apresenta 

subdivisão. Dessa forma, a categoria: 1 – Enfrentamento da temática racial – se subdivide 

em: 1.1 – Bravura, luta e resistência física dos africanos e seus descendentes; e em 1.2 – 

Resistência cultural dos africanos e seus descendentes. A categoria: 2 – Processos de 

afirmação, reconstrução e ressignificação de identidades negras – apresenta a seguinte 

subdivisão: 2.1 – Narrativas grandiosas de heroísmo e vitória individual da mulher negra; 2.2 

– Narrativas grandiosas de heroísmo e vitória coletiva da mulher negra; e 2.3 – Narrativas de 

sensibilidade e de lirismo amoroso do negro. A última categoria de análise não apresenta 

subdivisão: 3 – Agenda política de luta pela perseguição dos direitos e ideais de igualdade.  

 

 

6.1CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

 

 

  

 

6.1.1.1 Bravura, luta e resistência física dos africanos e seus descendentes 

 

 

 

 

 

6.1.1Enfrentamento da temática racial  
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          (E1) Quilombo de Palmares / Salgueiro (1960) 

 

Com a invasão dos holandeses 
os escravos fugiram da opressão 
e do jugo dos portugueses. 
Esses revoltosos 
ansiosos pela liberdade 
 [...] 
Surgiu nessa história um protetor. 
Zumbi, o divino imperador, 
resistiu com seus guerreiros em sua Tróia, 
muitos anos, ao furor dos opressores... 
(...) 
viu em chamas a sua Tróia, 
e num lance impressionante 
Zumbi no seu orgulho se precipitou 
 

 
          (E2) “Zumbi, Rei de Palmares e Herói do Brasil. A história que não foi contada" 

                                           Caprichosos de Pilares (2003) 

 

África 
Dos guerreiros de Angola, de Gege e Yorubá 
Na escravidão, que agonia 
Ai, como o negro sofria 
Nos destinos de além-mar 
[...] 
Veja, Ifá falou  
Que os orixás vão enviar um libertador  
Canta Pilares  
Zumbi foi rei lá no Quilombo dos palmares  
 
 

         (E3) Tereza de Benguela – Uma rainha negra no Pantanal / Viradouro (1994) 

 

 
Amor, amor, amor... 
Sou a viola de cocho dolente 
              [...] 
Nos meus acordes vou contar 
A saga de Tereza de Benguela 
Uma rainha africana 
Escravizada em Vila Bela 
O ciclo do ouro iniciava 
No cativeiro, sofrimento e agonia 
A rebeldia, acendeu a chama da liberdade 
No Quilombo, o sonho de felicidade  
                    [...] 

No seio de Mato Grosso, a festança começava 
Com o parlamento, a rainha negra governava 
Índios, caboclos e mestiços, numa civilização 
O sangue latino vem na miscigenação 
A invasão gananciosa, um ideal aniquilava 
A rainha enlouqueceu, foi sacrificada 
Quando a maldição, a opressão exterminou 
No infinito uma estrela cintilou 

Vai clarear, oi vai clarear 
Um Sol dourado de Quimera 
A luz de Tereza não apagará 
E a Viradouro brilhará na nova era
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  Os enunciados acima textualizam discursos a respeito das relações interétnicas entre 

negros e brancos na era colonial. Em (E1), a ênfase é dada à resistência do negro africano às 

opressões a que estava subjugado. O sujeito enunciador põe em evidência o conflito. No caso 

de (E2), o conflito não se apaga, se faz presente, mas a ênfase volta-se para a reflexão das 

dores sofridas pelo negro e para a busca de igualdade numa trama em que este tenta se ver 

integrado à sociedade brasileira. Em (E3), o conflito se revela através da relação de força 

entre brancos e negros – constatada com a criação do Quilombo de Quariterê e a posterior 

destruição do mesmo –, mas a ênfase é dada no convívio harmonioso entre as raças 

promovido por Tereza de Benguela.  

 

 

6.1.1.1.1 Análise de (E1): Quilombo de Palmares / Salgueiro (1960) 

 

  A respeito da leitura de (E1), pode-se perguntar: Quais efeitos de sentido emanam da 

construção discursiva do samba de enredo da Acadêmicos do Salgueiro? Editado tal samba no 

carnaval de 1960, na conjuntura da estrutura da sociedade brasileira, em que o gozo de direito 

entre os grupos étnicos era desigual, mais do que é hoje, uma vez que tal forma de proceder 

respondia às perspectivas da ideologia racial dominante, o discurso do Salgueiro, cujos efeitos 

apontam para a relação conflituosa entre brancos e negros, para a não resolução dos conflitos 

entre eles, para a maldade do branco nessa relação e para a dispensabilidade de busca de 

integração da parte do negro na sociedade que o discrimina, fundou uma nova vertente quanto 

à forma de as escolas de samba e, por que não a sociedade como um todo, conceberem a 

temática racial (CAVALCANTI, 1999).  Fala-se de uma nova forma de concepção porque, 

embora a temática racial já houvesse se constituído tema no carnaval carioca, o negro não 

ocupava nela o lugar principal; o herói dessas narrativas era sempre branco.  

A obrigação de tomar como matéria de enredo temas nacionais implicava referenciar 

fatos e vultos históricos da história oficial do país, cuja narração se dá a partir do ponto de 

vista dos vencedores, deixando à margem tudo que não possa receber o status de oficial, que 

possa oferecer algum risco à confortadora narrativa da nacionalidade; tudo, enfim, que possa 

vir a maculá-la.  

Nas entranhas desse projeto ideológico, o negro teria de ficar de fora, de ser negado ou 

até aparecer como elemento secundário possível, desde que se desse ênfase a aspectos que 

revelassem sua docilidade ou seu respeito e sua admiração a personalidades ligadas à 

hegemonia racial branca que o “salvaram”, o “libertaram” do sistema vil da escravidão. 
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Escravização esta entendida como circunstâncias imperiosas de um momento da história, mas 

nunca como um desejo planejado de aprisionar e subjugar o semelhante.  

Eis o contexto em que aportou o Salgueiro no ano de 1960. As formações ideológicas 

que constituíam a base do discurso da vermelha e branca tijucana causaram espécie. Aos 

efeitos de sentido emanados do campo discursivo somaram-se outros efeitos formados da 

concepção plástico-visual do desfile. Componentes de algumas alas da escola desfilaram de 

pés descalços. Outros, pertencentes a alas diversas, vieram luxuosamente vestidos, 

representando a tradição dos reinados africanos. O carnavalesco, Fernando Pamplona, 

recusou-se a vestir os componentes da escola, maciçamente negros e mulatos na época, com 

fantasias inspiradas nos costumes e padrões europeus até então dominantes mesmo nos 

enredos sobre negritude. A indumentária africana foi efetivamente vestida nesse desfile. 

Quanto aos adereços, viam-se lanças em vez de espadas e escudos em vez de armaduras; 

tratava-se, pois, da substituição dos cavaleiros brancos pelos guerreiros negros, era a 

dignidade negra ocupando o lugar antes reservado, mesmo nos enredos afro, à dignidade 

branca.  

A materialidade discursiva do samba do Salgueiro produz os efeitos de sentido de 

exaltação ao orgulho negro, de negação da democracia racial e consequentemente de abertura 

do debate sobre a questão racial no país. A produção de algum desses sentidos principia a ser 

tecida a partir do gesto de nomeação do samba de enredo, qual seja, Quilombo dos Palmares. 

Esse gesto de denominação pode ser lido como uma homenagem ao Quilombo, melhor 

dizendo, ao que ele simbolizou: força e resistência negra contra a opressão do branco. A 

inquietação da hegemonia dominante em torno de alguns sambas de enredo advém do fato de 

que esses se inscrevem numa linha de temporalidade interseccional em que a focalização do 

passado não só fornece elementos para compreender o presente, como também se constitui 

como base para uma visão prospectiva acerca das relações entre os grupos étnicos. 

No contexto socioeconômico do desenvolvimento do país nas décadas de 1950 1960 – 

momento em que se desejava fazer crer que as desigualdades entre brancos e negros eram 

fruto de razões meramente sociais e que o surto desenvolvimentista do país, ao absorver a 

mão de obra negra, neutralizaria tais dificuldades num futuro breve, comprovando que eram 

de ordem social em vez de racial – a homenagem a Palmares provocou inquietações, pois 

soou como um grito em busca de liberdade. Foi esse um dos efeitos emanados do processo 

discursivo do samba do Salgueiro. 
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Quanto à materialidade linguística, é adequado refletir sobre a escolha dos itens 

lexicais, dentre os quais recorto para reflexão os seguintes: revoltosos; Troia; se precipitou. 

No todo da cena enunciativa essas palavras convergem para a formação de uma rede de 

significação cuja descrição pode ser dada a partir dos sentidos acionados por outro termo 

dessa rede, qual seja, guerreiros. Os africanos são tomados, dado o processo derivacional da 

palavra guerreiros, constituído a partir de guerra, como combativos, aguerridos, batalhadores, 

guerreadores. No próprio gesto de nomeação do samba de enredo em enfoque já se delineia 

esse matiz de bravura, uma vez que a etimologia de quilombo aponta para acepções de sentido 

concernentes à guerra e à proteção contra estrangeiros, isto é, contra os não pertencentes a um 

dado grupo e que desejam atacá-lo, como se pode observar na descrição lexicográfica 

seguinte: [Do quimbundo, quicongo e umbundo lumbu, 'muro', 'paliçada', donde kilumbu, 

'recinto murado', 'campo de guerra', 'povoação', ou do umbundo kilombo, 'associação 

guerreira'.] (Dicionário Aurélio – eletrônico, 1999). 

  Na sequência discursiva, os escravos são enunciados como revoltosos. Revoltoso é 

qualidade de quem se rebela contra a autoridade constituída; no caso em tela os escravos se 

revoltam, se indignam contra a opressão que lhes é imposta pelo branco europeu.  O sufixo -

oso expressa, também, quão intensa era essa recusa à escravização, daí o motivo de tantas 

reações, de tantas revoltas. Os negros não aceitam a escravização e as consequências dela 

advindas e passam a se insurgir das mais diversas formas. Os levantes sempre se formam em 

nome de algo, e a causa pela qual os escravizados lutavam, enchendo-os de revolta, era a 

liberdade.  Quanto à relação social entre os dois grupos étnicos, não se busca um efeito de 

neutralização das tensões, pelo contrário, põem-se em destaque os conflitos, é o que se 

depreende da superfície de evidência. 

  Prosseguindo a reflexão sobre o emprego dos itens lexicais, chama atenção a referência 

a Palmares como Troia, substituindo-a verticalmente num processo de metaforização. O efeito 

de sentido produzido é o de que Palmares é o lugar da resistência, dada a bravura de seus 

guerreiros. O emprego do verbo resistir (resistiu) pela relação contígua que estabelece com 

Troia tanto na estruturação sintática quanto, sobretudo, na exterioridade linguística, acentua a 

ideia de conflito a que aludi acima. Palmares representa, segundo o ponto de vista do sujeito 

enunciador, uma verdadeira Troia, símbolo máximo de resistência na mitologia grega, pelo 

fato de ter resistido durante dez anos aos ataques dos gregos, buscando tomá-la e destruí-la. 

Entretanto, no enfrentamento direto não o conseguiram. Inclusive, grandes heróis gregos 

foram mortos, como Heitor e Aquiles.  O intento só foi alcançado a partir de uma estratégia de 

ludíbrio, qual seja, os gregos disseram aos troianos terem desistido da guerra e resolveram 



162 

 

presentear os inimigos com um grande cavalo de madeira. Estes aceitaram o presente e 

deixaram-no ser conduzido para dentro de suas muralhas. Essa atitude levou a cidade à 

destruição, pois centenas de soldados gregos, aproveitando-se da exaustão dos troianos, 

causada por uma noite inteira de comemoração da vitória sobre os inimigos, saíram do cavalo 

presenteado, dentro do qual estavam escondidos, e abriram as portas da cidade para que seus 

companheiros atacassem Troia e a levassem à destruição.  

 A intertextualidade com a Ilíada, de Homero, apoiando-se nela, celebrando-a, 

possibilita gestos de leitura em torno dos sentidos a que os discursos de (E1) se filiam. A 

narrativa grandiloquente de Troia é a mesma de Palmares. Pela representatividade daquela 

cidade pode se ver a significância de Palmares. Similarmente a Troia, o Quilombo de 

Palmares foi incendiado. Os gregos traíram (ludibriaram) os troianos para poder derrotá-los da 

mesma forma que Zumbi só foi derrotado devido à traição de um antigo companheiro, 

Antônio Soares. Nesse conjunto de similaridades, entretanto, os dez anos da resistência de 

Troia não foram páreo para os mais ou menos cinquenta anos de luta de Palmares. O contexto 

torna Palmares maior, principalmente porque a guerra travada era entre opressores e 

oprimidos, bem diferente da configuração dos povos envolvidos na Guerra de Troia.  

Ainda quanto à forma linguística de   (E1), desperta atenção a presença do verbo 

precipitar (precipitou-se) em sua forma pronominal. Acerca da história de Palmares e de seus 

líderes, duas versões são conhecidas sobre as condições da morte de Zumbi. A primeira, 

objetivamente comprovada, refere que ele foi morto pelas tropas do bandeirante Domingos 

Jorge Velho e depois foi esquartejado e degolado, tendo sido sua cabeça exposta em praça 

pública; a segunda, bastante popularizada, divulgada, inclusive, por alguns historiadores, 

conta que ele preferiu o suicídio à morte, tendo se precipitado do alto da Serra da Barriga. O 

que efetivamente interessa para a reflexão que se vai tecendo neste texto diz respeito ao 

porquê da opção pela segunda versão da morte do líder maior de Palmares.  Essa inquietação 

é dada com base numa formulação de Foucault (1995): “Como apareceu um determinado 

enunciado, e não outro em seu lugar?” Que efeitos decorrem do fato de o sujeito discursivo do 

samba de enredo ter lançado mão de uma versão, e não de outra? As escolhas quanto ao uso 

do léxico são feitas a partir de um posicionamento ideológico em relação a um determinado 

objeto simbólico. Dessa forma, o sujeito discursivo, que é sempre uma voz social, coletiva e 

heterogênea expressa, por intermédio dos discursos que defende, a posição de grupos a que 

está ligado.  
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Na escuta discursiva do samba em questão, enunciar a morte de Zumbi como suicídio, 

e não como assassinato, produz os efeitos de sentido de grandiosidade, heroísmo, resistência 

até na morte e imortalidade, pois, conforme observa Nina Rodrigues (1982), Zumbi prefere a 

morte gloriosa à derrota, ao cativeiro desonrante que o aguardava, pois isso significaria o 

retorno à submissão (se o leitor/ouvinte não levar em conta as condições de produção, será 

difícil ver heroísmo nesse ato suicida). Esse brio do líder negro, que possibilitou sua 

representação nas formações imaginárias de toda descendência afro-brasileira como imortal, 

traduzindo significados de ânimo, energia, coragem, bravura, resistência, orgulho e sabedoria, 

está expresso, na mesma sequência discursiva em que aparece o verbo precipitar (se 

precipitou), através da palavra orgulho. 

Essas considerações traduzem que, para se compreenderem os sentidos de um texto, e 

falo de texto porque os discursos se materializam neles, é preciso ir além da superfície de 

evidência. Os sentidos não são dados a priori, sua produção depende dos lugares de que fala o 

sujeito, ou seja, as palavras só constroem sentidos de acordo com as formações ideológicas 

em que os sujeitos se inscrevem. A partir da(s) formação (ões) ideológica(s) é que se formará 

(ão) a(s) formação (ões) discursiva(s) que atravessará (ão) um dado discurso. Esta(s) é (são) 

entendida(s) como: “aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma 

posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” 

(ORLANDI, 2000, p. 43). Dessa forma, colocando-se na posição de quem possui um saber 

institucionalizado sobre o negro e filiando-se às tramas da narrativa da discursividade negra, 

enunciar a morte de Zumbi como assassinato seria, na compreensão do sujeito do samba de 

enredo em questão, produzir efeitos de sentido cuja direção apontaria para o esvaziamento da 

causa negra e, sobretudo, entraria em choque com a formação discursiva dominante em que o 

negro aparece como herói e símbolo de resistência. Enunciar a morte do Rei de Palmares 

como suicídio seria dar força à produção de sentidos engendrada de outra formação 

discursiva, a da “história oficial dos vencedores”, que tratava Zumbi como um agitador 

perigoso e como uma ameaça constante à soberania da colônia, dada a força e a influência que 

ele detinha sobre os quilombolas.   

Na construção desta narrativa, o dizer dos compositores salgueirenses é atravessado 

por três categorias propostas por Thomas. O processo doloroso sofrido pelo negro no período 

colonial se revela em boa parte do texto. A fundação do Quilombo de Palmares se dá para que 

os escravizados possam fugir da opressão, que envolve todo tipo de castigo e de massacre 

conhecido na história da escravização no país. Na sequência da narrativa referente à 

destruição do Quilombo, a dor de Zumbi e de seus liderados parece ser sentida pelos 
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compositores salgueirenses em razão do tom vívido aí empregado. As marcas dessa negritude 

dolorosa não constituem o ponto central da narrativa. O foco de atenção se concentra não em 

torno da dor, e sim em torno da luta, proposta que revela a predominância da negritude 

agressiva. Os escravos fugidos são “revoltosos”. São enunciados com o mesmo status de 

guerreiros troianos, tendo resistido a inúmeras investidas de tropas policiais. A relação 

estabelecida entre Palmares e Troia dada pela resistência que as caracterizou é o traço que 

mais desenha a negritude agressiva, nascida como uma reação à opressão sofrida, que só teve 

fim com a destruição completa do Quilombo de Palmares. Entretanto, a luta não foi em vão. A 

derrota dos escravizados nessa luta que se entendeu por quase meio século se converteu em 

vitória, vitória moral e épica. O guerreiro maior morre para renascer na memória do povo 

negro como símbolo de força, de energia e de luta contra quaisquer tipos de opressão. A 

presença de um “protetor” “divino” e ao mesmo tempo de um exemplo próximo e concreto a 

ser seguido na luta contra a opressão representam as marcas da recompensa e do messianismo 

descritos na negritude vitoriosa.  

 

6.1.1.1.2 Análise de (E2): “Zumbi, Rei de Palmares e Herói do Brasil. A história que não foi 

contada" / Caprichosos de Pilares (2003) 

 

  Em (E2), os acontecimentos focalizam o início do tráfico negreiro. A construção 

discursiva do enunciado produz, entre outros  efeitos de sentido, o de que a relação entre os 

dois grupos étnicos era de pura exploração dos negros pelos brancos. Os primeiros eram 

concebidos como peças rentáveis para a sanha lucrativa dos últimos. Um dos efeitos de 

sentido que emana de (E2) é o de transação comercial ilegal. As teias discursivas do 

enunciado não permitem enxergar qualquer relação entre humanos, mas entre humanos, de 

um lado, e peças ou animais, de outro. A propósito, foi essa mesma concepção discursiva que 

a hegemonia branca fez circular sobre o homem africano para justificar a subjugação a que o 

submeteu. 

Enunciar o negro como guerreiro (Angola, Gege e Yorubá) mobiliza sentidos (efeitos) 

que apontam para sua bravura. Essa enunciação está embasada em uma discursividade negra 

que, dialogando com discursos oriundos de outra formação discursiva acerca do negro 

africano, se posiciona de forma diferente. A caracterização de alguns traços da linguagem, na 

abordagem discursiva, como os de incompletude e opacidade, isto é, não-transparência, 

permite ver em (E2) um jogo polifônico na enunciação do negro como guerreiro, uma vez que 
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esse ponto de vista difere daquele orientado por outra formação discursiva sobre o negro, em 

que as práticas discursivas o descrevem como desidioso e passivo – sem expressar grande 

capacidade de reação frente à força dos mais fortes e frente às adversidades que lhe surgem – 

de forma a corresponsabilizá-lo pela opressão a que esteve subjugado. 

Ainda quanto à forma linguística, a pluralização da palavra guerreiro, seguida da 

denominação de algumas etnias de onde foram extraídos muitos africanos, intensifica o efeito 

de sentido de valentia deles. Essa formulação enunciativa produz o efeito intensificador de 

que os valentes da África eram muitos e se encontravam nas mais diversas partes do 

continente. Possibilita a leitura de que os conflitos entre as etnias africanas e as diferenças 

culturais entre elas não enfraqueceram a força de seus membros. Os efeitos de sentido que  

emanam dessa construção discursiva podem ressignificar a imagem de passivo para a de 

guerreiro, de lutador; esse é um gesto de leitura possível do enunciado. A propósito das 

estratégias que contribuem para provocar essa ressignificação da imagem do negro, é válido 

investir na pergunta acerca dos guerreiros africanos: Por que os de Angola, de Gege e Yorubá, 

e não outros? Embora não se possam nomear todas as tribos guerreiras, e as citadas estejam 

representando toda a África, por que esse recorte? Eis que volta a formulação da pergunta de 

Foucault que citada acima. A justificativa para tal recorte não se dá apenas devido ao fato de 

muitos africanos terem vindo dessas tribos, mas também porque, como observa Jaime 

Cezário, então carnavalesco da Caprichosos de Pilares, em pesquisa sobre a procedência dos 

negros africanos para o Brasil, a fim de escrever e fundamentar o enredo proposto para a 

escola de samba:  

 
Na costa da África ocidental se deparam com Impérios Tribais organizados e 
tremendamente belicosos. Eram os Impérios Tribais Yoruba, Gêge e Angola ou 
Congo que ao longo do litoral africano se subdividiam em inúmeras sociedades 
estabelecidas em cidades fortificadas, extremamente bem  protegidas. 

 

Outro mecanismo discursivo que se ressalta em (E2) é a expressão ai. Dentro da 

formação discursiva predominante nesse discurso sobre o negro, a exterioridade constitutiva 

da linguagem é acionada por essa expressão e por todo o dizer discursivo materializado no 

texto. A interdiscursividade, que nos chega pela memória discursiva, pela inscrição histórica 

dos sentidos possibilita tecer gestos interpretativos de que a expressão em enfoque provoca 

um efeito de proximidade com o interlocutor desse discurso, o negro brasileiro. Traduzida, 

ainda na superfície linguística, como evocação de dor ou lamento, ao tornar-se um objeto 

discursivo, o emprego dessa expressão sugere que o sujeito enunciador põe-se num processo 

de compreensão empática, ocupando o lugar do próprio negro nessa narrativa, isto é, sente as 
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dores e o sofrimento como se fosse o negro africano nos tumbeiros. A propósito do sujeito 

discursivo do samba de enredo, como se assinalou em outra passagem, ele se configura como 

uma voz anônima, coletiva e institucionalizada (ORTIZ, 1999). Fala de um determinado lugar 

social e se institui como porta-voz da discursividade negra, mas não apenas das comunidades 

a que está ligado, e sim do país.  

Duas das categorias de negritude descritas por Tomas estão presentes na construção 

desta narrativa. Concentra grande parte do relato nas dores sofridas pelos negros e nos crimes 

cometidos contra eles durante a escravização. O emprego dos termos ai e peças traduz a 

expressão máxima da negritude dolorosa refletida no sentimento dos compositores e 

denunciada por eles. A referência à organização e à resistência física (quilombo) é uma marca 

da negritude agressiva. Trata-se da resistência em todos os setores à hegemonia representada 

pela elite branca.  

   

 

6.1.1.1.3 Análise de (E3): Tereza de Benguela – Uma rainha africana no Pantanal / Unidos do 

Viradouro (1994)  

 

  A narrativa encontrada em (E3) não narra apenas a história de Tereza de Benguela. 

Textualiza discursos relativos aos conflitos étnicos entre brancos e negros num dado momento 

histórico, cuja produção de sentidos sugere deslizamentos no tocante à concepção acerca do 

negro atribuída pela hegemonia cultural dominante e no que concerne à capacidade 

administrativa da mulher.  

  No que diz respeito ao gesto de nomeação do samba, quais sentidos atribuir à 

omissão/ausência de um termo referente ao campo lexical de escravidão (escrava, 

escravizada), já que essa noção perpassa todo o texto? Uma leitura possível é a de que Tereza, 

mesmo escravizada, nunca deixou de ser rainha para seus liderados. Dessa forma, a 

introdução de um termo, escravizada, por exemplo, poderia proporcionar que a força 

semântica da nomeação recaísse sobre ele (ou outro que o substituísse), e não sobre rainha 

negra.  

  Tereza de Benguela tinha um destacado espírito de liderança. Nunca se deixou abater 

por seu estado de “peça traficada” no século XVIII da Angola para o Brasil, região de Vila 

Bela, atual Cuiabá. Como informa Joãosinho Trinta na argumentação do enredo Tereza de 

Benguela – Uma rainha negra no Pantanal, quando se deu a mudança da capital mato-

grossense de Vila Bela da Santíssima Trindade para Cuiabá, os escravos revoltados com os 
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horrores da escravidão resolveram fugir de tal situação. Tereza liderou a fuga e fundou o 

Quilombo do Quariterê.  

  A enunciação de que a luta de Tereza contra a opressão é bem-vinda, reclamada e 

aclamada indica o lugar social de que fala o sujeito desse samba de enredo. Trata-se de uma 

voz que não se mostra impassível diante das opressões sociais e étnico-raciais e que está 

atenta ao passado e compromissada com a luta presente dos menos favorecidos. Para além do 

efeito de transparência da linguagem, o enunciado “A luz de Tereza não apagará” traduz mais 

do que a manutenção viva na memória do papel que essa líder negra desempenhou junto aos 

oprimidos e revoltosos – negros escravizados, índios, mestiços, brancos revoltados e 

descendentes de antigos povos pré-colombianos fundadores do Império Inca – no final da 

primeira metade dos anos de 1700.  Evocam-se a atitude e a liderança da rainha negra não 

apenas para que a Viradouro vença o Carnaval, mas também para que esta escola de samba, 

através da atualização da Saga de Tereza, traga para a avenida a reflexão de que as injustiças 

sociais e a opressão contra os desvalidos poderiam ser minimizadas se, historicamente, a 

atenção do Estado estivesse voltada para o povo, se nele pensasse como beneficiário direto 

das riquezas do país. O povo brasileiro teria maior motivo para felicidade se as riquezas 

fossem divididas de maneira mais equânime entre todos e as políticas governamentais 

visassem à melhoria de sua qualidade de vida, mas não de forma assistencialista e/ou 

eleitoreira.  

  É a partir dessa perspectiva que a Escola canta em seu samba a saga de Tereza de 

Benguela. A administração do Quilombo de Quariterê por Tereza, que governou com um 

parlamento multirracial composto por negros escravizados, índios, brancos revoltosos e outros 

povos, é um exemplo de que com vontade política muita coisa pode ser mudada na situação 

de vida dos oprimidos. O samba da Viradouro é um canto de louvor a essa mulher negra por 

ter liderado a luta contra a opressão na capital mato-grossense e por ter oferecido um exemplo 

magistral de que é possível conviver harmoniosamente com a diversidade étnico-cultural e de 

que a união dos povos, ancorada na base do respeito, era salutar e representava uma 

perspectiva pacificadora para pôr fim aos conflitos étnicos no país. Bem antes da defesa de 

teorias científicas do século XIX, que pregavam a eugenia, Tereza de Benguela, ao abrigar 

indistintamente representantes de quaisquer segmentos étnicos no Quariterê, traçava o perfil 

do povo brasileiro: miscigenado. Conforme observa Milton Cunha (2006), com essa visão 

diferenciada acerca do valor da mistura das raças, exercitada de fato no Quilombo sob seu 

governo, Tereza, mesmo que não se desse conta, estava ajudando a esboçar uma questão 
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central na luta política do movimento negro: o respeito às diferenças e a convivência com elas 

de forma harmoniosa num mesmo mundo. 

  A materialidade linguística do samba é a ponte para buscar no extralinguístico 

fundamentos que possibilitem o trajeto de leitura que ora vem sendo tecido. A utilização da 

voz passiva na sequência “escravizada em Vila Bela” sugere a existência de um agente 

responsável pela prática infame da escravização. Ao mesmo tempo provoca o sujeito 

leitor/ouvinte, despertando-lhe a atenção para o fato de que as pessoas não nascem nem são 

escravas, mas são tornadas escravas sob a força imposta por alguém ou por um grupo que 

julga deter certo poder sobre o outro. Enfim, a construção dentro da totalidade do enunciado 

possibilita ao leitor refletir acerca das relações de força e dos conflitos entre os grupos 

étnicos.  A razão (difícil é conceber tal prática como racional) para a escravização é traduzida 

pela palavra “gananciosa”, trata-se, sem se esquecer de tantos outros motivos, de uma razão 

econômica, visto que “o ciclo do ouro se iniciava” e era preciso se valer indebitamente do 

trabalho dos negros bestializados, escravizados e açoitados para manter o luxo ostentado pela 

Coroa Portuguesa. 

  As sequências discursivas que destaquei no texto do samba da Viradouro mantém 

relação de sentido entre si. A forma de governo implantada por Tereza, desejando a 

participação de todos, valorizando e desenvolvendo traços específicos da cultura de cada 

grupo étnico, elogiando o convívio das “raças”,  numa relação de paz e de respeito longe do 

ódio racial em relação aos responsáveis pela situação marginal de seu grupo, lançando mão da 

sabedoria africana e das técnicas indígenas para o cultivo da terra é o que traduz “o sonho de 

felicidade” em que viviam os quilombolas do Quariterê.  

  O ideal de liberdade foi aniquilado e os quilombolas exterminados pelos portugueses 

em nome da sanha materialista, mas a garra e o espírito de liberdade de Tereza na luta contra 

a opressão jamais se apagarão. Por essa razão, isto é, pelo exemplo dado por essa rainha negra 

para o Brasil, é que sua história se tornou enredo na Viradouro. De acordo com os argumentos 

da sinopse de Joãosinho Trinta, o carnavalesco da escola na época e idealizador do enredo: 

 

 

O trabalho perfeito desta mulher serve para o Brasil atual. Ela é um exemplo de 
modernidade. [...] mesmo na brincadeira do carnaval é preciso fazer alguma coisa para 
dissipar o caos do Brasil atual. Fica difícil para nossas consciências fazer este 
Carnaval — a maior festa do mundo — sabendo que tem gente morrendo de fome e 
crianças sendo mortas, neste momento. Invocar a figura de Tereza de Benguela é 
contribuir, um pouco, para a mudança na mentalidade brasileira. [...] E, com este 
enredo, quando a Unidos do Viradouro entrar na Avenida, nós iremos invocar a força 
de todos os deuses para que nos concedam uma graça. Faremos um pedido a uma 
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deusa maior: A JUSTIÇA UNIVERSAL.[...] Paira sobre nós para que possamos levar 
a este povo da Marquês de Sapucaí, aos juízes, ao Brasil e ao mundo, a imagem 
poderosa de tua inteligência e de teu trabalho. Que a grandeza de tua alma e de teu 
espírito possa encarnar no corpo de alguma mulher brasileira desconhecida. E que a 
tua luz ilumine este ser feminino que sente as dores do parto e tem a sensibilidade da 
mãe natureza! Que esta mulher, com o exemplo de tua sabedoria e a garra de uma 
guerreira, possa salvar o Brasil para que, daqui a seis anos — no ano 2000, nossas 
crianças possam receber com alegria — o alvorecer do III milênio! 

 

  No que diz respeito à classificação de Thomas, é possível identificar a marca dos 

quatro tipos de negritude na narração poética da saga de Tereza de Benguela elaborada pelos 

poetas salgueirenses. O leitor/ouvinte se depara com a negritude dolorosa, quando se dá a 

escravização de Tereza e faz-se referência ao sofrimento do cativeiro. A dor vivida pela 

rainha negra e pelos demais quilombolas torna a aparecer de forma mais acentuada na 

expressão dos poetas, quando da referência à destruição do quilombo e ao extermínio de seus 

membros. A rebeldia de Tereza e de seus liderados, a fuga e fundação do Quariterê traduzem 

a negritude agressiva, visto que questionavam a racionalidade da escravização e das 

consequências dela advindas, era uma negação de fato aos valores da hegemonia cultural 

dominante. A forma de governar estabelecida no Quilombo – um parlamento multirracial –, 

valorizando a pluralidade de pensamentos, acolhendo refugiados de quaisquer etnias, vendo 

com bons olhos a miscigenação entre “raças”, é marca da negritude serena. De acordo com os 

discursos que atravessam esse SEA, em que se faz uma exaltação à rainha africana pelo 

exemplo que ela legou para a posteridade, é possível dizer que esse tipo de negritude é 

predominante nele. Tereza de Benguela, a Rainha Negra, aparece nos discursos que 

atravessam o samba como um exemplo para o país. Trata-se de uma lição de democracia e de 

luta em prol dos oprimidos que o Brasil precisa aprender, bebendo nas fontes da história de 

Tereza. De outra forma, o mito está fundado. E mesmo tendo sido sacrificada, a Rainha Negra 

sempre deverá estar presente na memória do  negro, especialmente, e na memória do povo 

brasileiro, na certeza de que “a luz de Tereza não [se] apagará”. Eis a marca da negritude 

vitoriosa. 

 

 

6.1.1.2 – Resistência cultural dos africanos e seus descendentes 

   

 (E4) Liberdade! Sou negro, raça e tradição! / Tradição (2000)                   

Liberdade 
Sou negro, raça e Tradição 
Vim de Angola, da minha mãe África 
Num navio negreiro clamando por Zambi 
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[...]  
Vim para um solo bonito e maneiro 
Caí na senzala para trabalhar 
Mas negro é forte, valente e guerreiro 
Até hoje se ouve um lamento ecoar (ô)  
Ô ô... Ô ô ô... Ô ô... 
Baiana, gira baiana 
Dance pro seu orixá 
Vamos firmar a kizomba 
Fazer o povo sambar  
Maracatu, maculelê e cavalhadas (Valeu, Zumbi)  
Valeu Zumbi 
O negro é rei nas batucadas 
Na arte, o negro encanta 
Cultura tradicional e resistência do samba 
A alma do carnaval 
             [...] 

 
 
6.1.1.2.1 Análise de (E4): Liberdade! Sou negro, raça e tradição! / Tradição (2000)     
 
               
  A produção do enunciado acima é fruto do acontecimento social da comemoração dos 

500 anos de Brasil. Celebrar era preciso. Era necessário festejar o meio milênio de uma nação 

caracterizada pela união linguística, social e racial de seus povos. Os conflitos existentes e 

admitidos pertenciam ao passado e lá deveriam ficar, pois grandes diferenças 

socioeconômicas entre os brasileiros, advindas da constituição étnica de seu povo, já não mais 

existiam há algum tempo. Esses eram alguns dos efeitos de sentido produzidos pelos 

discursos das autoridades e de setores da mídia. 

Do lado de fora da festa, já que não se sentiram à vontade para participar dela, outras 

vozes circularam, elaborando discursos cujos efeitos questionavam não apenas o enfeite 

excessivo do bolo, como também a tripartição equitativa do mesmo para os povos formadores 

da nação brasileira. Perguntava-se, então, por que falar de igualdade para povos  tratados de 

forma tão desigual? Os efeitos de sentido emanados dos discursos de igualdade na celebração 

da festa dos 500 anos da nação não estariam mascarando a realidade de vida, tanto a do 

passado quanto a atual de índios e negros? Enfim, para setores representativos de certos 

segmentos da sociedade brasileira, o evento em si mesmo era um engodo, pois se propunha 

como festa. Mas o que índios e negros tinham para festejar? Pedaços de terra (reservas) 

“concedidos” para os primeiros, que no princípio eram senhores de todo este solo, e 

reconhecimento – não em forma de ação compensatória – da força do trabalho dos últimos 

para a construção do país? 

  O chamamento para participar das celebrações teria de existir. Era algo imperioso, 

portanto, mero cumprimento de obrigação, algo forçoso e não genuíno. O convite era uma 
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armação para convencer a todos os grupos, já que se considerava necessário, politicamente 

correto, continuar na esteira da neutralização dos conflitos ou mesmo da negação de sua 

existência, o que se consegue oferecendo a todos o que parece ser de todos, mas que, na 

prática, passa a ser de alguns por um processo de usurpação.  

Essas vozes de fora do muro, representando os que sempre foram postos à margem do 

progresso da nação, porque lhes foram negadas condições reais de integração social, 

reconhecem movimentos de evolução na história dos grupos que representam, mas enfatizam 

que são frutos de conquistas advindas de uma longa luta contra o extermínio social e de um 

esforço constante pela convivência sadia em meio a inúmeras desigualdades e injustiças 

sociais. Além disso, referem que há certos deslocamentos nas relações de força entre esses 

grupos étnicos, de forma que o poder exercido pela hegemonia branca já não se revela mais 

tão absolutamente pleno devido às resistências dos demais grupos. Por fim, formulam que o 

número de integrantes dos grupos étnicos negros e índio que venceram as barreiras do 

aprisionamento é insignificativo diante da massa que representam. Daí, se depreende que, 

cotejados os três grupos formadores da nação brasileira nos dias de hoje, concentrando-se na 

observação dos lugares sociais ocupados pelos membros de cada grupo e o contingente de 

elementos de cada um desses grupos em tais lugares, fazer a festa e falar de igualdades de 

condições de concorrência, de sobrevivência e de que há no país uma harmoniosa democracia 

racial é algo que não se sustenta frente a quaisquer argumentos em contrário.  

A escola de samba Tradição também resolveu celebrar os 500 anos da história 

brasileira. Mas fez um recorte diferente. Seu canto de celebração foi dirigido ao negro, 

descrevendo um traço evolutivo desde sua chegada ao país aos dias atuais, ressaltando a força, 

a beleza e a contribuição de sua arte para a constituição do patrimônio cultural brasileiro e 

também sua força de trabalho para a construção da nação. Em suma, no samba de enredo da 

Tradição, circulam efeitos de sentido que apontam para a ideia de que o negro deve ter 

orgulho de sua história pelo fato de ser marcada por uma travessia vitoriosa, cujos polos são a 

humilhação, quando da chegada ao solo brasileiro, e a louvação de sua arte, como o carnaval 

das escolas de samba do Rio de janeiro, por exemplo, em que é rei. 

Quanto à materialidade linguística do enunciado, chama atenção a palavra tradição, 

parte constante do gesto de nomeação do samba de enredo. A propósito, esse gesto de 

nomeação compõe-se de: a) um grito de liberdade, na verdade, representa mais um desejo, 

uma aposta de fé de que o novo tempo que se descortina pela frente com a chegada do novo 

milênio traga consigo o nascimento de uma nova nação brasileira, que, de forma bem 

diferente dos cinco séculos anteriores, liberte verdadeiramente seus filhos negros, não 
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admitindo a opressão sobre eles nem a discriminação dos mesmos; e b) três afirmações sobre 

o negro brasileiro: sou negro, raça e tradição.  

É importante salientar que a narração, com as formas verbais sou e vim, empregadas 

como estão na primeira pessoa, provoca um efeito de identificação entre o enunciador e seu 

interlocutor, o negro. Marca-se mais que uma proximidade entre ambos, pois eles são um só, 

isto é, o enunciador se anuncia como negro, como um integrante do grupo étnico negro, 

conhecedor, na prática do dia a dia, do discurso de verdade que põe em circulação. 

Quanto às asserções sobre si mesmo, enunciar-se negro no contexto da celebração dos 

500 anos de Brasil produz o efeito de sentido de orgulho de si, de valorização de seu corpo, de 

valorização de suas matrizes culturais, expressando um posicionamento bem diferente do que 

fizeram circular sobre ele durante e logo após o período escravocrata. Durante todo esse 

tempo, através de constantes repetições e de práticas opressivas e discriminatórias contra o 

negro, conseguiu-se fazê-lo introjetar a ideia de que era inferior, de que deveria ter vergonha 

de seu corpo físico e de que ser negro era consequência ou representação de alguma “coisa 

ruim”.  

Diante de tantos discursos de verdade circulantes, não é de se estranhar que o processo 

de configuração da autoestima do negro se revelasse baixo. Mesmo após o período da 

escravidão, essa configuração não se alterou muito, pois, embora liberto, estava preso à 

miséria e a todos os estereótipos com que o rotulavam. Na primeira metade do século passado, 

as políticas de construção identitária dos movimentos negros, a exemplo das concepções da 

Frente Negra Brasileira, ainda traziam no bojo de suas propostas uma perspectiva de aceitação 

e branqueamento como forma de minimizar as barreiras ao acesso dos negros aos bens sociais 

e materiais da nação, criadas pelo preconceito de cor. Vista, hoje, essa feição da política dos 

movimentos negros na década de 1930 teve seu grau de importância, mas foi pouco produtiva. 

Uma reorientação política significativa no seio dos movimentos negros só vai ocorrer na 

década de 1970, quando todo o conjunto do ideário do Black is beautiful, da luta pelos direitos 

civis nos Estados Unidos e da luta pela independência de diversas colônias africanas penetra 

mais significativamente na ideologia dos movimentos negros. 

O discurso da importância da assunção da negritude que atravessa o samba de enredo 

da Tradição soa como significativo nesse contexto de comemoração dos 500 anos de 

aniversário da nação. É sabido que esse discurso vem sendo repetido desde a década de 1940 

(PINHO, 2004); ele é conhecido, mas o contexto histórico-social é outro. Há um 

acontecimento social a exigir uma reflexão sobre o fato. Mas não é pelo fato de o discurso ser 

conhecido que se pode ver apenas paráfrase na sua formulação, pelo contrário, a enunciação é 
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irrepetível, e esse fato já garante a polissemia de sentidos, o novo; aliás, como bem observou 

Foucault (1995, p. 26), “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”. 

A assunção da negritude no contexto do acontecimento social e festivo em questão, 

rememorando a história do negro de humilhado a exaltado, convocando-o a um olhar 

comparativo entre o passado e o presente de sua história, produz efeitos de sentido que 

apontam não só para o desenvolvimento da aceitação de si mesmo, como também para o 

desenvolvimento do orgulho de si próprio e de seu povo. 

A referência a diversas danças, a ritos e ritmos de origem africana, isto é, ao não 

desaparecimento deles, como o ritual da gira nos terreiros de umbanda, o maracatu, o 

maculelê, o batuque e o samba, simboliza a tradição da cultura negra e sua força por não 

deixar morrerem seus rituais, seu fazer cultural. A expressão resistência do samba tenta 

traduzir a força, a luta, a garra (raça) do negro para a preservação de seus artefatos culturais. 

Se não é possível dizer que todos os artefatos culturais receberam uma perseguição árdua e 

oficializada, como o samba e o candomblé, é possível formular que todos sofreram tentativas 

de apagamento da parte dos senhores, pelo menos inicialmente, com a finalidade de dificultar 

a integração e a articulação entre os africanos. Entendia-se que a festa, melhor dizendo, o 

momento festivo de celebração, animação e alegria poderiam minimizar a fragilidade deles 

em razão da saudade da terra natal. O ajuntamento, mesmo entre os estranhos, foi concebido 

como perigoso. Era preciso reprimir, essa era a ordem. 

A leitura analítica do enunciado leva à interpretação de que os discursos que o 

atravessam fazem circular efeitos de sentido de que o negro soube se integrar ao novo 

contexto cultural e à nova terra em que foi inserido, resultando daí, de sua sabedoria e 

capacidade de negociação, a impressão de sentido maior que o toma como vitorioso. A 

chamada ao congraçamento, ao encontro (Kizomba) entre todos e a capacidade que o negro 

tem de fazer dançar a todos apontam para esses sentidos de integração e de vitória. Vitória em 

razão da mudança de status, passando de elemento cultural perseguido, no caso do samba, a 

elemento cultural exaltado e tornado símbolo da identidade nacional.  

E sabe-se, na história dos africanos no Brasil, o quanto houve de estratégias de 

conciliação e de negociação para fazer valer sua arte. As concessões, porém, eram inevitáveis 

pelo fato de eles se encontrarem numa terra estranha e por não mais ser possível uma volta 

para casa de maneira intacta, incólume (HALL, 2003); a hibridização cultural era inevitável. 

Um conjunto de transformações teve de ser operacionalizado para que os artefatos culturais 

africanos tivessem sua prática garantida em solo brasileiro, como no caso dos cultos africanos, 

cuja prática necessitou de uma associação sincrética com os santos da Igreja Católica. As 
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alterações também seriam necessárias para que alguns desses artefatos pudessem ser 

assimilados pelo gosto da cultura de matriz branca europeizada, como no caso do samba. Mas, 

apesar de toda a apropriação dos elementos culturais negros pelo branco, aqueles souberam 

tirar proveito disso (SODRÉ, 1998). 

É interessante perceber o jogo que se tece a partir de alguns termos do enunciado 

(gira; dance), apontando para a plurissignificação da linguagem e evocando sentidos que vão 

além da suposta transparência da linguagem. O sujeito do samba de enredo, ao fazer a 

associação entre os verbos girar e dançar, direcionando a ação de dançar para uma reverência 

às deidades africanas, recupera o elo essencial que sempre uniu samba e religiosidade. O 

samba carioca, como é sabido, depois de chegado da Bahia, só penetrou na sociedade e 

chegou aos nossos dias pelas mãos das tias baianas, que abriam espaço em seus terreiros para 

que se pudesse praticar, na parte dos fundos da casa, esse gênero tão amplamente perseguido. 

Aliás, a acepção inicial do termo samba, tal como encontrada nas línguas bunda e conguesa 

pelo Fr. Bernardo Maria de Cannecattim, era de oração, reza, rezar (SILVA,1988).  Marília 

Trindade Barbosa da Silva (p. 111s) ainda observa que 

 

No que se refere ao samba, as relações com a macumba são por demais evidentes. O 
ritmo é idêntico; a organologia também: atabaques, agogô, cuíca, instrumentos 
desconhecidos da música popular de então, a coreografia, claramente aparentada. 
Samba e macumba eram realizados em lugares chamados, em ambos os casos, 
terreiros; os primeiros sambistas, quase sem exceção, ou eram pais de santo ou 
adeptos do santo.  
 

  O traço polissêmico da linguagem leva o leitor a fixar o olhar sobre os termos em 

destaque, deslizando os olhos de um para outro na tentativa de atribuir sentidos ao enunciado 

que lhe pareçam possíveis. A baiana, figura tradicional das escolas de samba, gira. Girar é o 

traço essencial de sua evolução na passarela do samba. Mas não é a mesma baiana quem 

dança pro seu orixá. Ou será, caso se venha a pensar nos elos indissolúveis entre samba e 

cultos africanos? Se for a mesma, então, ocupa o papel da filha de santo. Seguindo essa 

leitura, a relação entre os verbos girar e dançar se estreita mais ainda; eles são 

intercambiáveis. Mas quem faz o povo sambar é a baiana carnavalesca, cuja caracterização do 

figurino e da dança espelha e imita a indumentária e a dança das tias baianas ou das filhas e 

mães de santo. São elas, as baianas, que, ao lado dos demais companheiros da escola, 

conseguem fazer o povo sambar, sobretudo, porque o desfile não é apenas para os 

componentes da escola, é realizado, também, como espetáculo para o público, para sua 

diversão e entretenimento, sem qualquer tipo de discriminação, desejo esboçado na afirmação 

da festa, do congraçamento, do encontro entre todos, da kizomba. 



175 

 

Esta narrativa tem como foco a expressão da cultura negra no Brasil. Na reflexão 

sobre os 500 anos de história, busca traçar um perfil da resistência cultural do negro, relatando 

a importância de seus símbolos para o patrimônio cultural brasileiro. A referência a diversas 

danças, a ritos e a ritmos de origem africana simboliza a tradição da cultura negra e sua força 

para não deixar que morram seus rituais.  Neles o negro representa o elemento central, ele é 

rei. E personifica, também, a alma do carnaval (carioca). De acordo com os discursos 

transversos nesta narrativa, o negro teria motivos para festejar os 500 anos de história. O 

efeito de sentido de vitória do povo negro sobre a discriminação e o efeito de tradição nas 

danças e ritmos, colocando-o numa posição de prestígio são traços da negritude vitoriosa, 

amplamente presentificada no texto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1 Narrativas grandiosas de heroísmo e de vitória individual da mulher negra  

 

 

  (E5): Chica da Silva / Salgueiro (1963) 

 

O contratador 
João Fernandes de Oliveira 
a comprou 
para ser a sua companheira. 
E a mulata que era escrava 
sentiu forte transformação, 
trocando o gemido da senzala 
pela fidalguia do salão. 
Com a influência e o poder do seu amor, 
que superou 

a barreira da cor, 
Francisca da Silva 
do cativeiro zombou ô-ô-ô-ô-ô 
ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô. 
                   [...] 

onde viveu a Chica que manda, 
deslumbrando a sociedade, 
com orgulho e capricho da mulata, 
importante, majestosa e invejada. 

 

 

 

 

6.1.2 PROCESSOS DE AFIRMAÇÃO, 

RECONSTRUÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE 

IDENTIDADES NEGRAS 
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6.1.2.1.1 Análise de (E5): Chica da Silva / Salgueiro (1963) 

 

O enunciado acima é atravessado por diversos discursos, podendo ser arrolado em 

duas das categorias aqui propostas. Entretanto, busco tecer gestos de interpretação acerca do 

discurso da vitória do negro sobre as condições sociais, econômicas e culturais que o 

aprisionavam à miséria numa sociedade rigidamente racializada e hierarquizada.  

A discursividade negra que o Salgueiro “fundou” em 1960 com os discursos que 

atravessaram seu samba de enredo, Quilombo dos Palmares, tem continuidade na prática 

discursiva do samba Chica da Silva. A escola de samba decidiu levar para a avenida, no ano 

de 1963, um enredo sobre Chica da Silva, uma escrava, que conquistou a alforria na segunda 

metade do século XVIII, na sociedade mineira do Arraial do Tijuco. 

Trata-se, portanto, de uma homenagem. Homenagem a alguém considerado como 

representativo e importante ou tornado representativo e importante para algum segmento 

social.  

A caracterização da sociedade brasileira do período pré-republicano, que descrevi 

acima como rigidamente hierarquizada e racializada, ainda se mantém mais ou menos estável 

na década de 1960, período do surgimento deste samba de enredo do Salgueiro. Nessa 

caracterização tem de se acrescentar um elemento a mais dado o teor de sua significância: a 

fase de conturbação política em que vivia o país desde a Revolução de 1930. No universo 

cultural das escolas de samba do Rio de Janeiro, a ingerência política estabelece, em 1947, 

uma norma, a obrigatoriedade de temas nacionais e, no ano seguinte, acrescenta aos temas 

nacionais um tom patriótico como exigência (AUGRAS, 1998). Dessa exigência nacionalista 

resulta que os heróis a serem louvados eram os reconhecidos como oficiais, dignos de 

exaltação em nome dos serviços relevantes prestados à nação, segundo o entendimento da 

elite dominante.  

Retomando a questão da homenagem do Salgueiro (1963), pode-se acrescentar que 

ela foi direcionada a um indivíduo negro, mais especificamente, a uma mulher negra, 

inicialmente escrava e depois alforrriada, Chica da Silva. Mas como surgiu no seio da escola a 

escolha dessa figura para ser homenageada? Por que este nome e não outro? Que implicações 

poderia ter tal escolha? Que efeitos de sentido poderiam emanar dela? Por que a pessoa 

homenageada pôde ser considerada como representativa ou importante para o segmento social 

que representava, os negros? O que na história de Francisca da Silva de Oliveira a torna 

símbolo de vitória digno de ser cultuado pelas gerações vindouras de seu grupo étnico-

cultural? Consoante as formações imaginárias do povo, e não só do povo negro, Chica foi 
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uma negra poderosoa, uma escrava que se tornou rainha em função da capacidade de sedução 

que conseguia exercer sobre homens de poder que viessem a lhe interessar de alguma forma. 

A sedução, dada pelo apelo erótico que possuía, era a principal arma da mulata.  

Mas Chica estava à margem da galeria de nobres a serem cultuados. Primeiro, 

porque tinha sido escrava; depois porque era negra; finalmente porque era mulher. Pensando, 

então, na caracterização da sociedade brasileira dos anos 1960 e na ingerência política no 

fazer cultural das escolas de samba, como pôde o Salgueiro apresentar tal enredo? Quais 

implicações políticas esse tema trouxe? Como foi a reação do público? Quais efeitos de 

sentido se produziram a partir da prática discursiva do samba de enredo? 

Ao dar continuidade à discursividade iniciada há três anos, a Acadêmicos do 

Salgueiro provocou uma ruptura com a ordem vigente. O sistema é burlado. Louva-se 

novamente um herói negro, ou melhor, uma heroína, a segunda, na história do carnaval, pois a 

única, até então, havia sido a Princesa Isabel, e a primeira heroína negra. A produção de 

sentidos “brotada” dessa discursivização do samba de enredo da vermelha e branca tijucana é 

ampla e aponta para variadas questões como a de que a comunidade negra brasileira de 

maneira mais geral, e não apenas a do Rio de Janeiro, precisa: a) ter conhecimento dos heróis 

e heroínas da história de seu povo; b) discutir o lugar e o valor que as heroínas e os heróis 

brancos devem ocupar no interior da história de seu povo; c) aprender a se apropriar de sua 

história e narrá-la a partir de seu ponto de vista, e não do ponto de vista do opressor; d) se 

espelhar nas estratégias de luta de seus vultos sejam estas de enfrentamento direto, sejam 

caracterizadas pelo viés da malandragem; e) com base no conhecimento da história de luta, de 

vida, de sabedoria e de vitória de seus ancestrais, ressignificar o momento presente e 

vislumbrar um porvir mais saudável para si e para seu povo; f) elevar cada vez mais sua 

autoestima e passar a ter mais orgulho de si e de seu povo.  

A representação discursiva da história de amor entre a ex-escrava e o contratador de 

diamantes e dos fatos e desdobramentos decorrentes dela é, com certa licença poética ou com 

algumas reservas, a própria alegoria da carnavalização. O conjunto dos traços que 

caracterizavam a cultura cômica popular da Idade Média e do Renascimento, tal como o 

descreveu Bakhtin (2008) ao analisar a obra de Rabelais, é o que se pode chamar de 

carnavalização. De acordo com a resenha que fiz da referida obra de Bakhtin no quarto 

capítulo deste texto de tese, o traço essencial dessa carnavalização é o riso, o riso festivo de 

tudo e de todos, inclusive, de si próprio, cuja consequência é a transgressão.  O riso é da vida, 

é inerente a ela. Mas se destaca no carnaval, período em que é permissivo, porque o carnaval 

não deve ser tomado como uma representação artística da vida – pelo menos não o era na 
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Idade Média – , é a própria vida que que acontece, que se realiza; vive-se, por um certo 

tempo, segundo suas leis, porque são as únicas que valem no período momesco, o qual 

representa a “segunda vida do povo”, qual seja, a da liberdade. Enfim, o riso, interpreta 

Bakhtin, busca “a degradação do sublime”, que nada mais é do que aproximá-lo da terra 

(plano cósmico) ou do ventre, da genitália, do traseiro (plano material), pois as noções de alto 

e baixo no sistema de imagens da cultura cômica popular da Idade Média têm uma descrição 

puramente topográfica. A aproximação de algo ou de alguém com a terra significa 

concomitantemente morte e renascimento, transformação. O riso festivo da cultura cômica 

popular da Idade Média, portanto, não pode ser tomado apenas como negativo, mas como 

ambivalente, visto que ao mesmo tempo que nega também afirma.  

Mas o que há de carnavalização na narrativa de Chica da Silva feita pelo Salgueiro? 

Tudo está deslocado, fora da ordem possível na configuração da sociedade do século XVIII. 

Os valores vigentes são invertidos, instaura-se o plano do avesso. O amor, enfim, imprevisível 

e inconcebível entre dois indivíduos tão diferentemente posicionados na gradação das 

hierarquias sociais e das “raças” “supera a barreira da cor”, como se enuncia em (E5), e se 

torna vitorioso, subvertendo as convenções sociais. Vive-se o avesso. Chica e João Fernandes 

desfrutam a sua segunda vida, não por um período curto como o da festa momesca, mas por 

uma década e meia; foram mais ou menos quinze anos de união e de desfrute dos sabores de 

uma vida de liberdade; ela alcançando a liberdade de ser plenamente e de, em algumas 

circunstâncias, poder dar as cartas naquela sociedade em que vivia – o que fugia à lógica 

vigente, visto que o negro ainda era, legalmente, peça presa ao sistema escravocrata ou, em 

alguns casos, peça legalmente solta do sistema, mas igualmente presa à sua engrenagem –; ele 

libertando-se das amarras das convenções sociais e se permitindo provar o sabor de suas 

vontades, de seus desejos, de suas paixões (FREITAS, 2005). 

Dois elementos da narrativa da vida de Chica e de João Fernandes – que entrou para 

os anais da história como muito mais do que uma história de amor – apresentam contorno 

diferente da carnavalização medieval. Primeiro, o riso não era festivo, regenerador. Sem 

dúvida, Chica riu da sociedade. Foi um riso de escárnio traduzindo uma vingança por tudo o 

que ela viveu e por tudo que o negro enfrentava na época. Todas as interdições sofridas 

seriam, agora, devolvidas à sociedade, pois se estava diante da Chica poderosa, da Chica 

afortunada e que mandava, graças ao prestígio e ao poder de seu amado, o contratador de 

diamantes, que ali estava estabelecido em nome do rei. O riso, portanto, era de puro escárnio, 

de puro deboche, de pura vingança. Chica, do alto de seu poder, zombava da sociedade e do 

próprio sistema, que antes a aprisionaram, como se enuncia na letra do samba: “Francisca da 
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Silva do cativeiro zombou”. O segundo elemento se configura no fato de que não havia uma 

permissividade para a relação entre eles. Chica e João vivem um amor proibido. Eles 

subverteram as convenções sociais, mas o sistema não se alterou, o lugar de ambos continuou 

sendo o lugar da marginalidade, eram vistos sob esse prisma pela sociedade. Entretanto, esse 

olhar sob o qual eram vistos não impediu que fossem invejados. Muitas “senhoritas” 

gostariam de ocupar o lugar de Chica da Silva junto ao contratador, e inúmeros homens 

adorariam ocupar o lugar dele. A questão era que, mesmo desaprovadas socialmente essa 

relação e as atitudes de Chica, a NEGRA era invejada por muitas senhoras do Arraial do 

Tijuco. Mas conheceu também, do lado oposto da inveja e da veneração de alguns, o ódio de 

tantos outros.  

Quanto à materialidade linguística, o emprego da forma verbal comprou refere o 

funcionamento da sociedade escravocrata em que viveram os personagens centrais da 

narrativa do Salgueiro. Comprar estabelece uma relação de oposição binária com seu par 

recíproco vender. Evidencia-se no enunciado um sistema de compra e venda em que o negro 

era a mercadoria. E como tal, poderia ser usado conforme as vontades de seus senhores, 

daqueles que passavam a deter o poder sobre ele. Com base nesse direito de posse total sobre 

a peça que estava ao dispor de seus donos, é que inúmeras escravas foram exploradas 

sexualmente por eles, obrigadas a satisfazer às taras sexuais deles.   

Mas a situação de Chica junto ao contratador de diamantes João Fernandes, um dos 

homens mais ricos e poderosos do Arraial do Tijuco, foi diferente: a forte atração física que 

João Fernandes sentiu por ela transformou-se numa história de amor da qual nasceram muitos 

filhos. O contratador a comprou para libertá-la, para que fosse sua companheira. E com ela, 

contra tudo e contra todos, constituiu uma união estável, duradoura e do conhecimento de 

todos. Embora proibido pelo preconceito racial vigente na sociedade, “vence a barreira da 

cor”. Da luta entre Eros e Tânatos, o amor sai vencedor, são os raios do dia, representados 

pela força do amor entre Chica da Silva e João Fernandes, suplantando as trevas 

mortificadoras da noite, representadas pela sociedade hipócrita, usurpadora, conservadora e 

preconceituosa.  

Chama atenção, também, a força semântica de que se reveste o verbo zombar 

(zombou) no corpo do enunciado. Enunciar a vitória de Francisca da Silva sobre o sistema 

opressor pode produzir que efeitos de sentido? Um efeito possível é o de que o triunfo sobre a 

opressão não era um apanágio de uma pessoa especial, era algo que poderia ser conquistado 

por todos, desde que se fosse capaz de revelar astúcia diante dos fatos e das relações com as 

pessoas. Esse gesto interpretativo vai se revelando possível porque quem desdenha do 
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cativeiro não é a figura de Chica, mas sim a de Francisca da Silva, uma pessoa comum como 

as outras. Outro efeito possível desse discurso de vitória de Chica (do negro) sobre o sistema 

opressor é o de que, se tal fato foi possível na conjuntura social daquela sociedade mineira, 

imagine-se o quanto se pode fazer duzentos anos depois e de maneira coletiva a partir da 

vitória exemplar de Chica da Silva. Nessa enunciação, a ex-escrava não só triunfa sobre o 

cativeiro e desdenha dele, mas, principalmente, ri do sistema, ri da sociedade e os ridiculariza, 

saltando-lhes uma sonora vaia, expressa onomatopaicamente pela sequência gráfico-sonora 

que sucede zombou: ÔÔÔÔÔ. 

             Neste samba de enredo que narra a história de Chica da Silva, a mulata que se tornou 

“importante, majestosa e invejada”, há duas categorias de negritude que o perpassam. O foco 

central é a vitória da negra sobre o sistema que a aprisionava. A negação de Chica aos valores 

defendidos pela sociedade branca europeizada representa a negritude agressiva. É tom da 

revolta. Senhora de poder social e econômico, conseguido através do casamento com o 

contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, um representante do Rei em 

Diamantina, volta sua ira contra todos que a humilharam. Esta é a segunda parte da história de 

Francisca da Silva. Na parte inicial, os compositores oferecem o depoimento da dolorosa vida 

de Chica (e dos negros), visto que era “peça” comercial na engrenagem do sistema 

escravocrata e, antes do casamento com João Fernandes de Oliveira, ouvia nas senzalas os 

gemidos e de seus irmãos de cor e os seus. 

 

6.1.2.2 Narrativas grandiosas de heroísmo e de vitória coletiva da mulher negra  

 

 (E6): Candaces / Salgueiro (2007) 

Majestosa África 
Berço dos meus ancestrais 
Reflete no espelho da vida 
A saga das negras e seus ideais 
Mães feiticeiras, donas do destino... 
Senhoras do ventre do mundo 
Raiz da criação 
Do mito à história 
Encanto e beleza 
Seduzindo a realeza 

 

Candaces mulheres, guerreiras 
Na luta... Justiça e liberdade  
Rainhas soberanas 
Florescendo pra eternidade 
 
Novo mundo, novos tempos 
O suor da escravidão 
A bravura persistiu 
Aportaram em nosso chão 
Na Bahia... Alforria 
Nas feiras tradição 
Mães de santo, mães do samba! 
Pedem proteção [...]
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6.1.2.2.1 Análise de (E6): Candaces/ Salgueiro (2007) 

 

 Nos discursos que atravessam (E6) circulam sentidos que favorecem a afirmação e a 

re-significação de identidades negras. A força da mulher negra é o núcleo central da narrativa 

do samba de enredo. Ela, duplamente discriminada, por ser mulher e por ser negra, encontra 

na prática discursiva deste samba de enredo um processo de valorização. Nessa prática, o mito 

e a história são as bases a partir das quais se traça o perfil da mulher africana e de suas 

descendentes.   

 A África, longe das imagens de desgraça, miséria, abandono e conflitos étnicos 

veiculadas constantemente pela imprensa brasileira, aparece retratada sob outro ângulo, o das 

riquezas dos grandes impérios e da sagacidade e poder de guerra e de articulação que suas 

rainhas e suas guerreiras imprimiram aos reinos sob seu comando. As negras com as quais os 

leitores/ouvintes se deparam não são as comumente representadas como objeto de cama, sem 

poder de articulação e marginalizadas de todas as formas. Na linha de discursividade negra 

adotada pelo Salgueiro, o samba desse enredo não autoral, isto é, definido pela própria 

agremiação, descreve as negras africana e brasileira a partir de discursos cujos efeitos de 

sentido são de grandiosidade e beleza, de bravura e resistência, de sabedoria, de realeza e de 

poder político e espiritual.  

 Na narrativa das guerreiras africanas, a África é descrita como símbolo de nobreza e 

reconhecida como o lugar de origem dos antepassados. Evocar a ascendência africana produz 

como efeito de sentido um deslocamento da representação do continente como algo feio, 

indesejável e associado à dor para a afirmação positiva do mesmo. Ver o continente como 

berço dos ancestrais é estabelecer o elo com a memória africana. O efeito de identificação se 

intensifica quando o enunciador se revela como um desses descendentes, o que se pode 

constatar pelo emprego do possessivo na sequência “Berço de meus ancestrais”. A assunção 

da negritude e o orgulho de ser negro que se podem encontrar na construção desse samba são  

fruto de uma luta intensa das entidades e dos movimentos negros para que as práticas do 

embranquecimento e algumas de suas consequências vão se minimizado cada vez mais, para 

que se possam desenvolver práticas de enegrecimento.  

 Os carnavalescos da Acadêmicos do Salgueiro – Renato Lage e Márcia Lívia –  e a 

Diretoria Cultural iniciam a sinopse do enredo de 2007 sobre as candaces com a citação de 

um trecho de uma das falas da peça Candaces – a reconstrução do fogo, do grupo de teatro 

Cia comuns, dirigida por Marcio Meirelles:  
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Falar de Candaces... É preciso olhar pra trás para ir pra frente. Porque atrás tem um 
espelho e é nele que está nossa cara verdadeira. Nosso espelho é um espelho de 
Rainhas. Rainhas-Mães, Rainhas Guerreiras. Candaces. Somos herdeiros dessas 
Rainhas, temos a fala de nossos ancestrais. 

 

A mulher negra decantada neste samba em razão de sua força, de sua sabedoria e de 

seu poder relacional com representantes de outros grupos étnicos  está representada pelas 

mães feiticeiras, relacionadas miticamente às origens da Terra, pelas rainhas e guerreiras 

africanas, pelas negras escravizadas que trabalharam incansavelmente para a compra de suas 

alforrias e sustento das famílias que chefiavam, pelas mães de santo e pela mulher afro-

brasileira dos dias de hoje.  

De acordo a sinopse apresentada pelos carnavalescos e pelos membros da Diretoria 

Cultural salgueirense, o mito trouxe à luz as mães feiticeiras, as “senhoras do ventre do 

mundo”, conhecedoras dos segredos da vida e que detinham o poder sobre o bem e o mal, a 

vida e a morte. A história legou para a eternidade referências sobre grandes mulheres negras 

africanas, como Mekeda, a Rainha de Sabá, que encantou o Rei Salomão na viagem que ela 

fez a Jerusalém – eis os “encanto e beleza” / “seduzindo a realeza” de Salomão – e a Rainha 

Nefertiti, que reinou no Egito por mais de uma década e era reverenciada por sua beleza. O 

modelo de sociedade matriarcal vivenciado por Mekeda também será o mesmo do Império 

Moroe, localizado ao sul do Egito e “governado por uma dinastia de soberanas negras que 

exerciam o poder civil e militar”. Eram as bravas guerreiras candaces, que resistiram com 

bravura e diplomacia às investidas dos soldados do Império Romano, incomodados que 

estavam seus chefes com a prosperidade Moroe. Esse espírito de luta e de sabedoria atravessa 

o tempo, cruza os mares e se dissemina na alma das mulheres negras da diáspora em nome da 

liberdade e se revela diariamente na atitude e no comportamento das negras brasileiras, e de 

outras regiões, em nome da sobrevivência.  

O modelo matriarcal das tradições africanas vai se perpetuar no Novo Mundo. Na 

Bahia, como resenhei no quinto capítulo, as mulheres tornaram-se, também pela força das 

circunstâncias, as responsáveis pela família. Dada a mobilidade e o “jogo de cintura” que 

desenvolveram para lidar com as situações novas e adversas, conseguiam com sua circulação 

e vivência pelas ruas, vendendo seus doces e quitutes, e por serem procuradas por alguns em 

razão de seus dons espirituais, coligir dinheiro para comprar sua alforria e a de seus maridos, 

como também travar contatos que lhes permitiam conseguir trabalhos para os mesmos, além 

de outras vantagens.   
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O canto de reconhecimento à força da mulher negra atinge seu ápice na parte final 

dessa narrativa de africanidade, quando em plena sintonia com as tradições da cosmologia 

africana, faz-se a louvação às deidades africanas, unindo o orum ao aiê, num agradecimento 

às divindades religiosas por todos os cuidados, livramentos e ensinamentos aplicados ao povo 

negro nos incontáveis momentos de aflição. Não por acaso, é bom observar, as entidades 

louvadas são todas femininas.  

Outro traço da materialidade linguística que chama atenção é o léxico de origem 

africana ou “supostamente africana” como pondera Augras (1998). Independente dessa 

consideração, o que parece valer é a proposta de fazer referência à simbologia do universo 

religioso africano também pela linguagem. Os autores do samba parece não terem se 

esquecido de que a linguagem é um dos traços significativos na construção da identidade de 

um povo.  

Na prática discursiva em enfoque, observa-se o predomínio da negritude vitoriosa. As 

mães africanas estão postas na gênese do universo, são a “raiz da criação”. A paternidade da 

civilização está ligada a elas, está ligada ao continente africano. Apesar da opressão sofrida 

historicamente e da luta diária para escaparem à marginalização para a qual são 

“empurradas”, elas venceram e têm vencido. Os compositores também deixam fluir em sua 

narrativa marcas da negritude agressiva, uma vez que a exaltação às mulheres negras é 

acompanhada da exaltação a seus valores culturais; não circulam nos discursos transversos 

deste samba sentidos que apontem para a adesão, para introjeção de valores culturais brancos, 

pelo contrário, no caso deste samba, a avidez pela absorção da cultura de matriz africana 

implica um distanciamento da matriz cultural europeia. Os poetas salgueirenses desejam 

enfatizar a vitória do povo negro sobre a força do mal que perseguia seus irmãos negros, mas 

consideram que não podem referir apenas a quebra dos grilhões, é preciso marcar também o 

capítulo da escravidão.  
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6.1.2.3 Narrativas de sensibilidade e de lirismo amoroso do negro 

 

 

   (E7): Orfeu, o negro no carnaval / Unidos do Viradouro (1998) 

 
 
 
Lá, onde a vida faz a prece 
E o Sol brilhante desce para ouvir 
Acordes geniais de um violão  

É o reino de Orfeu, rei das cabrochas 
Seduzidas pela sua inspiração 
Eurídice, o verdadeiro amor 
Do vencedor por aclamação geral 
Da Escola de Samba do Morro 
Que vai decantar nos seus versos 
A história do carnaval 

É na magia do sonho que eu vou 
Mitologia no samba, amor 

Aí, o zumbido da fatalidade  
Que atinge a cidade 
Traz mais uma desilusão 
Orfeu caiu no abismo da saudade 
E voa para a eternidade 
Levado pela ira da paixão 

Tem no seu talento, reconhecimento 
Num desfile magistral 
O Grêmio do morro venceu 
E o samba do negro Orfeu 
Tem um retorno triunfal 

Hoje o amor está no ar 
Vai conquistar seu coração  
"Tristeza não tem fim, felicidade sim" 
Sou Viradouro sou paixão 
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Figura 4- Glorificação dos deuses do carnaval – Carro alegórico da Viradouro (1998) 
Fonte: O Brasil é um luxo. Foto de Pablo Di Giulio 
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6.1.2.3.1 Análise de (E7): Orfeu, o negro do carnaval (2007) 
 
 
 

O enunciado de (E7) é atravessado por discursos cujos efeitos de sentido enfocam a 

sensibilidade, o lirismo amoroso do negro e a genialidade de seu talento. São discursos 

ligados a formações discursivas que o veem de forma holística, concebendo-o como um ser 

humano dotado (como todos os outros)  dos sentimentos mais finos que tomam o indivíduo, 

de inteligência e de capacidade de excelência ao que se dedica, inclusive, no plano da arte, 

que requer grande sensibilidade para seu desenvolvimento. É possível lê-los como 

contradiscursos, sem feição panfletária, em relação aos de uma longa tradição, segundo os 

quais os negros só têm capacidade para usar o corpo, empregando-o em tarefas grosseiras, e 

sua natureza animalesca os impossibilita de nutrir grandes sentimentos como amor, sendo 

capazes apenas, neste campo, de levar uma vida a dois, para satisfazer seus instintos e 

procriar.  

A enunciação da sequência discursiva “Hoje o amor está no ar/ vai conquistar seu 

coração” formula mais que a certeza da adesão do público ao carnaval apresentado pela 

Escola, traduz também um tom avaliativo de que o amor conquistará a todos. Independente de 

quaisquer valores, sejam sociais, culturais, sejam de outra natureza, o que importa é que “o 

amor está no ar” e incondicionalmente “vai conquistar seu coração”. O emprego do pronome 

em destaque produz o efeito de aproximação com o público; ele marca na materialidade 

linguística a proposta de estabelecer uma interlocução direta com os foliões (tele) 

espectadores, ainda não expressa noutra passagem do samba, e não por acaso, a utilização 

desse possessivo, sugerindo perspectiva de comunicação com o público e busca da adesão 

dele ao enredo apresentado, está localizada no estribilho final.  

Ainda no que diz respeito à materialidade linguístico-discursiva, é interessante tecer 

gestos interpretativos quanto à nomeação do samba. Chama atenção a escolha da preposição 

do (o negro do carnaval). O que o emprego da mesma sugere? Uma interpretação possível 

dentro do trajeto de leitura que se vem traçando é de que, tal como a nomeação do samba 

sugere, a perspectiva não é a de mencionar a participação do negro no carnaval, mas de 

acentuar a participação dele.  Os negros, especialmente os compositores, estão representados 

na figura de Orfeu. Ele era da ala da Escola de Samba do Morro como os demais colegas. A 

genialidade do músico e compositor Orfeu nos discursos transversos deste samba é a mesma 

dos músicos e compositores responsáveis pelo nascimento do samba carioca e das escolas de 

samba, como também pela criação de diversos instrumentos de percussão constantes da 
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bateria dessas escolas, mas que, num processo bem diferente do que se deu com o deus 

mitológico, foram extremamente discriminados e perseguidos, não alcançado o mesmo 

sucesso que ele. Os efeitos de sentido dos discursos que atravessam o samba produzem 

deslizamentos na visão estereotipada que se tem sobre os compositores das agremiações, uma 

vez que ganham valorização.  De outra maneira, dentro da linha de discursividade negra a que 

se filia a Viradouro, a prática discursiva deste samba chama a atenção para o fazer cultural 

dos compositores e abre uma discussão em torno das cristalizações conceituais sobre eles e 

suas obras.  Continuando a leitura interpretativa acerca do gesto de nomeação Orfeu, o negro 

do carnaval, é possível observar que o destaque da participação do negro no carnaval das 

escolas de samba é construído já a partir da primeira palavra, dado pela identificação que se 

estabelece entre o Deus grego e o negro brasileiro: Orfeu = Negro.  

Noutra sequência discursiva, acho sugestiva a escolha da palavra reino. O exímio 

tocador, o músico inigualável, o gênio do violão (e por extensão de quaisquer instrumentos) 

vive no morro, área da cidade marginalizada socialmente. Mas lá, no morro, é o seu reino; é 

de lá que ele brilha para toda a cidade (os sambistas desceram e descem o morro no carnaval 

para seduzir a cidade) e para o mundo; o rei do samba vem de lá. O deus grego da música não 

levou sua inspiração a qualquer área do Rio de Janeiro, mas ao morro. Assim, a prática 

discursiva do samba vai promovendo deslocamentos a respeito do imaginário sobre o morro e 

sobre o negro. A enunciação de que Orfeu foi tomado por uma saudade eterna de sua amada 

Eurídice e de que cultivou esse amor por toda sua vida põe na cena discursiva questões como 

a sensibilidade e a fidelidade do negro, traços tão fortemente negados em sua constituição 

psicoemocional até boa parte do século XIX. Contrariando essas especulações, “morrer de 

amor”, “morrer com a pessoa amada”, isto é, fechar-se para a vida afetivo-amorosa não é para 

qualquer um. Mas Orfeu é dotado de qualidades sobre-humanas que o diferenciam de um 

incontável número de gente, é um deus, é um deus negro.  

A atualização dessa história é representada por Orfeu, o negro do carnaval, o sambista 

do morro. Melhor dizendo, é a história do próprio Orfeu negro, do Rio de Janeiro. O Orfeu da 

mitologia é o apoio para a narração da bela história de amor entre Orfeu e Eurídice, 

indivíduos negros e moradores de um dos morros do Rio. O que resulta dessa associação entre 

mitologia e realidade é o oferecimento de uma visão quase nunca vista na referência ao negro 

no país: o heroísmo, a sensibilidade e o lirismo.  

Na prática discursiva deste samba de enredo, os compositores ligados à origem do 

samba e das escolas de samba serão valorizados e enaltecidos. Nessa associação entre 

mitologia e realidade, os sambistas são os deuses da música.  Os sons que fluíam da Cítara de 
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Orfeu, emudecendo os pássaros e tocando os corações mais petrificados, estabelecem a 

perspectiva de que os acordes hipnotizantes do violão de Orfeu consigam transformar as 

barreiras do preconceito de cor e fazer com que os não-negros, ao se deixarem seduzir por 

essa bela história de amor entre os negros, se permitam no dia a dia a ver o negro como um 

irmão da raça humana, exatamente como eles.   

 Nos discursos que atravessam essa narrativa de africanidade em forma de samba 

observa-se o predomínio da negritude vitoriosa.  A luta central é contra o preconceito, mas o 

negro a vence. O samba do negro Orfeu vence a disputa da escolha do samba de enredo “por 

aclamação geral”, triunfa na avenida. No enredo da Escola de Samba do Morro sobre a 

história do carnaval, são as escolas de samba – associações iniciais formadas quase em sua 

totalidade pelas gentes negras do morro –, dentre todas as agremiações do carnaval carioca, as 

que se mantêm vivas, por terem sabido incorporar e desenvolver o que algumas delas tinham 

de melhor, superando-as, inclusive, as Grandes Sociedades.  Como triunfo final, a Escola de 

Samba do Morro torna-se a grande vencedora do carnaval. O reconhecimento do talento de 

Orfeu é ampliado, diga-se, o reconhecimento do talento dos compositores de samba dos 

primeiros tempos.  A injustiça histórica e contraditória (contraditória porque de tão “nefasto” 

que era o samba tornou-se o símbolo maior da brasilidade) em relação aos mesmos foi 

reparada. Orfeu não conhece vitória no campo amoroso e no plano físico (nutre a esperança 

de reencontrar sua amada noutro plano), mas no campo do reconhecimento social torna-se um 

vencedor, e como ocorria nos primórdios das escolas de samba, não tinha interesses 

comerciais. Apesar da densidade da presença da negritude vitoriosa, o texto também apresenta 

a negritude dolorosa. O sujeito-leitor pode se dar conta, a partir da “desconstrução” do efeito-

texto – que lhe parece fechado, completo, homogêneo e transparente , como refere Indursky 

(2001)  – da perseguição sofrida pelos compositores iniciadores do samba carioca. Além disso 

e do intenso sofrimento do herói pela perda de sua amada, não há como o sujeito-

leitor/ouvinte esquecer que a bala que matou Eurídice é a mesma que mata a muitos pobres 

(também a alguns ricos) negros e brancos na guerra diária do Rio de Janeiro.  
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Figura 5- Racismo é crime – Carro alegórico da Tradição (2000) 

Fonte:www.liesa.globo.com 
 

 (E8): "Preto e Branco a Cores" / Porto da Pedra (2007) 

O anjo invasor me deu a cor, mas cor não tenho 
Eu tenho raça e a cada farsa, a cada horror 
O meu empenho, meu braço, meu valor 
Se ergueu contra o monstro da cobiça 
Caveirão da injustiça, filho da segregação 
                           [...] 
E o Tigre encontra o leão 
A maior inspiração de um mundo novo 
                          [...]  
É hoje vou cantar 
Minha gente é o lugar que eu sempre quis 
Na Avenida, meu irmão vou abraçar 
Viver a igualdade e ser feliz 
 
 

6.1.3 AGENDA POLÍTICA DE LUTA PELA 

PERSEGUIÇÃO DOS DIREITOS E IDEAIS DE 

IGUALDADE 
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Liberdade pelo amor de Deus 
Liberdade a este céu azul 
É minha terra orgulho meu  
Porto da Pedra canta a África do Sul 

 
 
6.1.3.1 Análise de (E8): Preto e Branco a Cores / Porto da Pedra (2007) 

 
 

 A leitura do gesto de nomeação de (E8) em associação com a totalidade do enunciado 

possibilita a construção de trajeto de leitura em que os discursos transversos no samba de 

enredo da Unidos do Porto da Pedra são entendidos, de um lado, como uma crítica ao racismo 

e à discriminação racial, e de outro, como uma proposta em defesa de uma sociedade 

igualitária que não distinga os cidadãos em razão dos grupos étnicos culturais a que 

pertencem.  

Na sequência discursiva do gesto de nomeação: Preto e Branco a Cores, o último 

termo em destaque altera a carga semântica da expressão preto e branco, que, tomada 

isoladamente, traduz um mundo cinzento, amargurado, frio e excludente que, em razão das 

distinções que se pretendem rígidas e separatistas entre seres humanos branco e preto, 

desconhece os matizes que se poderiam formar a partir da mistura e a alegria que brotaria 

como fruto dela. Já o primeiro termo destacado na expressão estabelece uma ligação entre 

preto e branco, conecta um termo ao outro, como se quisesse expressar, de forma diferente da 

(i/r/) racionalidade movida pela ambição, pelo medo e pelo ódio, que um é parte integrante do 

outro. 

O samba de enredo da escola, através dos discursos que o atravessam, não presta 

apenas uma homenagem à África do Sul em razão de sua vitória sobre o apartheid. Ao fazer 

referência, por exemplo, ao veículo blindado usado pelas forças policiais para dispersar com 

tiros manifestantes contrários ao regime, estabelece um paralelo entre a África do Sul na 

época e as favelas fluminenses (Rio de Janeiro), pois o tanque atirador contra a população 

protestante, o Mellow Yellow, é representado pelo Caveirão, veículo usado pela polícia 

carioca para a ação nas favelas e morros do Rio. Essa aproximação não gratuita entre o 

referido país africano e o Brasil se revela mais fortemente com a enunciação de que a vitória 

dos negros africanos sobre o regime do apartheid e o trabalho de resgate da cidadania 

implementado  por algumas associações africanas poderiam servir como espelho para o 

Brasil: “E o tigre encontra o leão/ A maior inspiração de um mundo novo”. Nessa sequência 

discursiva, faz-se referência à luta de Mandela contra o regime separatista sul-africano e às 

iniciativas não-governamentais para a reconstrução da cidadania.  
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Os frutos da presidência de Mandela e as iniciativas de organizações em defesa da 

reconstrução do país e da reconstrução da cidadania dos sul-africanos são tomados como 

exemplos de que é possível lutar por uma sociedade mais democrática do ponto de vista 

étnico-racial no Brasil, como destaca Milton Cunha, carnavalesco da Escola na época, em 

entrevista concedida a Isaac Ismar para o sítio O Carnaval Carioca: 

Quero apresentar como essa nação multirracial pode nos ajudar a não fazer da 
sociedade brasileira um apartheid, embora já seja, mesmo não oficial. Ainda não 
temos a cerca real, mas temos a ideológica. Mostro o que a gente pode aprender e 
rebato as grandes vozes da democracia no mundo (Gandhi, Luther king, Rosa Parks e 
Abdias Nascimento) e termino com a fênix, que é o símbolo da reconstrução da África 
do Sul. Um país que há 20 anos era cinzas, com caveirão e massacres com 1.500 
negros mortos em apenas um confronto.  

                  (http://www.ocarnavalcarioca.com.br/2005/eds/ppedra_2007.asp) 

Como se pode perceber, o tom do enredo e de seu samba é panfletário. Trata-se de um 

desfile político em que os oprimidos podem expressar sua voz: 

Liberdade pelo amor de Deus 
Liberdade a este céu azul 
É minha terra orgulho meu  
Porto da Pedra canta a África do Sul 
 

A voz que clama com veemência por liberdade continua sendo a voz do oprimido 

expressa através da escola de samba, que não é um mediador cultural, é a própria expressão 

do desfilante apreendida pelo grêmio recreativo e associação cultural ao qual ele está ligado. 

Nessas condições socioculturais, cantar a África do Sul é evocar a luta por liberdade de fato e 

por igualdade de direitos entre os variados grupos étnicos na sociedade brasileira. A esperança 

nutrida por essa voz é a de que os exemplos de superação oferecidos pelo povo sul-africano 

possam se repercutir de forma mais intensa no Brasil, como já o fazem movimentos como 

Nós do Morro, AfroReggae e Cufa, por exemplo, para que a possibilidade de abraçar o irmão, 

“viver a igualdade e ser feliz” não se circunscreva apenas ao espaço da passarela do samba, 

mas possa se tornar uma realidade como principiou a acontecer na África do Sul. 

Nos discursos que atravessam o samba, é possível perceber elaborações que confluem 

para a predominância da negritude serena. A administração de Mandela na presidência tem 

um tom pacificador e de união, é governo multirracial. É um tempo de paz, e nunca de revolta 

contra a parcela da população branca sul-africana.  A recompensa de toda a luta anterior a 

esse estágio está representada na vitória sobre o regime separatista e na eleição de Nelson 

Mandela, bem como no processo de reconstrução por que o país passaria. Isso reflete a 

negritude vitoriosa. Como era de se esperar, uma narrativa da derrubada do regime separatista 
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sul-africano não poderia deixar de fazer menção ao intenso sofrimento que os negros sofreram 

no corpo e na alma. Mesmo tendo a vitória sobre o regime como tema, os compositores 

sentem a necessidade de notificar os leitores/ouvintes acerca das marcas indeléveis na vida do 

negro durante a vigência do apartheid. Tais marcas se revelam na referência à favela 

vermelha, uma simbologia do sangue derramado nos conflitos com a polícia, e na referência 

ao martírio ocasionado pelo caveirão.  Nesse sentimento de obrigação de fazer dos autores 

está inscrita a negritude dolorosa. Nos discursos transversos desta narrativa também se podem 

ler gestos simbólicos da negritude agressiva, marcada pela negação dos valores da hegemonia 

sociocultural branca e pela revolta contra a imposição dela. A luta de Mandela, de Desmond 

Tutu, de outros líderes e do povo contra a segregação racial não foi em vão. Eles não se 

calaram e fizeram seu grito atravessar fronteiras e ecoar nos quatro cantos do mundo: “Liberto 

permanece (u) o pensamento / Ele foi o meu alento / Quando o corpo foi prisão”. 

 

(E9): Templo negro em tempo de consciência negra / Salgueiro (1989) 

 
Livre ecoa o grito dessa raça 
E traz na carta 
A chama ardente da abolição 
Oh! Que santuário de beleza 
Um congresso de beleza de raríssimo 
[ esplendor 
Revivendo traços da história 
Estão vivos na memória 
Chica da Silva e Chico Rei 
Saravá os deuses da Bahia 
Nesse quilombo tem magia 
Xangô é nosso pai, é nosso rei  
                    [...] 
 
Vai, meu samba vai 
Leva a dor traz alegria 
Eu sou negro sim, liberdade e poesia 
E na atual sociedade, lutamos pela 
[ igualdade 
Sem preconceitos sociais 
Linda, Anastácia sem mordaça 
O novo símbolo da massa 
A beleza negra me seduz 
Viemos sem revolta e sem chibata 
Dar um basta nessa farsa 
É festa, é Carnaval, eu sou feliz 
É baianas, o jongo e o caxambu vamos rodar 
Salgueirar vem de criança 
O centenário não se apagará 

 
 



193 

 

 
 

Figura 6 – Pinah – Personificação da oitava maravilha do mundo (o carnaval) – Beija-Flor (1981) 
 Fonte: O Brasil é um luxo. Foto de Eurico Dantas / Agência O Globo 

 
 
 
6.1.3.2 Análise de (E9): Templo negro em tempo de consciência negra / Salgueiro (1989) 

Exemplo típico de que as classificações muitas vezes  apresentam dificuldades 

quanto  aos elementos que desejam enquadrar, este samba de enredo também poderia estar 

incluído na categoria Processos de afirmação e ressignificação de identidades negras. Mas a 

temática central dele diz respeito a uma luta contínua em nome da busca dos direitos de 

igualdade para os negros na sociedade brasileira. Em razão disso, não contemplarei em minha 

leitura a produção de sentidos que o enquadraria na categoria anterior. A constituição 

discursiva de (E9) traz reflexões acerca da situação dos negros brasileiros após os cem anos 

da abolição da escravidão no país. Dessa reflexão resulta que a igualdade social na sociedade 

brasileira entre negros e não-negros não existe. Mas a escola salgueirense assume uma postura 
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de militância na perseguição dos direitos de igualdade e assegura que “o centenário não se 

apagará”.  

 Editado no Carnaval de 1989, um ano após as comemorações do Centenário da 

Abolição, ano festivo em que muitas escolas de samba tomaram o negro e sua história como 

enredo, o samba do Salgueiro, enquanto peça discursiva que é, faz ecoar discursos já ditos. Ao 

enunciar que “o centenário não se apagará”, produz-se uma ressonância discursiva formada 

por outros textos produzidos para o carnaval passado. A discursividade negra do Salgueiro é a 

mesma adotada pelas demais agremiações, porém, ressalta-se no dizer da escola (dos 

compositores) a ideia de que, diferentemente do que ocorre com as demais, há uma 

continuidade da temática negra em seus carnavais. Isso se revela na referência a dois enredos 

da escola – Chica da Silva e Chico Rei – e na seguinte sequência: “Salgueirar vem de criança/ 

O centenário não se apagará”. Na enunciação feita, salgueirar não significa apenas ser 

salgueirense, remete para o fato de a Acadêmicos do Salgueiro, antes dos primeiros dez anos 

de sua existência (ainda criança, portanto), ter fundado essa vertente de negritude no carnaval 

carioca. O lançar do olho para a história da agremiação é o que permite ao enunciador ter a 

certeza de que “o centenário não se apagará”.  

 Os discursos transversos no samba produzem sentidos que põem o Salgueiro como 

guardião da matriz cultural afro-brasileira no carnaval do Rio e como organização cultural que 

entoa sua voz contra as injustiças sociais e de qualquer ordem relacionadas ao povo negro. 

Esse espírito de garra e de luta da agremiação vermelha e branca tijucana em defesa da justiça 

social são traços que caracterizam o orixá Xangô, razão por que se enuncia “Xangô é nosso 

pai, é nosso rei”. As cores da escola também são as cores que caracterizam o orixá, de modo 

que, simbolicamente: orixá, cores, sentimento de justiça, bravura e capacidade de organização 

para a consecução de lutas travadas em nome da promoção da justiça fazem da escola de 

samba salgueirense um reduto de negritude bem mais amplo do que são as escolas co-irmãs, 

fazem dela um verdadeiro quilombo, ideia materializada linguisticamente na sequência 

“Nesse quilombo tem magia”. Nesta prática discursiva salgueirense, o quilombo cultural não 

está representado apenas pela Bahia, mas também pela escola salgueirense.  

 É possível tecer gestos de interpretação de que a atuação da escola em nome da causa 

negra ultrapassa os limites do Carnaval, visto que entende a luta pela causa como processada 

continuamente no dia a dia. Esse é um dos efeitos possíveis a serem construídos com base na 

sequência: “E na atual sociedade, lutamos pela igualdade / Sem preconceitos sociais”. Há a 

demarcação de que a defesa da causa negra não é um posicionamento adotado pela escola 

apenas no passado ou uma prática para prestigiar uma data comemorativa, a do Centenário da 
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Abolição. Na sequência discursiva que acabei de mencionar, a forma verbal lutamos 

empregada no presente do indicativo, e a palavra atual confirmam a preocupação da Escola 

com o momento presente (o cotidiano) vivido pelos negros brasileiros.  

 Os discursos que atravessam este samba produzem efeitos de sentido que sugerem o 

pioneirismo do Salgueiro entre as escolas de samba quanto à defesa de uma causa negra, visto 

que “salgueirar vem de criança” (fazer como o Salgueiro); e a credibilidade alcançada pela 

Escola em razão da exploração de temas ligados à negritude – sempre postos à margem – e 

em razão da contribuição oferecida à história do país e aos negros por mostrar-lhes outras 

histórias sobre seu povo, favorecer o desenvolvimento de sua autoestima e ser o veículo de 

expressão de sua voz e de seus anseios no país. Com base na descrição desse perfil é que o 

Salgueiro se enuncia como um Templo Negro. Trata-se mesmo de um quilombo, não de um 

quilombo  entendido tradicionalmente como campo de refúgio e de defesa a possíveis ataques, 

mas trata-se, em sintonia com a evolução do tempo, de um quilombo caracterizado por uma 

agenda política de reflexão sobre as questões sociais em volta da negritude e da luta 

antirracista para ver raiar a igualdade entre todos os brasileiros.  Entretanto, se ao longo de 

seus (57) cinquenta e sete anos de existência, a Escola não conseguiu com sua atuação 

oferecer a “proteção” que se espera de um templo aos negros do Morro do Salgueiro e dos 

morros vizinhos, aos da Tijuca, ao do Andaraí, aos do Rio e aos do restante do país, 

conseguiu transmitir-lhes energia, promover o desenvolvimento de seu orgulho de ser negro e 

de sua autoestima, ampliar seu conhecimento acerca do universo cultural de matrizes 

africanas, oferecer-lhes algumas leituras a respeito das desigualdades socioeconômicas entre 

negros e brancos no país.  De uma forma ou de outra, a população negra conseguiu usufruir da 

discursividade negra produzida por este templo negro (como o Salgueiro se enuncia). O gesto 

de nomeação do samba pode ser lido como uma chamada aos negros para a reflexão de 

implicações políticas envoltas na questão da negritude, da identidade étnica.  

 A negritude serena se revela nesta narrativa de africanidade pelo tom construtivo que 

assume no que diz respeito à convivência numa sociedade multirracial, como a brasileira, 

entendendo que o diálogo e as negociações são as armas fundamentais para construção de 

uma sociedade mais plena. A proclamação da negritude também constitui outro traço dessa 

categoria. Também é possível observar que os poetas salgueirenses, mesmo enfatizando a 

vitória dos negros sobre o regime servil, não deixaram de referir e de “sentir empaticamente” 

a dor do povo negro: “E traz na carta / A chama ardente da Abolição; Linda, Anastácia sem 

mordaça”. Aí está marcada a negritude dolorosa. 
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7 DADOS ESTATÍSTICOS DAS RESPOSTAS OFERECIDAS AO QUESTIONÁRIO 

 

 

 

Tabela – Percentual absoluto das respostas dadas pela totalidade dos 

colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 –  Resultado em números do questionário aplicado 
 
 

 
 

 

 

RESPOSTAS 

 
REPETEM 

C. POLÍTICO 
SIM 

 
QUESTIONAM 

FOLCLORE 
NÃO 

 
CONTRADIZEM 

AMBOS 
TALVEZ 

 

QUESTÃO 1 

 
84,5% 

 
8% 

 
7,5% 

 

QUESTÃO 2 

 
77,2% 

 
9,1% 

 
13,7% 

 

QUESTÃO 3 

 
41,8% 

 
49,1% 

 
9,1% 

 

QUESTÃO 4 

 
75,5% 

 
11,8% 

 
12,7% 

 

QUESTÃO 5 

 
62,7% 

 
20% 

 
17,3% 

 

QUESTÃO 6 

 
47,3% 

 
38,2% 

 
14,5% 
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                 Percentual obtido por cada grupo étnico 

 

 

 

1 – Você avalia que o samba de enredo afro ajuda a afirmar a autoestima do negro? 

 

                     

               SIM NÃO                               TALVEZ 
           
 
 

 

2 – Você acha que o negro pode se reconhecer nas letras dos sambas de enredo afro, ou seja, 

elas têm a ver, realmente, com seu universo sociocultural? 

 

 

      
 
                                                       
 
 
                       SIM                                        NÃO                                 TALVEZ 
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3 – Há discursos tomados como oficiais sobre a história dos afrodescendentes no país. Em 

relação a tais discursos, você julga que os sambas de enredo afro os: 

 
 
                                    
 
 
   
 
 

         REPETEM                         QUESTIONAM                         CONTRADIZEM 
 
 

4 – Você considera que os sambas de enredo africanos podem levar a população brasileira a 

refletir sobre a representação sociocultural do negro no país? 

 
 
 
 
 
                              
 
 
 

        SIM NÃO TALVEZ 
 
 
5 – Você considera que os sambas de enredo africanos podem levar a comunidade negra a 

refletir mais demoradamente sobre sua condição sociocultural e sobre a representação social 

que se costuma traçar sobre ela? 

 
 
 
 
 
 
 
                             

                  SIM                                       NÃO            TALVEZ 
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6 – De acordo com sua observação, os sambas de enredo afro têm algum compromisso 

político para com a comunidade negra ou são apenas representações folclóricas das tradições 

culturais africanas, a exemplo das religiões africanas, das iguarias, do vocabulário, das 

danças, etc.? 

                                         
 
 
 
 
 
 
 

COMP. POLÍTICO                             FOLCLORE                                   AMBOS 
 
 
   
 
                                         LEITURA DOS DADOS ESTATÍSTICOS 
 
 

De maneira geral, não houve grandes quebras de expectativas em relação aos dados 

obtidos com a aplicação do questionário, mas as respostas oferecidas a duas questões 

revelaram surpresas. Entretanto, vale a pena frisar que o valor de um questionário de pesquisa 

não tem a ver com a confirmação ou com a negação dos resultados esperados. Tem seu valor 

definido pela visão estatística que oferece às questões levantadas, substituindo as suposições 

por dados concretos. No entanto, para alcançar a motivação das respostas é preciso ir além do 

que os números oferecem, recorrendo, no caso das ciências humanas, às condições de 

produção: o contexto sócio-histórico e o contexto imediato.  

As respostas oferecidas à maior parte das questões (1, 2, 4, 5,6) por negros, pardos e 

brancos se assemelham, apresentam um entendimento parecido no tocante às questões 

propostas. O pensamento se revelou destoante em relação à questão três, assim formulada: Há 

discursos tomados como oficiais sobre a história dos afrodescendentes no país. Em relação a 

tais discursos, você julga que os sambas de enredo afro os repetem, questionam ou 

contradizem? Para 54% dos brancos os SEAs repetem tais discursos. Essa percentagem é 

maior que a representada pelos negros (25%) e pelos pardos (26,1%) juntos. É possível que o 

fator escolaridade esteja influindo sobre as respostas, visto que, levando em conta o nível de 

ensino superior, por exemplo, os membros dos grupos étnicos que responderam ao 

questionário estão assim distribuídos: a) brancos – 81%; b) negros – 41,7%; c) pardos – 
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60,9%? Se a resposta for positiva (sim), é preciso examiná-la com cuidado em razão do teor 

de suas implicações. A busca pela motivação da larga diferença entre as respostas oferecidas 

pelos três grupos étnicos leva-me à formulação de algumas questões. Não tenho resposta para 

elas, mas podem constituir um ponto de partida para novas pesquisas.  Eis as questões: Qual 

variável estaria influindo decisivamente nas respostas dadas à questão? Seria apenas uma ou 

mais de uma? A escolaridade seria a mais significativa a influir sobre a resposta? 

 O que mais chama atenção na questão é o percentual absoluto das respostas que lhe 

foram oferecidas: 58,2% dos entrevistados não concebem que os SEAs repetem os discursos 

tomados como oficiais sobre o negro e sua história, discordam deles. Esses dados vão de 

encontro à conclusão a que chegou Augras (1998, p.112-113) em seu livro O Brasil do 

samba-enredo:  

Por mais que o Salgueiro se tenha esforçado em valorizar ‘temas marginais da história 
do Brasil’, o que se encontra no samba-enredo é a adesão aos estereótipos vigentes, 
que fazem do Brasil um modelo insuperável de democracia racial [...]. O discurso do 
samba-enredo retrata fielmente a ideologia dominante [...] Decididamente, o samba do 
morro não foge aos estereótipos e valores da classe dominante [...]. A reprodução dos 
modelos oficiais é fidelíssima.  

 

 Outra questão cujo percentual absoluto chama atenção é a de número seis, assim 

formulada: De acordo com sua observação, os sambas de enredo afro têm algum 

compromisso político para com a comunidade negra ou são apenas representações 

folclóricas das tradições culturais africanas, a exemplo das religiões africanas, das iguarias, 

do vocabulário, das danças, etc.? Os enredos e sambas de enredo africanos no carnaval 

carioca tomam por base, não poderia deixar de ser diferente, as tradições culturais afro-

brasileiras, focalizando as religiões, as iguarias, o léxico, as danças, os ritmos, a percussão, a 

bravura do negro e a beleza negra entre outros símbolos. Todavia, muitas pessoas veem nessa 

representação apenas folclore, de modo que concebem o referido termo como esvaziado de 

qualquer sentido político. Dito de outra forma, as escolas de samba não teriam um 

compromisso social e político com as comunidades negras em que estão enraizadas nem com 

a comunidade negra brasileira. Augras (1998) também vê esvaziamento de sentido político 

nos enredos afro desenvolvidos até os anos de 1980. Os colaboradores, no entanto,  

posicionaram-se de maneira diferente, pois 47,3% assinalaram que veem nos SEAs 

compromisso político para com a comunidade negra, e apenas 38,2 veem uma perspectiva de 

teor exclusivamente folclórico.   

 Os dados referentes a negros e pardos estão coerentemente separados em duas 

categorias. Meu entendimento de que negros e pardos constituem um único grupo racial 
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(denominado por muitos de afrodescendente, e por mim, nesta tese, de negros) não pode nem 

deve se sobrepor à autoidentificação dos colaboradores da pesquisa. Na autoidentificação em 

relação ao grupo étnico-racial de pertença, há a inscrição de posicionamentos de ordem 

ideológica e sociocultural que precisam ser considerados. Trata-se de uma questão de 

respeito.  Esclarecido esse tópico, cabe ainda observar que os dados dos grupos negros e 

pardos, se agrupados numa categoria única, tomariam dimensões maiores, mas não alterariam 

a linha de pensamento encontrada nas respostas. As condições histórico-sociais que 

presidiram a formação e o desenvolvimento do povo brasileiro, especialmente as ligadas aos 

conflitos étnicos, e a agenda de luta dos marginalizados contra a opressão, possibilitam a 

inclusão de ambos em um mesmo grupo, como ocorreu quase sempre. Através do ideário de 

branqueamento, tanto o de ordem genética quanto o de ordem cultural, é que tentaram 

distingui-los e pô-los em confronto por longo tempo. Nesta tese, entretanto, concebo-os como 

integrantes de um mesmo grupo. Por entender que há razões ideológicas quanto ao emprego 

das palavras da língua, em vez de afrodescendente emprego o termo negro(s) para me referir 

ao conjunto formado por eles. Dizendo em outras palavras: todas as vezes que empreguei o 

termo negro(s) nesta tese estava me referindo a negros e a pardos, simultaneamente.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
   

Pôde-se observar pelas entrevistas e pelos questionários aplicados o lugar que o samba 

de enredo de temática africana ocupa no processo de construção identitária étnico-racial do 

negro brasileiro. Trata-se de um lugar importante, mas não necessariamente vital nesse 

processo. Como apontei, no capítulo sobre construção de identidades, elas não são estáveis e 

podem assumir valores diferentes de pessoa para pessoa a depender de variáveis como, por 

exemplo, a época em que vivem duas pessoas, os contornos locais assumidos pela identidade 

étnico-racial onde vivem, o pertencimento ou não a determinados grupos de valorização das 

matrizes culturais africanas, a profissão que ocupam, as diferenças de gênero e de profissão, o 

grau de escolaridade entre outros. Dessa forma, pensar sobre o lugar que os SEAs ocupam na 

construção identitária étnica do negro não é conceber que essa construção se revela de 

maneira idêntica para todos os negros de todos os recantos do país. O Rio de Janeiro, por 

exemplo, vive intensamente a cultura do samba, valorizando a data de sua comemoração – 

dois de dezembro – e festejando-a, e reverencia Zumbi dos Palmares no Dia da Consciência 

Negra, traços culturais e políticos que o diferenciam de outras cidades. Pensando em pessoas 

dentro da mesma cidade, é possível citar como exemplo o caso do “menino [negro] do Morro 

do Salgueiro que gosta de funk, mas não gosta de samba”. Essa forma de entender o processo 

de constituição de identidades – elas foram o tema do terceiro capítulo – não é a mesma como 

a entendem as escolas de samba, para as quais é concebida como étnica, racial e referenciada, 

de forma que origem, linhagem e ancestralidade são traços fundamentais que a constituem e 

que são compartilhados por todos do grupo.  

As discussões abertas pelos discursos que atravessam os SEAs sobre questões 

importantes da história social do negro no país contadas a partir de seu ponto de vista e a 

escolha como enredo de outras tramas do povo afro-brasileiro pouco conhecidas ou 

convenientemente relegadas pela história oficial, produzindo deslocamentos importantes 

quanto à assunção da negritude, quanto ao olhar do negro sobre si mesmo e sobre seu povo e 

quanto a aspectos ligados à discussão do mito da democracia racial, respondem à questão 

central formulada nesta tese: Como as identidades negras têm sido afirmadas, reconstruídas e 

ressignificadas discursivamente nos sambas de enredo de temática africana e quais os 

possíveis efeitos decorrentes dessa construção?  
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Diante dos efeitos e dos deslocamentos produzidos, torna-se irrelevante a discussão se 

os sambas e os enredos (a pesquisa empreendida pela escola de samba), quando históricos, 

estão bem conformes à realidade dos fatos que pretendem narrar.  O fato de Zumbi ter tido 

escravos em Palmares e o de a Beija-Flor enunciar a África como mãe da liberdade em seu 

samba de 2007: Áfricas, do berço real à corte brasiliana (informando que naquele continente 

também havia escravização entre os negros) não minimizam a força simbólica que o líder 

palmarino representa para a comunidade negra nem ofuscam o brilho da Escola de Nilópolis. 

Como observou Nei Lopes, em artigo publicado em seu blog (www.neilopes.blogger.com.br), 

é preciso estabelecer diferença entre servidão e cativeiro. A escravidão tradicional africana 

apresentava características idênticas à escravidão praticada em outras partes do mundo, “era a 

forma usual da exploração da força do trabalho”. Quanto à grandiosidade da África, as escolas 

de samba têm considerado que histórias de dor e de sofrimento foram amargas demais, de 

modo que não convém enfatizá-las. Em lugar delas, e dentro do projeto de ressignificação dos 

valores africanos para o negro brasileiro, aparece a perspectiva de construção de narrativas de 

africanidade que exaltem a grandeza das nações africanas. 

As escolas de samba do Rio sejam as do Grupo Especial, sejam as dos Grupos de 

Acesso têm produzido um significativo número de SEAs, tal como ficou evidenciado pelo 

levantamento feito na introdução deste texto. Embora haja outras agências e instâncias negras 

de caráter político e cultural preocupadas com a produção de discursos referentes à construção 

identitária negra no país, as escolas de samba do Rio, em razão do elevado número de SEAs 

em associação com outros fatores, como, por exemplo, o fato de ser música (alcançando de 

forma mais ampla e imediata um número expressivo de pessoas e despertando-lhes 

sensibilidade), atingiram o status de instâncias importantes – mesmo que alguns setores 

acadêmicos as considerem apenas capazes de parafrasear discursos construídos na academia 

ou no seio dos movimentos negros – , tanto por fazerem a atualização desses discursos quanto 

por produzirem outros. Além dos SEAs, das músicas produzidas por alguns blocos afro de 

Salvador e das canções geradas de outros gêneros musicais ligados a movimentos culturais de 

base negra (reggae, rap, funk, hip-hop), onde os negros vão encontrar formulações discursivas 

que os enunciem como belos? Que enalteçam seu sorriso? Que reconheçam sua bravura e sua 

capacidade de resistência? Que lhes lancem propostas de enegrecimento em vez de 

branqueamento? Que lhes possibilitem enxergar razões étnico-raciais nas desigualdades entre 

brancos e negros na sociedade brasileira? Enfim, que os encorajem a lutar pelo exercício de 

cidadania? Será que encontrarão alguns desses tópicos em livros didáticos? 
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Como o cenário em torno das políticas institucionais de negritude começa a se alterar, 

pode ser que, em havendo incentivo e cobranças para a implantação efetiva do ensino de 

história e cultura afro-brasileiras, já se possa encontrar essa valorização em algum livro 

didático. A propósito, os SEAs, práticas discursivas que são sobre a negritude, atravessando 

variadas fases da história da nação – são oitenta anos – e fornecendo subsídios para uma 

compreensão mais ampla acerca das relações interétnicas e das relações de força nelas 

implicadas, constituem um farto material para recontar sob o enfoque do olhar do negro sua 

história no Brasil e fatos da história do Brasil. 

O papel de alento e de canto de fé que o samba exerceu na história do negro afro-

brasileiro não se perdeu. O negro resistiu braviamente contra as tentativas de apagamento de 

elementos de sua cultura, especialmente contra as tentativas de fazer desaparecer o samba. Ao 

mesmo tempo, a prática do samba dava-lhe energia, servindo-lhe como uma espécie de 

refrigério para afugentar a tristeza e o cansaço e retomar sua trajetória incessante quanto à 

opressão que se impunha a seu povo. Esse traço de resistência dos SEAs não se desfez nos 

dias atuais, pois sua prática discursiva discute a propalada ideia de liberdade “dada” aos 

negros, clama por igualdade entre brancos e negros e por justiça social no país e elabora 

denúncias contra práticas sociais e discursivas que põem em xeque o mito da democracia 

racial. Dessa forma, os SEAs ainda apresentam nos dias de hoje um elevado traço de 

resistência contra os infindos projetos de branqueamento que tentam tornar o Brasil cada vez 

mais branco; e esse traço de resistência os define, conforme a proposição de Hall esboçada no 

capítulo sobre cultura popular, como um elemento a ela ligado.  

Ainda no que concerne à cultura popular, talvez não faça muito sentido aplicar de 

forma unívoca ao carnaval carioca a leitura feita por Bakhtin a respeito da cultura cômica 

popular na Idade Média. Contudo, não há como negar uma inversão de valores reais, não 

apenas sonhados ou imaginados no fato de que as tropas policiais que outrora dispersavam e 

combatiam os sambistas, inclusive a pauladas e com ordem de prisão, agora têm o duplo 

dever de abrir espaços nas avenidas para que os sambistas possam passar e de protegê-los, 

tarefas que muitas vezes o fazem com orgulho. O samba inverteu o papel, melhor dizendo, o 

negro, com o auxílio do branco, conseguiu inverter os conceitos sobre o samba na lógica 

social vigente, tendo, para tanto, de estabelecer estratégias de negociação e concessões que 

provocaram alterações na construção estética e conceitual do mesmo. Mesmo sob vigília e sob 

controle, o samba conseguiu inverter a ordem social, sendo tornado, inclusive, símbolo 

máximo de brasilidade e, como tal, reclamado por todos de todos os grupos étnico-raciais.  
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Decidi, ao longo do texto não abrir uma discussão se as transformações dos sambas e 

das escolas de samba eram algo positivo ou negativo. Entretanto, acompanho o pensamento 

de autores que veem algumas dessas mudanças como inevitáveis, frutos que são das 

transformações do tempo e da sociedade carioca. Dentro dessa ótica, pergunto-me por que o 

Grêmio Recreativo de Artes Negras e Escola de Samba (GRANES) Quilombo deixou de 

desfilar a partir de 2003 e como era a visibilidade da Escola perante a mídia? Como estavam 

os patrocínios? Sem respostas concretas, continuo refletindo acerca da dificuldade que deve 

ser, num setor extremamente competitivo e comercial como é o carnaval, produzir um desfile 

de teor comunitário e voltado para o resgate das raízes culturais negras do samba e  das 

escolas de samba. Nessa reflexão, lembro-me de considerações de Stuart Hall em torno das 

identidades culturais, assegurando que o traço de hibridização das identidades não se apaga, 

de forma que não mais se pode recuperar uma pureza no indivíduo (ou num elemento 

cultural), ele estará sempre marcado por cópulas identitárias, não sendo mais possível um 

retorno “sem crise” para o berço.  

Se a discussão sobre a positividade ou a negatividade das transformações enfrentadas 

pelo samba e pelas escolas de samba não traz grandes consequências às agremiações, 

infelizmente não se pode dizer o mesmo sobre a atuação do tráfico de drogas que passa a 

rondá-las cada vez mais de perto. A forte atuação dos bicheiros até a década de 1990 tornou-

as submissas ao extremo. O patrocínio desses contraventores tornou-os gente que impunha e 

exigia respeito, controle, mando e obediência não só no âmbito das agremiações, como 

também em toda a comunidade em que geriam seus “negócios”. A desconfiança dos 

brasileiros em relação à conduta desses homens que estão no comando do carnaval carioca 

conta também como ponto negativo na avaliação das escolas de samba, visto que as notícias 

de prisões desses homens, em razão de seus negócios escusos, afetam a credibilidade do (tele) 

espectador até no que diz respeito ao resultado do desfile. A partir do final dos anos 1990, 

noticiários sobre relações contraídas entre traficantes e algumas escolas de samba, a exemplo 

da Mangueira, causou espanto aos brasileiros que não conhecem de perto essa realidade, de 

forma que a possibilidade de frequentarem as quadras das escolas se viu minimizada.  

Como se pode ver, as possibilidades de investigação científica em relação ao universo 

sociocultural das escolas de samba são amplas, podendo contemplar desde sua estrutura 

interna à exterioridade que as constitui. Para a construção desta tese, recortei como objeto de 

estudo o processo de construção identitária negra presente nos discursos que atravessam os 

sambas de enredo de temática africana. O que fiz foi lançar meu olhar na corrente ininterrupta 

de dizeres sobre os SEAs, artefatos culturais que ainda estão por merecer pesquisas sob 



206 

 

variados enfoques que possam ressignificar o valor que representam para a construção de uma 

leitura mais autônoma sobre a estrutura e o funcionamento das complexas relações sociais e 

“raciais” no Brasil. Entendendo, a partir de esclarecimento oferecido por Foucault de que “o 

novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”, não tive qualquer pretensão 

de fundar discursos no desenvolvimento da tese. Na verdade tenho a certeza de que ela se 

constitui como um ponto aberto dentro da discussão em torno dos SEAs que pode vir a ser 

ampliado e/ou contradito por pesquisas futuras. A fomentação do debate em torno dos efeitos 

de sentido produzidos pelos discursos transversos nos SEAs é o ponto que mais interessa, 

sobretudo, numa época em que os olhares lançados às escolas de samba têm contemplado 

cada vez mais o efeito visual e cada vez menos os sambas. As lacunas existentes na tese não 

me angustiam, entendo-as como constitutivas da incompletude da linguagem e do fazer 

discursivo, e podem vir a ser preenchidas por outras pesquisas realizadas por mim ou por 

outros pesquisadores. 

A pesquisa de base qualitativa interpretativista no campo das ciências humanas vai se 

constituindo, como bem argumenta Sandra Mara Corazza (2002), como um labirinto 

complexo para o qual não existe uma chave segura que aponte para uma saída triunfal. Em 

consonância com esse entendimento, não busquei encontrar respostas ou soluções seguras 

para equalizar as questões que tracei e as que se apresentaram ao longo do trabalho; antes, 

assumi como tarefa problematizá-las, abrir debates em torno delas. E como fruto desse debate 

sempre aberto e sem indícios de fechamento tecido por outras vozes, por mim e pelos atores 

sociais diretamente envolvidos na pesquisa, é que a inquietação de um dos colaboradores 

pode se constituir como uma sugestão temática para os enredos a serem desenvolvidos nos 

carnavais vindouros, qual seja: a de elaboração de narrativas que enfoquem a questão dos 

escravizados tomados como negros reprodutores, a fim de que se possa conhecer melhor essa 

faceta da escravização dos negros e as implicações decorrentes dela – proposta defendida pela 

colaboradora Candace. O que se torna importante nessa discussão não é a proposta defendida 

pela colaboradora ou por qualquer pessoa, mas o indício de que a escolha dos enredos deve 

levar em conta as sugestões dos desfilantes da Escola.  
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ANEXO A – SAMBAS DE ENREDO  

 

Escola de samba:  Acadêmicos do Salgueiro 

Samba de enredo: Quilombo de Palmares / 1960 

Compositores: Noel Rosa de Oliveira e Anescar Rodrigues 

 

No tempo em que o Brasil ainda era 
um simples país colonial, 
Pernambuco foi palco da história 
que apresentamos neste carnaval. 
Com a invasão dos holandeses 
os escravos fugiram da opressão 
e do jugo dos portugueses. 
Esses revoltosos 
ansiosos pela liberdade 
nos arraiais dos Palmares 
buscavam a tranqüilidade. 
Ô-ô-ô-ô-ô-ô 
Ô-ô, ô-ô, ô-ô. 
Surgiu nessa história um protetor. 
Zumbi, o divino imperador, 
resistiu com seus guerreiros em sua Tróia, 
muitos anos, ao furor dos opressores, 
ao qual os negros refugiados 
rendiam respeito e louvor. 
Quarenta e oito anos depois 
de luta e glória, 
terminou o conflito dos Palmares, 
e lá no alto da serra, 
contemplando em sua terra, 
viu em chamas a sua Tróia, 
e num lance impressionante 
Zumbi no seu orgulho se precipitou 
lá do alto da Serra do Gigante.  

Meu maracatu 
é da coroa imperial. 
É de Pernambuco, 
ele é da casa real. 
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Escola de samba:  Caprichosos de Pilares 

Samba de enredo: "Zumbi, Rei de Palmares e Herói do Brasil. A história que 
não foi contada" / 2003 

Compositores: Carlos Ortiz - Claudia Nel - Alberto Capital - Mestre Augusto 

 

África  
Dos guerreiros de Angola, de Gege e Yorubá  
Na escravidão, que agonia  
Ai, como o negro sofria  
No destino de além-mar  
O europeu no troca-troca conseguiu  
Levar as "peças da Guiné" para o Brasil  
Nesse comércio, a pirataria surgiu  
 
Ilu-ayê, ilu-ayê, um canto triste ecoou ô ô (bis)  
Ilu-ayê ô, na senzala, sofrimento e dor  
 
Veja, Ifá falou  
Que os orixás vão enviar um libertador  
Canta Pilares  
Zumbi foi rei lá no Quilombo dos Palmares  
Na cultura o negro se agiganta  
A fé da "terra mãe" é seu alento  
Existe um grito preso na garganta  
Só Oxalá segura o fio da esperança  
Quero ser livre  
Esse lamento ressoou na sociedade  
Que tem as chaves  
Mas prende seus heróis na marginalidade  
Vi nos olhos verdes do holandês outro país  
Caiu Palmares, liberdade não se mata na raiz  
 
No batuque bateria, sou Zumbi (bis)  
Onde há paz e alegria, eu tô ai  
Quero amor e muito mais dignidade  
A Caprichosos luta pela igualdade 
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Escola de samba:  Tradição  

Samba de enredo: Liberdade! Sou negro, raça e Tradição! / 2000 

Compositores: Lourenço e Adauto Magalha 

 

Liberdade 
Sou negro, raça e Tradição 
Vim de Angola, da minha mãe África 
Num navio negreiro clamando por Zambi 
Vim para um solo bonito e maneiro 
Caí na senzala para trabalhar 
Mas negro é forte, valente e guerreiro 
Até hoje se ouve um lamento ecoar (ô ô ô) 
Ô ô ô... Ô ô ô... Ô ô ô...  

Baiana, gira baiana 
Dance pro seu orixá 
Vamos firmar a kizomba 
Fazer o povo sambar  

Maracatu, maculelê e cavalhadas (Valeu, Zumbi) 
Valeu Zumbi 
O negro é rei nas batucadas 
Na arte, o negro encanta 
Cultura tradicional e resistência do samba 
A alma do carnaval 
Hoje é só felicidade 
Negro quer comemorar 
Parabéns pra você 
Que foi descoberto em 22 de abril (É lindo!)  

Desperta Gigante  
Chegou tua hora  
Pra Frente, Brasil 
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Escola de samba:  Acadêmicos do Salgueiro 

Samba de enredo: Chica da Silva / 1963 

Compositores: Noel Rosa de Oliveira e Anescar Rodrigues 

 

Apesar 
de não possuir grande beleza 
Chica da Silva 
surgiu no seio 
da mais alta nobreza.  

O contratador 
João Fernandes de Oliveira 
a comprou 
para ser a sua companheira. 

E a mulata que era escrava 
sentiu forte transformação, 
trocando o gemido da senzala 
pela fidalguia do salão. 

Com a influência e o poder do seu amor, 
que superou 
a barreira da cor, 
Francisca da Silva 
do cativeiro zombou ô-ô-ô-ô-ô 
ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô. 

No Arraial do Tijuco, 
lá no Estado de Minas, 
hoje lendária cidade, 
seu lindo nome é Diamantina, 
onde viveu a Chica que manda, 
deslumbrando a sociedade, 
com orgulho e capricho da mulata, 
importante, majestosa e invejada. 
 

Para que a vida lhe tornasse mais bela, 
João Fernandes de Oliveira 
mandou construir 
um vasto lago e uma belíssima galera 
e uma riquíssima liteira 
para conduzi-la 
quando ia assistir 
à missa na capela. 
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Escola de samba:  Estação Primeira de Mangueira 

Samba de enredo: 100 anos de liberdade - realidade ou ilusão? / 1988 

Compositores: Hélio Turco, Jurandir e Alvinho 

 

Será... 
Que já raiou a liberdade  
Ou se foi tudo ilusão  
Será... 
Que a Lei Áurea tão sonhada 
Há tanto tempo imaginada 
Não foi o fim da escravidão 
Hoje dentro da realidade 
Onde está a liberdade? 
Onde está que ninguém viu?  

Moço... 
Não se esqueça que o negro também construiu 
As riquezas do nosso Brasil 

Pergunte ao criador  
Quem pintou esta aquarela 
Livre do açoite da senzala 
Preso na miséria da favela 

Sonhei.... 
Que Zumbi dos Palmares voltou 
A tristeza do negro acabou 
Foi uma nova redenção 

Senhor.. 
Eis a luta do bem contra o mal 
Que tanto sangue derramou 
Contra o preconceito racial 

O negro samba 
Negro joga capoeira  
Ele é o rei na verde- e- rosa da Mangueira 
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Escola de samba: Estação Primeira de Mangueira 

Samba de enredo: Dom Obá II – Rei dos esfarrapados, príncipe do povo / 2000 

Compositores: Marcelo D´Aguiã, Bizuca, Gilson Vermini e Valter Veneno 

 

Axé, mãe África 
Berço da nação Iorubá 
De onde herdei o sangue azul da realeza 
Sou guerreiro de Oyó 
Filho dos orixás  

Vim da corte do sertão 
Pra defender  a nossa pátria 
Mãe gentil 
sou Dom Obá, o príncipe do povo 
Rei da ralé 
Nos meus delírios, um mundo novo 
Eu tenho fé 

No rio de lá 
Luxo e riqueza 
No rio de cá 
Lixo e pobreza 

Freqüentei o palácio imperial 
Critiquei a elite do jornal 
Desejei liberdade 
500 anos Brasil 
e a raça negra não viu 
O clarão da igualdade 
Fazer o negro respirar felicidade 

Sonho ou realidade 
Uma dádiva do céu (do céu, do céu) 
Vi o morro da Mangueira 
Sambar de porta-bandeira 
A princesa Isabel 
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Escola de samba: Acadêmicos do Salgueiro 

Samba de enredo: Templo negro em tempo de consciência negra / 1989 

Compositores: Alaor Macedo, Helinho do Salgueiro, Arizão, Demá Chagas e 
Rubinho do Afro 

 

Livre ecoa o grito dessa raça 
E traz na carta 
A chama ardente da Abolição 
Oh! Que santuário de beleza 
Um congresso de beleza de raríssimo esplendor 
Revivendo traços da história 
Estão vivos na memória 
Chica da Silva e Chico Rei 
Saravá os deuses da Bahia 
Nesse quilombo tem magia 
Xangô é nosso pai, é nosso rei  

Ô Zaziê, Ô Zaziá 
O Zaziê, Maiongolé, Marangolá 
Ô Zaziê, Ô Zaziá 
Salgueiro é Maiongolê, Marangolá 

Vai, meu samba vai 
Leva a dor traz alegria 
Eu sou negro sim, liberdade e poesia 
E na atual sociedade, lutamos pela igualdade 
Sem preconceitos sociais 
Linda, Anastácia sem mordaça 
O novo símbolo da massa 
A beleza negra me seduz 
Viemos sem revolta e sem chibata 
Dar um basta nessa farsa 
É festa, é Carnaval, eu sou feliz 

É baianas, o jongo e o caxambu vamos rodar 
Salgueirar vem de criança 
O centenário não se apagará 
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Escola de samba:  Acadêmicos do Salgueiro 

Samba de enredo: Candaces / 2007 

Compositores: Dudu Botelho, Marcelo Motta, Zé Paulo e Luiz Pião 

 

Majestosa África 
Berço dos meus ancestrais 
Reflete no espelho da vida 
A saga das negras e seus ideais 
Mães feiticeiras, donas do destino... 
Senhoras do ventre do mundo 
Raiz da criação 
Do mito à história 
Encanto e beleza 
Seduzindo a realeza 
 
Candaces mulheres, guerreiras 
Na luta... Justiça e liberdade  
Rainhas soberanas 
Florescendo pra eternidade 
 
Novo mundo, novos tempos 
O suor da escravidão 
A bravura persistiu 
Aportaram em nosso chão 
Na Bahia... Alforria 
Nas feiras tradição 
Mães de santo, mães do samba! 
Pedem proteção 
E nesse canto de fé 
Salgueiro traz o axé 
E faz a louvação 
 
Odoyá Iemanjá; Saluba Nanã! 
Eparrei Oyá 
Orayê Yê o, Oxum! 
Oba Xi Oba 
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Escola de samba:  Unidos do Porto da Pedra 

Samba de enredo: "Preto e Branco a Cores" / 2007 

Compositores: David Souza, Fábio Costa, Francisco, William e Wagner 

 

Destino a minha vida 
Minha luta pela liberdade 
A nove filhas de um só coração 
Ao sul do berço da humanidade 
O anjo invasor me deu a cor, mas cor não tenho 
Eu tenho raça e a cada farsa, a cada horror 
O meu empenho, meu braço, meu valor 
Se ergueu contra o monstro da cobiça 
Caveirão da injustiça, filho da segregação 
Liberto permanece o pensamento 
Ele foi o meu alento 
Quando o corpo foi prisão 
 
O nosso herói Mandela é 
Senhor da fé, clamou o povo  
E o Tigre encontra o leão 
A maior inspiração de um mundo novo 
 
Do gueto um palco de glória 
Corre em meu sangue a história 
Num mundo misturado 
Matizado com as cores deste chão 
Um canto a ser louvado ser humano ante a fome e a privação 
Museu da favela vermelha 
Minha alma se espelha na face do irmão 
É hoje vou cantar 
Minha gente é o lugar que eu sempre quis 
Na Avenida, meu irmão vou abraçar 
Viver a igualdade e ser feliz 
 
Liberdade pelo amor de Deus 
Liberdade a este céu azul 
É minha terra orgulho meu  
Porto da Pedra canta a África do Sul 
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Escola de samba: Unidos do Viradouro 

Samba de enredo: Orfeu, o negro do carnaval/ 1998 

Compositores: Gilberto Gomes, R. Mocotó, Gustavo, Dadinho e PC Portugal 

 

Lá, onde a vida faz a prece 
E o Sol brilhante desce para ouvir 
Acordes geniais de um violão  

É o reino de Orfeu, rei das cabrochas 
Seduzidas pela sua inspiração 
Eurídice, o verdadeiro amor 
Do vencedor por aclamação geral 
Da Escola de Samba do Morro 
Que vai decantar nos seus versos 
A história do carnaval 

É na magia do sonho que eu vou 
Mitologia no samba, amor 

Aí, o zumbido da fatalidade  
Que atinge a cidade 
Traz mais uma desilusão 
Orfeu caiu no abismo da saudade 
E voa para a eternidade 
Levado pela ira da paixão 

Tem no seu talento, reconhecimento 
Num desfile magistral 
O Grêmio do morro venceu 
E o samba do negro Orfeu 
Tem um retorno triunfal 

Hoje o amor está no ar 
Vai conquistar seu coração  
"Tristeza não tem fim, felicidade sim" 
Sou Viradouro sou paixão 

 

 

 

 

 



226 

 

Escola de samba: Unidos do Viradouro 

Samba de enredo: Tereza de Benguela – Uma rainha no carnaval/ 1994 

Compositores: Cláudio Fabrino, Paulo César Portugal, Jorge Baiano e Rico 
Medeiros  

 

Amor, amor, amor... 
Sou a viola de cocho dolente 
Vim da Pérsia, no Oriente 
Para chegar ao Pantanal 
Pela Mongólia eu passei 
Atravessei a Europa medieval 
Nos meus acordes vou contar 
A saga de Tereza de Benguela 
Uma rainha africana 
Escravizada em Vila Bela 
O ciclo do ouro iniciava 
No cativeiro, sofrimento e agonia 
A rebeldia, acendeu a chama da liberdade 
No Quilombo, o sonho de felicidade  

Ilê Ayê, Ara Ayê Ilu Ayê 
Um grito forte ecoou 
A esperança, no Quariterê 
O negro abraçou 

No seio de Mato Grosso, a festança começava 
Com o parlamento, a rainha negra governava 
Índios, caboclos e mestiços numa civilização 
O sangue latino vem na miscigenação 
A invasão gananciosa, um ideal aniquilava 
A rainha enlouqueceu, foi sacrificada 
Quando a maldição a opressão exterminou 
No infinito uma estrela cintilou 

Vai clarear, oi vai clarear 
Um Sol dourado de Quimera 
A luz de Tereza não apagará 
E a Viradouro brilhará na nova era 
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 ANEXO B – ENTREVISTAS  

       

ENTREVISTA 01  

P: Sou Ageirton. Doutorando pela UFRN e minha pesquisa versa sobre identidades negras nos 

discursos que atravessam os sambas de enredo. Nesta etapa, estou entrevistando os atores 

sociais, gente que gosta de samba, que assiste aos desfiles ou que já participou dos carnavais 

das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

P: Como é seu nome? 

C: Candace 

P: Onde você reside?  

C: Sou de Volta Redonda.  

P: Você já tem vindo à Passarela do Samba há alguns anos? 

C: Sim. Acho que há uns três ou quatro anos seguidamente. 

P: A colaboradora é do sexo feminino, e sua escolaridade vou saber agora... 

C: Superior, sou professora de Educação Física. 

P: Candace, você se diz de qual etnia, de qual cor? 

C: negra.  

P: Candace, qual é sua idade? 

C: E... Tenho de falar esta parte? (risos) 

P: Podemos pular (risos) 

C: Trinta e oito.  

P: Vamos à primeira questão: Você acha que os sambas de enredo africanos ajudam a afirmar 

a autoestima do negro? 

C: Acho que sim, porque mostra a história, nossas origens, a importância do negro no Brasil e 

na construção deste; enfim, o início de tudo, o processo evolutivo da chegada dos negros ao 

Brasil. Acho que provoca nos negros  um grande orgulho, embora o início não tenha sido 
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fácil, já que sofremos bastante com a escravidão. Mas o importante é que os sambas de enredo 

mostram a importância dos negros e sua colaboração para a construção do país. Outro aspecto 

positivo dos sambas é a ênfase dada à miscigenação, ela é a base da constituição de nosso 

povo. Em suma, creio que os sambas refletem o orgulho de ser realmente negro, ao contar 

facetas da história dele. Afinal, não é fácil passar por todo o processo que passamos e chegar à 

posição em que nos encontramos hoje. 

P: Você considera que os sambas de enredo africanos podem levar a comunidade negra a 

refletir sobre sua condição sociocultural no país? De outra forma, levam-nos a pensar a 

respeito da representação que a sociedade brasileira faz sobre eles, sobre os estereótipos que 

se tecem a respeito deles?  

C: Sim, eu acho que sim. Pensando a questão a partir de um contexto cultural, a história do 

negro é até muito bonita, até linda, maravilhosa. Mas, analisando-a dentro de um contexto 

social, ainda sofremos um pouco a discriminação racial, apesar de já ter havido um grande 

avanço no mercado de trabalho  e no propósito das escolas de samba de  mostrar a 

importância do negro.  A gente ainda sente um pouco a discriminação, aliás, isso é uma coisa 

terrível e chata, que se reflete na falta de oportunidades de emprego, dada muitas vezes pelo 

simples fato de o indivíduo ser negro. Ser negro é, para mim, motivo de orgulho, claro. Pra 

muitos negros, acredito que também o seja. Mas a realidade seja dita, o povo negro ainda é 

bastante discriminado no Brasil. 

P: Então, você acredita de fato que os sambas de enredo africanos podem levar o negro a 

refletir sobre essa condição social? 

 C: Sim, com certeza. Observo que as Escolas e os sambas mostram a história de sofrimento 

do negro, como ele chegou ao país, como se deu o processo de manutenção nas terras 

brasileiras e como o negro se encontra hoje, mas sempre de uma forma arrumada, um pouco 

maquilada, de uma forma que pareça bonitinha. Enfim, as escolas não mostram o hoje e o 

passado de uma forma mais “nua e crua”, mais realista como realmente ocorreu e como 

ocorre hoje. Talvez, mostrar essa realidade para toda a sociedade seja um pouco duro.  

P: Entendi. Você acha que entra um pouco de arte, de ficção, é isso? 

C: Isso! Entra. Talvez essa ficção seja para levantar um pouco mais nossa autoestima.  Se os 

problemas sociais e raciais que acometem o povo negro fossem expostos como de fato o são 

na realidade, talvez produzissem um efeito não agradável para a o segmento negro que já se 
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reconhece massacrado no contexto social do país, mas não totalmente. Como o objetivo das 

escolas é levantar o astral das pessoas negras e chamar a atenção de todos, e não só dos 

negros, no país e no mundo todo do que é ser negro, os compositores tentam contar nos 

sambas a história do negro de forma menos trágica, até mesmo para que a gente não fique 

chorando muito quando se lembrar da realidade vivida dia a dia. 

 P: Candace, estamos nos encaminhando para o fim da entrevista, mas ainda tenho duas 

questões para você. Vamos a uma delas. Para alguns, ela parece um tanto polêmica, ei-la: Os 

sambas de enredo africanos, como o da Vila Isabel de 1988, que ganhou o carnaval com 

Kizomba, a festa da raça e o da Beija-flor, de 2007, Do berço real à corte brasiliana, que 

tentam levantar a autoestima do negro, são apenas representações folclóricas, falam apenas 

das tradições do negro como danças, comidas e vocabulário ou têm algum compromisso 

político com a comunidade negra? 

C: Eu acho que as duas coisas.  Quando se fala de samba-enredo com temas da África, todas 

as escolas representam quase a mesma coisa, pois não vejo grande diferença, uma vez que só 

muda a criatividade de uma, a originalidade de outra, a letra de uma e a letra de outra, e nessa 

representação se vê uma contribuição política à população negra. Esses sambas chamam a 

atenção da sociedade e dos políticos. Pode-se ver hoje que a população negra já alcançou 

grandes conquistas, e esse trabalho das escolas de samba, mostrando que a gente não é bicho, 

que a gente não morde e dando visibilidade a nós, às nossas causas, está revestido de uma 

função política. Não se trata apenas de folclore, mas de política também, são as duas coisas.  

P: Sei que pesquisador não tem ponto de vista, mas acho que dentro do que você está dizendo, 

realmente vejo a Beija-flor de 2007, como já citei, exaltando o orgulho negro e a beleza negra. 

Em 2007, tivemos o Salgueiro cantando a força da mulher negra, as guerreiras africanas e as 

mães de santo. Outra questão que coloco para você é a seguinte: Você acredita que o negro 

pode se reconhecer nas letras dos sambas de enredo africanos, ou seja, tais sambas têm a ver 

com o universo sociocultural do negro?  Algumas pessoas se perguntam o que tem a ver 

certos sambas com os negros, quando tematizam, por exemplo, a Amazônia, o Japão, a 

comemoração dos cem anos da imigração japonesa.  O que têm a ver os sambas com a 

realidade do negro? Nossa questão, aqui, é o samba de enredo africano, que toma o negro 

como ponto de partida, como tópico de enfoque. Refazendo a pergunta de forma mais direta: 

Você acha que os negros se reconhecem nos sambas de enredo, quer dizer, estes têm a ver 

mesmo com o universo sociocultural deles?  
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C: Eu me reconheço neles, ali, nas raízes. Acho que é impossível a população negra no Brasil 

não se reconhecer naquelas letras porque falam da realidade, do começo, tendo por base a 

pesquisa feita pelo carnavalesco e pelos compositores. Então, acho impossível o negro não se 

reconhecer nas letras desses sambas. Por exemplo, eu mesma sou descendente de um 

chamado negro reprodutor. Minha família, às vezes, até brinca com isso, dizendo entre nós 

mesmos que somos guerreiros, somos fortes, somos descendentes de um negro reprodutor. É 

preciso ensinar a história dos negros, tomando-os como fonte oral, pois são fartos relatos 

como esse. Julgo ser impossível não se reconhecer em tais letras, a não ser que a pessoa não 

seja nativa. Afora isso, a miscigenação intensa brasileira faz com que todos se reconheçam 

nos sambas, mesmo que não queiram. Costumo chamar o povo brasileiro de “povo omelete”, 

visto que no Brasil não há pureza étnica, sanguínea. Mesmo o amarelo mais ou menos, o 

branco do cabelo sarará ou mesmo o do cabelo liso também se reconhecem nos sambas das 

escolas porque narram as raízes de todos nós. Eu tenho primos que são brancos, louros, filhos 

de mãe negra ou amarela, parda, melhor dizendo, e de pai italiano; é uma mistura imensa. 

Repito, é impossível não se reconhecer em tais canções.  

P: Aproveitando essa questão, Candace, embora tenha consciência de que estou tomando seu 

tempo, pois você já está arrumando as malas para viajar, gostaria de perguntar a você o 

seguinte: Já houve algum samba de enredo africano que ficou na sua memória, que lhe trouxe 

alguma lembrança, fez você mais feliz, fez você cantar ou refletir sobre algo; enfim, existe 

alguma passagem de algum samba que traz para você alguma frase ou algo que, de alguma 

forma, tocou seu coração? 

C: Lembrar de uma letra é difícil. Mas aquela música sobre Zumbi, a do Quilombo dos 

Palmares e a história que se conta nela eu as aprendi. E aprendi assistindo ao desfile das 

escolas de samba, é que aquela mensagem que contava a história dos negros me tocou 

bastante. Um tempo depois, tive conhecimento de que era neta de um negro reprodutor e fui 

estabelecendo relações entre essa informação e outras histórias sobre o negro, de forma que a 

ideia do samba ficou gravada em minha memória e por isso, embora não saiba a letra de cor, 

não consigo me esquecer dele. Rebuscando a história de meus antepassados, descobri que 

meu tataravô foi escravo e que parece ter se refugiado em quilombos. Relatos como esses são 

interessantes, mas ainda não tive notícia de nenhum samba enfocar essa faceta dos negros 

reprodutores. Tenho um interesse muito grande de que alguma escola enfoque a questão dos 

negros reprodutores e das histórias que giram em torno dela, motivação que me vem 

sobretudo por causa de meu tataravô. (risos) 
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P: Eis uma ideia para as escolas e seus carnavalescos. Tal como você também não tenho 

conhecimento de enredos sobre negros reprodutores no período da escravidão. Finalizando a 

entrevista, faço referência a uma questão discutível. Para uma significativa parcela da 

população brasileira, o enfrentamento da questão racial e dos problemas em que está envolta, 

como a discriminação, todos os problemas sociais ligados à saúde, segurança, moradia, 

escolaridade e emprego, a introjeção dos projetos de branqueamento, diz respeito 

exclusivamente ao negro; os não negros querem se reservar o direito de se excluírem da 

questão. Com base nisso, pergunto-lhe: Você acha que os sambas de enredo africanos podem 

levar a população brasileira em sua totalidade, e não apenas o negro, a refletir sobre a 

representação social do negro no país? De outra forma, os sambas de enredo também podem 

provocar uma reflexão dos não negros acerca da condição sociocultural do negro no país? 

C: Acredito que sim! Na realidade é o que você mesmo disse, a discriminação social em 

relação aos negros existe. Mas não é só em relação aos negros, é em relação também à classe 

social e a outros grupos étnicos, por exemplo, com relação aos pardos também, aos indígenas, 

em relação a todos que não são brancos. No Brasil, todos que aparentam ser brancos são 

tomados como bonitinhos, mesmo que tenham o pé lá na África, como é o caso da minha 

família. Voltando a um assunto que já discuti, as pessoas se identificam com os sambas. Só 

não haverá essa identificação se o cara não for brasileiro, se não for latino-americano ou, ao 

contrário, se for europeu não miscigenado. Embora sejamos todos irmãos devido à mistura de 

raças, ainda há muito preconceito de cor no país.  Por exemplo, às vezes, quando vamos a 

alguma loja de compras, nós, negros, precisamos estar sempre bem arrumados, porque senão, 

mesmo tendo dinheiro para comprar o que desejarmos, as pessoas já nos olham de forma 

diferente, com “olho meio torto”, pensando que vamos roubar, apenas pelo fato de sermos 

negros. Até mesmo para conseguir um emprego, eu não sei hoje como é que está isso, mas, 

até certa época, era preciso anexar ao Currículo uma foto 3x4. Evidentemente, essa prática é 

seletiva, para promover a inclusão dos brancos e a exclusão dos negros. Mas isso não tem 

nada a ver, o que vale na verdade para a aquisição de um emprego e numa entrevista de 

emprego é a capacidade da pessoa. Esses acontecimentos estão refletidos nos desfiles das 

escolas de samba. Elas estão sempre ocupadas em mostrar, para todas as pessoas que assistem 

ao desfile, questões culturais que revelam os conflitos entre os grupos étnicos no cotidiano. 

Elas sempre enfocam aspectos sobre a população negra, sempre fazem isso. Este ano, na 

Sapucaí, não sei o número exato, mas diversas escolas abordaram a questão negra no Brasil. 
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Elas chamam atenção para isso porque o samba nasceu da nossa raça, dos negros, veio da 

África para cá e está aí o samba brasileiro, que é famoso no mundo inteiro. 

P: Candace, gostaria de agradecer-he bastante por sua colaboração e por sua disponibilidade. 

Gostaria, também, de anotar seu e-mail, porque, como se trata de uma pesquisa que tem 

responsabilidade social, antes de publicá-la devo escrever-lhe, pedindo para você 

ajustar/corrigir as passagens em que sentir necessidade e pedindo sua autorização. Mais uma 

vez gostaria de lhe agradecer muitíssimo e abro espaço, agora, para suas considerações finais 

ou para enfatizar alguma questão que você julgue interessante.  

C: Gostaria de enfatizar uma questão sobre a qual falei bastante: a temática dos negros 

reprodutores. Na minha família sempre brincamos dizendo: “Eu sou negão, tenho que dar 

conta do recado” ou “Eu não posso decepcionar, sou descendente de negro reprodutor”. 

Gostaria que um dia alguma escola também enfatizasse esse assunto do negro reprodutor, cuja 

função, claro, era fazer filhos, fabricar mais escravos, mas não era só isso, havia outros 

aspectos pouco difundidos como o fato de muitos deles terem romances com as donas dos 

engenhos. Esse foi o motivo pelo qual meu tataravô foi enforcado. Como era um negro forte e 

bonito e mantinha enlaces sexuais com algumas mulheres de senhores de engenho, deve ter 

sido enforcado a mando de algum deles, é o que se conta e do que se desconfia. Na família, às 

vezes, brincamos alertando as mulheres: “Olha lá! Cuidado hein! ele é reprodutor, nós 

também somos...”. Então, gostaria que uma escola de samba, algum dia, trouxesse esse tema 

como enredo, revelando novos aspectos sobre a história do negro no país, principalmente 

sobre essas duas facetas dos negros reprodutores.  

P: Se existe alguma coisa de hereditariedade negra que se expressa no sangue, o que é 

questionável, Candace, você parece ter herdado esse gingado, esse axé, esse bailado, o 

suingue. Você é uma representante disso! 

C: Eu agradeço a oportunidade que você me deu de falar um pouco sobre minha visão, dentro 

de um contexto político e social acerca da questão do samba, de como funciona. Como disse, 

eu é que agradeço. Quando precisar, estarei à disposição, é só chamar, é só falar que eu terei 

todo o prazer em oferecer minha visão sobre todo tema que você estiver desenvolvendo. 

P: Ok!  Obrigado! Foi muito bom estar com você. Tenha uma boa viagem. 

C: “Obrigadão”, também! 
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ENTREVISTA 02 

P: Sou Ageirton. Doutorando pela UFRN e minha pesquisa versa sobre identidades negras nos 

discursos que atravessam os sambas de enredo. Nesta etapa, estou entrevistando os atores 

sociais, gente que gosta de samba, que assiste aos desfiles ou que já participou dos carnavais 

das escolas de samba do Rio de Janeiro. Como é o seu nome? 

C: Orfeu Negro 

P: Você pertence ao mundo do samba desde quando? 

C: Sou de uma família de pai e mãe sambistas. Desde pequeno pertenço ao mundo do samba.   

P: Hoje, você está ligado ao Salgueiro, é isso? 

C: Sou uma pessoa oriunda da escola Imperatriz Leopoldinense, mas desde 2004 faço parte 

 do Salgueiro. 

P: Como você se autoidentifica em relação à cor? 

C: Sou negro.  

P: E sua escolaridade? 

C: Sou formado em Jornalismo e tenho pós-graduação em Artes.  

P: Você é natural do Rio de Janeiro?  

C: Sim. Minha família quase toda é carioca. 

P: Você avalia que o samba de enredo afro ajuda a afirmar autoestima do negro? 

C: Como uma pessoa nascida e criada no samba, faço uma crítica à comunidade negra 

carioca, relativa ao samba e às escolas. A história do samba está ligada às lutas e à afirmação 

de uma cultura que, hoje, é a cara do Rio e do Brasil; mas, com o passar do tempo, o negro foi 

se acomodando, deixando que o samba figurasse como mais um modismo. Há sambas de 

enredo, principalmente os de temática afro, que agitam as pessoas, elas percebem nesse tipo 

de samba uma dádiva da raça, o que é positivo. Eu diria que, hoje, a cultura negra vive num 

marasmo, com relação ao samba. Poucas pessoas estão envolvidas com a causa afro; poucas 
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estão à frente e estão chefiando; poucas são gestoras do Carnaval. Isso faz com que os sambas 

de enredo sejam lembrados pelas pessoas somente em fevereiro, próximo ao Carnaval. 

P: Você se refere aos sambas de enredo de uma maneira geral? 

C: Refiro-me tanto aos de temática africana como aos que enfocam outras culturas, como a 

japonesa. Há um grupo bem menor que se preocupa com essa trajetória negra, mas a maioria 

só acorda bem próximo do carnaval, do oba-oba. 

P: Você quer dizer que já houve épocas em que os sambas de enredo traziam produtividade 

para o Carnaval e para as comunidades, é isso? 

C: Sim.  

P: A propósito dessa produtividade, deixe-me enfocar a questão da ascensão social do 

sambista. Há quem diga que a ascensão social do negro pelo samba não passa de um engodo. 

Afirma-se que o samba – negro – foi espoliado pelos brancos, que estes souberam se 

aproveitar da venda dos sambas num determinado tempo. O que você pensa a respeito? 

C: Vários compositores e cantores autodidatas, que nunca estudaram música e valeram-se 

apenas do talento, alcançaram projeções como artistas através do samba, alguns, inclusive, 

tornaram-se artistas de vulto nacional. O samba foi o caminho que possibilitou ao indivíduo 

oriundo do meio social posto à margem na sociedade brasileira deixar de ser visto como um 

nada e passar a ser visto como uma estrela [...] Quando digo isto, não estou generalizando, 

estou apenas observando que a possibilidade de ascensão facultada pelo samba não é um 

engodo. Entretanto, para alcançar progresso social, tal como acontece com qualquer pessoa e 

em qualquer área, não basta uma pessoa ter muito talento musical, se não souber capitalizá-lo. 

É preciso ter objetivos traçados e saber cuidar da carreira [...].Há pouco tempo, soube do caso 

de um grande compositor e cantor de samba-enredo que, embora já estivesse no fim da vida, 

estava abandonado e pobre e não havia conseguido gravar nenhum disco durante sua carreira. 

Mas contava também que teve a vida que quis: bebeu, comeu, namorou e curtiu a vida. Como 

se vê, o que aconteceu foi que ele capitalizou a carreira para o momento e não pensou no 

futuro[...] Contrariamente  ao que se deu com esse grande artista, vejam-se, por exemplo, os 

casos de Paulinho da Viola e Martinho da Vila, grandes talentos de origem humilde – 

Paulinho nem é nascido de um berço tão humilde assim – que souberam encaminhar suas 

carreiras, ultrapassando o universo das escolas de samba e indo para a música popular, na qual 
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são concebidos como grandes artistas. Mas onde é o berço do Paulinho? Onde é o berço do 

Martinho? [...] [Se de um lado] conhecemos situações como a de Silas de Oliveira, tido até 

hoje como um dos maiores compositores de samba-enredo, que morreu relativamente na 

miséria, [de outro] também conhecemos algumas como a de Jamelão – acabamos de perdê-lo 

–, que cuidou bem de sua carreira artística e obteve reconhecimento em vida. Não morreu 

milionário, mas também não chegou a ponto de morrer na miséria.   

P: Você conhece grandes compositores que por não estarem associados a grupos têm seus 

sambas relevados durante as eliminatórias pelas escolas? Pergunto-lhe: Como se dá a política 

de escolha dos sambas de enredo pelas escolas? 

C: Vejo que a escolha de sambas de enredo não segue um critério adequado, justo. Quando o 

compositor  leva  sua obra para defender na quadra, tem que ter um bom suporte financeiro, 

para que possa conseguir um grande intérprete para o samba, uma boa torcida para aplaudir e, 

claro, um público que ajude a alavancar o samba, um público bastante exigente, composto por 

mulheres e homens bonitos, que consuma bastante cerveja. É essa a mentalidade da maioria 

das escolas. Ali está em jogo uma quantia em torno de 200 mil reais. Há também um sujeito a 

quem chamamos de “o cara da mala”, que não escreve nenhuma letra, mas goza da vaidade de 

ter seu nome relacionado ao samba. Às vezes costumo brincar, perguntando: será que o Silas 

de Oliveira ganharia tantos sambas de enredo, hoje, como antigamente? Há muitos 

compositores talentosos fora desse processo, haja vista o volume de dinheiro que se coloca 

nos sambas de enredo. Mais cedo ou mais tarde se perceberá que essa prática não é legal. 

P: Enquanto compositor qual é sua relação com as sinopses oferecidas pelos carnavalescos? 

Há liberdade para se criar diante daquilo que o carnavalesco propõe? 

C: Sou mais ligado à letra do que à melodia. Isso por que não sou músico, e sim jornalista. 

Trato o samba-enredo como uma matéria jornalística; faço samba como escrevo uma matéria, 

e isso me dá muita facilidade para compor. Mas a dificuldade  aparece por  não entender bem 

o que o carnavalesco quer na verdade. 

P: E isso traz dificuldades, obstáculos para sua capacidade criadora? 

C: Não o bastante para imobilizar minha ação criadora. Mas dificulta muito por ele não querer 

revelar dados subentendidos em sua sinopse.  Como compositor, tenho que conhecer o texto 

em todas as suas minúcias. O público não sente essa necessidade, mas eu a sinto. A verdade é 
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que alguns carnavalescos em atividade são muito ruins, seus textos não são claros, não 

apresentam qualidade didática. As sinopses não apresentam objetividade. 

P: E essa ideia de que os sambas de enredo são muito repetitivos? 

C: Não comungo com essa ideia, embora veja sambas de enredo carentes de mais 

informações, de mais dados culturais. Se o carnavalesco oferece ao compositor uma boa 

sinopse, ele com certeza comporá um bom samba; mas se ele oferece um texto ruim, o samba 

não terá uma boa qualidade. A pressa para gravar o samba muito antes de ser aprovado 

contribui bastante para essa chamada repetição. Este ano, por exemplo, eu indicaria quatro ou 

três sambas belíssimos. Outros deixam muito a desejar. 

P: O que dizer sobre a expressão samba do crioulo doido? 

C: Acho que o Ponte Preta foi infeliz ao cunhar essa expressão, principalmente num momento 

em que tínhamos sambistas do peso de um Silas de Oliveira e de grandes compositores da 

Portela e do Salgueiro. Nessa expressão o termo crioulo deve ser substituído por 

carnavalesco, de forma que se possa dizer samba do carnavalesco doido, pois é ele quem dá 

origem aos enredos mitológicos, da independência e outros. O compositor acaba transferindo 

para o seu samba uma ideia que não foi dele; dá uma musicalidade a uma ideia que foi de 

outra pessoa, que é o carnavalesco. O compositor é simplesmente uma vítima desses 

carnavalescos apressados. 

P: Os sambas de temática africana já influenciaram seu pensamento ou mesmo suas atitudes 

no dia a dia? 

C: Eu sou apaixonado por samba-enredo, ouço samba-enredo durante o ano inteiro e muitas 

vezes chego a me emocionar. A minha filha se chama Maíra, nome colhido em um samba de 

Martinho da Vila, pelo qual tenho grande admiração. Veja só a intensidade de minha paixão 

pelo samba. Às vezes, não me contento em apenas cantar. Quero saber mais sobre aquela 

história e vou pesquisar. A minha opinião é a de que os professores de História deveriam usar 

os temas de samba-enredo como matéria para as suas aulas. Como seria bom se as pessoas 

questionassem, se as escolas de samba também levassem seus componentes e as comunidades 

a perceberem a importância dos enredos para a construção da identidade de um povo. Eu acho 

que continuarei a “viajar” por muito tempo ouvindo os sambas de enredo. 
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P: Existe algum samba que o marcou de alguma forma? 

C: Existem vários. Mas Os Sete Bailes, de Silas de Oliveira, pela poesia, pela temática 

histórica é o que mais me faz “viajar”. Este samba é uma grande aula de história. Vez por 

outra me pego cantarolando esse samba do Império Serrano. 

P: E sobre os seus sambas de enredo? 

C: Foi o samba Mais vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube lá no 

Ceará que me projetou como sambista. Fui campeão com ele. Devo muito a esse samba. O 

samba Do fogo que ilumina a vida, Salgueiro é chama que não se apaga (Salgueiro 2005) me 

fez acreditar de novo no samba. Quando desiludido e descrente com algumas pessoas, ele me 

ergueu, me ajudou, abriu as portas da casa onde hoje estou, onde sou muito feliz: Acadêmicos 

do Salgueiro. 

P: Orfeu, mais algum dado a acrescentar? 

C: Queria ressaltar que a melhora do samba de enredo está ligada às atitudes dos dirigentes 

das escolas de samba do Rio de Janeiro. Espero que haja uma disputa mais leal entre as 

escolas, que o dinheiro não interceda nos resultados, não seja um indicador de campeão. Que 

o samba enredo vença por suas qualidades. 

P: Muito bem, Orfeu. Desde já agradeço a você por essa importante entrevista. Até breve. 

C: Não há de quê. Obrigado, também.      

 

 

 

ENTREVISTA 03 

P: Sou Ageirton. Doutorando pela UFRN e minha pesquisa versa sobre identidades negras nos 

discursos que atravessam os sambas de enredo. Nesta etapa, estou entrevistando os atores 

sociais, gente que gosta de samba, que assiste aos desfiles ou que já participou dos carnavais 

das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

P: Como é o seu nome? 

C: Sambipassista  
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P: Você desfila em alguma escola de samba? 

C: Desfilo. É minha paixão. 

P: Tem desfilado há quanto tempo? 

C: Desfilo desde os treze anos. Hoje, tenho dezoito. E estou há cinco anos no samba.        

P: Como você se autoidentifica em relação à cor?  

C: Sou branco. 

P: Além de sambista, o que você faz? 

C: Sou estudante. 

P: Você é natural do Rio de Janeiro?   

C: Nasci e sempre morei aqui no Rio. 

P: Você avalia que o samba de enredo afro ajuda a afirmar autoestima do negro? 

C: Com certeza. Em 2007, quando desfilei pela primeira vez no Salgueiro com o estandarte, 

percebi, na própria comunidade, a raça com que o povo negro conduzia o samba na avenida, 

levantando da arquibancada a multidão ali presente. 

P: Você acha que o negro pode se reconhecer nas letras dos sambas de enredo afro, ou seja, 

elas têm a ver, realmente, com seu universo sociocultural? 

C: Eu vejo que alguns se identificam, e outros, não. Quem não se identifica, talvez seja por 

falta de informação do enredo ou por falta de leitura da sinopse. Mas com certeza muitos se 

identificam com os sambas de temática negra, como os produzidos pela Beija-Flor e pela Vila 

Isabel, que valorizam bastante o universo sociocultural da raça.  

P: Há discursos tomados como oficiais sobre a história dos afrodescendentes no país. Com 

relação a tais discursos, você julga que os sambas de enredo repetem ou questionam esses 

discursos?  

C: Esse discurso de que o negro é preguiçoso, de que se submeteu à escravidão é o contrário 

do que a gente mostra na avenida. Porque quando a gente retrata a força, retrata a religião, 
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retrata o lado bom, o lado que a gente quer ver, o lado forte mesmo do negro, estamos 

discordando desse discurso.  

P: De acordo com sua observação, os sambas de enredo afro têm algum compromisso político 

para com a comunidade negra ou são apenas representações folclóricas das tradições culturais 

africanas, a exemplo das religiões africanas, das iguarias, do vocabulário, das danças, etc.? 

C: Isso depende muito do enfoque que é dado ao enredo. Há alguns que são realmente 

voltados apenas para a bravura do negro, e outros que vão além, mostrando a questão social e 

política. Mas eu acredito que os melhores enredos são como Kizomba, da Vila Isabel, que 

juntaram a força do negro para também mostrar sua cultura, o seu valor.  

P: Concluindo nossa entrevista, gostaria de saber se você quer destacar algum tópico, quer 

fazer mais alguma referência ao assunto? 

 
C: Gostaria de dizer às pessoas que queiram desfilar com a gente, seja qual for o tema do 

enredo, que todos serão bem-vindos, não importam a etnia, a religião nem a cultura. 

P: Fica aqui meu agradecimento a você pelas preciosas informações. Muito obrigado, 

Passissambista. 

C: Disponha sempre. 

 

 

ENTREVISTA 04 

P: Sou Ageirton. Doutorando pela UFRN e minha pesquisa versa sobre identidades negras nos 

discursos que atravessam os sambas de enredo. Nesta etapa, estou entrevistando os atores 

sociais, gente que gosta de samba, que assiste aos desfiles ou que já participou dos carnavais 

das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

P: Como é seu nome? 

C: Bamba do samba  

P: Você é natural do Rio de Janeiro? 

C: Sim. 
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P: Quanto à cor, como é que você se define?  Negro, pardo, branco ...  

C: Negro. 

P: E a sua idade? Quantos anos?  

C: 60 anos. 

P: Quanto à escolaridade, você cursou até que série? 

C: Eu estudei até a quinta série.  

P: Bamba, você acha que o samba de enredo africano ajuda a afirmar e a melhorar a 

autoestima do negro?   

C: Sim. Ajuda bastante. 

P: Como assim? 

C: Dá mais qualidade e brilho à nossa raça. 

P: Então, você acha que esses enredos de temas africanos são importantes para o negro? 

C: São muito importantes.  

P: Você acha mesmo que os sambas, de modo especial os que falam do negro, levam a 

população brasileira: branco, negro, índio, imigrantes a reconhecer o negro como elemento 

formador de nossa cultura?  

C: Com certeza. Aqui dentro do samba, por exemplo, todo mundo é igual. 

P: Você acha que quem está em casa assistindo aos desfiles pela televisão tem a consciência 

de refletir um pouco mais sobre a situação do negro? 

 C: Acho que sim. Acho que as escolas contagiam as pessoas tanto na avenida quanto em 

casa.  

P: Comoção geral? 

C: Sim. Todo o mundo cai no samba. 

P: Quanto às comunidades negras espalhadas por todo o país: Rio, Salvador, João Pessoa... 

Nos locais onde as escolas estão enraizadas, como a comunidade do Salgueiro e da 
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Mangueira, por exemplo, você acha que o samba pode ajudar essas comunidades a serem bem 

vistas no país?  

C: Muitos que ignoravam o samba de enredo já estão, aos poucos, se aproximando do mundo 

do samba.  

P: Também gostaria de perguntar-lhe o seguinte: Você acha que os negros se reconhecem 

nesses sambas de enredo africanos, quer dizer, os sambas de enredo africanos têm alguma 

coisa a ver com a vida, com o universo do negro? Ou não? 

C: Tem. Tem muito a ver. 

P: Muitos dizem que as escolas de samba falam sobre a Amazônia, sobre a imigração, sobre o 

Japão e que esses temas não têm nada a ver com o negro. Você acha que mesmo com esses 

temas não-afro as escolas não deixam de exaltar os negros?  

C: De modo algum. Não é o tema que vai determinar a importância ou não... 

P:  Bamba,  há uma polêmica em torno dos sambas de enredo afro. Eles enfatizam as comidas, 

as danças, a religião africana. Por um lado, há quem veja nisso apenas folclore; e, por outro, 

há quem perceba um compromisso político com a causa negra. Qual a sua posição diante 

dessa polêmica?   

C: Percebo que tanto o folclórico quanto o político são de grande importância para a causa 

negra. Os dois fortalecem a causa negra. 

P: A cultura negra consegue envolver todo mundo hoje? 

C: Principalmente o samba, área em que se dizia haver forte preconceito social.  Isso foi 

muito “batido”, mas todo mundo caiu no samba.Veja só o ambiente aqui.  Todos misturados. 

Veja como todos aqui são unidos, sem distinção de raça. O samba que estão cantando é o 

Chico Rei.  

P: Você rapidamente reconheceu o samba. Mais uma questão: Quanto à escolha do samba 

pelas escolas, há para você um tema predileto ou qualquer tema lhe interessa?  

C: Para mim, tanto faz. É o samba que der uma motivação a mais para a escola. O tema pode 

ser africano, alemão, inglês, americano... Não vejo diferença alguma. 

P: É o que for melhor para a escola.  
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C: É o que for melhor para o Salgueiro. 

P: Diga-me uma coisa: Em algum momento, na sua vida, os sambas de enredo já 

influenciaram ou influenciam seu pensamento, sua ideia sobre o negro, sobre a vida ou sua 

ação no dia a dia? Isto é, os sambas já influenciaram sua vida em algum momento? 

C: Ajudaram-me muito. Passei a ser músico, por exemplo, me formando como baterista. O 

samba me levou a lugares que eu não tinha condições de conhecer, como o antigo Hotel 

Nacional, o Canecão, a TV Globo, a antiga TV Cultura. E conheci muita gente importante, 

também. Então, estou satisfeito com o samba. 

 P: É o samba quebrando barreiras. 

C: Ajudando também a comunidade infantil, que se desenvolve a cada dia.  

P: Nossa entrevista parece que veio bem a calhar. Ontem foi comemorado o Dia da 

Consciência Negra.  Você participou de alguma programação?  

C: Fizemos uma festa bonita, ontem, junto à estátua do Zumbi. 

P: Bamba do samba, gostaria de lhe agradecer muitíssimo pela entrevista.  

C: Tudo bem. 

 P: Mais alguma coisa a ressaltar sobre o samba? 

C: Não. Agora, é dar os parabéns a você pelo esforço de vir até aqui, após vários quilômetros 

de caminhada.   

P: Muito obrigado!  

 

 

ENTREVISTA 05 

P: Sou Ageirton. Doutorando pela UFRN e minha pesquisa versa sobre identidades negras nos 

discursos que atravessam os sambas de enredo. Nesta etapa, estou entrevistando os atores 

sociais, gente que gosta de samba, que assiste aos desfiles ou que já participou dos carnavais 

das escolas de samba do Rio de Janeiro.  
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P: Como é seu nome? 

C: Pesquisador 

P: Onde você reside?  

C: Sou carioca do Rio de Janeiro.  

P: Você já tem desfilado há alguns anos? 

C: Sim. Desfilo desde 1989.  

 P: Além de desfilar, o que você faz? 

C: Sou um dos diretores do departamento cultural do Salgueiro. 

P: Sempre participou do Salgueiro? 

C: Já brinquei em outras escolas, mas o Salgueiro sempre ocupou o meu coração. 

P: Você se diz de qual etnia, de qual cor? 

 C: Sou moreno... pardo... quase negro, não acha? Tenho o meu pezinho lá na África. 

P: Qual sua idade?   

C: Tenho 40 anos. 

P: E sua escolaridade? 

C: Sou formado em Jornalismo. 

P: Você avalia que o samba de enredo afro ajuda a afirmar autoestima do negro? 

 

C: Gostaria de voltar à questão anterior, para complementar minha resposta. Ao falar em 

comunidade, você se referiu ao lugar onde as escolas de samba estão enraizadas. Acho 

importante não perder de vista que as escolas cresceram bastante, e sua fama se espalhou pelo 

mundo. Por exemplo, o menino que mora no Morro do Salgueiro, que gosta de funk  mas não 

gosta de samba, talvez, seja menos comunidade salgueirense do que um amigo argentino que 

tenho, visto que, desde 1994, vem ao país todos os anos para assistir ao desfile e ver a 

vermelha e branca salgueirense passar pela avenida. A ideia de comunidade se ampliou a 

partir do momento em que a classe média subiu o morro, na década de 1970, para assistir aos 

 



244 

 

ensaios do Salgueiro, e a escola, depois, teve de descer para o asfalto a fim de que seus 

ensaios pudessem ser contemplados por um número maior de espectadores. Hoje, por 

exemplo, nossa quadra não é ligada ao morro. Como disse antes, a comunidade cresceu e se 

espalhou. Então, a escola, hoje, nem é negra nem é branca, é escola de samba com as pessoas 

que gostam dela. [...] Há poucos minutos, estava conversando com uma passista, que é 

japonesa. Ela não tem boa fluência na língua portuguesa, mas já desfila desde 2005. [...] 

Gostar da cultura do samba parece-me um traço importante para construir o sentimento de 

pertença às comunidades das escolas de samba. 

 
P: Você acha que o negro pode se reconhecer nas letras dos sambas de enredo afro, ou seja, 

elas têm a ver, realmente, com seu universo sociocultural? 

 
C: Com certeza. Candaces, samba de enredo do Salgueiro em 2007, por exemplo, valorizava 

as mulheres africanas e afrodescendentes. Com isso, percebemos que estávamos chamando as 

pessoas para desfilar na escola. E eles faziam isso com orgulho. Estar presente nos desfiles, 

vestir as fantasias, participar das alegorias, compartilhar os enredos de temáticas afro... Tudo 

era motivo de orgulho para essa gente.  

 
P: Você considera que os sambas de enredo africanos podem levar a população brasileira a 

refletir sobre a representação sociocultural do negro no país? 

 
C: Dependendo da temática e de como ela for explorada, o povo poderá, com certeza, refletir 

sobre a condição da comunidade negra. Sempre indagamos como o samba-enredo ajuda os 

estudantes, por exemplo, a conhecer fatos de nossa história. Acho que cantar o samba de 

enredo, ver aquelas imagens africanas na avenida leva o (tele) espectador a refletir, a querer 

entender o enredo, a se aprofundar na cultura negra. Quando a gente fez Quilombo dos 

Palmares, ninguém sabia quem era Zumbi. O personagem passava despercebido nos livros de 

história. Chica da Silva é outro exemplo de personagem que só foi reconhecido quando o 

Salgueiro trouxe sua história para a avenida. E seguem Chico Rei; Dona Beija; Aleijadinho; 

Nefertiti, no Egito; a Rainha de Sabá e outras. Isso serve para que as pessoas, tanto brancos 

como negros, conheçam a cultura negra, saibam quem foram essas figuras, essas personagens. 

 
P: Você vê os temas africanos como os preferidos pelos componentes das escolas de samba? 

Pelo que percebi durante as entrevistas, muitos acham que o que importa mesmo é a escolha 

feita pela escola.  
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C: Eu acredito que os sambas de enredo de temática africana são bem mais festejados pela 

comunidade, pelos componentes da escola, principalmente aqui no Salgueiro. Em 2007, o 

enredo apresentava o negro como tema. E quando a gente mostrou os figurinos e as alegorias, 

aos presidentes de alas, que são pessoas da escola que vendem fantasias para as pessoas de 

fora, percebemos a alegria deles em comercializar essas roupas. Talvez as pessoas que 

desfilam, que compram a fantasia, que são salgueirenses mas não vivem o dia a dia da escola; 

são de outros estados, de outros lugares, não tenham essa percepção. Mas a gente percebe que, 

para a escola, o enredo afro é muito importante, faz muito bem a essa gente, mesmo 

inconscientemente. 

 
P: Dizem que nas letras das canções cantadas o ano inteiro pelos blocos afro de salvador há 

um voltar-se para o orgulho negro, para uma África mítica, para um enegrecimento do cabelo, 

de cor da pele, para o uso de algumas vestimentas. Dizem também que os sambas de enredo 

das escolas de samba do Rio de Janeiro, de uma maneira geral, não enfocam esse orgulho 

negro, essas informações diversificadas e constantes sobre a África. Dizendo de outro modo, 

as escolas de samba não teriam nenhum compromisso social e político para com as 

comunidades. Como você vê essa questão? 

 
C: Percebo essa questão como duas coisas bastante diferentes. Quando se diz que Olodum, 

por exemplo, vai lançar um CD com 10, 12 músicas, há bastante espaço para se fazer protesto 

social. Essas músicas são lançadas durante o ano inteiro, e isso é bem diferente do que se faz 

aqui nas escolas do Rio. O samba de enredo é composto para contar uma história, é um samba 

que serve a um enredo, para ser cantado na avenida. Um samba de enredo que criamos em 

2007 terminava com a luta de uma mulher negra e da favela pela educação de seu filho e pelo 

alimento. Mas a gente achou aquilo muito impróprio para a avenida, até porque não podemos 

esquecer que o Carnaval é alegria. Então, suavizamos essa história. Resolvemos falar das 

grandes matriarcas negras do país, das grandes matriarcas africanas de forma sutil, não por 

que queríamos omitir um protesto social, mas para tornar esse momento em um Carnaval de 

alegria. O Olodum fazia muito esses protestos no início de sua trajetória musical. Então, são 

duas propostas diferentes, porque o nosso samba vai servir para um enredo, é uma história que 

a gente quer contar na avenida; enquanto essas outras músicas tanto podem servir para alegrar 

como para protestar durante todo o ano. E com alegria, buscamos valorizar a luta da mulher 

negra e favelada de uma forma mais sutil, para que não percamos de vista nem a denúncia 

nem o encanto carnavalesco. 
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P: Pesquisador, os blocos afro de Salvador se apresentam diversas vezes durante o ano, o que 

faz com que suas canções se tornem mais conhecidas. Os sambas, apesar de feitos para um 

desfile, ficam na memória do povo? 

 
C: Não com a mesma intensidade que ocorre na Bahia. Mas as pessoas continuam cantando. 

Outro dia, tive a oportunidade de presenciar durante os ensaios as pessoas cantando o samba 

de Candaces, que é bem recente. E também cantavam outro samba, de 1989, Tempo Negro. O 

samba é uma obra que fica para a eternidade. 

 
P: E a influência dos sambas de enredo de temática africana em sua vida? 

 
C: Vou lhe contar uma história pessoal. Quando minha mãe saiu do Nordeste, veio morar no 

Morro do Salgueiro; tornei-me admirador do Salgueiro por influência dela. Mais ou menos 

aos nove ou dez anos, comecei a me interessar por Carnaval. E quando eu ouvia falar que o 

Salgueiro ia desfilar, ficava com medo, pois os enredos em geral falavam da religiosidade 

negra: a Aurora dos Deuses, Relampeou mas não Choveu, que enfocavam Iansã. E eu temia 

bastante isso. Mas, depois que comecei a frequentar a escola e a entender o propósito do 

enredo, passei a não mais temer essa religiosidade e a admirá-la. O medo que me impuseram 

sobre a umbanda, sobre o candomblé, sobre a macumba foi se dissipando, e descobri que as 

histórias de Xangô e de Iansã eram muito bonitas. Assim, fui influenciado. 

 
P: Pesquisador, mais alguma informação? 

 
C: Só reafirmar que o Salgueiro sempre foi identificado com a cultura negra. Orgulhamo-nos 

também de informar que foi primeira escola a mostrar o negro como negro e que essa atitude 

mudou a estética e o visual do Carnaval. Conversando com Haroldo Costa, historiador do 

Salgueiro e do samba em geral, ele ressaltou a nossa vitória por divulgar a figura do negro em 

sua essência material e espiritual. E é assim que iremos comemorar esses 50 anos de 

Quilombo dos Palmares. 

 
P: Obrigado pelas valiosas informações. Eu gostaria de saber se você autoriza  publicar essa 

entrevista? 

 
C: Eu autorizo, sim. Quando você concluir a sua tese, nos faça o favor de enviá-la para o 

nosso site. Queremos abrir espaço para outras pessoas que porventura venham buscar 
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informações sobre esse tema. E também para que possamos divulgar nosso trabalho, de forma 

a perpetuá-lo, uma vez que uma boa parte desses trabalhos acadêmicos fica no anonimato das 

estantes das bibliotecas. 

 

P: Enviarei esse material para vocês. Obrigado mais uma vez, Pesquisador!  

 

    

 

 

ENTREVISTA 06 
 
P: Sou Ageirton. Doutorando pela UFRN e minha pesquisa versa sobre identidades negras nos 

discursos que atravessam os sambas de enredo. Nesta etapa, estou entrevistando os atores 

sociais, gente que gosta de samba, que assiste aos desfiles ou que já participou dos carnavais 

das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

 

P: Como é seu nome? 

 
C: Passissambista  

 
P:  sua idade?  

 
 C: Tenho 32 anos. 

 
P: É natural do Rio de Janeiro?  

  
C: Sim, eu sou carioca. Já morei em outros lugares, mas atualmente resido no bairro de 

Sampaio, próximo da Tijuca e da Vila Isabel. 

 
P: Qual é a sua escolaridade? 

 
C: Sou mestre pela Universidade Federal da Paraíba. 

  
P: Como você se autoidentifica em relação à cor? 

 
C: Eu sou branco, filho de pai alemão e de mãe nordestina. Fui criado e educado numa cultura 

europeia.  
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P: Você desfila em escolas de samba? 

 
C: Sempre desfilei em blocos de rua, mas desde o ano passado passei a desfilar em escolas do 

Grupo Especial, aquelas que desfilam na Marquês de Sapucaí.   

 
P: Você acredita que os sambas de enredo de maneira geral são capazes de instruir? 

 
C: Acredito que sim. Isso porque aqui, no Rio de Janeiro, o samba tem uma ligação com a 

educação. Ele se torna educativo à medida que reconhece a cultura negra, falando do corpo, 

do espírito, da identidade.  E isso repercute de forma positiva. O samba, no Rio de Janeiro, é 

uma grande escola não só de samba, mas de civilidade, de direitos, de deveres. Os 

conhecimentos que não são escolarizados aprendem-se aqui mesmo, nesse espaço de samba.  

   
P: Então, você acredita que o samba representa uma cultura não institucionalizada, que 

divulga conhecimentos não aprendidos na educação básica brasileira, levando o negro a se 

reconhecer e a se autoafirmar? 

 
C: Tenho certeza disso. Quando estamos ensaiando, por exemplo, e o samba de enredo fala do 

negro, percebe-se que ele se reconhece como negro e canta com mais entusiasmo, sorri mais. 

Esses sambas são os que denominamos sambas de esquenta; são os sambas da identidade da 

escola e também da identidade dos que desfilam pela agremiação. Todos eles falam da cultura 

negra, da pele, da raça, da cor. Quando se canta antes do desfile, evoca-se uma espécie de 

força interior, estendendo-se ao canto do boteco e ao canto de casa. Rememora-se o passado e 

salva-se o agora, porque o passado é a principal entidade salvadora do agora. E o samba tem 

essa potencialidade salvadora. A entrada da escola de samba, o momento do desfile, do 

estouro de fogos e do canto do samba de esquenta são, para mim, o extrato da identidade do 

negro.   

  
P: Há discursos tomados como oficiais sobre a história dos afrodescendentes no país. Em 

relação a tais discursos, você julga que os sambas de enredo repetem, questionam ou 

contradizem esses discursos? 

  
C: Isso depende da posição do observador. Quando chegava atrasado aos ensaios, e 

reclamavam da minha falta de pontualidade, eu revidava, chamando de descansados muitos 

componentes que se achavam ali, bebendo ou dançando mesmo antes do início do ensaio. 
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Mas como integrante imerso naquele contexto, comecei a observar que aquele samba de 

esquenta evocava, de forma emocionante, vibrante, apaixonante a raça negra. Dei-me conta de 

que aquela canção entoada na abertura era sagrada; era uma atitude que ensejava respeito. Foi, 

então, que desconstruí todo aquele meu discurso, bem ao gosto do sistema. 

 

P: Você acredita que os negros se reconhecem nas letras dos sambas de enredo? 

 

C: Sim. Ao longo dos ensaios (o ensaio é um espaço de verdade, não que o desfile em si não 

seja), quem é negro canta com mais força e sorri. É a parte em que não me percebo negro. 

Olho para minha pele e me vejo branco. Eu me emociono. A percepção que tenho, pelo menos 

de minha experiência nos ensaios, de minha vivência nos ensaios, nesses anos todos de 

Carnaval, é que quando se fala do negro na música, há uma identificação. 

 
P: Você considera que os sambas de enredo africanos podem levar a população brasileira a 

refletir sobre a representação sociocultural do negro no país? 

 
C: Sinceramente, acho que nem tanto. Sei que o Carnaval traz uma projeção, coloca no 

outdoor uma questão que não é falada durante o ano inteiro, quando o tema é o negro. Não sei 

bem se todo mundo passa em frente a um outdoor para observar. Eu, que sou branco, que 

trabalho em um escritório, que não tenho na equipe nenhum negro e nenhum pardo, mas 

apenas brancos descendentes de europeus, sou levado a esse Carnaval e a ver esse outdoor, 

porque quem abriu a porta da comunidade para eu desfilar foi um dos 5% de negros que estão 

na empresa. Nós, sim, somos obrigados a passar pelo outdoor e ver a questão posta. Agora, 

não sei se aquele que está em casa assistindo ao Carnaval pela televisão reflete sobre o samba 

de enredo. Há, creio, uma minoria que atenta para o viés sociocultural do negro e reflete sobre 

essa condição social. Mas essa reflexão ainda é bastante restrita a grupos. Lá em casa, por 

exemplo,  minha mãe e minha irmã, que são também brancas, assistem aos desfiles por pura 

diversão. Meus amigos também só comungam dessa reflexão por influência minha.  

  
P: Passissambista, o samba de enredo de temática africana já influenciou seu comportamento, 

seu pensamento ou suas atitudes com relação à cultura negra? 

 
C: Já. Eu sempre me encantei com as histórias contadas pelos sambas de enredo, com a força 

de sua poesia, que se expressava como um grito.  Não somente os enredos que tratavam do 

negro, mas todos os temas que lia e ouvia me faziam refletir. Então, todos os sambas de 
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enredo me fazem refletir, me apresentando um mundo novo, uma nova forma de olhar o 

mundo. 

 
P: Que outro exemplo você poderia apresentar quanto à influência dos sambas de enredo em 

sua vida? 

 
C: O samba-enredo do Salgueiro deste ano [2009], que trata sobre tambor, me influenciou ao 

ponto de eu ir à Internet pesquisar sobre o tema. Com isso, cheguei a um livro que falava 

exatamente sobre o que eu queria, que eram o sagrado e o profano, expressos no samba. Nem 

me lembro mais do título nem do autor, mas acabei, por influência, comprando o livro. 

 
P: Há uma polêmica em torno dos blocos carnavalescos de Salvador e das escolas de samba 

do Rio de Janeiro. Fala-se que alguns blocos afro de salvador expressam em suas canções um 

discurso transformador, preocupado com as questões políticas, o que não ocorre com 

propriedade nos discursos das escolas do Rio. Há no Carnaval baiano uma perspectiva de 

enegrecimento, quando se fala do cabelo, da cor da pele, das vestimentas.  Já no Rio, não há 

essa preocupação. Finda-se o Carnaval, sem que os temas, mesmo afro, produzam maiores 

efeitos sociopolíticos. Como você vê esse pensamento?  

 
C: A empresa em que trabalho  presenteia os funcionários com convites tanto para o Carnaval 

de Salvador quanto para os desfiles das escolas do Rio de Janeiro. Aqueles que vão para 

Salvador, aqueles que vão passar pelo outdoor em momento algum percebem o Carnaval da 

Bahia como um Carnaval negro. Esse Carnaval não passa de um grande momento de paquera. 

Essa identidade clara, evidente  ou qualquer música cantada por esses foliões não refletem a 

cultura afro. Essa é minha percepção, formada a partir de conversas com os colegas. Apesar 

de não conhecer de corpo presente esse Carnaval, vejo toda aquela multidão, todo aquele 

movimento como algo sem estrutura para fazer a cultura negra ser trazida à baila como uma 

discussão. 

 
P: Você não vê no Carnaval baiano nenhuma perspectiva de transformação em relação à 

situação do negro no país? 

 
C: Não, eu não percebo. A Margareth Meneses traz muitas vezes a questão sociopolítica de 

forma mais popular, mais acessível, com uma projeção maior na mídia. Além disso, não 

percebo que aquele movimento que dura o ano inteiro e está presente na mídia gere um 

impacto maior do que o Carnaval do Rio. 
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P: Passissambista, os sambas de enredo de temáticas africanas são vistos por alguns como 

meras representações folclóricas. Para esses críticos, tais sambas e enredos não passam de 

referências à religião, às danças, às iguarias, às vestimentas. Portanto, em nada contribuem 

para a transformação social e política da comunidade negra no país. Já outros, pelo simples 

fato de a escola trazer para a avenida e para os holofotes do mundo inteiro o enredo negro, 

acham isso uma grande demonstração de zelo e cuidado para com a cultura negra. Como você 

vê essa questão?  

 
C: As referências que se fazem à cultura negra nos sambas de enredo não são, como dizem, 

meras representações folclóricas. O Carnaval do Rio de Janeiro apresenta outro componente 

ignorado em Salvador, que é a alegoria, a imagem. A imagem é uma força que traduz uma 

letra, que traduz uma poesia. E o Carnaval baiano não apresenta essa alegoria, essa poesia. Lá, 

por exemplo, não se vê o pessoal vestido com as roupas que realmente distinguem o folclore, 

mas um bando de pessoas pulando com abadás e roupas brilhosas, nas quais se lê, muitas 

vezes, o nome de uma banda ou de um (a) cantor (a). Aqui, o folclórico se afirma como algo 

sagrado, como algo que se celebriza. O que antigamente só se via nas encruzilhadas o 

Carnaval hoje sacraliza. Veja o caso dos centros, dos terreiros de umbanda ainda hoje 

rechaçados por boa parte da população.  Minha mãe, por exemplo, não passa jamais por sobre 

a calçada de um centro de umbanda, pois acredita ser prejudicada. Mas na avenida ela assiste 

a todo aquele ritual folclórico sem se incomodar. Acredito que futuramente a cultura negra 

será vista pelas novas gerações como algo não simplesmente folclórico. Essa visão 

preconceituosa sobre os rituais negros certamente será desfeita. E só o samba trará à baila o 

que era oculto, o que é rejeitado. 

 
P: O samba de enredo já teve um valor maior, absoluto, dentro da escola de samba. As escolas 

desfilavam às vezes com dois ou mais sambas, os quais apresentavam um momento que era 

versado na hora. Mas acredita-se que esse samba vem perdendo espaço para a alegoria, para o 

aspecto visual, plástico do enredo. O povo vai para a avenida centrado, por exemplo,  nas 

invenções coreográficas de um Joãozinho Trinta, no que ele acrescentará ao visual da escola. 

Para que isso acontecesse, as arquibancadas tiveram que crescer para acompanhar o 

crescimento também dos carros, além de outras modificações. E o samba de enredo, que era 

samba no pé, está sendo superado, está perdendo seu valor em detrimento do aspecto visual. 

Muitos estão se queixando dessa visível modificação. Como você avalia tudo isso? 
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C: Infelizmente o samba perdeu seu valor. O mundo se transformou em uma sociedade de 

imagens. Quando não se tem imagem, a coisa fica um pouco aquém. E o Carnaval carioca 

oferece em abundância imagens que até atrelam o enredo a elas. Lembro-me de uma situação 

em que uma ala exigia de seus componentes que se fantasiassem de mago, mas os rapazes se 

recusavam a vestir aquela fantasia. Reclamações em vão, pois a fantasia era necessária à 

composição da imagem da escola. Outra curiosidade: durante um ensaio da escola, percebi 

que uma das diretoras prestava bastante atenção às bocas dos componentes para ver se 

estavam sabendo cantar o samba. Isto quer dizer que o desfilante era obrigado a ler aquela 

cartilha e a saber o samba de cor. Aprendia-se o enredo porque ele era importante, essencial. 

Essa invenção tornou-se um problema, sinaliza que o samba perdeu força. Se o samba fosse 

forte, não haveria a obrigação de se aprender. Sabia-se voluntariamente que o samba era 

muito mais importante que a coreografia. Acabou-se o tempo do CD. As pessoas precisam ver 

a alegoria, daí a preferência pelo DVD. Mas, para mim, o que se passa na avenida é também 

samba. Então, aquele samba de esquenta parece não precisar de imagem, pois ele é a própria 

imagem, o próprio samba, uma coisa que é imortal. 

 
P: Algum samba ficou em sua memória? 

 
C: O “Liberdade, Liberdade”, da Imperatriz. Ele foi o primeiro samba que aprendi; a partir 

dele  entendi o que o Carnaval queria dizer. Foi o primeiro samba que me fez assumir uma 

postura crítica. Ele não fala necessariamente da cultura negra, mas da sociedade como um 

todo, da igualdade entre todos. Conscientizei-me sobre as lutas do negro para se posicionar de 

forma igual na sociedade e sobre a busca por uma identidade, por uma autoafirmação. 

 
P: Passissambista, agradecendo-lhe muito pela valiosa colaboração. Aproveito o ensejo para 

também pedir sua permissão para a publicação da entrevista. 

 
C: Autorizo integralmente a publicação de minhas palavras. O meu e-mail está disponível 

para eventual contato. 

 
P: Mais uma vez obrigado, Passissambista! Até outra oportunidade.              
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