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Resumo 

 

 

JESUS, E. R. Herança de resistência – terreiros e comunas na pauliceia desvairada... e o Samba 

continua. 

 

 

A Cidade de São Paulo tem assistido, principalmente a partir da última década do século XX, ao 

surgimento de uma diversidade de agrupamentos – Terreiros e Comunidades -, que tem o Samba e a 

Roda de Samba – expressão cultural negra e popular - como elementos centrais às suas atividades e 

existência. Essa pesquisa tem por objeto compreender como esses lugares de uma prática cultural que 

propicia situações e momentos de lazer e entretenimento, mas também momentos de reflexão sobre a 

realidade na qual essa prática cultural e seus praticantes, adeptos e apreciadores estão inseridos, se 

constituem como lugares de resgate e promoção da memória e tradição do Samba, de ressignificação 

do espaço, constituição de laços comunitários e identitários, num exercício pleno de cidadania e numa 

ação continua de resistência cultural e de continuação de práticas culturais cujos denominadores 

culturais comuns remetem as ações empreendida pela população negra nos primórdios do século XX. 

 

 

Palavras-chave: identidade, comunidades, resistência cultural, samba, terreiros. 

  



 
 

 
 
 

Abstract 

 

 

JESUS, E. R. Inheritance of resistance - terreiros and communes in the wild pauliceia ... and Samba 

continues. 

 

 

Since the last decade of the twentieth century, the City of São Paulo has witnessed the emergence of a 

variety of groupings - Terreiros and Comunidades - that have the Samba and Roda de Samba - black and 

popular cultural expression - as central elements activities and existence. This research aims to 

understand how these places of a cultural practice that provides situations and moments of leisure and 

entertainment, but also moments of reflection on the reality in which this cultural practice and its 

practitioners, adepts and lovers are inserted, constitute as places of rescuing and promoting Samba's 

memory and tradition, of re-signification of space, establishment of community and identity ties, in a full 

exercise of citizenship and in a continuous action of cultural resistance and continuation of cultural 

practices whose common denominators refer to the actions undertaken by the population in the early 

twentieth century. 
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Introdução 

 

A Cidade de São Paulo tem assistido, principalmente a partir da última década do século XX, ao 

surgimento de uma diversidade de agrupamentos – Terreiros e Comunidades -, que tem o Samba e a 

Roda de Samba – expressão cultural negra e popular - como elementos centrais às suas atividades e 

existência. Esse trabalho teve por objeto compreender como esses lugares de uma prática cultural que 

propicia situações e momentos de lazer e entretenimento, mas também momentos de reflexão sobre a 

realidade na qual essa prática cultural e seus praticantes, adeptos e apreciadores estão inseridos, se 

constituem como lugares de resgate e promoção da memória e tradição do Samba, de ressignificação 

do espaço, constituição de laços comunitários e identitários, num exercício pleno de cidadania e numa 

ação continua de resistência cultural e de continuação de práticas culturais cujos denominadores 

culturais comuns remetem as ações empreendida pela população negra nos primórdios do século XX. 

Ao longo de sua história e, particularmente, a partir do final do século XIX, em diversos espaços, 

a população negra criou e estabeleceu formas socioculturais e de apropriação dos espaços 

estimuladoras de processos identitários, propiciatórias do desenvolvimento de redes sociais, 

fomentadoras de sociabilidades e da elaboração de um ser e estar negro diverso das formulações 

impostas e das expectativas geradas pelos padrões instituídos. 

Estas formas socioculturais, expressas em modos e formas de organizações, constituíram-se em 

meio a práticas e espaços diversos, nas fronteiras dos lugares e das identidades. 

“Herança de resistência - terreiros e comunas na pauliceia desvairada... e o Samba continua...”, 

enquanto proposta de estudo, busca apreender o Samba enquanto expressão e manifestação cultural e 

instrumento de resistência cultural, territorialização e afirmação identitária inerente à população negra, 

particularmente a paulista e, mais especificamente, a paulistana. 

Essa abordagem passa pela compreensão de que em São Paulo o processo de exclusão social, 

econômica política e cultural que tomou corpo no período compreendido entre o final do século XIX e 

início do século XX, colocou à margem a população negra. 

A instituição do modo de vida urbano, nesse período, provoca mudanças e alterações nos modos 

de representação e criação cultural, principalmente por impor limites e desestabilizar valores inerentes 

ao mundo rural e ainda permanentes na cidade em transformação. 

No período supracitado, São Paulo alcançou posição relevante no cenário nacional por força de 

um acelerado processo de desenvolvimento econômico, influência política, crescimento demográfico e 

urbanização. Saindo de uma situação de importância inferior ocupada no período colonial, constitui – por 
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força desse contexto e de tudo que se acerca desse processo -, a situação mais avançada de 

transformação e, talvez, de experiência peculiar na “convivência” com a sua herança decorrente da 

escravidão. Herança que colaborou na montagem e articulação dos processos de marginalização da 

população negra, empreendidos a partir da associação do Estado brasileiro com as elites nacionais, em 

particular as elites oligárquicas paulistas. 

A marginalização da população negra decorria do manuseio de instrumentos que propugnavam 

sua desqualificação como mão de obra, formulando um conjunto de ideias do “contra-trabalho” ou do 

“não-trabalho” e atribuindo – a essa mesma população - características moralistas e comportamentais, 

que iam de uma monumental preguiça ao ódio pelo trabalho. Também se recorreu à desqualificação 

cultural, atribuindo elementos negativos e depreciativos aos costumes, comportamentos, práticas 

religiosas, cor da pele negra. 

Foram impostas regras supostamente civilizatórias, delimitando, reorganizando e controlando os 

espaços e a presença dessa população nesses espaços, expulsando a população negra dos seus 

espaços sagrados, desvalorizando os símbolos religiosos e as estruturas religiosas, remetendo-as à 

situação de interditas, ridicularizando seus nomes e seus modos de vestir, comer e trabalhar. 

Inóspito, mas é nesse contexto que as relações com o diferente dominador e a existência de 

uma hierarquia discriminatória instituída, obrigam a população negra a criar, reformar e reforçar suas 

próprias formas de sociabilidade, adaptar suas expressões e manifestações culturais, numa recusa à 

dissolução e diluição dos seus valores históricos e simbólicos de matriz negra e africana. 

Nesse processo de preservação de elementos essenciais e fundamentais à sua identidade, essa 

população negra constitui um conjunto de organizações, verdadeiras estruturas de proteção e afirmação 

dos seus valores e das suas práticas, marcadas pela sua heterogeneidade, capazes de possibilitar a “[...] 

reelaboração da sua tradição cultural, gerar significações capazes de dar forma a um novo modo de 

penetração urbana [...]” (SODRÉ, 1998, pp. 15-16), e permitir sua preservação e permanência sem 

recusar a dinâmica social, econômica e política em ebulição. 

É no período citado, que as festas populares profano-religiosas adquiriram e ampliaram seu grau 

de importância social e cultural, por serem os momentos em que diversos segmentos da população 

podiam se manifestar, usando desses espaços festivos para promover e preservar suas experiências e 

expressões culturais. Os espaços de criação e, principalmente, de difusão cultural estavam estabelecidos 

nessas festas populares profanas e religiosas do calendário católico, frequentadas tradicionalmente por 

“quase todos” os paulistas. A população negra, de certa forma impedida de se manifestar, penetra nestes 

redutos – ocupando o espaço e o tempo profano e religioso - para criar condições de difusão e 
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preservação de suas manifestações. 

As manifestações culturais da população negra em São Paulo, suas expressões coreográficas e 

musicais conseguem se instaurar nesse universo. Num primeiro momento as festas populares profano-

religiosas eram os espaços preferenciais, ou únicos, para a criação, difusão e, principalmente, 

sobrevivência dessas manifestações culturais. Posteriormente, os núcleos sociais formados nos redutos 

negros da cidade, constituíram verdadeiros centros de preservação e continuação, o que possibilitou a 

permanência e a sobrevivência dessas manifestações tradicionais, mesmo nas situações de confronto 

com outras experiências culturais, lesivas a sua permanência, estorvadoras da sua integração e definitiva 

conquista de um espaço social e cultural na Cidade de São Paulo. 

Ao se estabelecerem na Cidade de São Paulo, essas manifestações culturais da população 

negra, acrescentaram e promoveram a fusão de suas expressivas formas culturais, afortunando a cidade, 

a um só tempo, com diversas e variadas experiências, as mais profundas e originais manifestações 

musicais e coreográficas, geralmente de tradição rural. 

Porém, não obstante as expressões e manifestações culturais da população negra em São Paulo 

terem conseguido se instaurar nesse universo, pesa sobre essa população e suas manifestações uma 

série de dificuldades para a difusão e sobrevivência, decorrência de uma ação política não declarada de 

discriminação e controle. Nesse período, o Samba não se incorpora decididamente ao cotidiano do 

conjunto da população paulistana. Conquistada a possibilidade de uso da rua verifica-se que essas 

manifestações não são incorporadas, são antes rejeitadas pelo Estado e pelo conjunto da população de 

São Paulo. 

 

O preconceito e o racismo manifestavam-se no tratamento e no comportamento adotado pela 
sociedade paulistana em relação às manifestações culturais da população negra. E, muito 
embora a repressão fosse sutil, inúmeros depoimentos de componentes das agremiações 
carnavalescas deixam claro o clima de reprovação a essas manifestações. Quando dos 
Cordões, as pessoas contrárias atiravam “cândida e cimento branco no cortejo”: não 
participavam dos desfiles porque ”tinham medo, mas não eram os blocos que excluíam. O 
próprio branco olhava desconfiado para o branco que desfilava, a própria polícia olhava 
desconfiada”; ou reprovavam as manifestações por elas serem consideradas coisa de 
vagabundo: “quem tocava era vagabundo (...) os blocos e os cordões eram coisas de 
vagabundos e a polícia descia o pau”; que o samba era “coisa de marginal” e por isso a polícia 
não pensava duas vezes em “descer o cacete”. (Depoimentos de Geraldo Filme e Zeca da 
Casa Verde – MIS-SP). 

 

Assim, em sua luta para se impor como segmento social e, por extensão, dispor as suas 

expressões culturais dentre as diversas expressões da cultura popular consideradas legitimas, asseverar 

a sua existência, ao mesmo tempo em que reafirmava o poder de permanência de um padrão cultural 

comum e marcado por padrões éticos e estéticos do universo cultural da população negra - em particular 
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o universo cultural cujas matrizes negras e africanas que remetem aos povos do grupo linguístico Banto 

-, a população negra da Cidade de São Paulo, permanece ignorada e mantida à margem dos 

“empreendimentos” culturais, “permanecem isoladas do mundo “deles”, como se separada por um 

imenso véu”.(DU BOIS,1999. p. 53.). 

Na Cidade de São Paulo, no período relativo ao final do século XIX e início do Século XX, 

diversos acontecimentos revelam as inúmeras iniciativas da população negra em termos das suas várias 

manifestações culturais: 

 a participação da população negra após ritos religiosos proporcionados pela tradição das 

procissões e préstitos das festas católicas terminam por estruturar uma forma original de desfile através 

da dança dos Caiapós; 

 a música, além das diversas experiências dos negros, baseada essencialmente no 

samba produzido em Pirapora do Bom Jesus, quando somada aos pequenos conjuntos de 

acompanhamento que proliferavam pela cidade, possibilitou o estabelecimento de uma organização 

bastante particular de desfile, consubstanciada nos cordões que reuniam, além dos setores de 

percussão, os conjuntos de instrumento; 

 a ocupação das ruas por parte da população negra, com uma certa liberdade, 

principalmente no tempo de carnaval, tornando-as um espaço privilegiado e central aos seus fluxos de 

sociabilização – encontro, troca de experiências, reuniões, passeios; 

 batuques, congadas, cerimônias religiosas, etc., no espaço da Irmandade do Rosário 

dos Homens Pretos de São Paulo, localizada no Largo do Rosário. 

 

A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo foi criada em 1711 e até 1903 teve 
sua sede no antigo Largo do Rosário, hoje Praça Antonio Prado. O espaço ocupado pela 
Irmandade era um dos pontos de encontro da comunidade negra paulistana, onde se 
realizavam batuques, congadas e outras atividades próprias daquele grupo. Porém, com o 
crescente enriquecimento das elites econômica e política, (cafeicultores, bancários, entre 
outros) a região do Triângulo Central, onde se localizava a Igreja do Rosário, cada vez mais 
se tornava o cartão-postal da cidade próspera. Esta abandonava um passado nada elegante 
aos olhos da elite e dos estrangeiros que se inseriam no espaço urbano de São Paulo. 
(RIBEIRO, 2008). 

 

Na Cidade de São Paulo, também no período relativo ao final do século XIX e início do Século 

XX, diversos acontecimentos iriam desvelar o processo discriminatório e repressivo a que estava 

submetida a população negra e as suas várias manifestações culturais: 

 

- a desapropriação da Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
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Pretos, em 1903, correspondia não somente à necessidade extrema de reforma urbana, mas trazia em 

seu bojo componentes discriminatórios relativos aos ex-escravos e à população liberta que utilizava 

aquelas dependências. Cabia afastá-los de uma região extremamente valorizada; A Belle Époque 

buscava aproximar o Brasil da Europa tornando as capitais da República 

 

recém-proclamada em verdadeiros símbolos de civilização e de progresso. Rio de Janeiro, 
Fortaleza, Manaus, São Paulo, entre outras, abandonavam os signos do passado, que 
remetiam aos bárbaros costumes tanto dos brasileiros quanto dos escravos e seus 
descendentes (agora libertos pela lei Áurea) e ingressavam no rol das cidades curadas pelo 
sanitarismo excludente da virada para o século XX. Este, em vez de dar melhores condições 
de saneamento a todos, excluía os mais pobres e seus modos de vida tidos como nocivos dos 
lugares de destaque – as regiões centrais das cidades. (RIBEIRO, 2008). 

 

- a atitude de alheamento e distanciamento com relação as manifestações negras nas 

ruas da cidade que não receberam uma menção legislativa, embora utilizassem esses espaços, 

contrariamente aos desfiles realizados na Avenida Paulista, cujas atividades foram regulamentadas; 

- o paternalismo de parcela da elite paulista, uma aproximação cujos objetivos guardavam 

particular necessidade de obter uma certa popularidade junto à camada mais pobre, com vistas a um 

relativo retorno político-eleitoral, posto que pessoas ligadas a partidos políticos frequentavam as 

residências dos líderes dos cordões; 

- as intervenções da polícia em relação aos cordões, realçam uma preocupação em 

exercer um controle formal, de maneira concreta e objetiva, sobre esses cordões, pois sem o aval policial 

não haveria desfile e carnaval. 

 

A reforma urbana, empreendida à época na Cidade de São Paulo, com vistas à instauração de 

uma cidade europeia nos trópicos, implicava não só na organização territorial e na organização das 

representações coletivas, mas também na subjugação e aniquilamento das formas e concepções negras 

e indígenas, manifesta no deslocamento da população negra dos seus lugares, na instauração de 

acessos diferenciados aos espaços e pela instauração de sua invisibilidade na Cidade de São Paulo. 

 

Nenhum poder se exerce sem que haja ‘resistências. (...) Hábitos cotidianos, materialização e 
circulação de símbolos, estratégias sutis presentes nas atividades cotidianas, nas festas, nas 
realizações religiosas, consubstanciam “táticas, funcionamentos, matrizes de sentido, 
incontáveis lugares que rompem com as opacidades sociais e individuais instituídas pelo 
poder” (SODRÉ, 1998, p. 56.). 

 

Ignorados e “invisibilizados” nas representações coletivas de caráter simbólico-público, como 

monumentos, estátuas, fontes ornamentais e bustos, também uma forma de expressão da relação de 
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poder instituída, a população negra lança mão, não só, de inscrições espaciais permanentes - como os 

terreiros religiosos, o futebol de várzea, os salões da raça e clubes, as igrejas e irmandades – mas, 

inclusive, de inscrições temporárias – como os desfiles, as rodas de capoeira, as rodas de samba, a 

presença nas ruas como comerciantes ambulantes e a “instalação transitiva” das oferendas religiosas. 

(D’ADESKY, 2001). 

A adoção e o estabelecimento desses marcadores simbólicos originais, constituem, em última 

instância, marcadores ou símbolos de afirmação de uma dada identidade cultural de matriz negra 

africana, cujos suportes compostos por mecanismos de diferenciação e identificação são passíveis de 

serem acionados e manipulados em conformidade com o contexto social e histórico. Assim é que 

 

... nos cordões, esta afirmação cultural não se definia por meras representações (gestos, 
sinais, emblemas, cantos, etc.), pois incluía também um movimento de reterritorialização 
(rompimento dos limites topográficos), de busca de uma livre circulação das “intensidades” de 
sentido da cultura negra. (D’ADESKY, 2001). 

 

Uma forma de apreensão e representação do espaço conforme uma sua visão de mundo 

totalizante, sem segmentação ou fragmentação entre espaço visível e invisível. Uma dimensão 

cosmológica unitária. As manifestações culturais de matriz negra africana “[...] não têm uma função 

autônoma, mas uma forma ao lado de outras – danças, mitos, lendas, objetos – encarregadas de acionar 

o processo de interação entre os homens e entre o mundo visível ... e o ... invisível [...].” (D’ADESKY, 

2001). 

 
A partir do lugar de permanência e de presença dos mortos entre os vivos, melhor se 
compreende o grande significado do espaço total (visível e invisível) para os africanos, bem 
como sua importância no contexto do modo de representação espacial, que opera a partir e 
para além do visível, sob influência parcial das crenças religiosas de origem Banto. 
(D’ADESKY, 2001). 

 

Samba na Cidade de São Paulo 

 

O Samba - enquanto manifestação cultural inerente à população negra e pobre -, tem suas 

origens na prática cultural de matriz negra e africana do grupo linguístico Banto e num longo processo 

de adaptação, reelaboração e síntese das inúmeras experiências das quais é herdeiro. 

 

Por onde andaram os Africanos e seus descendentes o ritmo os acompanhava fruto da 
herança cultural da Mãe África. Se acompanharmos o fluxo migratório dos Afros descendentes 
no Brasil, fica clara a presença de diversos tipos de samba, de Norte ao Sul do país. O 
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Município de Pirapora do Bom Jesus faz parte importante desse fenômeno migratório do 
Samba, que foi decisivo para caracterização do Samba Paulista.1 

 

Dentre as contribuições e fusões estabelecidas por estas diversas experiências, alguns 

elementos presentes nestas manifestações colaboraram para a posterior instauração do Samba urbano. 

Talvez seja esse processo de criação e difusão cultural – tão bem notado por Edison Carneiro -, 

permeado por interações, fusões e mutações, que constitui essa manifestação cultural, o Samba, num 

ritmo às vezes contraditório e esquivo a explicações reducionistas. 

As manifestações culturais de matriz negra africana no Brasil encontraram no seu processo de 

continuidade dessas matrizes seus próprios recursos de afirmação da identidade, renunciando os marcos 

dispostos pela hierarquia dominante e, no Samba, seu modo peculiar de continuidade e resistência 

cultural que não se explicam pela adoção de paralelos com a cultura dominante, num jogo de contrários. 

 

O Samba é coisa diferente. 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. (SODRÉ, 1998). 

 

Entre a realidade vivida e a realidade instituída segundo uma normatização autoritária 

hegemônica há um mundo marcado pela diversidade étnica, onde, em particular, a população negra, 

institui e apresenta suas alteridades conforme nomeações, simbolizações, apropriações e significações 

do mundo e modos que expressam as múltiplas possibilidades de ser e estar nesse mundo. 

Múltiplas identidades gestadas nos múltiplos espaços possíveis e segundo processos de 

interpretação e reinterpretação contínuos e em consonância com as estruturas e conjunturas políticas, 

econômicas, sociais e culturais dispostas nos espaços onde a existência se realiza. 

É essa realização do ser e estar que propicia a essa população negra a instituição enquanto 

sujeito produtor de manifestações culturais, de organizações socioculturais e de narrativas. Ao criar seu 

próprio caminho termina por interpelar em termos políticos, econômicos, sociais e simbólicos as 

proposições normativas autoritárias hegemônicas. 

 

  

                                                             
1 O Samba nasceu em Pirapora. Dsponível em: <http://www.piraporadobomjesus.sp.gov.br/historia/o-samba-paulista-nasceu-
em-pirapora>. Acesso em 01/05/2015. 
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Terreiros e Comunas2 na Cidade de São Paulo 

 

A Cidade de São Paulo tem assistido, principalmente a partir da última década do século XX, ao 

surgimento do que diversos autores denominam por Movimentos do Samba. Sob o rótulo “Movimentos 

do Samba” uma diversidade de agrupamentos, formas particulares de organização – Terreiros e 

Comunidades -, que tem o Samba e a Roda de Samba – expressão cultural negro-popular - como 

elementos centrais às suas atividades e existência, tem se caracterizado como lugares de uma prática 

cultural de luta, que propiciam situações e momentos de interação social e de reflexão sobre a realidade 

na qual estão inseridos os participantes, mas também se constituem como territórios de sociabilidade, 

de resistência cultural, de memória e tradição, de reterritorialização e de ressignificação do que está 

posto pela cultura hegemônica na sociedade atual. E mais,  

 

enquanto manifestação cultural que envolve o encontro comunitário marcado pelos diversos 
elementos que compõem o ambiente da roda de samba (tocar, cantar, dançar comer, beber). 
Portanto há um conjunto de atividades humanas que vai da fruição à reflexão gerada pela 
consciência da inserção desta manifestação em um determinado contexto social e também 
pelas ações de recuperação da memória dessa manifestação e de personalidades tidas como 
referências dentro do que esses agrupamentos consideram como um patrimônio do samba e 
da cultura brasileira. (SOUZA, 2007, p. 7). 

 

Os agrupamentos se espalham pelas periferias da Cidade de São Paulo e pelo Estado de São 

Paulo. Assim é que um sem-número de organizações – Comunidades e Terreiros - emergem na periferia 

da capital: Abrigo de Vagabundo, Associação Cultural Comunidade Pagode do Cafofo, Buraco do Sapo 

Comunidade, Canto pra Velha Guarda, Comunidade Maria Cursi, Comunidade Samba da Laje, 

Comunidade Samba da Árvore, Comunidade Samba Jorge, Família Macambira, Grêmio Recreativo de 

Tradição e Pesquisa Morro das Pedras de São Matheus, Grupo Cultural Samba da Família, Instituto 

Cultural Samba Autêntico - Projeto Rua do Samba Paulista, Instituto Memória do Samba de São Matheus, 

Pagode da 27, Projeto Quem é Di Samba, Projeto Samba no Asfalto, Pagode do Sobrado, Samba da 

Alegria, Samba da Comunidade Vila Industrial, Samba da Feira, Samba da Paz, Samba da Ponte, Samba 

da Tenda, Samba da Toca, Samba da Vela, Samba de Todos os Tempos, Samba do Balaio do Canjico, 

Samba do Baú, Samba do Livro, Samba do Maria Zélia, Samba do Tempo do Onça, Sambaurbano, 

Sociedade Samba da Cultura, Terreiro de Compositores, etc. Cabe destacar os Terreiros e Comunidades 

localizadas em outras cidades do Estado de São Paulo, mas também importantes: o extinto Projeto 

                                                             
2 fr. Commune (cumune, 1138) 'comunidade', fem. substv. de commun, do lat. communis, e; ver comum (i). In: HOUAISS, 
Antonio. Grande Dicionário Houaiss. Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v2-3/html/index.htm#2>. 
Acesso em 28 de Out. 2016. 
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Nosso Samba (Osasco/SP), Projeto Samba Sibipiruna (Campinas/SP), Terreiro pra Samba (Praia 

Grande/SP), Movimento Cultural Samba do Sino (Guarulhos/SP). Esse conjunto de agrupamentos dará 

corpo, em 2011, a Associação Sambistas, Terreiros e Comunidades de Samba de São Paulo - 

ASTEC/SP. 

Guardadas as devidas proporções e significados, tal qual a população negra e pobre - no período 

compreendido entre o final do século XIX e início do século XX, quando a Cidade de São Paulo passou 

por um processo desenvolvimento econômico, de crescimento demográfico e urbanização -, foi posta à 

margem do processo, no período entre o final do século XX e início do século XXI, a Cidade de São 

Paulo e a Região Metropolitana de São Paulo, passará por um processo de “periferização” extrema, 

onde, não obstante diversas conquistas sociais empreendidas pelos movimentos sociais tenham 

assegurado uma melhora nas condições de vida, serão percebidas a concentração da pobreza, carências 

de infra-estutura e a violência urbana. 

 

A periferização da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo), intensa nas décadas de 1970 
e 1980, altera a territorialização da pobreza urbana, ao mesmo tempo em que a intensifica. A 
pobreza, antes concentrada nos rincões rurais ou nos centros urbanos degradados, passa a 
se apresentar em larga escala em territórios espraiados e carentes de infra-estrutura urbana 
básica. A década de 1980 foi marcada por intensos movimentos urbanos nas periferias 
paulistanas, que reivindicavam direitos sociais elementares, como transporte público, escolas, 
postos de saúde, além da própria segurança habitacional, ainda que, muitas vezes, isso não 
viesse acompanhado do título de propriedade da residência. As conquistas obtidas por tais 
movimentos sociais, junto com outros outros elementos da urbanização, como as políticas 
públicas e a própria reestruturação urbana, fazem com que as periferias metropolitanas 
cheguem ao século XXI com transformações geográficas importantes. 
Nos bairros periféricos consolidados, a precariedade vista nos primeiros loteamentos não é 
mais a mesma, de forma que a estrutura urbana básica está colocada, seja pela ação do poder 
público, seja pela comunitária. Isso não significa condições de igualdade com lugares 
valorizados da cidade, já que ainda que serviços e objetos urbanos existam, eles são 
diferentes dos existentes nos lugares valorizados da cidade. O central é percebermos que a 
periferia do início do século XXI não apresenta a mesma precariedade de décadas atrás, da 
mesma forma como a homogeneidade econômica verificada nos primeiros loteamentos 
também não existe mais. Nesse contexto, algumas famílias conseguiram algum tipo de 
acumulação de dinheiro, podendo investir na própria casa, em formação profissional e em 
bens, como o automóvel, cuja consequência é o aumento da heterogeneidade social e 
econômica dos bairros periféricos. (KAECKE, 2016). 

 

Os agrupamentos – Comunidades e Terreiros - emergem na periferia da capital e no Estado de 

São Paulo, não só como entes revigorantes do universo do samba paulista e paulistano, mas também 

como agentes importantes do cotidiano, rearticulam o fazer humano – a cultura - à realidade cotidiana e 

ao contexto em termos de realidade e lugar, apropriam-se do espaço concreta e simbolicamente, 

atribuindo a esse espaço novos significados, funcionalidades, utilizações; se instituem como nova forma 

de luta por direitos inerentes à cidadania, elevando a concepção de comunidade a novo patamar ao 
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mobilizar os sentimentos de amizade, companheirismo, vizinhança e esperança, mas, principalmente, ao 

desenvolver novas estratégias, instrumentos e mecanismos coletivos, tendo por suporte e fio condutor o 

Samba, expressão e referência cultural, de identidade e pertencimento, memória, tradição e costumes, 

o Samba como mediador e fomentador de outras práticas em meio a uma sociedade excludente. 

 

Gente reunida é produtora de economia, criando, conjuntamente, economia e cultura. E sendo 
produtora de cultura, também é produtora de política. O país “de baixo” é uma fábrica de 
manifestações genuínas, representativas, autênticas. É aí que se concentra a riqueza da 
improvisação. Essas formas espontâneas, ou quase, tanto são alimentadas das tradições 
quanto das inovações. Esse mundo dos homens lentos é que lhes permite fruir, gozar, ampliar 
a cultura territorializada, onde se dá a fusão entre tempo e lugar, como expressão da vida em 
comunhão, na solidariedade e na emoção”. (SANTOS, 2005). 

 

A abordagem desses agrupamentos – Terreiros e Comunidades de Samba – considerando os 

pressupostos já anunciados, procura compreender, ou melhor, construir uma leitura, de como, em meio 

à sociedade contemporânea marcada por relações sociais mercantilizadas, individualistas, consumistas 

e pela preponderância das questões econômicas em agravamento das problemáticas sociais -, um 

território de coletividade se constitui como avesso e resistente ao contexto social hegemônico no qual 

estão inseridos, um território perpassado por relações heterogêneas, contrastantes e paradoxais, mas 

marcado pelo desfrutar do lúdico, pela reflexão e pensamento crítico acerca do cotidiano, da realidade, 

pleno do “[...] efeito de convivência, pertencimento, criação e manutenção de valores, afinidade com a 

comunidade a que pertence [...]”. (MOURA, 2004). 

Tal como aludido rapidamente em passagem anterior é – por um lado - corriqueira a abordagem 

do Samba como gênero musical e artístico. Segundo Moura (2004), 

 

... um gênero musical de compasso binário, em dois por quatro (quando executado por 
brasileiros), de andamento variado, derivado de influências da polca, do maxixe, do lundu, da 
habanera e do tango ‘como aproveitamento consciente das possibilidades dos estribilhos 
cantados ao som de palmas e ritmo batucado, e os quais seriam acrescentados uma ou mais 
partes, ou estâncias, de versos declaratórios. 

 

Por outro lado, uma outra visão, também bastante corriqueira, vincula o Samba – em termos 

musicais, poéticos e coreográficos – unicamente ao universo carnavalesco, evento oficial e periódico, 

artístico-cultural e, na maioria das circunstâncias, tão somente turístico – afinal, em muitos estados da 

federação, em São Paulo inclusive, é gestado pelas secretarias de turismo e não pelas secretarias da 

cultura -, o que permite, ou melhor, possibilita ao Samba ampla visibilidade. 

Tais enfoques e abordagens baseadas em aspectos técnicos, em subdivisões técnicas e 

setoriais, às vezes extras e externos ao universo do Samba, deslocam o Samba do habitat social, cultural 
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e político que lhe é pertinente: a cultura de matriz negra, africana e popular. Nesse viés, o Samba, é 

apresentado como produto de consumo que via exposição dos meios de comunicação de massa se torna 

passível de ser associado à ideia de consumo rápido e descartável. 

Em termos gerais, o Samba – expressão cultural de resistência negra e popular -, se apresenta 

como uma causa em continuação porque ele é síntese – e quiçá, muito mais -, reverberando na 

atualidade o repertorio de que é portador, modos de ser e se fazer que o revestem de sentidos e 

significados diversos, que estão em consonância com o local, o período e a forma como é vivido, que 

variam em conformidade como contexto social, histórico, cultural e coletivo. 

 

Tornam-se, assim, inconsistentes os argumentos do tipo “o samba carioca, dança de salão, 
não tem a ver com o samba de roda”., porque se baseiam em aspectos técnicos, setoriais 
detalhes morfológicos, variações de compassos, etc.), esquecendo o lugar da forma musical 
no quadro complexo de uma cultura. Na realidade, os diversos tipos de samba (samba de 
terreiro, samba duro, partido-alto, samba cantado, samba de salão e outros) são perpassados 
por um mesmo sistema genealógico e semiótico: a cultura negra. Foi graças a um processo 
dinâmico de seleção de elementos negros que o samba se afirmou como gênero-síntese. 
(SODRÉ, 1998, p. 10.). 

 

Este volume de diversidade fica posto à distância das abordagens que insistem em reduzir o 

Samba a uma expressão artística-musical. 

Tais enfoques, se posicionam na contramão da direção adotada no presente estudo, que tem o 

Samba como um fato social total, expressão cultural que tem origem e identidade perpassado por uma 

matriz cultural negra africana, que remete à vida coletiva, insere-se na modernidade e extrapola os limites 

de um simples produto de consumo e de datas festivas. Abordado como uma causa de continuação, não 

como uma criação isolada, é possível perceber os liames que se estendem no tempo e no espaço, 

alocando o Samba como expressão cultural de resistência negra e popular. 

É por esse viés, que se invoca uma abordagem do Samba que permita vislumbrar sua amplitude, 

para além dos aspectos comerciais e turísticos, no sentido de uma aproximação a esses agrupamentos 

- Terreiros e Comunidades de Samba - que tem o Samba e a Roda de Samba como elementos centrais 

às suas atividades e existência, mas que também são resultado e arquitetos dessa dinâmica do Samba., 

que em sua dimensão sociocultural é lazer e entretenimento, mas também é instrumento de resistência 

sociocultural dos segmentos marginalizados da vida social, econômica, política e cultural brasileira. 

Assim, o Samba continua, como 

 

uma das mais significativas expressões socioculturais do povo brasileiro, constituindo a 
chamada brasilidade: um campo simbólico que permite acompanhar a experiência social e 
cultural de uma grande parcela da população, de modo a apreender as contradições e 
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desigualdades sociais, bem como, as formas de interação da população, elementos 
fundamentais para a compreensão da questão social. (PESTANA, 2016). 

 

Ao longo de sua história, o Samba segue sendo o instrumento e suporte para o estabelecimento 

de formas sociais e culturais de apropriação e transformação do espaço, estimuladoras de processos 

identitários, propiciatórias do desenvolvimento de redes sociais, fomentadoras de sociabilidades e da 

elaboração de um ser e estar diverso das formulações impostas e das expectativas geradas pelos 

padrões hegemônicos. 
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1 Origens da população negra da Cidade de São Paulo 

 

A sociedade brasileira, composta por um conjunto diverso de elementos étnicos e culturais, que 

forjam nossas tradições, costumes, crenças, língua, ideais e visões de mundo, recebeu uma inestimável 

contribuição da população negra, cujas sobrevivências culturais podem, ainda hoje, ser notadas na 

população brasileira. 

A compreensão dessa contribuição, resultante de provimento não apenas numérico, mas 

também cultural, exige um olhar para além das observações sobre a realidade atual, requer a 

investigação, o cotejo (estabelecimento de semelhanças, diferenças e realização de comparações), o 

confronto e a análise de elementos históricos – mesmo parcos -, mas cujos fundamentos permanecem 

ressoando e repercutindo na sociedade contemporânea e são imprescindíveis ao entendimento dos 

fenômenos sociais atuais que afetam esse segmento da população e da sociedade brasileira. 

Desse modo, conhecer e poder confrontar os elementos históricos possibilita traçar um quadro 

minimamente compreensivo sobre o passado e alinhavar algumas compreensões sobre fatos e 

fenômenos sociais cujos reflexos repercutem e recaem sobre a população negra no Brasil 

contemporâneo. 

 

O confronto com elementos históricos, infelizmente tão escassos, é indispensável. Eles é que 
nos poderão fornecer os dados necessários para o conhecimento de fatos passados e que, 
melhor do que qualquer pesquisa atual, explicam fenômenos sociais cuja repercussão ainda 
perdura no "melting-pot" nacional. (VIANNA FILHO, 1988, pp. 18-19). 

 

Esse olhar para além das observações sobre a realidade atual requer uma atenção cuidadosa 

sobre a histórica presença e contribuição do que Luís Vianna Filho assinala como “[...] os dois grandes 

grupos de africanos importados para o Brasil – o bântu e o sudanês [...]” (VIANNA FILHO, 1988, pp. 18-

19), tendo em vista uma possível compreensão sobre 

 

o coeficiente de cada um dos dois grandes grupos africanos importados para o Brasil — o 
bântu e o sudanês —, o seu comportamento social, a sua influência na economia do pais, o 
regime de vida a que foram submetidos, a repercussão da sua cultura na sociedade nova, os 
fenômenos de aculturação e de sincretismo religioso, os choques de cultura, e, por fim, a 
integração e a evolução do negro na sociedade brasileira. 
É um largo capítulo da história nacional, e que se estende desde o tráfico até a situação atual 
do negro no Brasil. (VIANNA FILHO, 1988, pp. 18-19). 

 

A presente abordagem pretende esboçar algumas informações sobre esse contingente 
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“étnicolingüístico” Banto (CASTRO, 2001, p. 25)3 que, não obstante tenha tido uma presença 

amplamente majoritária dentre a população de negros escravos africanos transplantados para o Brasil, 

no transcorrer dos mais de 350 anos do tráfico de mão de obra forçada e cativa empreendido, 

principalmente, pelos portugueses, e no período pós-abolição, tem sua contribuição cultural - e mesmo 

a sua participação numérica - reduzida, negada ou, preconceituosamente, expurgada e remetida a um 

segundo plano. 

 

A informação histórica existente, alargada e aprofundada por novos tipos de dados, revelados 
através de uma reorientação metodológica na abordagem tradicional dos aportes africanos no 
Brasil, evidencia a presença Banto como a mais antiga em número e em distribuição 
geográfica no território brasileiro. Eles foram originalmente transladados do Reino do Congo e 
das regiões da Angola atual que alimentaram o tráfico para o Brasil até a sua extinção. 
(CASTRO, 1995, p. 24-35). 

 

Esse descarte dos traços culturais de origem negro africana do grupo étnicolinguistico Banto da 

cultura brasileira, corresponde a um processo de eleição de alguns aspectos do amplo leque de 

contribuições da cultura negra que seriam adequados e passíveis de ser incorporados, ou não, ao que 

poderia ser denominada alma nacional, um projeto de um “mito original da raça brasileira”. Segundo 

Sansone, participaram dessa ação, o Estado e diversos cientistas sociais que estipularam criterios e 

avaliações dessas manifestações culturais, envolvendo ideias como: pureza, impureza, nobreza e 

sofisticação. 

 

... funcionaram identificando, dentre os traços complexos da cultura afro-brasileira, aqueles 
que eram "puros" e que, supostamente, expressavam a contribuição mais sofisticada das 
culturas africanas nobres para a cultura e a nação brasileiras. 
Em contraste com esses traços "puros", havia os supostamente "menos nobres" e "impuros", 
que representavam as culturas africanas "menos sofisticadas", ou se haviam corrompido pelo 
sincretismo excessivo com um conjunto de "forças negativas" da cultura brasileira, tais como 
a mentalidade do malandro, a feitiçaria dos índios "civilizados", o catolicismo popular e, por 
último, mas não menos importante, a feitiçaria africana e não-africana. (SANSONE, 2003, p. 
111). 

 

                                                             
3 “O grupo banto, dentre todos os grupos linguístico sub-saarianos, foi o primeiro a despertar a curiosidade dos pesquisadores 
estrangeiros e a ser estudado relativamente cedo. Na base desse fato, encontramos o caráter homogêneo de um grupo amplo, 
cujas inúmeras línguas apresentam semelhanças entre si. 
O termo banto (< “bantu”, os homens,plural de “muntu”) foi proposto por W. Bleek, em 1862, na primeira gramática comparativa 
do banto, para nomear a família linguística que descobrira, composta de várias línguas oriundas de um tronco comum, o 
protobanto, falado há três ou quatro milênios atrás. Só mais tarde é que o termo passou a ser usado pelos estudiosos de 
outras áreas para denominar 190.000.000 de indivíduos que habitam territórios compreendidos em toda a extensão abaixo 
da linha do equador, correspondente a uma área de 9.000.000 km2. Seus territórios englobam países da África Central, 
Oriental, Meridional: República Centro-Africana, Camarões, Guiné Equatorial, gabão, angola, Namíbia, República Popular do 
Congo (Congo-Brazzaville), República Democrática do Congo (RDC ou Congo-Kinshasa), Zâmbia, Burundi, Ruanda, Uganda, 
Quênia, Malaui, Zimbábue, Botsuana, Lezoto, Moçambique, África do Sua”. 
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Considerando tais classificações e sistematizações às contribuições culturais das populações 

negra oriundas do grupo etnolinguistico Banto foram estereótipadas e, diga-se assim, enxotadas, como 

impuras e incivilizadas. 

 

Nessa dicotomia das influências africanas, as boas foram associadas às regiões supra-
equatoriais da África, enquanto as "ruins" foram associadas com a África ao sul do equador. 
Os africanos ao norte do equador foram alternadamente definidos como "minas", depois 
"sudaneses" (termo evidentemente baseado na utilização colonial francesa e inglesa dessa 
palavra), "nagôs", "jejes" e, por último, "iorubas". Os que vinham do sul do equador foram 
inicialmente chamados de congoleses, em seguida angolanos e, depois que o termo foi 
importado para as teorias raciais do Brasil por Sylvio Romero, em 1888 (Romero, 1902), 
bantus ou Bantos. (SANSONE, 2003, p. 111). 

 

Muito embora o termo Banto encerre diferentes etnias ou nações, parte se da concepção de que 

esses diversos grupos étnicos partilharam de uma unidade cultural comum, constituída, não apenas, em 

um longo processo de migrações internas no continente africano, mas também no transcorrer do tráfico 

de escravos negros africanos para a América Portuguesa. Em complemento, considera-se que, não 

obstante esse cenário de expurgo, as contribuições culturais desse grupo “étnicolingüístico” Banto 

persistem, não obviamente como elementos culturais puros e intocáveis, mas ao mínimo como 

reminiscências “a atestar a persistência dos elementos culturais negro-africanos em diversos complexos 

culturais, como o Samba. 

 

1.1 O Brasil é um novo Guiné.4 

 

Muito embora não seja possível precisar, a escravidão de povos de origem africana nas 

sociedades de Portugal e Espanha, constituía uma realidade, uma prática generalizada e difundida que 

se estendia a outras sociedades mediterrânicas, no mínimo, desde o século XIV. 

 

Durante os séculos XIV e XV, o comércio de escravos na Península Ibérica e no espaço 
mediterrânico era um fenómeno estabelecido e perfeitamente organizado: assim, a Catalunha 
e Maiorca (ilhas Baleares) contavam perto de 12.000 escravos na década trinta do século XV; 
na Sicília, os escravos “Etíopes” representavam o principal objecto de comércio. Parte destes 
escravos era oriunda dos Balcãs e de outras regiões orientais, os negros só sendo 
referenciados na documentação a partir das últimas décadas de Quatrocentos. (MENDES, 
2004, pp. 13-30). 

 

                                                             
4 Ver ALENCASTRO, Luiz Felipe de Alencastro. As Populações Africanas no Brasil. Texto redigido para o capítulo relativo às 
'Populações africanas no Brasil', que integrou o 'Plano Nacional de Cultura', apresentado ao Congresso em 15/12/2006 pelo 
ministro da Cultura, Gilberto Gil. Disponível em: < http://www.casadasafricas.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/08/As-
Populacoes-Africanas-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2016. 
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Esse conjunto de escravos, oriundos da África do Norte (brancos ou mouros), dos Balcãs e das 

ilhas das Canárias, não compunham um segmento da população cujo papel pudesse ser considerado 

marginal, ostentativo ou de luxo, antes cumpriam, do ponto de vista econômico, social e religioso, um 

papel central e significativo. 

 

Escravos brancos muçulmanos e escravos negros formavam dois grupos bem distintos; os 
primeiros continuando a ser mais representados nos empregos públicos. Só dois exemplos 
entre os vários existentes: entre os 19 escravos que trabalhavam na estrebaria real em Lisboa 
no ano de 1493, apenas 6 eram escravos negros, os restantes eram escravos muçulmanos, 
ou melhor, mouros se atendermos à documentação. Em 1515, a relação de escravos negros 
trabalhando nessa mesma cavalariça era de 13 mouros para 3 negros. (MENDES, 2004, pp. 
13-30). 

 

Foi durante a Idade Média, através das rotas de caravanas muçulmanas, que serviam ao 

transporte de ouro e marfim, por via do Marrocos, que os primeiros escravos negros africanos adentraram 

em Portugal. Somente mais tarde, após já ter conhecimento do litoral africano que o tráfico por via 

terrestre será substituído pelo tráfico por via marítima – uma transposição significativa da chamada África 

saariana (branca e islâmica) à África equatorial (negra e pagã)., prática organizada e dirigida a partir de 

Portugal, e impulsionada pelas possibilidades de exploração da África negra. 

 

Em 1441, chegam a Portugal, os primeiros negros apresados no litoral da actual Mauritânia. 
Em 1443, é fundada a Companhia de Lagos para o comércio com o litoral africano. Em 1444, 
Lançarote deixa o porto de Lagos onde regressa em Agosto do mesmo ano com o primeiro 
grande contingente de escravos: 235 escravos negros que se raptaram nos litorais da 
Senegâmbia e foram vendidos em leilão na praça pública8. Na continuidade, por volta dos anos 
1444-1445, é edificada em Arquim a primeira feitoria portuguesa a Sul do cabo Branco para o 
resgate de escravos e outros produtos (peixe, ouro e goma principalmente). Seguir-se-ão as 
feitorias de Santiago de Cabo Verde (por volta de 1466) e de São Tomé, construídas à entrada 
dos respectivos Rios de Guiné de Cabo Verde e dos Rios dos Escravos no Golfo de Guiné. O 
trato organizava-se então em torno destes três pontos de apoio, edificados em ilhas próximas 
das fontes de aprovisionamento em escravos. Até meados do século XVI, essas três ilhas-
feitorias desempenharam um duplo papel de controle do tráfico, e também de reexportação de 
escravos do continente africano para Portugal. (MENDES, 2004, pp. 13-30). 

 

Essa exploração da África negra, do tráfico de escravos negros como mão de obra cativa e 

forçada, em um primeiro momento, financiada por capitais de comerciantes genoveses e germânicos, 

muitos deles instalados em Lisboa, é destinada a suprir as necessidades da península ibérica (cf. Mapa 

1), pois na “primeira metade do século XVI, o tráfico em direcção às Américas ocupou um lugar marginal 

quando comparado com o tráfico em direcção à península ibérica”. (MENDES, 2004, pp. 13-30). 

 

Nesse contexto temos que repensar as relações diplomáticas e comerciais no interior da 
Península Ibérica durante a primeira metade do século XVI e o potencial valor mercantil 



31 
 

 
 
 

absoluto do escravo negro. Portugal pôde conservar o monopólio sobre o comércio atlântico 
enquanto conseguiu alimentar o mercado ibérico de forma suficiente. Os 2 000 a 3 000 
escravos que em média desembarcavam em Lisboa chegavam perfeitamente para o mercado 
nacional e para o da vizinha Espanha, principalmente o da Andaluzia, com destaque para 
Sevilha. O escravo negro apesar de ser uma mercadoria procurada não era, para padrões do 
século XVI, uma mercadoria rara. O preço médio de um escravo adulto em 1510 rondava os 
8 000 a 10 000 reais, o mesmo valor, aproximativamente, que em 1540. O jogo de equilíbrio 
entre oferta e procura conseguiu manter-se durante a primeira metade do século XVI, em 
grande parte porque, fora da Península Ibérica a procura de escravos pelos países 
setentrionais era bem menor. Temos assim relatos de navios que entre São Tomé e Lisboa 
quando vítimas de ataques franceses, na década de 1530, se viam despejados de todas as 
suas mercadorias (especiarias e açúcar sobretudo) sem que, contudo, fossem levados os 
escravos que estavam embarcados. Os benefícios decorrentes do tráfico de escravos ficavam 
muito aquém dos de outras mercadorias. Embora tal procedimento se deva também ao facto 
dos navios corsários franceses não estarem preparados para o transporte de escravos, sendo, 
pois, difícil mantê-los em vida até aos portos de chegada. A inexistência de mercado e de 
procura nos portos franceses completavam este rol de razões. Assim, enquanto a exportação 
de escravos não se tornou um negócio apetecível - e nisso a procura oriunda do continente 
americano teve uma função essencial -, Portugal, apesar das suas limitações humanas e 
económicas, conseguiu conservar o monopólio do Atlântico e por consequência da exportação 
de escravos. (MENDES, 2004, pp. 13-30). 
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Mapa 1: Rotas do tráfico de escravos no Atlântico para o Velho Mundo antes de 1759.5 
Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

                                                             
5 Antes do início do tráfico de escravos atlântico e nos dois séculos que se seguiram, alguns cativos africanos foram levados 
para a Europa, para ilhas do Atlântico e de um porto africano para outro. É difícil obter estimativas precisas desses fluxos, 
mas eles certamente foram muito menores que o tráfico transatlântico. Muitos dos cativos envolvidos neste tráfico foram 
transportados posteriormente para plantações de cana-de-açúcar no Novo Mundo. Disponível em: < 
http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps>. Acesso em: 30 dez. 2016. 
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Os entrepostos comerciais - Arguim (ilha Arguim), Cabo Verde e a zona dos Rios da Guiné 

(almoxarife de Santiago), e ilha de São Tomé entre 1512 e 1530, constituíram os principais mercados de 

fornecimento de escravos negros africanos para Portugal. Alguns dados referentes ao número desses 

escravos negros africanos que entraram em Portugal, desde essa feitoria, possibilitam dimensionar a 

organização desse tráfico de cativos para a mão-de-obra forçada. 

 

A feitoria de Arguim terá começado a funcionar em meados do século XV. Ca’ da Mosto refere 
então que de Arguim vêm por ano para Portugal 700 a 800 escravos. De Maio 1499 e 
Dezembro 1501, saíram de Arguim para Lisboa 668 peças de escravos; de Março de 1505 e 
Agosto de 1508, outras 406 peças e de Agosto de 1508 a Junho de 1511, um total de 1510 
escravos18. Os dados disponíveis demonstram que Arguim foi durante a primeira parte do 
século XVI um fornecedor regular de escravos. O número de escravos exportados conheceu 
algumas oscilações, crescendo, contudo ao longo do século XVI, até atingir o seu volume 
máximo por volta dos anos 1518-1525. Assim, em 1519, entraram na Casa da Mina e da Índia, 
1496 escravos. Outros dados (...) apontam para a manutenção dessa média até pelo menos 
os anos 1535-1540. 
Maria Emília Madeira Santos e Maria Manuel Torrão ao analisar o valioso Livro de Receita da 
Renda das Ilhas de Cabo Verde de 1513 a 1516 registaram a entrada em Santiago de 3 160 
escravos que se repartem da seguinte forma: 382 peças em 1513; 1354 peças em 1514 e 
1424 peças em 1515. Nesse período, entre Julho de 1513 e Dezembro de 1515, ou seja em 
17 meses, saíram para Portugal 13 navios com escravos e outras mercadorias21. Pude assim 
estimar, que o número dos escravos exportados não andaria muito longe dos 1000 escravos 
por ano. 
A São Tomé chegavam os escravos em proveniência dos reinos do Benim e do Congo. Grande 
parte desse tráfico estava na mão de comerciante estrangeiros, a quem tinha sido arrendado 
pela Coroa. Eis as entradas registadas pelos livros da feitoria para as décadas de 1514 a 1516: 
644 peças; de 1522 a1523: 5860 peças; de 1525 a 1527: 6400 peças. (MENDES, 2004, pp. 
13-30). 

 

Portugal e São Jorge da Mina constituíam os mercados preferenciais para a exportação dessa 

mão de obra formada por negros africanos. 

 

Para o castelo de São Jorge da Mina partia grande parte dos escravos que desembarcavam 
em São Tomé, onde em seguida eram trocados por ouro. (...) O tráfico era feito através de 
uma linha regular, (...) entre Junho de 1528 e de Fevereiro de 1529, registaram-se no Castelo 
de São Jorge da Mina a entrada de 2.060 escravos. 
De São Tomé para Lisboa só eram, portanto, enviados os escravos ditos de refugo, de 
segunda categoria, rejeitados em São Jorge da Mina e inaptos para o trabalho nas roças são-
tomense e antilhanas e nas minas americanas. (MENDES, 2004, pp. 13-30). 

 

Cabe ressalvar que somente a partir de meados do século XVI, o tráfico transatlântico ganhou 

relevo, mas antes desse período, comerciantes genoveses, já possuíam acordos de exportação de 

escravos negros africanos para as Américas - Antilhas (Jamaica, Porto Rico e Santo Domingo). 

 

Entre eles, figuram Bartolomeu Marchione, comerciante influente, e os irmãos genoveses 
Tomas e Domingos de Forne, que assinaram em 1525 o primeiro contrato de exportação de 
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escravos para as Américas. Segundo os termos do respectivo contrato, os dois mercadores 
sujeitavam-se a levar 600 escravos no prazo de dois anos. Cada peça de escravo tinha sido 
contratada ao preço unitário de 6.000 reis, o que correspondia a um montante global de 3 
contos e 600.000 reis. (MENDES, 2004, pp. 13-30). 

 

Orientados por Castela. Esses primeiros contratos individuais, configurarão os futuros 

“asientos”6. 

 

Um primeiro navio deixa o porto de São Tomé em 1525 com 200 escravos. Nos anos que se 
seguem, partirão para as ilhas das Antilhas dois a três navios por ano, numa média anual de 
600 escravos aproximadamente. Esse volume ter-se-á mantido durante parte da década de 
1530, aumentando de forma exponencial na década seguinte. 
De assinalar que os mesmos Tomas e Domingo de Forne tinham uma longa experiência do 
tráfico transatlântico já que, em parceria com outro comerciante italiano, por nome Vivaldo, 
tinham recebido em 1519 de Carlos I de Castela (o futuro imperador Carlos V), a autorização 
para exportar para Santo Domingo 4.000 licenças. 
Um regimento real estipulava que os escravos a serem exportados para as Índias de Castela 
deviam ser das idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos – tal como sucedia com os 
escravos destinados a São Jorge da Mina – e que as “fêmeas” deviam representar 1/3 do total 
do carregamento. (MENDES, 2004, pp. 13-30). 

 

Embora muitas cidades portuárias localizadas na região do Algarve, como Setúbal e Porto, 

tenham recebido grande número de escravos negros africanos, o fato é que, desde 1512, o desembarque 

de cativos somente era autorizado, oficialmente, a ser realizado no porto de Lisboa. Não obstante boa 

parte desses cativos terminassem por permanecer em Portugal, muitos eram reexportados por via 

terrestre para as cidades de Valência, Granada e Sevilha, Sul da Espanha. 

 

Em 1497, Alfonso Franco Silva apenas recenseia 250 escravos negros em Sevilha. Mas, já no 
século XVI, segundo o mesmo autor, “em Sevilha, eram muitos os escravos que tinham 
nascido em Lisboa (..) e os que falavam português. (MENDES, 2004, pp. 13-30). 

 

No século XVI, Lisboa, em função da prerrogativa no desembarque de cativos, além de ser a 

maior das cidades, possuía o maior número e concentração de escravos negros africanos em todo Reino. 

Ressalte-se que a despeito dessa condição, outras regiões, possuíam, proporcionalmente, números 

semelhantes. 

 

... os números da população escrava no Algarve eram semelhantes aos da capital. Cerca de 
6.000 escravos representavam algo em torno de 10% da população total da região. Para o 
Alentejo, a partir de um significativo número de registros de batismo da cidade de Évora e 
principais vilas e termos rurais da região, (...) no período de 1588 a 1600, os escravos 
representaram 5,44% do total de batizados. Ao norte, a cidade do Porto possuía um 
movimentado mercado de escravos desde a segunda metade do século XV. Na década de 

                                                             
6 Asiento: tratado comercial ou contrato. 
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1540, os escravos chegaram a representar 6% dos batismos realizados na Sé Catedral. (...) 
Um recenseamento das paróquias da cidade, realizado nos anos de 1551-52, permite concluir 
que Lisboa possuía uma população de 9.950 escravos, “isto é, 9,95% ou digamos que 10% 
da população total da cidade”. (SAUNDERS, 1982: 84). Em 1620, os escravos contavam 
10.470 num total populacional de 143.000 (LAHON, 1999A:13). (REGINALDO, 2009, pp. 289-
319). 

 

Em Lisboa, mas provavelmente em outras cidades como Porto e Setubal, no transcorrer do 

século XVI, havia uma concentração de escravos negros africanos de diversas procedências. 

 

... no ano de 1557, o padre mestre da Companhia de Jesus em Lisboa identificou as vinte 
principais nações de africanos em Lisboa. (...) Em sua Crônica da Companhia de Jesus em 
Portugal, o padre Baltazar Teles registra que, no ano de 1567, um padre mestre dos jesuítas 
em Lisboa organizou um esquema de revezamento para que os escravos pudessem assistir à 
doutrina pelo menos um domingo a cada mês. Segundo seu esquema: “cada Domingo sairiam 
à doutrina cinco nações, e como eram por todas vinte, as que então havia em Lisboa ficavam 
no mês caindo um Domingo para a doutrina e três domingos e os dias santos lhe ficavam livres 
para suas recreações”. (REGINALDO, 2009, pp. 289-319). 

 

Ao final do referido século essa população negra podia ser identificada conforme sua etnia ou 

seus vínculos de origem. No período compreendido pelos os séculos XVI e XVI, dentre essa população 

de escravos negros africanos havia etnias originárias das margens dos rios da Guiné e Senegambia, que 

face a sua longa estadia na feitoria de Cabo Verde eram inadequadamente identificados como 

procedentes de Cabo Verde, das regiões atuais do Senegal e Guiné-Bissau, do Congo e Angola. 

Somente a partir dos séculos XVII e XVIII se tornará mais comum a presença de escravos negros 

oriundos das regiões da Costa do Ouro, da Costa dos Escravos e do Golfo do Benin, identificados como 

minas. Em todo esse processo há que destacar a presença proeminente desses escravos negros 

africanos do Congo e Angola, pertencentes ao grupo “étnicolingüístico” Banto. 

 

Embora a presença dos centro-africanos (congos e angolas) no contingente de cativos 
enviados para o Reino date do final do século XV, foi somente no final do século XVI e, 
principalmente, no início do XVII que esses africanos começaram a ser identificados com mais 
frequência na documentação. A partir de então, “as etnias que pertencem ao grupo lingüístico 
Banto, constituem provavelmente, o maior contingente de escravos introduzidos em Portugal 
até 1761”. (REGINALDO, 2009, pp. 289-319). 

 

A população escrava negra africana em Portugal, nos séculos XV e XVI, em termos gerais, 

guardava semelhanças com o volume da população negra africana traficado como cativos e mão de obra 

escrava para as Américas e, em particular, para a América Portuguesa. 

Embora o tráfico de escravos negros africanos já ocorresse para outras regiões do Novo Mundo, 

não há registros oficiais que deem conta de que esse processo tenha tido início no Brasil antes de 1538. 
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Pairam incertezas sobre quando foram desembarcados os primeiros escravos negros africanos 

no Brasil. Aventa-se a possibilidade de que tal fato tenha ocorrido, primeiramente, já na chegada da 

expedição de Martim Afonso, em 1530. Posteriormente, especula-se que esses primeiros escravos 

negros africanos tenham chegado em 1532, sem qualquer autorização, para trabalhar, na Capitania de 

São Vicente, nos primeiros engenhos de cana de açúcar. 

 

Não sabemos exatamente em que data foram introduzidos no Brasil os primeiros escravos 
africanos. O tráfico negreiro já era intenso nas Índias Orientais, e ainda não possuíamos 
qualquer documento seguro provando a entrada de negros escravos no Brasil. Segundo 
alguns historiadores, já havia negros trabalhando nos primeiros engenhos de cana de açúcar 
da Capitânia de São Vicente. Julgam outros que a caravela que foi encontrada por Martim 
Afonso de Souza, na Bahia, em 1531, já se dedicava ao serviço de transporte de escravos. 
(RAMOS, 2004, p. 27). 

 

Pode se dizer que o escravismo no território brasileiro, desde o seu início, não foi um arranjo 

esporádico e sim uma ação regular e regulamentada. Possivelmente, de forma oficial, teve início em 

1534, quando a Coroa Portuguesa praticamente autoriza a atividade em terras brasileiras a partir da 

adoção do sistema de capitanias hereditárias, cujos documentos de doação das terras, as denominadas 

Carta de Doação e Carta Foral, que estabeleciam as condições de cessão das terras e os direitos e 

obrigações dos donatários sobre a terra (indígena) e a possibilidade de aprisionar, submeter e escravizar 

a população indígena, a partir das guerras justas. 

 

A adoção do sistema de capitanias hereditárias, em 1530, dá aos donatários a posse de 20% 
do total das terras indígenas, sendo o restante loteado e concedido a terceiros sob o sistema 
de sesmarias. “As Cartas de Doação concediam ainda aos donatários o privilégio de escravizar 
índios, permitindo-lhes ‘cativar gentios para o seu serviço e de seus navios”. (SUCHANEK, 
2012, pp. 240-274). 

 
As guerras justas, por exemplo, eram aquelas que deviam ser travadas – uma vez autorizadas 
pela Corroa e governadores – em legitima defesa contra tribos antropofágicas. Nelas se 
justificava tomar escravos, como ilustra esta passagem da História do Brasil de Frei Vicente 
de Salvador. 
“De tudo isto informado, o governador Matias de Albuquerque mandou suster na jornada 
Antonio Lopes de Oliveira e os mais capitães que iam da Paraíba, até se informar melhor do 
caso e tomar conselho sobre a justiça da guerra justa, e pelo conseguinte os que fossem nelas 
tomados, escravos, que são no Brasil os despojos dos soldados, e ainda o soldo, porque o 
gentio não possui outros bens, nem os que vão a estas guerras recebem outro soldo (...)”. 
(PINSKY, 2010, pp. 14-15). 

 

No que diz respeito à importação de escravos negros africanos, informações dão conta que a 

primeira entrada ocorreu em 1538, “[...] num carregamento regular de tráfico [...]” (RAMOS, 2004, p. 28), 

por obra de Jorge Lopes Bixorda, conhecido traficante e arrendatário de pau-brasil. 

A importação de escravos negros africanos somente foi autorizada, oficial e legalmente, a partir 
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do “alvará de D. João III, de 29 de março de 1549, que estabelecia que cada senhor de engenho, com 

estrutura e em condições de funcionamento, poderia receber 120 negros da Guiné e São Tomé, isento 

do pagamento de tributos.  

A exploração das plantações de cana-de-açúcar e a produção do açúcar, ao terem se tornado 

mais organizados, constituem um marcador importante no processo de importação massiva de escravos 

negros africanos para o Brasil. A demanda por essa mão de obra cativa e forçada se intensificou de tal 

maneira, “que tal condição veio a redirecionar o comércio português de escravos de certas colônias da 

América Espanhola, como Santo Domingo, México e Peru, para o Brasil. (SARAIVA, 1993, pp. 32-48). 

De forma ininterrupta, ano após ano, século após século, a importação de escravos negros 

africanos passa por um intenso crescimento suja dimensão é de difícil avaliação. Os dados e informações 

variam de fonte para fonte, de pesquisador para pesquisador. As projeções variam de 3.500.000 a 

13.000.000 de escravos negros africanos transferidos forçosamente para o Brasil. 

 

Os dados mudam de pesquisador para pesquisador, e de período para período, variando de 
1.000 por ano, no final do século XVI, para 60.000 escravos importados, somente no ano de 
1848. Há muitos problemas com o cálculo, somado aos naturais problemas advindos do tráfico 
ilegal, após a abolição oficial do tráfico, em 1850. Goulart estimou o número total de importados 
em todo o período do tráfico África-Brasil em torno de 3.500.000 e 3.600.000. Curtin estimou 
o mesmo tráfico em torno de 6.646.8008. (SARAIVA, 1993, pp. 32-48). 

 

Clóvis Moura, tendo por base os estudos criticamente desenvolvidos por Afonso de E. Taunay 

sobre fontes históricas, informa que  

 

Rocha Pombo estima em quinze milhões o montante de negros entrados pelos diversos portos 
durante a escravidão, número que Taunay acha exageradíssimo. Renato Mendonça cifra-o 

em quatro milhões oitocentos e trinta mil. (MOURA, 1988. p. 49). 

 

Para Mattoso, existe uma unanimidade entre os estudiosos do tema apesar das cifras se 

basearem em dados incompletos. 

 

Entre a segunda metade do século XVI e 1850, data que assinala a abolição definitiva do 
tráfico brasileiro, o número de cativos importados é avaliado entre 3.5000.000 e 3.600.000. 
Essas cifras baseiam-se em dados incompletos, mas têm unanimidade entre os que 
atualmente se voltam para o problema. O Brasil teria, pois, importado 38% dos escravos 
trazidos da África para o Novo Mundo. (MATTOSO, 2003, p. 53.). 

 

Segundo Alencastro, 
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No total, mais de 4 milhões africanos foram deportados para o Brasil entre 1550 e 1850, 
tornando o Brasil o agregado político americano que recebeu a maior parte dos africanos 
desembarcados no Novo Mundo. Para se ter uma idéia, no período citado acima, o Brasil capta 
43%, enquanto os Estados Unidos, de 1650 a 1808, recebem 5,5% dos africanos trazidos para 
as Américas. (ALENCASTRO, 2006). 

 

As projeções sobre o número de escravos negros africanos diferem consideravelmente, 

possivelmente em decorrência da utilização de fontes indiretas. 

 

Pandiá Calógeras (1927 [1957]) partiu de dados de recenseamentos da escravidão no início 
do século XIX, para chegar a uma média anual de cinquenta e cinco mil escravos importados. 
Desse modo, apresentou o número impressionante de treze milhões e quinhentos mil escravos 
importados, que a maioria dos estudiosos considera exagerado. Roberto Simonsen (1937), 
baseando-se na produtividade e na vida média do escravo, chegou a um número bem menor: 
três milhões e trezentos mil. Já Maurício Goulart (1949 [1975]), que adotou um método direto, 
com base nas poucas informações remanescentes sobre o tráfico, chegou a um número 
semelhante, que oscilaria entre três milhões e quinhentos mil e três milhões e seiscentos mil. 
Essa é a cifra que normalmente é tomada por base nos estudos sobre a escravidão no Brasil. 
(LUCCHESI, 2009, p. 59). 

 

A Universidade de Emory, em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos, elaborou o banco de dados 

“Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico que reúne registros portuários feitos 

ao longo de três séculos e meio acerca do tráfico de escravos negros africanos. A base de dados 

compreende mais de 35.000 registros de expedições de escravidão individuais correspondentes ao 

período entre 1514 e 1866, angariados em arquivos e bibliotecas em todo o mundo atlântico. 

Os dados recolhidos a partir do banco de dados supracitado, conforme tabelas a seguir, indicam 

que, por conta da ação de Portugal, no período de 1501 a 1900, cerca de 4.821.126 (Tabela 1) escravos 

negros africanos adentraram o território brasileiro, muito embora tenha sido embarcado em África cerca 

de 5.479.584 cativos. Ainda no mesmo período, quando a essa ação são somadas as atividades 

desenvolvidas por outras “nações” que também operavam o tráfico de mão de obra escrava negra 

africana, no que diz respeito ao tráfico para o Brasil, o número de embarcados sobe para 5.532.120, 

tendo desembarcado 4.864.372 de negros escravos africanos. 
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Tabela 1 - Número de negros escravos africanos, transportados por Portugal para o Brasil de 1501 a 1900 - Embarcados e 

Desembarcados.7 

Período 

Brasil Totais 

Embarcados Desembarcados Embarcados Desembarcados 

1501-1600 33.404 28.173 33.404 28.173 

1601-1700 875.961 756.213 875.961 756.213 

1701-1800 2.205.555 1.984.833 2.205.555 1.984.833 

1801-1900 2.364.664 2.051.907 2.364.664 2.051.907 

Totais 5.479.584 4.821.126 5.479.584 4.821.126 

Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

 

Tabela 2 - Número de negros escravos africanos, transportados por Portugal para o Brasil, por Região de desembarque, de 
1501 a 1900 - Embarcados.8 

Periodo 

Brasil 

Totais 

Amazonia Bahia Pernambuco Sudeste do Brasil 
Brasil: região não 

específicada 

1501-1600 0 6.644 22.108 4.652 0 33.404 

1601-1700 2.044 
364.015 

250.359 257.358 2.185 875.961 

1701-1800 82.269 902.911 358.722 844.371 17.281 2.205.554 

1801-1900 77.872 456.500 293.282 1.497.620 39.390 2.364.664 

Totais 162.185 1.730.070 924.471 2.604.001 58.856 5.479.583 

Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

 

Tabela 3 - Número de negros escravos africanos, transportados por Portugal para o Brasil, por Região de desembarque, de 
1501 a 1900 - Desembarcados.9 

Periodo 

Brasil 

Totais 

Amazonia Bahia Pernambuco Sudeste do Brasil 
Brasil: região não 

específicada 

1501-1600 0 5.647 18.571 3.955 0 28.173 

1601-1700 1.096 312.196 220.337 220.715 1.869 756.213 

1701-1800 71.281 814.149 329.063 755.254 15.086 1.984.833 

1801-1900 69.397 413.015 256.341 1.280.062 33.093 2.051.908 

Totais 141.774 1.545.007 824.312 2.259.986 50.048 4.821.127 

Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

                                                             
7 Disponível em: <http://slavevoyages.org/estimates/iCRa5g3U>. Acesso em: 31 dez. 2016. 
8 Disponível em: <http://slavevoyages.org/estimates/2JQFX0JM>. Acesso em: 31 dez. 2016. 
9 Disponível em: <http://slavevoyages.org/estimates/KNDVx9LN>. Acesso em: 31 dez. 2016. 
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Mapa 2: Rotas do tráfico de escravos no Atlântico para Número de negros escravos africanos, transportados por Portugal, da 
África para o Brasil de 1501 a 1900, por região de embarque e desembarque. 
Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 
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Tabela 4 - Número de negros escravos africanos, transportados por Portugal para o Brasil, por Região de embarque, de 1501 
a 1900 - Embarcados.10 

Período 

Senegambia 
and 

off-shore 
Atlantic 

Serra 
Leoa 

Costa 
Do 

Barravento 

Costa 
do 

Ouro 

Golfo 
Do 

Benim 

Golfo 
De 

Biafra 

África 
Centro- 

Ocidenta 
e Santa 
Helena 

Sudeste 
da África 
e Ilhas 

do 
Oceano 
Índico 

Totais 

1501-1600 0 0 0 0 0 573 32.831 0 33.404 

1601-1700 11.663 0 999 9.132 55.835 10.073 779.139 9.120 875.961 

1701-1800 67.592 45 5.885 54.689 658.470 40.055 1.370.867 7.953 2.205.556 

1801-1900 44.941 9.426 0 3.985 250.027 81.048 1.658.861 316.376 2.364.664 

Totais 124.196 9.471 6.884 67.806 964.332 131.749 3.841.698 333.449 5.479.585 

Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

 

Tabela 5 - Número de negros escravos africanos, transportados por Portugal para o Brasil, por Região de embarque, de 1501 
a 1900 - Desembarcados.11 

Período 

Senegambia 
and 

off-shore 
Atlantic 

Serra 
Leoa 

Costa 
Do 

Barravento 

Costa 
do 

Ouro 

Golfo 
Do 

Benim 

Golfo 
De 

Biafra 

África 
Centro- 

Ocidenta 
e Santa 
Helena 

Sudeste 
da África 
e Ilhas 

do 
Oceano 
Índico 

Totais 

1501-1600 0 0 0 0 0 482 27.691 0 28.173 

1601-1700 9.330 0 904 8.218 49.292 8.766 671.936 7.768 756.214 

1701-1800 58.923 42 5.257 50.011 593.733 35.808 1.234.403 6.657 1.984.834 

1801-1900 39.862 8.278 0 3.396 224.920 69.596 1.443.840 262.016 2.051.908 

Totais 108.115 8.320 6.161 61.625 867.945 114.652 3.377.870 276.441 4.821.129 

Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

 

Tabela 6 - Número de negros escravos africanos, transportados por Portugal e outras nações para o Brasil, de 1501 a 1900 
- Embarcados.12 

Período Espanha Portugal 
Grã 

Bretanha 
Holanda 

Estados 
Unidos 

França Dinamarca Totais 

1501-1600 0 33.404 0 1.282 0 0 0 34.686 

1601-1700 0 875.961 1.967 32.283 0 0 150 910.361 

1701-1800 386 2.205.555 2.685 0 795 1.511 0 2.210.932 

1801-1900 867 2.364.664 0 0 938 9.672 0 2.376.141 

Totais 1.253 5.479.584 4.652 33.565 1.733 11.183 150 5.532.120 

Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

 

                                                             
10 Disponível em: <http://slavevoyages.org/estimates/e64uVFZC>. Acesso em: 31 dez. 2016. 
11 Disponível em: <http://slavevoyages.org/estimates/4iB0YOzp>. Acesso em: 31 dez. 2016. 
12 Disponível em: <http://slavevoyages.org/estimates/5gJV01D7>. Acesso em: 31 dez. 2016. 
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Tabela 7 - Número de negros escravos africanos, transportados por Portugal e outras nações para o Brasil, de 1501 a 1900 
- Desembarcados.13 

Período Espanha Portugal 
Grã 

Bretanha 
Holanda 

Estados 
Unidos 

França Dinamarca Totais 

1501-1600 0 28.173 0 1102 0 0 0 29.275 

1601-1700 0 756.213 1.513 26.600 0 0 130 784.456 

1701-1800 266 1.984.833 2.291 0 394 1.233 0 1.989.017 

1801-1900 767 2.051.907 0 0 780 8.170 0 2.061.624 

Totais 1.033 4.821.126 3.804 27.702 1.174 9.403 130 4.864.372 

Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

                                                             
13 Disponível em: <http://slavevoyages.org/estimates/Zf6j0l6p>. Acesso em: 31 dez. 2016. 
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Mapa 3: Países e regiões do mundo atlântico que organizaram viagens negreiras, por volume de cativos transportados da 
África.14 
Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

 

Essa massa de população negra africana desembarcada nas Américas, mas, principalmente, na 

América Portuguesa, contribuiu para um novo processo de povoamento, assentando-se nas áreas de 

                                                             
14 Viagens negreiras foram organizadas e partiram de todos os principais portos do Atlântico em algum momento ao longo 
dos quase quatro séculos do tráfico de escravos transatlântico. No entanto, os navios que partiram dos sete maiores portos 
— Rio de Janeiro, Bahia, Liverpool, Londres, Nantes, Bristol e Pernambuco — transportaram quase três quartos de todos os 
cativos retirados da África pelo oceano Atlântico. Houve uma grande mudança na organização das viagens negreiras, primeiro 
da Península Ibérica para o norte da Europa, e depois um movimento de volta para os portos da Europa meridional. Uma 
mudança semelhante, mas menos acentuada, pôde ser observada nas Américas, do Sul para o Norte e depois do Norte de 
volta para o Sul. Total documentado de pessoas embarcadas: 8.973.701 cativos. Percentual de embarques estimados: 72,1%. 
Disponível em: <http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps>. Acesso em: 30 dez. 2016. 
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atividade econômica mais intensa, suplantando numericamente e substituindo a população indígena nos 

aldeamentos (controlados por missionários e representantes da Coroa), suplantando numericamente os 

colonizadores europeus. 

 

As levas sucessivas de escravos que entravam pelos diversos portos eram, de um lado, o 
elemento fundamental da expansão econômica da Colônia, criando a renda global que era 
canalizada para fora, e, de outro, a argamassa principal da expansão demográfica verificada 
então. Para avaliarmos o crescimento demográfico verificado com o desembarque ininterrupto 
de escravos, basta dique que, no ano de 1583, as estimativas davam à Colônia uma população 
de cerca de 57.000 habitantes. Deste total, 25.000 eram brancos, 18.000 índios e 14.000 
negros. Segundo cálculos de Santa Apolônia, em 1798, para uma população de 3.250.000 
habitantes havia um total de 1.582.000 escravos dos quais 221.000 eram pardos e 1.361.000 
negros, sem contarmos os negros libertos que ascendiam a 406.000. Para o biênio de 1817-
1818 as estimativas de Veloso davam, para um total de 3.817.000 habitantes, a cifra de 
1.930.000 escravos dos quais 202.000 eram pardos e 1.728.000 negros. Havia também uma 
população de negros e pardos livres que chegavam a 585.000. Há quem estime em 50.000 o 
número de negros importados anualmente. Foi quando o escravo africano passou a ser 
chamado “pés e mãos dos senhores” e Angola “nervo das fábricas do Brasil”. (MOURA, 1988. 
pp. 48-49.). 

 

No transcorrer desse processo de colonização, muito embora subjugado ao deslocamento 

forçado, ao trabalho forçado e na condição de cativo, esses negros africanos terminam por se constituir, 

lado a lado aos portugueses, em coparticipantes na construção dessa “nova” sociedade. 

 

O Brasil é um novo Guiné. Esta afirmação explicita o processo de repovoamento colonial. Um 
novo contingente estrangeiro, os africanos, substitui progressivamente os índios nos enclaves 
coloniais para construir a nova sociedade que se formava no ultramar. De fato, embora 
submetidos à migração forçada e à escravidão, os africanos são co-participantes, ao lado dos 
portugueses, da colonização do Brasil. Desde 1700, quando 610.000 escravos já haviam 
desembarcado na América portuguesa, os africanos e os negros em geral, fixados nas zonas 
de maior atividade econômica, sobrepujam em número os colonos europeus e seus 
descendentes, como também os índios aldeados (concentrados nos aldeamentos controlados 
pelas autoridades e os missionários). (ALENCASTRO, 2006). 

 

O termo “Guiné”, empreendido para identificar o contingente de escravos negros africanos 

desembarcados na América Portuguesa, os “escravos de Guiné”, popular na aurora dos séculos da 

prática do escravismo em questão, por sua amplitude – podia dizer respeito a qualquer localização 

geográfica na costa africana. Nas palavras de Charles Boxer, historiador da América Portuguesa, "[...] o 

grosso dos escravos africanos vinha de Guiné [...]". (BOXER, 1973. p. 237). 

Na África, o tráfico de mão de obra forçada e cativa operou extensamente, retirando de terras 

africanas e transplantando para o território brasileiro escravos negros africanos de diversas regiões, 

distantes ou próximas dos portos de embarque.  
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Em 1604, quando da criação do Conselho das índias, já estão definidos os contornos de dois 
grandes complexos comerciais fornecedores de escravos para as colônias americanas: de um 
lado Angola (aí incluído o Congo) e de outro a Costa da Mina, ambas possessões portuguesas.  
(SOARES, 2000, pp. 71-94). 

 

Do total de negros escravos africanos traficados, no século XVII, 

 

“o Brasil é o destino das embarcações que saem de duas grandes áreas fornecedoras: a costa 
ocidental (chamada da Mina) que para cá envia em tomo de 600 mil escravos e a costa centro-
ocidental (chamada Angola) que transporta, aproximadamente, 1.100.000 escravos. 
(SOARES, 2000, pp. 71-94). 

 

Todavia, quando os registros históricos e os estudos elaborados por pesquisadores que tratam 

das questões relativas ao tráfico de escravos negros africanos para as Américas e, em particular, para a 

América Portuguesa, empreendem o termo “Guiné”, ou melhor dizendo, “escravos de Guiné” estão 

falando de qual região geográfica e de quais grupos étnicos? 

A elaboração de uma cultura moderna, principalmente nos países ibéricos, compreendia não 

apenas as questões relativas a conquista de novas terras e colonização, a conversão dos povos gentios, 

o comercio de produtos – especiarias, ouro, diamantes, etc., e o tráfico de escravos, implicava também 

na ampliação do seu universo cognoscitivo. Nesse contexto que se pode incluir o termo “Guiné”, mas, 

mais precisamente, o universo geográfico, cultural e humano representado e significado pelo termo 

“Guiné”. 

Os mares e a geografia africana passam a ser conhecidos apenas com a conquista de Ceuta por 

parte da dinastia de Avis, em 1415. Até pouco antes do século XV os europeus conhecem a costa 

mediterrânea, o Egito, o Saara e o norte da costa ocidental atlântica. Alguns registros apresentam a 

distinção da Etiópia Oriental da Etiópia Ocidental, também chamada Etiópia de Guiné. 

Gomes Eanes de Zurara - cronista oficial da dinastia de Bragança - na “Crônica da Guiné” – 

possivelmente escrita entre 1450 e 1460 - faz referências â Etiópia Ocidental, denominada como Etiópia 

de Guiné ou tão somente Guiné. Posteriormente, ao relatar os avanços de Portugal sobre a África, no 

período de 1443 a 1445 – marcado pela fundação da Companhia de Lagos para o comércio na costa 

africana, chegada a Arquim (1443), construção da primeira feitoria em Arquim (1444-14445), Zurara 

utilizará o termo para a Guiné como “Terra dos Negros” (como era conhecida à época pelos navegadores) 

e Zaara para se referir à “Terra dos Mouros”. 

Essa “Terra de Negros” continua a se expandir à medida que Portugal expande suas invasões e 

tomadas de territórios embalado por seus interesses comerciais e impulsionado e imbuído pela missão 

religiosa de conversão dos pagãos, validada pelas bulas papais - “Romanus Pontifex”, “Inter Coetera 
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confina”, “Dum Diversas”, etc. Não obstante essa expansão o termo “Guiné” permanece sendo utilizado 

e 

 

... seu uso permanece e é freqüente na documentação do século XVI, se estendendo até o 
século XVIll. Ao longo deste período o termo "Guiné" pode corresponder à terra dos guinéus 
mencionada por Zurara, às terras a partir do atual Senegal (atuais Gâmbia, Guiné Bissau e 
Guiné); à costa centro-ocidental (Congo, Angola e depois Benguela); ou ainda, de forma 
genérica, à toda costa ocidental. (SOARES, 2000, pp. 71-94). 

 

Exposta a inúmeras definições, segundo Luiz Vianna Filho, a “Guiné” “[...] mais parecia um 

território limitado por dunas movediças[...]”. (VIANNA FILHO, 1988, p. .25). 

 

Escravos da Guiné, lastimava Manoel Severino de Faria, já eram, no século do descobrimento, 
os de que se serviam os lavradores portugueses. E, embora a conquista se dilatasse, 
descendo para o norte até à boca do Orange, o nome persistiu para negros e território. Se a 
Guiné compreendia toda a costa — desde o Senegal até o Orange, — também "escravos da 
Guiné" eram quantos viessem de qualquer dos portos dessa imensa região. Pouco importava 
raça ou credo. Negros retintos ou de côr esmaiçada, como os Fuiahs, idolatras Mandingos ou 
já influenciados pelo maometismo, como os Jolofos, todos eram confundidos nessa 
designação geral: — "escravos da Guiné". 
No Brasil conservou-se o apelido. Já em 1539 e em 42 Duarte Coelho Pereira pedia para 
importar negros da Guiné. Nos engenhos de Pero Góes, em S. Tome, "trabalhavam, ao lado 
dos serviçais brancos, muitos negros da Guiné". Na Bahia, em 26 de Agosto de 1551, o 
Provedor-mor, Antônio Cardoso de Barros, mandava que o Tesoureiro Gonçalo Ferreira 
entregasse aos Armazéns-Cristóvão de Aguiar "3 escravos machos da Guiné, para servirem 
nas ferrarias do dito Senhor". E, falando de Pernambuco, escrevia o Padre Antônio Pires, em 
1552: "Há nesta capitania grande escravaria assim da Guiné como da terra". Era a única 
distinção feita entre os escravos: os da terra, índios, e os da Guiné, negros. Daí ter Vale Cabral, 
em nota às Cartas Avulsas, percebido a necessidade de explicar: "Escravaria da Guiné era a 
africana, introduzida no Brasil desde 1532". 
Por todo o século XVI, pode dizer-se, a expressão conservou o mesmo sentido. Era. 1558, 
escrevia da Bahia o Irmão Antônio Blanquez: "Daí a alguns dias, quando estávamos mui 
receosos com a tardança de Mem de Sá, chegou outra caravela, que vinha carregada de 
escravos da Guiné, da ilha do Príncipe". (VIANNA FILHO, 1988, pp. 41-43). 

 

Somente a partir do século XVIII os negros africanos traficados para o território brasileiro passam 

a receber uma denominação mais detalhada em relação as suas origens, pelo menos os portos de 

embarque. Possivelmente uma necessidade da atividade econômica, agora menos vinculada aos 

interesses religiosos e mais interessada em classificar melhor a mão de obra forçada e cativa em função 

das demandas do mercado. 

 

Ao contrário dos séculos XV, XVI e XVII quando a documentação do tráfico menciona com 
freqüência o termo Guiné, nos escritos do século XVIII os africanos são qualificados de modo 
muito mais detalhado, ficando sempre consignado, pelo menos, seu porto de embarque, 
geralmente Luanda (ditos angolas), Benguela e Ajudá (ditos minas). É o incremento do tráfico 
atlântico e a necessidade de melhor controle sobre os povos traficados que leva a essa 
substituição de uma designação mais genérica por outra mais precisa. Mas isso ocorre, como 
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foi visto, já no século XVI. O que o século XVIII demarca não é o surgimento de uma nova 
terminologia, mas a utilização, já prenunciada, de certos sistemas classificatórios já em 
gestação em função da demanda crescente pela mão-de-obra africana. É o próprio 
crescimento do tráfico que leva a um melhor conhecimento dos povos africanos traficados, 
assim como de sua distribuição no interior da colônia. São, portanto, essas novas condições 
de implementação do tráfico - que se caracteriza como atividade comercial autônoma em 
relação à política de conversão dos povos gentios e expansão da cristandade - que fazem com 
que desapareça o uso da expressão gentio de Guiné em favor das nações angola, mina, 
benguela, etc. (SOARES, 2000, pp. 71-94). 

 

Luiz Vianna Filho, buscando identificar essas populações negras africanas transplantadas para 

o Brasil por via da intervenção violenta da escravização, e, por conseguinte, empreender estudos para 

melhor conhecer o comportamento social dessas populações, sugere que, inicialmente, seria necessário 

situar o processo do tráfico precisando com maior significação a sua relação com a geografia africana, a 

época e o contexto econômico. 

 

Fazendo-se ora em direção à Guiné, ora a Angola, ora à Costa da Mina, influenciado por 
causas econômicas e políticas, tanto internas como externas, intimamente ligado ao 
desenvolvimento do país, o tráfico apresenta vários aspectos de importância para o 
conhecimento exato das populações negras importadas e do seu comportamento social. 
Alguns, no entanto, pouco têm sido estudados. 
Dentre estes está o da geografia africana nas suas relações com o comércio de escravos. A 
cada passo, no estudo das importações negras para a Bahia, encontramos referências à 
Guiné, à Costa da Mina ou a Angola, exprimindo populações ou territórios. Tais termos, no 
entanto, sofreram, com o tempo, profundas modificações na sua significação. Ora tiveram uma 
extensão mais ampla, compreendendo grandes territórios, ora ficaram restritos a pequenas 
regiões. (VIANNA FILHO, 1988, p. 23). 

 

Assim, visando uma sistematização do processo do tráfico de escravos negros africanos para a 

Bahia, Luís Vianna Filho (1988, p. 28) dispõe uma apresentação na qual estabelece esse processo em 

quatro ciclos distintos. 

 

I  —  Ciclo da Guiné. Sec. XVI. 
II  —  Ciclo de Angola. Sec. XVII.  
III  — Ciclo da Costa da Mina. Sec. XVIII. 
IV  —  Última Fase - A ilegalidade. Sec. XIX.  

 

A perspectiva de Luís Vianna Filho é corroborada por Pierre Edouar Leopold Verger (1987, p. 9), 

para quem o tráfico de negros escravos africanos à Bahia pode ser dividido em quatro períodos: 

 

1° - O ciclo da Guiné durante a segunda metade do século XVI; 
2° - O ciclo de Angola e do Congo no século XVII; 
3° - O ciclo da Costa da Mina durante os três primeiros quartos do século XVIII; 
4° - O ciclo da Baía de Benin entre 1770 e 1850, estando incluído aí o período 
do tráfico clandestino. 
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Seguindo a mesma proposição da existência de 4 ciclos/etapas características no processo de 

tráfico de escravos negros africanos para o Brasil, Yeda Pessoa de Castro lista os episódios históricos e 

econômicos que nortearam a ocorrência dos ciclos do tráfico, as regiões da África e do Brasil envolvidas 

no processo e estimativas referentes a quantidade de negros africanos transplantados da África para o 

Brasil como cativos. 

 

Quadro 1: Distribuição e Concentração Geográficas no Brasil 

Ciclos 
Acontecimentos 

Denominações 
Internos Externos 

Séc. XVI - Guiné (Toda 
costa atlântica). Cerca 
de 30.000 escravos. 

Posse e desbravamento da terra. 
Introdução da cana de açúcar, do gado e 
engenhos. Escravidão indígena. 
Fundação da cidade do Salvador, primeira 
capital da América Portuguesa. 

1482, construído o forte da Mina, na costa 
de Gana. Tráfico já existente para Portugal 
desde o séc. XV. Desastrosa tentativa de 
evangelização no Reino do Congo. 

Negro da Guiné 
Negro da Costa 
Negro do Congo 
Gentio da Guiné 
Gentio da Costa 

Séc. XVII – Congo-
Angola. Cerca de 
800.000 escravos 

Economia açucareira no nordeste. 
Invasões de franceses e holandeses. 
Destruição de Palmares. Plantio de tabaco 
no Recôncavo baiano e fabricação do 
fumo-de-corda. Descoberta das minas na 
Bahia, Minas Gerais e Goiás. 

Comércio de escravos feito através de 
pombeiros. Decadência do Congo e 
concentração do tráfico em Luanda, 
depois Benguela. Enviada da Bahia 
esquadra para desocupação de Luanda 
pelos holandeses, em 1637. Início do 
tráfico no Golfo de Benim. 

Congos 
Angolas 

Cabindas 
Benguelas 
Mandingas 

Minas 

Séc. XVIII – Costa da 
Mina (ao longo da 
costa de Gana, Togo, 
Benim. Cerca de 
2.500.000 

Companhia do Grão Pará e Maranhão e o 
comércio do algodão. Aumento na 
produção e exportação do fumo-de-corda 
da Bahia para o Daomé. A corrida para as 
minas. Introdução maciça de jejes e 
minas. Transferência da capital para o Rio 
de Janeiro. Importação maior de mulheres. 
Tráfico com Moçambique. 

Dependência comercial com o forte da 
Mina. Concorrência com França, Holanda, 
Espanha e Inglaterra. Em 1721, é 
construído o forte de Uidá com aumento 
do tráfico no Golfo de Benim. Comércio de 
fumo e de escravos feito com os régulos 
locais por crioulos da Bahia, ali 
estabelecidos. 

Angola 
Congos 

Cabindas 
Benguelas 

Jejes 
Minas 
Ardras 

Savalus 
Nagôs 

Moçambiques 
Quelimanes 

Séc. XIX – Baía de 
Benim, Angola e 
Contra-Costa. Tráfico 
Interno. Cerca de 
1.500.000 

Família Real no Rio de Janeiro, feita 
Capital. Abertura dos portos, 
desenvolvimento urbano e introdução 
maciça de oeste-africanos nas cidades. 
Revolta de negros islamizados ou malês 
na Bahia. Fim do tráfico transatlântico, 
cerca de 1853. Tráfico interno até a 
abolição da escravatura em 1888. 
Comércio de produtos-da-costa e retorno 
de africanos libertos e descendentes para 
África Ocidental, via Lagos. 

Avanço do islamismo com guerras 
interétnicas na Nigéria. Destruição de oió, 
em 1830. Lagos como centro do 
protetorado inglês e do comércio de 
produtos-da-costa com a Bahia. Os 
agudás e as comunidades brasileiras 
fundadas na Nigéria, Benim e Togo, pelos 
retornados. Suspensa, em 1903, a linha de 
barcos “Brazils-Lagos”. 

Angolas 
Congos 
Jejes 
Mahis 
Nagôs 
Hauçás 
Grunces 
Canures 
Tapas 
Bornus 

Fonte: Castro (2011, p. 45). 
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Mapa 4: Principais regiões costeiras de onde os cativos partiam da África, todos os anos.15 
Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

 

                                                             
15 Os limites das regiões mostradas aqui são “Senegâmbia”, qualquer lugar ao norte do rio Nunez. A região de Serra Leoa vai 
do rio Nunez até quase chegar ao cabo Mount. A Costa do Barlavento vai do cabo Mount para o sudeste até o rio Assini, 
inclusive. A Costa do Ouro corre para o leste a partir daí, até o rio Volta, inclusive. O golfo do Benim cobre a região entre o 
rio Volta e o rio Nun; e o golfo de Biafra, a região a leste do rio Nun até o cabo Lopez, inclusive. A África Centro-Ocidental é 
definida como o restante da costa ocidental do continente ao sul deste ponto, e o sudeste da África compreende qualquer 
lugar ao norte e a leste do cabo da Boa Esperança. A África Centro-Ocidental foi o maior ponto de partida regional de cativos 
durante a maior parte da era do tráfico de escravos. As regiões mais próximas das Américas e da Europa geraram uma 
parcela relativamente pequena do total transportado pelo Atlântico. A extensão da viagem era determinada tanto pelos ventos 
e correntes marítimas exibidos no mapa 4 quanto pela proximidade relativa dos portos de embarque e de desembarque. Total 
documentado de pessoas embarcadas: 7.878.500 cativos. Percentual de embarques estimados: 63,3%. Disponível em: < 
http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps>. Acesso em: 30 dez. 2016. 
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Diversos pesquisadores tem mobilizado seus estudos e investigações no sentido da 

consolidação de um conjunto de conhecimentos sobre a procedência dos escravos negros africanos 

traficados para o Brasil no transcorrer de três séculos e meio. Nesse período e durante esse longo 

processo de migração forçada, ocorreu uma proeminência e superioridade particular dos contingentes 

étnicos pertencentes ao grupo linguístico Banto. 

 

Do ponto de vista etnolinguístico, a região de onde se originavam os escravos trazidos para o 
Brasil é dividida entre dois grandes grupos: o grupo linguístico kwa (chamados 
tradicionalmente de sudaneses), situado, grosso modo, ao norte da linha do equador, na região 
do Oeste-Africano; e o Banto, que compreende a extensão de terras ao sul do equador. “Os 
sudaneses apresentam uma grande fragmentação linguística oposta à unidade substancial 
das línguas Banto” (MENDONÇA, 1933, p.16). Nos contingentes de escravos do grupo Banto 
trazidos para o Brasil, predominam “as línguas étnicas majoritárias: o quimbundo, o quicongo 
e o umbundo”. No grupo sudanês, “os seus principais representantes no Brasil foram os nagôs 
ou iorubás, e os jejes ou povos de língua ewe”. (LUCCHESI, 2009. p. 64). 

 

Muito embora esses contingentes étnicos pertencentes ao grupo linguístico Banto tenham sido 

esparramados pelo território brasileiro, sua abordagem se reveste de particular interesse neste estudo 

em decorrência da sua presença predominante na Região Sudeste. 

 

No panorama geral dos três séculos de tráfico, há um grande predomínio de escravos trazidos 
da zona linguística Banto. Os escravos de língua Banto são amplamente majoritários mesmo 
na Bahia, no século XVII, quando o tráfico negreiro assume grandes proporções, estimando-
se a importação de mais de meio milhão de indivíduos nesse período (GOULART, 1949 [1975, 
p.122]). Essa situação só iria se alterar com o estabelecimento da copiosa rota de tráfico 
ligando a Costa da Mina à Bahia, que angariou a essa Província largos contingentes de 
falantes de línguas kwa, sobretudo o iorubá. Assim sendo, a grande maioria dos estudiosos é 
unânime em dividir a influência africana no Brasil entre uma influência predominantemente 
Banto na área do Rio de Janeiro (e no Sudeste como um todo) e na área de Pernambuco para 
o norte, e uma influência predominantemente iorubá na Bahia. (LUCCHESI, 2009. p. 65). 

 

Sobre o grupo linguístico Banto, considerando as feitorias onde supostamente teriam 

embarcado, o antropólogo René Ribeiro (1978, pp. 20-21.), indica a existência diversos grupos étnicos, 

com preponderância de povos costeiros e adjacências: 
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Quadro 2: Escravos embarcados conforme a Feitoria 

Feitorias Grupos étnicos Banto 

Feitorias de Luango e Cabinda 
Ba-Lumbo, Bavili, Ca-Congo, Ba-Mbamba, Bashi-Longo, Musorongo, Ba-Mpomba, Mbuila, Ba-
Mbata. Ba-Mfumungu e Mondona. 

Feitoria de São Paulo de Luanda 
Ki-Mbundu (Quimbundo ou Bundo), Cabanga, Cabeza, Cangungo, Cazongo, Coanza, Hanga, 
Manga, Ocarimba, Quisana e Quitama. 

Feitoria de Benguela U-Mbundu (Umbundos ou Ovimbundos) 

Feitoria de Moçambique Ba-Ronga, Ba-Tonga, Ba-Shope, Ba-Senga, Ba-Ngoni (Nnguni), Macua e Ajaua. 

Fonte: LOPES (1988, p. 144). 

 

Observando essa possibilidade do grupo linguístico Banto ser constituído majoritariamente por 

povos litorâneos, Ney Lopes (1988, p. 149), considera como grupos étnicos prováveis os Fangs; os 

Bacongos e seus subgrupos: os Ovimbundos; os Bundos e os Hereros; e da costa oriental o Xonas, 

Chopes, Tongas e Macuas. 

A partir da sistematização desse conjunto de informações, o autor supracitado, empreende um 

esforço considerável na elaboração de um quadro geral dos “Povos Bantos Atingidos Pelo Tráfico” que, 

em suas próprias palavras, é suscetível a correções e complementações. 

 

Quadro 3: Povos Bantos Atingidos Pelo Tráfico (Continua) 

Grupo Subgrupos Localização 

1. Tráfico Atlântico 

DUALAS 
DUALAS 

MALIMBAS 
VURIS 

Litoral da atual Rep. Camarões 

BASSA  Litoral da atual Rep. Camarões 

FANG (PAHUIN) 

ETONS 
IAUNDES 
BENÊS 
BATIS 

MUELÊS 
VUTÊS 
BULUS 

BENGAS 
QUELÊS 
SEQUÊS 

Rep. do Gabão 

PONGÜÊ  Rep. do Gabão 

MONGO (MONGOCUNDO) 

MONCOS 
TETELAS 
BOLES 

TOMBAS 

 
Floresta Zairense 

Fonte: Lopes (1988, pp. 145-148). 
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Quadro 3: Povos Bantos Atingidos Pelo Tráfico (Continua) 

Grupo Subgrupos Localização 

1. Tráfico Atlântico 

LUBA 

SONGUÊS 
LUMBAS-HEMBAS 

CUNDAS 
BUIS 

LUMBUS 
BUILÊS 

CALANGAS 
SANGUÊS 
CAONDÊS 

ZULAS-LUBAS 
BACHILONGOS 
BENA-LULUAS 

BACUAS 
LUNTUS 

CANIOCAS 
QUETÊS 

CALUNDUES 

Leste de Shaba (Catanga), Zaire 
 
 
 
 
 
Sul de Shaba (Catanga) 
 
Nordeste de Shaba 
 
 
 
 
Oeste de Shaba 

CUBA 

CUBAS 
CHILELES (LELES) 

UONGOS 
JEMBES 

BUCHONGOS 

Centro-Sul da Rep. Do Zaire 

TEQUE (BATEQUE ou ANZICO)  Planalto do Centro Norte da Rep. Popular do Congo 

VAREGA 

VAREGAS 
BEMBÊS 

SONGOLOS 
ZEMBAS 

BONGO-BONGOS 
BAUIES 
TUCUS 

Fronteira leste da Rep. do Zaire, próximo ao Lago 
Tanganica 

BACONGO (CONGO) 

VILIS (FIOTES) 
TOMBES (MAIOMBES) 

CACONGOS 
OIOS 

SORONGOS (MUSSORONGOS) 
MUCHICONGOS 

SOSSOS 
ZOMBOS 

IACAS 
SUCOS 

POMBOS 
LUANGOS 
GUENZES 

PACAS 
BATAS 
SUNDIS 
CONJES 

Enclave de Cabinda, Nordeste de Angola (entre o 
Atlântico e o Cuango), litoral congolês. 

Fonte: Lopes (1988, pp. 145-148). 
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Quadro 3: Povos Bantos Atingidos Pelo Tráfico (Continuação) 

Grupo Subgrupos Localização 

1. Tráfico Atlântico 

BUNDO (QUIMBUNDO) 

AMBUNDOS 
LUANDAS 
HUNGOS 
LUANGOS 
MUTEMOS 

PUNAS 
DEMBOS 

JINGAS (ANGOLAS) 
BONDOS 

BANGALAS 
HOLOS 
CARIS 

CHINJES 
MINUNGOS 
SONGOS 

BAMBEIROS 
QUISSAMAS 

LIBOLOS 
QUIBALAS 

HACOS 
SENDES 

Entre o Atlântico e o Cuango e, além deste, para leste 
e sul, além do baixo e do médio Cuanza. 

OVIMBUNDO (UMBUNDO) 

AMBOINS 
BAILUNDOS 

BIENOS 
CACONDAS 
CHICUMAS 
DOMBES 

GALANGUES 
GANDAS 
HANHAS 

HUAMBOS 
LUMBOS 
QUIACAS 

QUISSANJES 
SAMBOS 
SELES 

SUMBES (PINDAS) 

Metade oeste de Angola, além do litoral até as terras 
altas. 

GANGUELA 

LUIMBES 
LUENAS 
LOVALES 

LUTCHAZES 
BUNDAS 

GANGUELAS 
AMBUELAS 

MAMBUMBAS 
NHEMBAS 
NEHNGOS 

ENGONIELOS 
BANDES 

CANGALAS 
IAHUMAS 

GENGISTAS (LUIOS) 
ENCOIAS 

CAMACHIS 
DUNGOS 
AVICOS 

Fronteira leste de Antola, do Zambezes ao Cuando; 
alto Cubango; oeste de Zâmbia 

LUNDA-QUIOCO 

LUNDAS 
LUNDA-LUA-ACHINDES 

LUNDA-DEMBOS 
QUIOCOS 
MATABAS 

MAI 
BANIARUNDAS 

Desde o ângulo superior direito do quadrante 
nordeste do território angolano até a fronteira sul, na 
altura em que o Cubango a atravessa; Casai e 
arredores 

Fonte: Lopes (1988, pp. 145-148). 
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Quadro 3: Povos Bantos Atingidos Pelo Tráfico (Continuação) 

Grupo Subgrupos Localização 

1. Tráfico Atlântico 

NHANHECA-HUMBE 

MUILAS 
GAMBOS 
HUMBES 

DONGUENAS 
HINGAS 

CUANCUAS 
HANDA-MUPAS 

HANDA-QUIPUNGOS 
QUILENGUE-HUMBES 
QUILENGRU-MUSOS 

Angola, no alto e no médio Cunene 

HERERO 

DIMBAS 
CHIMBAS 

CHAVICUAS 
CUANHOCAS 

CUVALES 
GUENDELENGOS 

Ângulo sudoeste de Angola; norte da Namíbia; 
sudoeste da África do Sul 

OVAMBO (AMBO) 

CAFIMAS 
CUNHAMAS 
CUAMATOS 

DOMBONDOLAS 
CUANGARES 

DONGAS 
CUAMBIS 

ENGANJEROS 
CUALUDIS 
BALANTOS 

COLONCADI-EUNDAS 

Ao longo e no meio da fronteira sul de Angola; Norte 
da Namíbia; sudoeste da África do Sul 

XINDONGA 

DILICOS 
SAMBIOS 

MACHICOS 
CUSSOS 

Sudoeste de Angola, entre o Subango e o Cuando 

DAMARA  Namíbia, a sudoeste da Ovambolândia 

CAVANGO (OVACANGO)  
Namíbia, a leste da Ovambolândia e no sudoeste da 
África do Sul 

Fonte: Lopes (1988, pp. 145-148). 
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Quadro 3: Povos Bantos Atingidos Pelo Tráfico 

Grupo Subgrupos Localização 

2. Tráfico da “Contra-Costa” 

TONGA  
Ao sul do rio Save, entre o Limpopo e Inhambane, no 
litoral moçambicano; no Zimbábue, no vale do 
Zambeze; em Zâmbia 

CHOPE  Idem 

RONGA (LANDIM) 

TEMBES 
COSSAS 

MACHENGANAS 
MACONACONAS 

TSUAS 

Entre os rios Save e Comati, na bacia do Limpopo 
(Moçambique) e em algumas regiões do Zimbábue 

SENGA  Entre o Save e o Zambeze (Moçambique) 

ANGONI (NGUNI) 

ZULUS (incluindo os Matabeles) 
SUAZIS 

PONDOS 
TEMBUS 
XOSAS 
FINGOS 

África do Sul e Zimbábue; região de Tete 
(Moçambique) junto às fronteiras com Zâmbia e 
Maláu 

NHUNGUE  No Zambeze, próximo a Tete (Moçambique) 

XONA 

CARANGAS 
ZEZURUS 

RÓZUIS (LOZIS ou BAROTSES) 
MANICAS 

CORECORES 
NDAUS 
BUDJAS 
DUMAS 
BACUAS 

Ao sul do Zambeze, em Moçambique e no Zimbábue 

MACUA 
MARAVES 
LOMUÊS 

Moçambique, entre os rios Rovuma e Zambeze, e 
principalmente na bacia do Lurio 

AJAUA (IAO) 
MACONDES 

MAVIAS 
VENDAS 

Entre os rios Rovuna e Lurio e no Lago Niassa 

SUTO (SOTHO) 
SUTOS 

BECHUANAS 
PEDIS 

No Zimbábue e na África do Sul 

Fonte: Lopes (1988, pp. 145-148). 

 

O fato de no Brasil os diversos grupos étnicos pertencentes ao grupo linguístico Banto terem 

recebido denominações extremamente amplas, que tanto podem significar o porto ou a região em que o 

escravo foi embarcado ou mesmo a localidade onde o mesmo foi capturado, termina por consolidar uma 

infinidade de incoerências acerca de etnias, falares e costumes. Assim é que denominá-los por Congos 

ou Angolas – conforme se nota nos Quadros 1 e 2 -, em nada ajuda na elucidação de sua procedência, 

posto que Congos ou Angolas dão conta de territórios plenos de diversidade étnica. 
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Segundo CASTRO (2001, p. 34), 

 

É mais uma entre tantas outras dificuldades para precisar suas origens, ainda mais quando 
essa procedência é mencionada pelo nome do porto, da região de embarque ou do lugar de 
extração do cativo, tais como: 
 

– SÃO TOMÉ, ilha situada abaixo do Golfo da Guiné, na costa atlântica dos Camarões 
e Gabão, foi um dos mais importantes entrepostos no tráfico e mercado de escravos para o 
Brasil; 

– MOLEMBO e CABINDA, de Cabinda; 

– LOANGO, reino costeiro do povo vili ou fiote, que era tributário do reino do Congo, 
situado ao norte e do atual Congo-Brazzaville; 

– AMBRIZ, AMBRIZETE, norte de Luanda; 

– BENGUELA e MOÇÂMEDE, costa sul de Angola; 

– AMBOIM e CAÇANJE, interior de Angola; 

– QUELIMANE, de Moçambique. 
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Mapa 5: Principais regiões e portos envolvidos no tráfico de escravos transatlântico, de onde os cativos do grupo 
“étnicolingüístico” Banto partiam da África Centro-Ocidental para o Brasil.16 
Fonte: Viagens: Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico, 2016. 

 

                                                             
16 Disponível em: < http://slavevoyages.org/estimates/qjoCuVXV>. Acesso em: 31 dez. 2016. 
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Em função de sua quantidade, da duração e continuidade de seu contato com os invasores 

portugueses, bem como em função de sua particular importância histórica para o Brasil, três povos 

litorâneos entre o grupo linguístico Banto se destacam: Bacongo, Ambundo e Ovimbundo. Conforme 

Yeda Pessoa de Castro (2001, pp. 34-36): 

 

1) BACONGO, falantes de quicongo(...) língua que engloba vários falares regionais de 
territórios correspondentes “grosso modo” com os limites do antigo Reino do Congo, hoje 
compreendidos no sul do Congo-Brazzaville até o Cabo Lopes, no Gabão, sudoeste do Congo 
Kinshasa e noroeste de Angola, nas províncias de Cabinda, Zaire e Uíge. 
Daí foram levados para Lisboa os primeiros negros Bantos escravizados, em lotes que se 
multiplicaram. 
2) AMBUNDO, falantes de quimbundo (...), concentrados na região central de Angola, entre 
Luanda, sua capital, Malanje, Bengo e Cuanza Norte até Ambriz, em território equivalente ao 
antigo Reino do Dongo (Kimb. Ndongo), chamado pelos portugueses de Angola, do Banto 
“ngola” (o divino), título atribuído aos seus soberanos). 
Para essa região o tráfico se voltou, no século XVII, após a decadência do reino do Congo. 
3) OVIMBUNDO, falantes de umbundo, localizados ao longo de uma região bastante vasta e 
povoada, abrangendo as províncias de Bié, Huambo e Benguela, ao sul de Angola. 

 

Há ainda outros grupos étnicos cuja presença é apontada por Castro (2001, p. 36): em registros 

históricos: 

 

1) do Congo-kinshasa e Congo-Brazzaville: 
- ANJICO (...) ou BATEQUÊ, povos que ocupam uma vasta região, à margem direita do Rio 
Congo, acima de Brazzaville, aos quais a historiografia brasileira costuma atribuir, 
erradamente, uma origem moçambicana; 
- MONJOLO ou MUNZOLO (povos de língua cuainama, do sudoeste de Angola. 
2) de Angola: 
- LIBOLO ou REBOLO (...), noroeste; 
- JAGA (...), região central; 
- QUIOCO (...), região oriental, nas províncias de Lunda Norte e Sul, em territórios onde se 
encontrava o Reino de Matamba, da Rainha Jinga, personagens das manifestações populares 
das congadas; 
- BALUNDO, provavelmente de “balunda” (...), povo da região central de Angola, ou de 
“balundu” (...) da parte ocidental dos Camarões e Gabão; 
- GANGUELA, nome dado pelos ovimbundos aos ambuilas, do sudeste de Angola. 

 

Grupos étnicos oriundos da Contracosta africana tem presença menos expressiva em território 

brasileiro. Para essa presença reduzida é cogitada, como motivação, uma rentabilidade menor face à 

distância marítima 

 

Já os denominados MOÇAMBIQUE e QUELIMANE, entre eles, macondes, macuas, rongas, 
transladados da então Contra-Costa, no cone sul-africano, seu número se mostra menos 
expressivo no Brasil, em razão provável da distância no percurso marítimo tornar o tráfico 
naquela região menos rentável do que com costa atlântica, principalmente para o nordeste do 
Brasil”. (CASTRO, 2001, pp. 34-36). 
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A transplantação de escravos negro africanos do grupo etnolingüístico Banto da África para o 

Brasil e os processos de migração interna pelas diversas regiões brasileiras -, ocorreram em consonância 

com os cenários econômicos, sociais e políticos. 

 

... os colonizadores portugueses para se fixarem no Brasil e para implantarem a indústria, 
foram levados a utilizar-se do braço escravo africano e promoveram, então, as grandes 
imigrações forçadas de negros, que duraram 300 anos e que devem ter atingido a um total de 
3 milhões e meio de seres humanos. (SIMONSEN, 1940, pp. 199-228). 

 

Os caminhos percorridos pelas populações do grupo “étnicolingüístico” Banto e, por fim, a sua 

concentração e fixação nas mais diversas regiões do território brasileiro, guardam semelhanças com 

esse processo de ciclos econômicos. 

Como registra Kazadi wa Mukuna, 

 

A participação dos Bantu, ou melhor ainda, a de seus senhores brancos na indústria do açúcar, 
cultura do fumo, mineração do ouro, cultura do algodão, do arroz e do café, determinou com 
um todo o itinerário de suas migrações internas, levando à sua concentração loco-regional 
após a emancipação. (MUKUNA, 2000, p. 73). 
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Mapa 6: Esboço de Mapa Etnológico Negro-africanos no Brasil. 
Fonte: CASTRO (2012, p. 10). 

 

Quadro 4: Séculos de introdução maciça de grupos étnicos 

Atividade principal XVI XVII XVIII XIX 

Desbravamento 
Ocupação da terra 
Extrativismo 
Agricultura 

Banto Banto   

Mineração 
Agricultura 

 
Banto 

Jeje-mina 
Banto 

Jeje-mina 
 

Atividades urbanas e 
domésticas 

  
Banto 

Jeje-mina 
Nagô-iorubá 

Banto 
Jeje-mina 

Nagô-iorubá 
Hauça 

Fonte: CASTRO (2012, p. 10). 
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Roberto C. Simonsen (1940, pp. 199-228), considera que o processo massivo de migração 

humana tem por motivação a busca de recursos econômicos. 

Introduzida no Brasil no período anterior a 1550, a cultura da cana-de-açúcar, somente alcançará 

a plenitude da sua exploração econômica no nordeste brasileiro, onde se valeu de um clima adequado, 

da fertilidade do solo, da exploração de grandes extensões de terras com acesso fácil pela costa, da 

maior proximidade dos mercados consumidores, graças a dotação de uma estrutura produtora e 

comercial adequada, e da intensa construção de engenhos, alcançando, como resultado do seu 

desempenho, uma notável hegemonia no mercado internacional até meados do século XVII. 

Paralelamente a esse desempenho da cultura da cana-de-açúcar, ocorreu o estimulo ao 

desenvolvimento da pecuária que contribuiu para o processo de interiorização do país, dada à 

necessidade de produção animais – força motora dos engenhos –, transporte e alimentação. 

Segundo Simonsen (1940, pp. 199-228), o interesse de Portugal em ocupar o território brasileiro 

decorreu do receio e da possibilidade de perda do vasto território, dada as pressões sofridas em função 

de tentativas de conquista do referido território por outras nações colonizadoras da época, e, 

principalmente pelo encontro de uma razão e os fundamentos econômicos necessários. A cana-de-

açúcar e donatários providos de recursos próprios e decididos a investir na exploração completaram o 

quadro. No entanto, para percorrer esse percurso exigiu dos colonizadores portugueses sua fixação em 

território brasileiro e a promoção das “ as grandes imigrações forçadas de negros, que duraram 300 anos 

e que devem ter atingido a um total de 3 milhões e meio de seres humanos”. (SIMONSEN, 1940, pp. 

199-228). 

Assim, é possível considerar que o deslocamento dos negros africanos na condição de cativos, 

escravos e mão de obra forçada, ocorreu, do século XVI ao XIX, em sintonia com o processo de 

desenvolvimento e expansão econômica (MUKUNA, 2000, p. 34.). No período de desenvolvimento e 

hegemonia da cultura da cana de açúcar, Portugal, no processo de transplantação de escravos negros 

africanos, no século XVI, capturou em África cerca de 33.404 escravos, tendo desembarcado nos portos 

brasileiros 28.173. No século XVII, capturou em África 875.961 escravos, desembarcando no território 

brasileiro 756.214 escravos. Ao todo, nesses dois séculos desembarcaram 784.387 escravos negros 

africanos. 

Em função da concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas (holandesas, francesas e 

inglesas), que apresentava um menor custo de produção, a economia colonial baseada na cultura da 

cana-de-açúcar passa por processo de redução progressiva de mercados consumidores. A exploração 

da indústria da cana-de-açúcar não cessou na colônia, tendo continuado a produzir, em uma escala 
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menor, e se estendido até a região sudeste no século XIX.  

Remete a meados do século XVI a chegada dos primeiros contingentes de escravos negro 

africanos correspondentes ao grupo “étnicolingüístico” Banto no nordeste. Provenientes do Reino do 

Congo, do Dongo e de Benguela (LOPES, 1988, p. 135), esse primeiro grupo tem por fado o trabalho 

forçado e o cativeiro nos engenhos de cana-de-açúcar. 

Durante o século XVII o Brasil atinge o posto de maior produtor mundial de açúcar no mercado 

mundial. Contanto não exista quaisquer documentos que afiram a quantidade de negros escravos 

africanos utilizados como mão-de-obra forçada e cativa na indústria da cana-de-açúcar, é possível supor 

que esse grupo “étnicolingüístico” Banto tenha sido importado em grandes proporções, se levarmos em 

conta que um dos principais portos de embarque em África para o fornecimento escravos negros 

africanos, estava sob o domínio português e localizava-se na África-Centro-Ocidental. 

 

Se estes eram a maioria, provindos de pontos onde era mais antigo o comércio português de 
escravos, também muito negro de Angola, do Congo, de Bengüela, entrou na Bahia como 
escravo da Guiné. Capistrano de Abreu, aliás (Capítulos da História Colonial), é de opinião 
que os primeiros negros vindos para o Brasil da costa ocidental pertenciam ao grupo bântu. 
(VIANNA FILHO, 1988, p. 43). 

 

Discutindo ainda sobre a presença dos grupos sudaneses e Banto na Bahia no século XVI, Luiz 

Vianna Filho observa que, 

 

Quanto aos bântus da costa ocidental, que viriam a dominar o tráfico no século seguinte, nada 
indica que tenha sido numerosa a sua contribuição senão nos últimos anos, quando os seus 
mercados se preparavam para os grandes negócios com o Brasil. Já desaparecidos os 
grandes Reinos bântus do século anterior, passada a invasão Djabá, a sua distribuição seria 
mais ou menos a dos dois séculos posteriores. Deles viriam os Quibundos, os Mondongos, os 
Congos, os Sonhos, os Angolas, todos fetichistas. (VIANNA FILHO, 1988, p. 43). 

 

Já próximo ao final do século XVII, o arrefecimento da economia no setor da cultura da cana-de-

açúcar que levou as zonas açucareiras a uma grave depressão econômica coincidirá com a descoberta 

de ouro. A migração para as regiões onde se concentravam as descobertas se intensificaram de tal modo 

que, visando impedir despovoamento de outras regiões, como a outrora região de produção de açúcar, 

o governo colonial português foi forçado a adotar medidas de prevenção e proteção. 

 

As emigrações de certas zonas foram tão intensas que provocaram medidas acauteladoras 
por parte do governo português, ao qual não convinha, por motivos de ordem política e fiscal, 
que se despovoassem as regiões açucareiras. 
Para a zona de mineração acorreram habitantes das capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro 
e de outros pontos do Brasil, assim como grande número de novos elementos portugueses. 
Incentivou-se, ainda, a importação de braços africanos”. (SIMONSEN, 1940, pp. 199-228). 
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Esse novo ciclo econômico levou a uma nova série, uma nova jornada de alocação da mão de 

obra forçada e cativa. Por um lado, exigiu “[...] uma nova leva de importação de braços negro-africanos 

para o Brasil [...]” (MUKUNA, 2000, p. 75.). Por outro lado, levou a uma imigração interna dessa mão de 

obra escrava (Mapa 6). 

 

Mapa 7: Principais migrações internas verificadas no Brasil, no período de 1560 a 1940: exploração de ouro e diamantes em 
Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais – 1700-1760. 
Fonte: SIMONSEN (1940, p. 206). 

 

Quanto ao aporte de escravos negros africanos, os mercados de desembarque foram 

deslocados das regiões Norte e Nordeste, principalmente para o Sudeste, mais precisamente portos 

como Rio de Janeiro, Parati (Rio de Janeiro) e Ubatuba (São Paulo), onde tanto o tráfico legal como o 

ilegal tiveram vez. Nos termos de Pierre Verger: “[...] durante todo este período (...), o tráfico foi feito entre 
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o Rio de Janeiro e Angola e Congo, segundo os hábitos comerciais estabelecidos no momento do tráfico 

legal [...]”. (MUKUNA, 2000, p. 75). 

 
... o comércio carioca de africanos tornou-se uma atividade verdadeiramente importante 
durante as primeiras décadas do século XVIII. Entre 1715 e 1727, do Rio de Janeiro para as 
Gerais saíam anualmente cerca de 2.300 cativos. Pode-se pensar que, nessa época, devido 
ao débil desenvolvimento da agricultura fluminense e à espantosa alta dos preços dos 
escravos ocasionada pela descoberta do ouro, a capitania do Rio de Janeiro consumisse, 
quando muito, uns mil africanos por ano. Importando, pois, 3.300 escravos/ano, o porto carioca 
talvez retivesse, se tanto, 20% dos 15 mil africanos anualmente recebidos pela colônia entre 
1721 e 1730. 
Todavia, a partir de 1730, esta relativa estabilidade bruscamente se rompeu. Durante os cinco 
primeiros anos da década, o porto recebeu 7.400 escravos/ano, 65% dos quais 
desembarcados diretamente da África. Houve, portanto, em relação às décadas de 1710 e 
1720, um aumento de quase 50% no volume das importações através do Rio de Janeiro. 
Sabendo-se que na década de 1730 a colônia importou, anualmente, 16600 africanos, pode 
ser que a participação do porto do Rio tenha chegado a um terço do movimento médio anual 
de africanos para o Brasil. (FLORENTINO, 1997. p. 37). 

 

No que diz respeito ao processo de migração interna “ [...] a maioria dos escravos veio de outras 

partes do Brasil para Minas Gerais (...) trazidos desde a descoberta de outro e diamantes na região [...]”. 

(FLORENTINO, 1997. p. 37). 

Essas regiões de mineração concentravam uma grande quantidade de negros escravos 

decorrente da necessidade extrema de reposição de mão de obra dado que as condições de trabalho, 

embora em situação de cativeiro, se diferenciavam das condições da cultura da cana-de-açúcar. 

Trabalhos extenuante e menor tempo de vida dos escravos estão entre os aspectos justificadores da 

situação estabelecida, fato que implicava em uma procura maior por escravos e em uma alta do preço, 

fosse o escravo oriundo do território brasileiro ou importado da África. 

 

Noya Pinto apontou uma das razões importantes para justificar a concentração de grande 
número de escravos nas áreas de mineração. Revelou que o tempo de vida de escravos na 
região agrícola era de quinze anos, enquanto nas minas era de apenas sete anos. 
Consequentemente, para atender a grande demanda de força de trabalho nas minas, era 
continuamente fornecido um número maior de escravos, e a um preço alto, não só de outras 
partes do Brasil, como também de mercados africanos de escravos (particularmente Angola e 
Kongo), através do Rio de Janeiro. (MUKUNA, 2000, p. 75.). 

 

Segundo Yeda Pessoa de Castro, o grupo étnico ovimbundo, falantes de umbundo, foram 

introduzidos no Brasil “[...] em contingentes mais significativos, a partir do porto de Benguela, no século 

XVIII, dirigido, sobretudo, para os garimpos de Minas Gerais [...]”. (CASTRO, 2001. p. 36). 

 

Do lado africano, ao crescimento das importações cariocas correspondia o das exportações 
da zona congo-angolana, que suplantou as da Costa da Mina na década de 1730. Sabe-se, 
por exemplo, que entre 1723 e 1771, do maior porto negreiro africano ao sul do Equador 
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(Luanda), foram exportados 203.904 escravos, metade dos quais para o Rio de Janeiro. Diante 
destes números, não seria de todo absurdo pensar que o porto carioca tenha absorvido no 
mínimo 50% do total de exportações de africanos para o Brasil durante o século XVIII, ou seja, 
mais ou menos 850.000 mil indivíduos. (FLORENTINO, 1997. pp. 37-38.). 

 

Ainda em pleno processo de esgotamento dos depósitos de ouro e diamantes, fundamento da 

exploração das terras de mineração, um novo surto de desenvolvimento econômico, em uma outra 

atividade econômica terá início na região Sudeste. As regiões da mineração se notabilizavam não apenas 

pela riqueza produzida a partir da mineração, mas também pela condição das terras, pouco férteis e 

impróprias à exploração agrícola, razão pela qual, ao final do ciclo de mineração, muitas cidades erigidas 

no transcorrer e no auge da atividade mineradora, entram em declínio e tem contato com a “[...] 

dificuldade em alimentar suas crescentes populações [...]”. (MUKUNA, 2000, p. 77). 

 

... isto foi razão suficiente para que alguns donos de minas menos produtivas vendessem suas 
áreas e mudassem para uma nova atividade econômica, tal como a do café, que estava sendo 
iniciada no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para estes últimos, 
afluíram também as populações vindas das regiões Norte, onde as culturas tropicais estavam 

estagnadas ou em franca decadência. (MUKUNA, 2000, p. 77). 
 

Roberto Guião de Souza Lima considera a possibilidade de duas correntes migratórias para o 

Vale da Paraíba, sendo a 

 

... primeira e mais numerosa ficou conhecida como a “1ª Invasão Mineira”, quando famílias 
inteiras vieram das “Gerais” plantar café no Vale do Paraíba, onde empregaram todo o arrojo, 
coragem e determinação, ao lado dos capitais amealhados com a mineração do ouro e 
contando com a mão-de-obra dos seus escravos que, com elas, participaram ativamente do 
ciclo que havia se exaurido. A segunda ocorreu em sentido inverso, isto é, do litoral para a 
serra. Eram portugueses, comerciantes da corte, aristocratas, burocratas do Reino e do 
Império, entre outros, que, estimulados pelo governo através do fornecimento de sementes da 
rubiácea e de terras, vieram para a região plantar café. (LIMA, 2008). 

 

É preciso salientar que, muito embora tenha sido assolada pela crise da decadência da 

mineração, Minas Gerais reorientou sua atividade econômica para o de suprimento de outras regiões, o 

Rio de Janeiro em particular, desenvolvendo um complexo agropecuário exportador. Em 1819, Minas 

Gerais era a capitânia que possuía a maior concentração de negros escravos de origem africana e 

brasileiros, muito em decorrência do deslocamento das populações das antigas áreas de exploração do 

ouro e diamantes, como também do ingresso de novas levas de mão de obra escrava negra africana. 

(FLORENTINO, 1997. p. 39). 

A região do Vale do Paraíba, possivelmente em decorrência de uma política especifica 

promovida pela Coroa portuguesa, a política de terras proibidas, tendo em vista o controle e fiscalização 
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sobre o contrabando de ouro, permaneceu no transcorrer do século XVIII esquecida e, “praticamente”, 

desocupada. No entanto, desde o início do século XIX, o Vale do Paraíba se consolidou como a região 

econômica mais importante do Império do Brasil, em decorrência do desenvolvimento da exploração da 

cultura do café, que em um breve período se tornou o principal produto de exportação do país. 

 

o café fez sua entrada triunfal no Vale, através da província fluminense, por dois caminhos. O 
primeiro, o da “Serra Acima”, a chamada “Diretriz de Resende”, local das primeiras plantações 
e de onde, subindo e descendo o curso do rio Paraíba do Sul e de seus afluentes, alcançou, 
por um lado, as serras do então norte paulista e, por outro, as da velha província4 e parte da 
mata mineira. O segundo, a “Diretriz de São Gonçalo”, cobrindo a região litorânea até Campos 
dos Goitacazes onde, também subindo a serra, atingiu as regiões montanhosas de Cantagalo 
e Madalena. (LIMA, 2008). 

 

Também se tornará, no período, um polo atraente a uma parcela dos antigos mineradores, que 

tendo vendido suas áreas de mineração se mudam para a região e abraçam a nova atividade econômica. 

 

Nesta época já estava sendo investido, em terras do Vale do Paraíba fluminense, grande parte 
do capital oriundo da exploração do ouro das Minas Gerais, que aí chegara com as numerosas 
famílias mineiras que emigraram para esta região em razão do declínio das lavras auríferas. 
(...). Era o início do formidável desenvolvimento econômico com base nos latifúndios onde os 

escravos negros plantavam o café. (CRIOULA, 2001, p. 8). 
 

Próximo do término do século XIX, em 1874, a província do Rio de Janeiro, se apresentava como 

principal centro escravista do Império, com cerca de 39,7% da população da província composta por 

escravos. Predominavam, no entorno da capital do Império, pequenos e médios produtores escravistas 

cuja produção de suprimentos abastecia a Corte. No norte da província, desenvolvera-se desde o século 

XVII, uma importante exploração da cultura de cana-de-açúcar. 

A exploração da cultura do café, em um breve e curto espaço de tempo se tornou o principal 

produto de exportação do país. No período de 1821 a 1830, a produção de café era responsável por 

19,60% das exportações do pais e, em 1850, já era responsável por cerca de 61,50%. (CANABRAVA, 

2005, p.145). A cidade de Vassouras, localizada na região, chegou a ser considerada a “capital do café”. 

(LIBBY, 2006, p. 419). 

Indispensável a esse processo de desenvolvimento, a mão de obra escrava negra africana era 

comprada em grande volume e vinha - de forma legal - “aos milhares no Valongo, mercado de escravos 

na cidade do Rio de Janeiro”, ou – de forma ilegal -, através do tráfico clandestino, via os diversos portos 

localizados em cidades litorâneas (Angra dos Reis, Búzios, São Pedro da Aldeia, Paraty), tornado ilegal 

por volta de 1830. (CRIOULA, 2001, p. 8). 
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Dentre os grupos étnicos que compunham o vasto conjunto de escravos negros importados, uma 

significativa parcela era composta por negros africanos do grupo “étnicolingüístico” Banto. 

 

Até a extinção definitiva do tráfico, em 1850, as fazendas de café do Vale do Paraíba foram 
trabalhadas basicamente por escravos africanos, em geral falantes de línguas Banto, trazidos 
através dos portos angolanos, que formavam, nas áreas de expansão da fronteira agrícola, 
até 90% do conjunto dos trabalhadores de uma plantation. (LIBBY, 2006, p. 420). 
 
... do território afro-austral, região dos povos de cultura Bantu (...) eram negros que a bocarra 
de Angola nos enviava, sempre e sempre, e aos quais se ajuntavam outros, em sua maioria 
também angolenses, vindos de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais carreados do açúcar para 
o ouro, do ouro para o café. (MUKUNA, 2000, p. 78). 

 

Uma outra parcela era constituída também por escravos negros, mas dessa feita, de negros já 

inseridos anteriormente no processo de trabalho forçado e na condição de cativos que migravam de 

outras regiões do território brasileiro (Mapa 7). 
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Mapa 8: Principais migrações internas verificadas no Brasil no período de 1560 a 1940: cultura do café no vale do Paraíba 
(província do Rio de janeiro e norte de São Paulo) - 1810-1860. 
Fonte: SIMONSEN (1940, p. 207). 

 

Em seguida a 1850, 

 

as fazendas cafeeiras continuaram a comprar trabalhadores cativos, agora das áreas menos 
prósperas, de pequenos e médios proprietários, numa grande cadeia de tráfico interno que 
envolveu as várias províncias do país. 
Desde sua localização, há, portanto, algumas coincidências básicas entre os grupos 
considerados. Estão todos em áreas que conheceram um grande afluxo de africanos de língua 
Banto na fase ilegal do tráfico de escravos no Brasil (1831-50), que coincide com a primeira 
fase de expansão cafeeira no Estado. (CASTRO, 2006, pp. 420-421). 
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O Vale do Paraíba, ao longo do século XIX, constituiu o cenário principal do período de 

desenvolvimento da cultura do café. Favorecida por um ambiente econômico e cultural que transformou 

o café em bebida mundial, assistiu desde o nascimento da exploração econômica da cultura do café, 

desfrutou do auge quando cidades da região ocuparam posições de maiores produtoras mundiais, 

passou por sua crise e decadência dada à degradação do solo e seu encaminhamento para o Oeste 

paulista, terminando por acompanhar o desfecho final, dado pelo processo de Abolição da escravidão. 

 

Ao longo dos cem anos de café no Vale, embora não haja unanimidade entre os historiadores, 
seria razoável dividir o ciclo em três períodos distintos. O primeiro — nascimento / crescimento 
— que iria de 1800 a 1840. O segundo, o apogeu, de 1840 a 1875 e, o terceiro, a partir daí até 
1900, o de declínio / derrocada. Naturalmente, essas datas e períodos não são estanques e, 
mesmo nos anos do declínio, por conta de um grande esforço de expansão da área plantada, 
o Vale ainda continuou produzindo crescente quantidade de café, o que, paradoxalmente, pela 
falta de capital, apressou a derrocada final, como será visto adiante. (LIMA, 2008). 

 

A exploração do café no Vale do Paraíba desfrutava, dentre os aspectos que facilitaram o 

desenvolvimento dessa cultura, de excelentes condições geográficas, clima (chuvas regulares) 

adequado à cultura, e a localização que possibilitava melhores condições de escoamento da produção. 

No entanto era praticada uma exploração extensiva, com aplicação de técnicas equivocadas, que 

terminou por afetar a fertilidade do solo, promovendo um maior esgotamento e degradação que afetaram 

a o desenvolvimento da cultura, fazendo decair sua produtividade 

 

As principais causas da decadência do café no Vale foram: a utilização de técnicas 
inadequadas de plantio e cultivo e o mau uso da terra. Dentre as técnicas inadequadas, 
destacou-se o plantio do café em linha reta, de cima para baixo, e não em curvas de nível. 
Com isso, o cafeeiro tinha suas raízes capilares lavadas e expostas ao ar e ao sol pelas águas 
das chuvas, o que diminuía consideravelmente a sua produtividade e o seu tempo de vida útil. 
Além disso, a enxurrada removia a camada fértil do solo que era depositada nas várzeas ou 
levada pelas águas dos rios da região. A inevitável erosão tornava as encostas imprestáveis 
e o desmatamento intensivo e as queimadas traziam alterações climáticas, influenciando na 
regularidade do regime de chuvas, que toda a serra anteriormente ostentava e de que o café 
tanto necessitava. (LIMA, 2008). 

 

Segundo Simonsen, a ascensão da produção do café no Oeste paulista – com maior 

produtividade e custos mais baixos - contribuirá para a decadência do Vale do Paraíba, onde inúmeras 

propriedades em decorrência dos aspectos citados anteriormente, como exaustão e erosão dos solos 

dentre outros problemas, não apresentavam rendimento equivalente ou adequado à concorrência 

estabelecida pelos cafezais paulistas. 

Deste modo, a cultura da exploração econômica do café, após um período de expansão no Vale 

do Paraíba, tem o seu eixo de produção deslocado para São Paulo, “[...] em função da variação do 
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rendimento das terras [...]” (e com a consequente) “[...] emigração de populações em busca de recursos 

econômicos, necessários à sua manutenção [...]”. (SIMONSEN, 1940, pp. 199-228). 

São Paulo, por sua vez, apresentava como elementos positivos: as condições do solo - a terra 

roxa – as condições climáticas e o relevo, que, como efeito direto, possibilitavam uma maior produtividade 

da planta (5 anos a mais que no Vale do Paraíba) e a disponibilidade de terras que possibilitava maiores 

áreas de plantio. Muito embora, inicialmente a exploração da cultura do café em São Paulo tenha adotado 

as mesmas práticas de plantação extensiva levadas a curso no Vale do Paraíba, logo foram adotadas 

técnicas e tecnologias mais modernas na produção, que aumentaram a eficiência e qualificaram a 

produtividade, bem como o desenvolvimento de uma malha ferroviária destinada a contribuir no processo 

de escoamento da produção. 

A exploração econômica da cultura do café no Oeste paulista, de certo modo, constitui, 

particularmente em virtude das suas repercussões culturais, decorrentes do processo de imigração – 

externa e interna – o fenômeno de maior interesse para o presente estudo. 

 

1.2 São Paulo é o café e o café é negro 

 

A província de São Paulo que, até o século XVIII, era um “recatado centro econômico-comercial”, 

provinciano e de importância secundária, teve o seu cenário transformado em função do crescimento 

econômico e demográfico, impulsionado pelo cultivo do café e pelo intenso processo de imigração. 

A economia brasileira, do século XVI ao final do século XIX, teve por base a agricultura de 

exportação e a escravidão da população negra. Em certos termos, como pilares de sustentação, 

contribuíram para a estruturação de relações sociais, econômicas, políticas e culturais que se 

entranharam no solo e na alma brasileira, terminando por reger as formas do viver, os  modos de 

produzir, os códigos de conduta, alguns deles expressos em leis e instituições.  

Não obstante as tentativas de exploração da cana-de-açúcar naquela que foi a primeira colônia 

portuguesa no novo mundo, Vila de São Vicente, ainda no período compreendido entre 1530 e 1540, no 

litoral paulista, o fato é que a colonização na região da província de São Paulo voltou-se para a produção 

de subsistência, a procura por ouro e pedras preciosas, caça e aprisionamento de indígenas para 

utilização como escravos, feito que caracterizará nesse período a presença, melhor dizer, prevalência 

do indígena no trabalho forçado. 

A escravidão da população negra (de origem africana e brasileira) e a agricultura de exportação, 

comparativamente ao nordeste, adentrou tardiamente na província de São Paulo. Somente pós 1800 a 
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prática da agricultura de exportação e a escravidão da população negra adentrará e penetrará 

profundamente na região da província de São Paulo. Em um primeiro estágio, mas restrito ao período de 

1770 a 1790, com a produção de açúcar. Em um segundo estágio, baseado na produção do café que 

tomou corpo, inicialmente, na região da província do Rio de Janeiro, entre 1770 e 1830, se estendendo 

– posteriormente e já em um país independente - para as províncias de Minas Gerais e São Paulo.17 

Essa presença da população negra escrava de origem africana e brasileira, que implicou  na 

ampliação da presença da população negra na província de São Paulo, ocorreu em conformidade 

com um período e um contexto marcado por fatores econômicos, sociais e políticos, internos e 

externos, ao Brasil, bastante particular. 

Uma série de acontecimentos colocavam em cheque o sistema social escravocrata. Tratados 

antiescravidão firmados com a Grã-Bretanha, como o de 1831, mas ignorados por autoridades, 

vendedores e compradores de escravos levaram a um crescimento sem igual no tráfico de escravos 

negros africanos. Entre os anos de 1845 e 1849 uma média de 55 mil negros africanos por ano 

entraram no país. Tal fato levou a ampliação das pressões diplomáticas e a intervenções armadas 

em portos brasileiros por parte da Grã-Bretanha entre os anos de 1849 e 1850. 

Em meios aos temores de uma possível invasão britânica ou de uma possível rebelião de 

escravos negros medidas propostas pelo Conselho de Estado e aprovadas pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado, que envolveram as forças armadas e a polícia, tais como a Lei nº 581 de 

04 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queirós, decretada em 1850, e regulamentada 

pelo Decreto nº 731, de 14 de novembro de 1850, que estabelecia medidas para a repressão do tráfico 

de africanos no Império, de certo modo extinguia definitivamente o tráfico negreiro no país, contribuíram 

para uma sensível redução das importações de negros de origem africana para a utilização no 

trabalho forçado, mostrando-se eficientes: “[...] as importações caíram de 54.061 em 1849 para 

22.856 no ano seguinte, e para 3.287 em 1851. Em 1853, havia cessado completamente [...]”. 

(ANDREWS, 1998. p. 64). 

Outras medidas legais como a Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871, Lei Visconde do Rio 

Branco, conhecida também como a Lei do Ventre Livre, que declarava de condição livre os filhos de 

mulher escrava que nascerem desde a data da lei, e estabelecia providencias sobre a criação e 

tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de escravos -, somadas a outros 

                                                             
17 A expansão da exploração do açúcar para São Paulo decorreu do aumento de preços causados pelas guerras anglo -
francesas das décadas de 1770-1790 e pela Revolução Haitiana. Já o café, entre 1770 e 1830, estabeleceu-se no Rio de 
Janeiro, atingindo, posteriormente, áreas próximas como as províncias de Minas Gerais e São Paulo, substituindo o açúcar 
como o produto de exportação mais importante da nação recém-independente. 
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elementos como o alto índice de mortes - longas horas de trabalho, alimentação insuficiente e 

execrável, punições e castigos corporais, reprováveis condições sanitárias, contribuíam para que o 

escravo negro no Brasil não durasse muito -, baixa capacidade de reprodução da população negra 

escrava, correspondiam a uma abolição gradual da escravidão, ou mesmo ao fim inevitável do 

sistema escravocrata. 

Essas tensões tornaram o sistema social escravocrata inquietante, difícil, desconfortável e 

embaraçoso. No entanto, na província de São Paulo, não obstante todos os aspectos componentes 

desse cenário, era registrada uma redução nas importações da população de negros escravos 

africanos de no máximo 1% ao ano. 

 

Em São Paulo, por exemplo, o índice anual de redução da população escrava – sem as 
importações – era entre 0,5 e 1,0 por cento ao ano. Isto significava que, mesmo com os 
índices máximos de declínio, a população escrava ainda excederia a 50.000 em 1900, e 
a mais de 30.000 em 1950. (ANDREWS, 1998, p. 64). 

 

O Brasil, desde de 1850, já era responsável por metade da produção mundial de café. Em 1860, 

a província de São Paulo, tem por base de sua expansão econômica a produção agrícola do café, 

praticamente abandonado a produção de açúcar. Em 1900, São Paulo, produzia cinquenta por cento, 

metade do abastecimento mundial de café. As demais regiões produtoras de café no Brasil eram 

responsáveis pela produção de mais vinte e cinco por cento, praticamente mais um quarto do suprimento 

mundial. 

A expansão agrícola da produção de café no sudeste do Brasil implicou na expansão da 

presença da população negra de origem africana e brasileira. Na província de São Paulo, em 

particular, arrastou consigo e disseminou a escravidão dessa população negra, com a província 

chegando a comportar, após as províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, o terceiro maior contingente 

de escravos do país. 

 

Em 1811, os escravos africanos e afro-brasileiros eram responsáveis por 23 por cento da 
população de São Paulo, proporção que se elevou para 28 por cento na década de 1830 e 
permaneceu nesse nível por toda a década de 1850, antes de cair para 19 por cento em 1872. 
Em termos absolutos, entre 1811 e 1836, a população escrava de São Paulo duplicou em 
tamanho – de 38.542 para 78.858 - e depois tornou a duplicar em 1872, atingindo 156.612. 
Em meados da década de 1870, São Paulo abrigava a terceira maior população escrava do 
país, excedido apenas pelas províncias vizinhas de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
(ANDREWS, 1998, p. 55). 
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“O Brasil é o café e o café é o negro”18, nas palavras de Clóvis Moura (1988, p. 225) um “slogan 

racista”19 da época – expressava a posição política dos fazendeiros do sul, comprometidos com a 

escravidão enquanto aspecto chave a agricultura de exportação, bem como dos proprietários de terra da 

província de São Paulo, que em 1870 se unem para fundar o Partido Republicano que possui dentre 

suas pautas reivindicatórias o fim do “cesarismo imperial”, a descentralização do Estado brasileiro, além 

de serem, à época, contrários à abolição. Também expressava a posição da força de trabalho forçado 

da população negra como elemento dinamizador do crescimento demográfico e econômico em pleno 

momento do rebentar das forças produtivas da província. 

 

Tabela 8: População do Estado de São Paulo, 1800-187220 

 Brancos Mulatos Negros Amarelos Não especificados Total Escravos 

1797  

N.º 89.323 30.487 38.640   158.450  

% 56,4 19,2 24,4     

1811  

N.º 87.624 44.6982 33.152   165.468 38.542 

% 53,0 27,0 20,0    23,3 

1836  

N.º 148.984 61.906 72.120  740 283.750 78.858 

% 52,5 21,8 25,4  0,3  27,8 

1872  

N.º 33.432 235.923 169.699   837.354 156.612 

% 51,8 28,2 20,1    18,7 

Fonte: ANDREWS (1998, p. 149). 

 

Ainda conforme Clóvis Moura, tal circunstancia é assim asseverada por Cassiano Ricardo: 

 

Cassiano Ricardo mostra como “só com o advento do café recrudesce a onda negra” e 
agrega dados colhidos em documentos pelos quais ficamos sabendo que em 1797 havia 
em São Paulo 89.323 brancos, 33.540 pretos e 30.487 pardos, passando em 1837 para 
326.902 almas das quais 42.930 na 5.ª comarca, que correspondia ao atual estado do 
Paraná. Excluindo o total da 5.ª comarca, teremos então 283.927 almas, sendo que do 
total figuraram 79.122 negros e 74.176 pardos para finalmente, chegarmos ao ano de 

                                                             
18 MOURA, Clóvis. Rebeliões da senzala. 4. ed. Mercado Aberto. Porto Alegre. 1988. p. 225. 
19 MOURA, loc. cit. 
20 ANDREWS, Georg Reid. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru: Edusc, 1998. p. 377. Reprodução parcial 
do Apêndice A. 
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1872 – vinte e dois anos, portanto, após a Lei Eusébio de Queirós – quando os negros e 
mulatos constituíam, no território paulista, 62% da população. (MOURA, 1988, p. 225). 

 

Nas províncias do Sudeste e em particular na província de São Paulo, duas conjunturas 

particulares caracterizarão o século XIX em termos do trabalho escravo: a primeira metade do século 

se notabilizará pela ampliação continua do cativeiro da população negra escrava de origem africana, 

situação que perdurará até meados de 1850; uma segunda conjuntura se notabilizara pela ampliação 

continua do cativeiro da população negra escrava de origem brasileira.  

No desenrolar da primeira metade do século XIX, o tráfico de mão de obra escrava para as 

províncias do Sudeste, suprimia essa região basicamente com levas de escravos constituídos por 

negros oriundos do continente africano. Tal fato não obscurece a situação, já existente à época, do 

tráfico de mão de obra intra e interprovincial em dimensões parcas e comedidas.  

As limitações impostas ao comércio de escravos negros, ou até mesmo a interrupção dessa 

prática em 1850, propiciaram a instituição do tráfico intra e interprovincial de negros escravos como 

uma única forma de reposição da mão de obra cativa e forçada, visando suprir as necessidades da 

economia cafeeira. Essa mão de obra advinha, principalmente, de províncias localizadas no nordeste 

brasileiro, então uma região em franco processo de declínio e estagnação econômica.  

 

Conseqüentemente, os plantadores de café procuraram suprir suas necessidades de mão-de-
obra lançando-se sobre a reserva de escravos formadas nos centros urbanos, nas áreas 
menos prósperas das províncias cafeeiras, nas charqueadas do Extremo-Sul e nas áreas 
agroexportadoras do Norte e Nordeste, principalmente nas áreas açucareiras e algodoeiras 
que atravessavam grandes dificuldades econômicas, articulando-se assim um novo tipo de 
tráfico de escravos, o tráfico intra e interprovincial. 
O surgimento do tráfico interno de escravos em grande escala foi possível porque plantadores 
e criadores em dificuldades econômicas, ou mais ainda os habitantes das cidades, não 
resistindo à enorme elevação dos preços de cativos depois da abolição do tráfico africano, 
acharam mais lucrativo vendê-los para as províncias cafeeiras do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais. (SOARES, 2007, p. 49). 

 

Conquanto o tráfico intra e interprovincial já ocorresse nos primórdios do século XIX, o fato é que 

em meados do mesmo século essa prática comercial alcançou dimensões difíceis de avaliar, melhor 

dizendo, mensurar. 

Após 1850, em termos de organização e estrutura, o tráfico interprovincial operou em grandes 

proporções, comparáveis ao tráfico africano. 

 

O historiador e jornalista João Francisco Lisboa, natural do Maranhão (província que forneceu 
grandes contingentes de escravos para as áreas cafeeiras), comparando o tráfico interno com 
o africano, chegou a afirmar que aquele primeiro tinha “a maior parte dos horrores, sem 
nenhuma das problemáticas vantagens do antigo”. Os portos das províncias nordestinas eram 
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comparados aos antigos portos de embarques africanos, reproduzindo-se as “dolorosas 
cenas, que outrora só se davam nas costas da África”. Desapareceram os mórbidos 
“tumbeiros”, mas as companhias de navegação de cabotagem brasileiras, sem nenhuma 
modificação em especial em seus navios com compartimentos para cargas, passaram a 
transportar os cativos como passageiros pagos e em condições, pelo menos aparentemente, 
melhores do que as daqueles primeiros. Na cidade do Rio de Janeiro, e até mesmo em Santos, 
relatava um influente jornal paulista, os depósitos que recebiam os escravos oriundos do Norte 
e Nordeste eram idênticos aos que se faziam para receber os cativos vindos da África, porem 
em menores dimensões, “por não se fazer a importação na mesma escala, mas como as 
mesmas cenas de lágrimas, a mesma barbaridade da parte de quem os (dirigia), os mesmos 
hábitos e os mesmos instrumentos de coação”. As caravanas que transportavam os cativos 
para as fazendas cafeeiras também conservavam a mesma semelhança com os rebanhos de 
gado transportados nas estradas, tal como antes de 1850. (SOARES, 2007, pp. 49-50). 

 

Tal qual o tráfico africano o tráfico interno, em virtude dos dados e informações fragmentadas e 

incompletas, jamais terá expresso em números próximos da realidade a quantidade de escravos 

envolvidos nesse processo, posto que as poucas informações dizem respeito apenas aos escravos 

embarcados nos portos das províncias exportadoras para o Rio de Janeiro ou Santos, ao tráfico realizado 

em conformidade com a legislação e com o adequado pagamento de impostos. 

 

... muitos traficantes para fugirem do pagamento dos impostos provinciais, transportavam seus 
cativos por via terrestre até atingirem os mercados nas áreas cafeeiras. A fiscalização exercida 
nas barreiras das fronteiras provinciais era praticamente inexistente, o que permitia aos 
traficantes ludibriarem as autoridades fiscais. Sabe-se apenas, através de informações do 
embaixador britânico no Brasil, William Dougal Christie, que entrara, entre 1852 e 1862, 34.668 
escravos importados pelo tráfico interprovincial, pelo porto do Rio de Janeiro, 31.264 vindos 
do Norte e Nordeste e 3.404 das províncias do Sul. 
Entretanto, alguns historiadores que estudaram o tráfico interno apresentam algumas 
estimativas. Jacob Gorender calculou que em 35 anos (1850-1885) os municípios cafeeiros 
absorveram aproximadamente 300.000 escravos fornecidos pelo tráfico intra e interprovincial, 
enquanto que Robert Slenes, num minucioso estudo da população escrava brasileira, estimou 
que cerda de 200.000 escravos foram adquiridos pelos municípios cafeeiros através do tráfico 
interprovincial entre 1850 e 1881, mas que um número muito superior foi adquirido intra-
regionalmente. Este raciocínio de Slenes possibilitou que Conrad concluísse que mais de 
400.000 escravos fossem “vítimas desse tráfico [interno] durante aquelas três décadas”. 
(SOARES, 2007, pp. 49-50). 

 

Em suma, a expansão do tráfico intra e interprovincial contribuiu para o deslocamento, a 

ampliação e concentração da população negra escrava do país na região Sudeste, melhor dizendo, no 

Sudeste cafeeiro, principalmente para as províncias de São Paulo, Rio e Minas Gerais. “Em 1819, no 

início da explosão do café, metade dos escravos do Brasil estava fixada nas províncias açucareiras 

do nordeste e apenas 37 por cento nos Estados que cultivavam café [...].” (ANDREWS, 1998. p. 65). 

 

... estabeleceu-se durante os trinta anos que levam à Abolição, em 1888, um muito rendoso 
mercado interno de escravos, vendidos pelas províncias cuja economia declinava e 
comprados pelos novos ricos plantadores de café do Centro-Sul. Calcula-se em 300 mil o 
número de escravos assim transferidos de um lugar a outro. Perderam população escrava 



76 
 

 
 
 

todas as províncias do Nordeste, do Norte e do Sul (Conrad, 1985, pp. 212, 217). Como caso 
extremo, o Ceará, assolado pela seca, viu-se obrigado a se desfazer de quase toda a 
escravaria, pois restava aos senhores vender os escravos para comprar comida para si e suas 
famílias, vindo a se tornar o mais branco dos estados brasileiros, não só racialmente, mas 
também culturalmente. (PRANDI, 2000, pp. 52-65). 

 

Tal cenário havia sido totalmente modificado, melhor dizer invertido. Conforme o 

recenseamento de 1884, dessa feita o Sudeste concentrava cerca de sessenta e dois por cento (62,0 

%) da população negra escrava, enquanto que o Nordeste, mesmo somado a outras regiões do pais , 

apresentava como resultado população de negros escravos de aproximadamente trinta e sete por 

cento (37,0%). 

 

Em 1872, dos 1.540.829 cativos recenseados no país, 865.659 (55,60%) estavam no Sudeste 
(Município Neutro21, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo), enquanto que 
684.170 (44,40%) permaneciam nas províncias do Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. 
Apesar do decréscimo geral da população escrava do país nos anos subsequentes, a 
concentração dos cativos no Sudeste cafeeiro aumentaria. Dos 1.240.806 escravos 
recenseados em 1884, 779.175 (62,80%) viviam no Sudeste, enquanto que 461.631 (37,20%) 
ainda permaneciam nas províncias do Norte, Nordeste, Sul e Centro Oeste. (SOARES, 2007, 
pp. 50-51). 

 

A concentração da população negra escrava que irá ser constituída no Sudeste, devido aos 

requisitos instituídos pelos fazendeiros de café e às condições decorrentes do processo de tráfico 

de cativos, terá algumas características peculiares que também a distinguirá de outras regiões do 

país. Em termos de gênero haverá, diferentemente das regiões do Norte e Nordeste, a proeminência 

do gênero masculino. 

 

Tal como antes de 1850, o que os fazendeiros de café exigiam dos traficantes eram escravos 
fortes e sadios para os pesados trabalhos da lavoura, havendo a preferência pelos mais 
jovens, principalmente do sexo masculino, o que resultaria numa tendência ao envelhecimento 
e feminilização da população escrava que permanecia nas províncias exportadores do Norte 
e Nordeste. O recenseamento nacional de 1872 ainda apresentava uma ligeira maioria 
masculina entre as populações escravas do Norte e Nordeste (...), mas isso já não mais se 
verificava em 1884. O recenseamento da população cativa matriculada, organizada neste ano, 

                                                             
21 Município Neutro: Após a transferência da Corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, a autonomia, que a província 
tanto aspirava, não foi alcançada da mesma forma que as demais, já que ao ministro do Reino, cargo que foi praticamente 
um substituto para o de Vice-Rei com relação ao Rio de Janeiro, era confiada a sua administração. Aliado a isto, estava o fato 
de que a cidade do Rio era a capital do Império, o que fazia com que o ministro administrasse a província inteira por meio de 
"avisos" [...]. Essas diferenças com relação às demais unidades administrativas do Brasil fez com que no ano de 1834 a cidade 
do Rio fosse transformada em Município Neutro - entre 12 de agosto de 1834, quando foi proclamado o Ato Adicional à 
Constituição de 1824 e 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a república no Brasil -, permanecendo como capital 
nacional. A província passou a ter a mesma organização político-administrativa das demais, tendo sua capital na Vila Real da 
Praia Grande, que no ano seguinte passou a se chamar Niterói. Já a cidade do Rio passou a ter uma Câmara Municipal, que 
cuidaria da vida daquela cidade sem interferência do presidente de província e, após a implantação da República, em 1889, 
a cidade continuou como capital nacional, sendo o Município Neutro transformado em Distrito Federal e a província em estado. 
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242547>. Acesso em 26 dez. 2016. 
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já indicava uma pequena maioria feminina entre os cativos das províncias do Brasil 
setentrional. Dos 371.864 escravos ali residentes, 191.967 eram mulheres e 179.897 homens. 
No restante do país e, principalmente, nas províncias do Sudeste, os homens permaneciam 
majoritários. Dos 779.175 cativos que viviam no Sudeste, 425.207 eram homens e 353.968 
mulheres. (SOARES, 2007, pp. 50-51). 

 

Outros aspectos que caracterizavam essa mão-de-obra negra e escrava no Sudeste eram 

majoritariamente constituídos, em sua grande maioria, por uma população de escravos negros 

originários de áreas urbanas ou de pequenas fazendas localizadas no interior da região nordeste do 

país, fenômenos aos quais era acrescido o fato dessa mão-de-obra ser formada basicamente por 

uma população negra nascida no Brasil, familiarizada com a língua, os costumes e as leis brasileiras. 

Essa população negra foi, em suas origens, obrigada a se adaptar ao clima e à geografia do 

lugar, bem como aos padrões culturais, religiosos, morais e lingüísticos impostos, em geral, por via de 

meios violentos e instrumentos de violência que constituiam, digamos assim, o método pedagógico – 

teórico e prático – da organização senhorial. 

O processo tenebroso de amoldamente obrigatório à realidade, dado a esse aculturamento 

forçado e violento, possibilitava aos escravizadores o estabelecimento de barreiras qualificatórias e 

classificatórias dessa população negra, escrava e submetida aos trabalhos forçados, em segmentos. 

Quanto à naturalidade: eram classificados como africanos ou crioulos. Quanto à condição, eram 

classificados como  ladinos ou boçais. Edison Carneiro, cunhou uma explicação breve e objetiva dos 

termos em questão,  

 

Durante a escravidão, chamava-se novo ou boçal o negro recém-chegado da África, aturdido 
com o tipo de sociedade que encontrava aqui, incapaz de exprimir-se senão na sua língua 
natal e ainda distinguível pelas marcas tribais que trazia no rosto. 
Desse estágio inicial o negro africano passava a ladino, após acostumar-se ao português, ao 
trabalho nas fazendas ou nas minas, ao serviço doméstico, à disciplina da escravidão e às 
artimanhas dos seus pares, com quem convivia, para evitar punições e desmandos e garantir-
se proteção ou segurança. (CARNEIRO, epígrafe,1964). 

 

A passagem da condição de africano a crioulo, de boçal à ladino, informa acerca do processo 

de adaptação, de aculturação – como quase sempre forçada - pelo qual passava a população negra 

escrava de origem africana e brasileira. Analisando os anúncios publicados na Gazeta do Rio de 

Janeiro, no período de 1808-1821, Nizza da Silva constatou 

 

a existência de diversas fases no processo de aculturação dos escravos africanos, ao 
pesquisar os anúncios publicados na Gazeta do Rio de Janeiro, no período de 1808-1821. 
Segundo ela, existiria uma complexa graduação entre os extremos boçal/ladino, que variava 
de acordo com o grau de adaptação do escravo à nova vida, podendo ele ser pouco ladino, 
meio ladino e muito ladino. Embora seja possível que muitos escravos passassem 
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rapidamente por esses vários estágios até atingir o grau de muito ladino, para a grande maioria 
este processo levou muitos anos. Devem ter existido muitos que, não resistindo aos rigores 
do cativeiro, morreram antes que chegassem ao grau mais elevado do processo de 
aculturação. (SOARES, 2007, p. 90). 

 

Condição registrada por Hebe Maria de Mattos, segundo a qual a historiografia 

 

(...) já tem assinalado, os significantes ‘crioulo’ e ‘preto’ mostraram-se claramente reservados 
aos escravos e forros recentes. A designação ‘crioulo’ era exclusiva de escravos e forros 
nascidos no Brasil e o significante ‘preto’, até a primeira metade do século, era referido 
preferencialmente aos africanos. A designação de ‘negro’ era mais rara e, sem dúvida, 
guardava um componente racial, quando aparecia nos censos de época, qualificando a 
população livre.22 
Em muitas áreas e períodos, “preto” foi sinônimo de africano, e os índios escravizados eram 
chamados “negros da terra”. “Pardo” foi inicialmente utilizado para designar a cor mais clara 
de alguns escravos, especialmente sinalizando para a ascendência européia de alguns deles, 
mas ampliou sua significação quando se teve que dar conta de uma crescente população para 
a qual não mais era cabível a classificação de “preto” ou de “crioulo”, na medida em que estas 

tendiam a congelar socialmente a condição de escravo ou ex-escravo. (MATTOS, 1998, p 
30). 

 

Desse modo, 

 

“... enorme parte dos escravos que vieram para São Paulo (era) constituída por ladinos e 
crioulos. Poucos eram boçais. Estes últimos penetraram em São Paulo em fase anterior 
ao surto cafeeiro e, embora não fosse insignificante o seu número, não pesaram 
demograficamente – no conjunto da população escrava – de forma absoluta” (MATTOS, 
1998, p 30). 

 

No que diz respeito à origem africana ou crioula, da população negra escrava na província de 

São Paulo, Maísa Faleiros da Cunha, aponta que no 

 

... período entre 1811 e 1850, encontramos 2/3 de escravos inventariados com alguma 
indicação de sua procedência africana. Os provenientes da África Central ou Centro-Oeste 
representavam aproximadamente metade dos escravos de origem africana. Os inventários 
post mortem apresentam maior detalhamento sobre a procedência dos escravos africanos. 
Seriam os próprios escravos informantes de seu local de origem/ embarque na África? O que 
podemos confirmar, uma vez que outros trabalhos já têm apontado, os Bantos constituíam o 
principal grupo de escravos de toda província paulista. (CUNHA, 2015, pp. 21-22). 

 

A mesma autora, citando dados sobre algumas cidades da província de São Paulo à época, 

informa que  

 

                                                             
22 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista, Brasil Século XIX. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p 30. 
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... em 1836, dos 3.395 cativos de Franca a maioria era crioula (56,0%), mas a presença 
africana não era desprezível (31,7%). (...) As informações a respeito da origem africana dos 
cativos são mais detalhadas nos inventários do que na Lista. A Lista informa que 36% dos 
homens e 37,4% das mulheres com origem africana identificada eram provenientes da África 
Central ou Centro-Oeste Africano (Congo, Cabinda, Monjolo, Muange) e de Angola (Benguela, 
Cassange, Rebolo, Angola). (CUNHA, 2015, pp. 21-22). 

 

No século XIX, o Rio de Janeiro foi o maior centro distribuidor de escravos negros africanos para 

o Brasil, comercializando preferencialmente com a costa do Congo/Angola. 

 

Ao menos no que se refere ao século XIX, há sólidas indicações de que o Rio provia por via 
marítima boa parte dos africanos importados pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná 
e São Paulo. De acordo com a Gazeta do Rio de Janeiro, três entre cada vinte embarcações 
que em 1812 saíam do porto carioca para o Rio Grande do Sul, o faziam carregadas com 
escravos. (...) Das embarcações que se dirigiam para Santa Catarina, São Paulo, Espírito 
Santo e Norte Fluminense, os números representavam cerca de 12%, 9%, 2% e 10%, de um 
total de 20 embarcações, respectivamente. (FLORENTINO, 1997, p. 38). 

 

Antes do Rio do Janeiro, e mesmo durante seu período de hegemonia no desembarque de 

negros escravos africanos, outras cidades e outros portos e paradas – legais e ilegais - também 

comercializaram com a costa do Congo / Angola do final do século. Tal fato contribui sobremaneira para 

propiciar a esparramação do grupo negro africano “étnicolingüístico” Banto e sua consequente influência 

cultural sobre a matriz cultural brasileira. (SOUZA, 2002, pp. 146-147.). 

No caso particular de São Paulo, melhor dizendo da região Sudeste do território brasileiro, Robert 

Slenes, considerando as proximidades culturais entre as diversas etnias que vieram a compor esse grupo 

“étnicolingüístico” Banto, considera que “em nenhuma outra região do Brasil e em nenhum outro período 

as condições foram tão favoráveis para o surgimento de uma identidade comum entre escravos africanos. 

Além disso, me interessam as consequências políticas da possível formação de uma “protonação” bantu 

no Brasil”. (SLENES, 1992, pp. 48-67). 
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2 Africanidades culturais e denominadores culturais comuns 

 

2.1 Africanidades culturais 

 

A “África Subsaariana”23, compreende uma extraordinária diversidade de povos, culturas e 

práticas culturais, numa região que se estende das extremidades do “Deserto do Saara” ao sul do 

continente africano. 

Conquanto possa parecer inusitado um conjunto de traços essenciais, similares, próprios desses 

povos e culturas vivas – denominado por alguns autores por ‘africanidades’ – “[...] conjunto dos traços 

culturais comuns às centenas de sociedades da África subsaariana [...]” (MUNANGA, 1984, p. 5) -, 

constituem um corpo central de concepções profundas, compartilhadas pelas sociedades negras 

africanas, em particular das etnias que compõem o grupo lingüístico Banto. Traços comuns existentes 

em muitos dos mundos conceituais tradicionais da África persistem, visivelmente, no pensamento 

profundo das etnias que compõem esse grupo lingüístico Banto. 

Dentre esses traços comuns, se incluem valores culturais, denominados ‘valores civilizatórios’ 

(LEITE, 1995/1996) – força vital, palavra, definição do homem, socialização, a morte, ancestrais e 

ancestralidade – que expressam uma unidade civilizatória particular, inerente à experiência usual e 

cotidiana, ao conjunto de conhecimentos individuais e/ou coletivos, específicos ou não, acumulados 

historicamente por essa população negra africana, em consonância com suas opções políticas, sociais, 

históricas e culturais.  

Contribuem para a elaboração de um sistema simbólico, que tem por matriz e suporte padrões 

culturais dessa África negra Banto, uma “África Existente” a que estão “umbilicalmente ligadas a sua 

noção de psicologia, de consciência social, de deificação, de concepção de família, de organização 

social, política e econômica, de interpretação do tempo e espaço e da relação orgânica com os espaços 

interno e externo”. (JESUS, 2004, p. 62). 

 

  

                                                             
23 “África Subsaariana”: seu território reúne países da África Central, Oriental e Meridional – República Centro Africana, 
camarões, Guiné Equatorial, Gabão, Angola, Namíbia, República Popular do Congo (Congo Brazzaville), República 
Democrática do Congo (RDC ou Congo-Kinshasa), Zâmbia, Burundi, Ruanda, Uganda, Quênia, Malaui, Zimbábue, Botsuana, 
Lesoto, Moçambique, África do Sul, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Serra Leoa, Libéria, Burquina-Fasso, 
Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim e Nigéria. 
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2.1.1 A força vital 

 

A noção de “força vital” perpassa as concepções sobre o “ser” e o conjunto de representações 

que operam implícita ou explicitamente nos mais diversos aspectos da vida coletiva das sociedades 

negras africanas. A “força vital” é  

 

“...energia inerente aos seres que faz configurar o ser-força ou força-ser, não havendo 
separação possível entre as duas instâncias, que, dessa forma, constituem uma única 
realidade (...) cuja vitalidade universal, capaz de assim individualizar-se, é relacionada com 
aspectos precisos da problemática que envolve, possibilitando objetivar as relações que se 
estabelecem entre homem e natureza e aparecido como elemento pertencente ao domínio da 
consciência social.” (LEITE, 1995/1996). 

 

A “força vital” se encontra consolidada na figura emblemática do “Existente Supremo” ou 

“Preexistente”, e é tomada como o fator vital básico e elementar da origem e da criação. 

No entanto, essa “força vital” não é a única responsável pelo processo de elaboração do mundo. 

Essa atribuição também é estendida aos seres intermediários entre a natureza divina e a natureza 

mineral, vegetal e animal e o próprio ser humano. 

 

Cabe a essa “força vital” fertilizar a ordem natural total 

 

na condição de essência, substância própria do ser, contribuindo para o estabelecimento de 
hierarquias à medida que se instituí nos diversos reinos da natureza (mineral, vegetal e 
animal), disseminando e individualizando as diversas espécies. 
A “força vital” se estende ao conjunto das atividades humanas na elaboração, organização e 
criação das condições indispensáveis à existência da sociedade no que diz respeito à 
socialização, à atividade material, à produção, às práticas sociais, históricas e às condições 

de interpretação e explicação da realidade. (JESUS, 2004, pp. 62-63). 
 

De fato, uma vez ocorrida a doação da vitalidade que faz configurar a vida individualizada dos 
seres, estes são complementados pelo demiurgo – o preexistente -, o que também explica 
parte da dimensão sagrada de que é portadora a natureza: quando ocorre o ato de 
complementação, uma parte da vitalidade desses entes passa a integrar a constituição mais 
íntima dos seres, manifestando-se como dimensão específica de sua materialidade. Mas a 
elaboração contínua do mundo é também tarefa do homem nesse intercâmbio privilegiado 
entre natureza e sociedade, exercendo ações transformadoras, ao criar o ser humano, no 
âmbito de sua competência, assim como aqueles elementos ligados à organização da 
sociedade. É o caso, por exemplo, dos processos de socialização, com suas etapas iniciáticas 
– que fazem configurar o homem proposto pela sociedade em sua dimensão social -, e também 
das atividades relacionadas com outras instâncias históricas, onde as ações humanas 
complementam a obra inicial do preexistente, colocando-a, com o cuidado e conhecimento 
exigidos pela vitalidade que anima os seres, em estreita relação com a sociedade, como 
ocorre, para citar outro exemplo, com a manipulação da terra, fator básico da produção. Pode 
ser acrescentado ainda que a noção de vitalidade enquanto elemento ligado à explicação da 
realidade desdobra-se mesmo até seu nível empírico mais imediato, manifestando-se na vida 
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cotidiana. Isso ocorre quando se considera, simplesmente, que algo ou alguém é por motivos 
que estabelecem uma relação diferenciada de qualquer natureza, envolvendo real ou 
simbolicamente uma propriedade distintiva. De fato, a expressão ele é forte é utilizada com 
grande freqüência nas mais variadas situações. (LEITE, 1995/1996). 

 

Assim,  para  essas  sociedades  negras  africanas  que compõem o grupo  linguístico  Banto,   

”o universo – conjunto de tudo quanto existe, seja animado ou inanimado – se apresenta como um 

sistema hierarquizado onde o ser humano ocupa e executa a função de elo de ligação entre as forças 

que habitam os seres e a força divina”. (JESUS, 2004, p. 63). 

Constitui objetivo crucial da existência “[...] adquirir vida, força ou força vital para viver fortemente, 

para fortalecer a vida ou para garantir que a força perdure para sempre na posteridade de um indivíduo 

[...]” (TEMPELS, 1949, p. 1 apud WALDMAN, 1995/1996). A “força vital” enquanto elemento divino, 

sacralizador e potencializador das possibilidades de participação nas práticas históricas” (JESUS, 2004, 

p. 63). 

Esta noção de “força vital” inerente aos seres vivos e mortos, vegetais e minerais, existente como 

matéria, ação ou essência, permeia a concepção genérica de mundo, das etnias que compõem o grupo 

linguístico Banto, enquanto um princípio fundamental, onde a idéia de força, realidade comum a toda 

existência, substitui a idéia do ser (TEMPELS, 1949, p. 1 apud WALDMAN, 1995/1996), 

substancializando uma cosmovisão dinâmica, na qual toda a noção de existência é orientada para a 

obtenção de mais força, no sentido de lutar contra a sua redução, posto que “[...] a força não é um atributo 

do ser, mas ela é o ser. O ser é a força, é a energia[...]”. (TRINDADE, 2001. p. 47). 

Os princípios da “força vital” são assim descritos e sintetizados por Jacques Maquet, tendo por 

base o seu estudo do grupo étnico Ba-Luba: 

 

“a força vital representa a realidade última das coisas e o seu valor supremo; todos os seres 
(espíritos dos ancestrais, pessoas vivas, animais e plantas) são sempre entendidos como força 
e não como entidades estáticas; em qualquer circunstância devemos procurar acrescentar, 
evitando o único mal que existe: diminuir. Assim as invocações dos grandes ancestrais têm 
por objetivo aumentar a energia vital, já que entrando em comunhão com eles, cuja vitalidade 
será maior quanto maior for sua descendência, a pessoa fica mais forte; busca-se a 
intervenção dos adivinhos e dos sacerdotes (que têm o poder de captar e dirigir as forças que 
escapam às pessoas comuns) porque eles conhecem as palavras que reforçam a vida; quando 
a pessoa está doente, ela espera dos remédios não um efeito terapêutico localizado mas o 
reforço mesmo do ser. Por isto é que, entre os Lubas e outros povos africanos se dá muito 
valor ao vigor sexual do homem e à fecundidade da mulher, como testemunham os rituais e a 
estatuária. E isto porque a procriação é evidentemente a manifestação palpável do 
desenvolvimento da vida; a morte é um estado de diminuição do ser. Mas os descendentes 
vivos de um defunto podem, através de oferendas, transmitir a ele ainda um pouco de vida. 
Quando os vivos são negligentes, os mortos chamam a atenção deles, mandando doenças ou 
provocando outros aborrecimentos. O morto que não deixa descendentes está condenado à 
degradação final, espécie de segunda morte, desta vez definitiva; um indivíduo se define por 
seu nome: ele é seu nome. E este nome é algo interior que não se perde nunca e que é 
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diferente do segundo nome dado por ocasião de um acréscimo de força como por exemplo o 
nome de circuncisão, o nome de chefe recebido quando da investidura ou o nome sacerdotal 
recebido quando da possessão por um espírito. O nome interior é indicativo da individualidade 
dentro da linhagem. Porque ninguém é um ser isolado. Toda pessoa constitui um elo na cadeia 
das forças vitais, um elo vivo, ativo e passivo, ligado em cima aos elos de sua linhagem 
ascendente e sustentando abaixo de si, a linhagem de sua descendência”. (MAQUET, 1966. 
pp. 153-155 apud LOPES, 1988. p. 123). 

 

2.1.2 A palavra: a força fundamental 

 

Um mito sobre a criação do universo, do ser humano e do princípio da instauração da palavra, 

informa que a palavra é um instrumento da criação, do ser supremo: “[...] Aquilo que Maa Ngala diz, é! 

[...]”. (HAMPATÉ BÂ, 1982, pp. 183-185). 

Como Maa Ngala necessitava de um interlocutor, criou o primeiro ser humano: Maa, e entregou 

a esse ser humano o dom da Mente e da Palavra, componentes divinos do poder criador, as 

potencialidades do poder, do querer e do saber e ensinou as leis de criação do cosmos e posteriormente, 

Maa ensinou tudo a seus descendentes. (HAMPATÉ BÂ, 1982, pp. 183-185). 

 

Como provinham de Maa Ngala para o homem, as “palavras” eram divinas porque ainda não 
haviam entrado em contato com a materialidade, após o contato com a corporeidade, 
perderam um pouco de sua divindade, mas se carregaram de sacralidade. Assim, sacralizada 
pela palavra divina, por sua vez a corporeidade emitiu vibrações sagradas que estabeleceram 
a comunicação com Maa Ngala. (HAMPATÉ BÂ, 1982, pp. 183-185). 

 

Tendo como principal detentor o Preexistente, pois o ser supremo usa da “[...] sua própria 

substância configurada em energias, fluídos ou sopro vitais para desencadear o processo, o qual inclui 

o mundo e o homem [...]” (LEITE, 1992), a palavra em essencia está concectada à noção de força vital 

As potencialidades do poder, do querer e do saber, são vivificadas pela palavra – substancia da 

vitalidade divina - que as transformam em pensamento, som e fala. “[...] A fala é portanto, considerada 

como a materialização, ou a exteriorização, das vibrações das forças [...].” (HAMPATÉ BÂ, 1982, pp. 

183-185). 

A palavra é o elemento mobilizador, pois a partir da sua vibração as forças são colocadas em 

movimento. 

 

... utilizada para a criação do mundo, confundindo-se com o chamado sopro ou fluido vital, 
sendo que no homem essa herança manifesta-se, em uma de suas formulações, através da 
respiração. O conjunto força vital/palavra/respiração é elemento constitutivo da personalidade, 
emergindo plenamente quando o homem o estrutura de maneira a criar a linguagem e o 
exterioriza através da voz. (LEITE, 1992). 
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“Falar” e “escutar” correspondem a realidades muito mais amplas, pois diz-se que: 

 

Quando Maa Ngala fala, pode-se ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar a sua fala”. Trata-se de 
uma percepção total, de um conhecimento no qual o ser se envolve na totalidade. (...) Sendo 
a fala a exteriorização das vibrações das forças, toda manifestação de uma só força, seja qual 
for a forma que assuma, deve ser considerada como sua fala. É por isso que no universo tudo 
fala: tudo é fala que ganhou corpo e forma. (HAMPATÉ BÂ, 1982, pp. 183-185).  

 

A fala humana, por ter sido divinizada e vitalizada pela presença do Preexistente, quando 

manifestada, “também mobiliza forças estáticas e interdependentes, desencadeia energias vitais, razão 

pela qual deve ser administrada” (JESUS, 2004, p. 67), uma vez que  

 

... nas tradições africanas (...) a palavra falada se empossava, além de um valor moral 
fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela 
depositadas. Agente mágico por excelência, grande vetor de forças etéreas, não era utilizada 
sem prudência. (...) De fato, ao ser dirigida para atingir determinados fins, interfere na 
existência pois que, uma vez absorvida, pode provocar reações, controláveis ou não. (LEITE, 
1992). 

 

A palavra, para Jesus (2004, p. 68), “se institui como elemento que dá força e permite sua 

materialização como conhecimento e como meio de comunicação social total, transmissora dos 

conhecimentos de geração a geração, propiciando movimento, ritmo, vida e ação”, “[...] qualificando-se 

como “o elemento primordial da personalidade da sociedade, desdobrando-se desde as instâncias mais 

abstratas até as práticas sociais [...]”, (LEITE, 1992) se manifestando nas diversas instâncias como 

estruturadora do corpo social, nos 

 

... vários níveis da realidade social, é o caso, dentre outros, daqueles especialistas das 
transformações (ferreiros, tecelões, escultores, médicos, manipuladores de folhas e outros 
elementos, encarregados de ritos iniciáticos e funerários – universos onde ocorrem mutações 
na essência do ser humano -, agentes da magia que se servem da palavra para manipular 
forças benéficas ou maléficas etc.), das manifestações da vida espiritual (cultos a ancestrais 
e divindades, cerimônias envolvendo a utilização de determinadas mascaras), do domínio da 
própria palavra (caso dos historiadores tradicionalistas). (WALDMAN , 1995/1996). 
 
... das explicações de certos aspectos da realidade (conhecimento esotérico, jogos divinatórios 
e propiciatórios), e ainda como (...) instrumento singular das práticas políticas negra africanas, 
uma vez que as decisões da família e da comunidade são tomadas em conjunto mediante a 
discussão das questões e exposição da jurisprudência ancestral. Isso ocorre nos conselhos 
de família, em âmbito mais restrito, mas também em locais públicos sacralizados para tal fim, 
como é o caso da árvore da palavra, geralmente encontrada no espaço altamente diferenciado 
que lhe é reservado nas localidades africanas. Em todos esses exemplos a palavra sempre 
acompanha as ações de uma maneira ou outra a fim de estabelecer relações entre forças 
vitais, as do agente e as do universo a ser explorado. (LEITE, 1992). 

 

É nas sociedades orais que a palavra terá um papel fundamental, posto que a palavra é o 
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sustentáculo da comunicação e do processo de transmissão do conhecimento. 

 

... nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas 
também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o 
homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a 
palavra encerra um testemunho daquilo que ele é, a própria coesão da sociedade repousa no 
valor e no respeito pela palavra. 
A consciência social negra africana, facultada pelo vigor da palavra - associada à noção de 
Força Vital -, tem na oralidade sua opção peculiar de comunicação social, meio de transmissão 
de conhecimentos, cuja divinidade e internalidade humana - a fala é divinamente exata, 
convém ser exato para com ela. A língua que falsifica a palavra vicia o sangue daquele que 
mente. (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 182). 

 

2.1.3 O ser humano: o humanismo africano 

 

A cosmovisão negra africana confere ao ser humano a condição de elemento central no processo 

de criação, estabelecendo o ser humano como o alicerce do denominado humanismo africano, pois que 

unido ao Preexistente por forças de caráter infinito, ao ser humano caberia a gestão e proteção da criação 

“no universo tangível de forças infinitamente mais poderosas” (WALDMAN, 1995/1996). 

É o preexistente que “[...] forjou as coisas com a palavra saída de sua boca [...]”. (THEUWS, 

1958. p. 25 apud LOPES, 1988, p. 125). 

Para diversos povos do grupo lingüístico Banto “a palavra significa, antes de tudo, a energia que 

possibilita a realização, a criação de realidades novas, a renovação e o estabelecimento de novos 

vínculos”. (JESUS, 2004, p. 69). 

 

Muitos dialetos bantus guardam ao nível da linguagem, até hoje, o sintoma mais evidente do 
sentimento coletivo, vivenciado pelos homens no interior dessas comunidades, ao fazerem 
coincidir num único verbo significados tão diferenciados para nós quanto dever e poder, querer 
e precisar. As línguas falam o que os homens realizam no seu dia-a-dia. Sendo o elo básico 
de comunicação entre os indivíduos, elas refletem o mais profundo sentimento que eles nutrem 
uns pelos outros. (CÔRREA; HOMEM, 1977, p. 67 apud LOPES, 1988, p. 125). 

 

A noção de ser humano, definida como uma interação dinâmica permanente de princípios 
vitais (o corpo, o princípio vital de animalidade e espiritualidade, e o princípio vital que 
estabelece a imortalidade do ser humano) e princípios de ordem social, como o nome e os 
processos de socialização (rituais e ritos iniciáticos e existenciais de consagração dos 
ancestrais) – possibilita que o ser humano seja considerado como o Ser mais forte da criação. 
(...) O ser humano para o Humanismo Africano, vincula-se firmemente aos fluidos, ao sopro 
vital que fornece um sentido sensível para a estruturação do Cosmos. (TEMPELS, 1949. p. 2 
apud WALDMAN, 1995/1996). 

 

“Além de se apresentar como referencial de significado histórico e social graças às suas 

condições de individualização, trabalho e de reprodução social” (JESUS, 2004, p. 70), o corpo humano 
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é detentor de um complexo externo e outro interno, em relação constante, pois “[...] ... as pessoas da 

pessoa são numerosas no interior da pessoa [...] (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 195). Esse complexo reúne 

qualidades materiais e físicas (exteriores), que expressam o que simbolismo e qualidades como a 

capacidade de sentir e ser sensível (interiores), que expressam seu psiquismo. Assim, o corpo, 

 

... manifestação visível do homem, possui um complexo externo e outro interno, ambos se 
encontrando em relação constante. O primeiro é percebido pela figura, flexibilidade, 
movimento e capacidade de criar espaços naturais e sociais. O complexo interno está ligado 
à noção de entranhas, que define a manifestação interior de fatores naturais e sociais, 
abrangendo – além da explicação relativa aos órgãos e sistemas ligados à noção de vida física 
– a capacidade do homem experimentar sentimentos. Suas mutações configuram-se como 
processo sobre os quais a sociedade exerce ações eficazes tendente a dominá-los, como, por 
exemplo, nos atos iniciáticos, (...) que visando tornar o homem um ser completo, tem por 
finalidade a orientação do comportamento e condução no processo de descoberta do 
autodomínio na relação com o mundo das forças. 
Não obstante o ser humano ter recebido do Preexistente parte do poder criador divino, do dom 
da mente e da palavra, o que tornou seu corpo apto à constituição de uma possibilidade de 
vida em potencial, somente a “força vital”, originalmente identificada como a centelha divina 
originada do próprio hálito ígneo do Preexistente e que foi insuflada no homem, lhe permitindo 
pela vibração das forças a respiração, a  fala, e a palavra – aspectos essenciais a existência 
visível - pode mobilizar essas  “energias que o animam, estruturam e lhes dão dinâmica. 
Tal fato reafirma os vínculos espirituais e físicos do ser humano com o Preexistente. Deve ser 
acrescentado que esse princípio tem como uma de suas características a capacidade de fazer 
individualizar fortemente uma de suas porções, que se manifesta sob a forma de duplo, 
concepção de significativa riqueza acerca da dinâmica dos seres. É ainda esse elemento que 
permite ao homem viver os sentimentos, sempre experimentados interiormente. Essa 
interioridade explica a importância atribuída à noção de entranhas, que sintetiza essa 
problemática. Finalmente, pode-se ressaltar que o princípio vital de animalidade e 
espiritualidade é dotado de notável capacidade de mutação e ação – fator observável 
principalmente através do duplo, um dos principais agentes da magia nessa civilização – 
qualidade que, como no caso do corpo, pode ser controlada e dirigida através de práticas 
específicas ligadas a processos iniciáticos extremamente complexos. (LEITE, 1992). 

 

A noção de ser humano para diversas etnias do grupo lingüístico Banto, 

 

“[...] compõe-se de quatro elementos: o corpo (invólucro corporal); o princípio biológico (órgãos 
internos, sistemas automáticos e psicossomáticos); o princípio de vida e o espírito 
propriamente dito, substância imortal [...]”. (TAY, 1984, pp. 13-14, apud LOPES, 1988, p. 126). 
A personalidade assim concebida situa-se num campo psicológico dinâmico definido por três 
eixos que se cruzam. Há o eixo vertical, que liga a pessoa ao seu ancestral fundador, Deus e 
outras Existências invisíveis; há o eixo horizontal, o da ordem social, que mantém a pessoa 
em ligação com a comunidade cultural; e há o eixo da existência própria da Pessoa, da 
existência biolinear. O equilíbrio da personalidade e, portanto, sua saúde mental, dependem 
do equilíbrio desse universo psicológico. (TAY, 1984, pp. 13-14, apud LOPES, 1988, p. 126). 
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2.1.4 A ancestralidade e a herança ancestral 

 

As sociedades negras africanas, em particular as diversas etnias que compõem o grupo 

lingüístico Banto, instituíram relações particulares de modo a preservar sua herança ancestral. 

 

 ... para o Banto, a vida é a existência da comunidade; é a participação na vida sagrada (e 
toda vida é sagrada) dos ancestrais; é uma extensão da vida dos antepassados e uma 
preparação de sua própria vida para que ela se perpetue nos seus descendentes. (NYANG, 
1984, p. 30 apud LOPES, 1988, p. 126). 

 

Essas relações com a ancestralidade são perpassadas pelo princípio de imortalidade, que 

considera a presença da morte juntamente com a vida, e sem dela se separar, a partir do qual são 

estabelecidas diversas qualidades morais e intelectuais do ser humano, parâmetros que nortearão sua 

história e tornará possível, quando findada sua existência visível, uma identidade social que se prolonga 

além dos efeitos da morte. 

O ancestral, é venerado porque durante o período de sua existência na terra, contribuiu para o 

desenvolvimento da comunidade, se tornando um exemplo a ser seguido por seus descendentes. Essa 

é a herança ancestral que repercute na vida dos seres humanos, conferindo-lhes o poder de realização. 

Os indivíduos participam desses processos de socialização desde cedo. Estruturados em fases 

de ensino, aprendizagem, aquisição de conhecimentos e transmissão de conhecimento, em 

conformidade com a idade e segundo limites socialmente convencionados. São fundamentais ao 

processo de integração social, e a aquisição de status quo dentro dessas sociedades. O processo de 

humanização empreendido pelas sociedades negras africanas, 

 

propõe a superação, pela consciência da realidade existencial, das limitações materiais e 
instrumentais, harmonizando o homem com as práticas sociais suficientes. (...) Não tomar 
parte nesses processos socializadores implica em ter limitada, ou não ter nenhuma, 
participação nos diversas instâncias – consultiva, deliberativas, jurídicas, etc. - da comunidade. 
(NYANG, 1984, p. 30 apud LOPES, 1988, p. 126). 

 

Os ancestrais, através das cerimonias e rituais, são historicamente situados e contribuem como 

elementos objetivadores das regras mais decisivas que regem a estrutura e dinâmica dessa sociedade, 

uma vez que todos os seres são considerados como indissociavelmente ligados à explicação da 

existência e organização do mundo e da realidade. 

A ancestralidade é atribuída uma posição relevante, pois  
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as diversas etnias pertencentes ao grupo lingüístico Banto atribuem à ancestralidade uma 
posição primordial, perceptível face à hierarquização existente em sua ontologia particular, em 
que logo após o Preexistente – posto no vértice das forças -, estão colocados os ancestrais 
fundadores, seguidos dos ancestrais venerados – e posteriormente os vivos, e, principalmente 
pelo papel desempenhado pelos ancestrais de intermediação e intercessão junto ao 
Preexistente. (JESUS, 2004, p. 74). 

 
O culto ao ancestral, entre os diversos grupos etnolingüísticos Banto é dotado de importância 
e eficácia, não obstante os espíritos da natureza, hierarquicamente mais importantes, estarem 
mais próximos do Preexistente. Os ancestrais atingem às vezes um tal grau de sacralização 
que acabam por ser considerados como divindades secundárias ou mesmo divindades de 
primeira ordem, não só por seu caráter de mediadores entre os seres humanos e o Supremo 
Existente mas também por operarem nos níveis de organização e funcionamento da 
sociedade, como por exemplo, se ocupando da ordem moral da sociedade, monitorando e 
cobrando respeito e estipulando castigos. (LOPES, 1988, p. 128). 

 

2.1.5 A superação cultural da morte 

 

Visando a superação cultural da morte as cerimônias funerárias possuem diversas dimensões 

destinadas a promover a participação efetiva da comunidade. 

 

O culto dos mortos é que verdadeiramente domina a vida religiosa conguesa. Crêem que os 
espíritos dos defuntos dominam os vivos e influem em todos os sectores da vida, ora benéfica 
ora maleficamente, aspecto este último que recomenda, umas vezes sacrifício de acção de 
graças, por outras preces de aplacação, e também rogos de ajuda, contra forças contrárias 
desencadeadas. (...) O respeito religioso pelos antigos chefes do território, mais exactamente 
pelo seus espíritos, abrange, inclusive, os seus ocupantes remotos, mesmo que tenham sido 
inimigos, os quais são reverenciados no oratório conguês, no intuito de lhes apaziguarem 
qualquer ressentimento que poderiam redundar em males de variada ordem, mas muito em 
especial atingiriam o solo e as suas produções. REDINHA, 1975, p. 364 apud LOPES, 1988, 
p. 129). 

 

Em decorrência do respeito e importância dada a elaboração da ancestralidade, a morte adquire 

importância fundamental e recebe cerimonias revestidas de encanto e magia. 

 

Os processos empreendidos pelas sociedades com vistas à superação e ao restabelecimento 
do equilíbrio correspondem a processos ritualísticos de passagem, dada à dissolução da união 
vital em que se encontram os elementos constitutivos do ser humano, e os processos 
ritualísticos de permanência, dada à necessidade de recomposição dos papéis sociais, pelo 
encaminhamento do princípio vital de imortalidade ao mundo dos ancestrais. (NYANG, 1984, 
p. 30 apud LOPES, 1988, p. 126). 

 

Visando a retomada do equilíbrio e harmonia, superando a ruptura provocada pela morte e que 

levou à cisão da união vital dos elementos que constituem a sociedade, as cerimonias e rituais abarcam 

os diversos níveis da realidade, “estrutura e organização social, do imaginário e do real, da ideia de 

homem e dos papéis sociais estabelecidos”. (JESUS, 2004, p. 72). 
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Esses eventos constituem atribuições sociais nas quais a comunidade participa ativamente 
dos processos de separação e encaminhamento às instâncias precisas da natureza dos 
elementos vitais que constituem o ser humano: o corpo e as massas de vitalidade às quais 
geralmente retorna o princípio de animalidade e espiritualidade são encaminhados à terra, 
exceto nos casos de mumificação e ingestão ritual; o princípio vital de imortalidade é 
encaminhado ao mundo privativo dos ancestrais, passando a manifestar-se em outras 
condições existenciais e desde que não venha a fazer parte de um novo membro da 
comunidade. Assim, as cerimônias funerárias terminam por se constituir não só um ritual de 
passagem, mas também como ritos de permanência, pois delas nascem os ancestrais. (LEITE, 
1992). 

 

2.2 Denominadores culturais comuns 

 

A identificação e reconhecimento da sobrevivência de elementos socioculturais de matrizes 

negras africanas nas manifestações socioculturais das populações negras afrodescendentes da diáspora 

têm sido objeto de diversos estudos e abordagens acerca dos processos de transmissão de traços 

culturais, sua permanência ou transformação em decorrência dos contatos e interações entre diferentes 

grupos étnicos. 

Herskovits (1945, pp. 5-24 apud FRIGERIO, 1992. p.175), por exemplo, possui trabalhos 

abordavam questões relativas aos contatos culturais, processos de aculturação, de conservação e 

preservação da memória. 

Assim, é possível admitir a possibilidade de que a permanência de valores culturais de matriz 

negra africana, em particular, das etnias pertencentes ao grupo lingüístico Banto seja identificável 

enquanto característica, princípio, valor ou mesmo regulação que permanece implícita ou subentendida 

nas manifestações socioculturais negras africanas no Brasil. 

Essa herança cultural entendida como valores profundos que permaneceram com seus 

portadores antes, durante e depois dos processos de contato, adaptação e assimilação, consistiria nos 

alicerces da resistência que possibilitou aos seus portadores sobrepujar as condições adversas a que 

foram submetidos no período da escravidão. 

Assim, se esse fenômeno – intuído como semelhanças e similaridades perceptíveis comuns à 

cultura africana ocidental e central24 -, cuja essência repousaria na unidade de diversidades, se revela 

em distintas manifestações culturais negras africanas do grupo lingüístico Banto, tais continuidades 

africanas seriam passíveis de identificação. 

Mukuna (2000, pp. 67-68) considera que o processo pelo qual milhões de escravos negros 

africanos foram transplantados para o Brasil, na condição de cativos e mão de obra forçada, propiciou 

                                                             
24 Trata-se de referência particular ao grupo lingüístico banto, principalmente as diversas etnias originárias do Congo e Angola. 
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às mais diversas etnias, em particular aquelas que compõem o grupo lingüístico Banto, condições 

particulares para a participação em conjunto de um novo estilo de vida e na elaboração de um estoque 

cultural comum. Alguns aspectos merecem ser destacados: 

 

a - conforme apresentado em capítulos anteriores, a região do Congo, na África, e Angola, constituíram 

no processo da escravidão, nas regiões africanas que por mais tempo tiveram a população negra 

violentamente arrancada e traficada para a América Portuguesa. 

b – esse contingente de negros africanos, majoritariamente oriundos de etnias pertencentes ao grupo 

linguístico Banto, tem como precedente, processos ocorridos no interior da África que propiciaram “[...] a 

cristalização dos denominadores culturais comuns, entre tribos da bacia do Congo, através de vários 

meios (campos de batalha, reuniões comerciais, migrações, assimilações por casamento) [...]” 

(MUKUNA, 2000, p. 67). 

c – a constituição e cristalização de um estoque cultural, 

 

 “[...] desde o tempo do respectivo rompimento das tribos e das terras, até a época em que 
foram vendidos nos mercados brasileiros de escravos, considerando-se a natureza da 
atividade principal que exerceram durante os períodos de espera na África e no Brasil, e o 
tempo que levavam para cruzar o Atlântico, membros de clãs e tribos diferentes provindo do 
reino e de regiões vizinhas tiveram tempo suficiente para formar um estoque cultural do que 
tinham em comum culturalmente e para cristalizar os denominadores comuns [...].(MUKUNA, 
2000, p. 68). 

 

d – mesmo considerando os mais de três séculos de tráfico da população negra, mesmo esse contingente 

tendo sido constituído por etnias do grupo lingüístico Banto, e não obstante a pratica de separar 

integrantes de grupos étnicos comuns, visando evitar futuras organizações revoltosas, essa população 

negra violentamente arrancada e traficada para a América Portuguesa, no Brasil, dados aos ciclos 

econômicos que a mobilizou de norte a sul do país, teve a possibilidade, mesmo que fulgaz, de elaborar 

e consolidar uma memória coletiva tendo por base elementos comuns. 

Para estabelecer sua concepção de “denominadores culturais comuns”, Mukuna (2000, pp. 67-

68) recorre à distinção estabelecida por Halbwachs, entre “memória individual” e “memória coletiva”. 

 

A primeira é aquela que o indivíduo retém de um acontecimento, cultura, mito, etc. que ele 
experimentou com um grupo no qual não vive mais. A última, por outro lado, é aquela 
constituída por um conjunto de vários pontos de vista sobre um acontecimento, cultura, etc., 
que foram retidos pelos membros de um grupo que tinham compartilhado seus 
acontecimentos”. Enquanto a memória individual depende da capacidade do indivíduo de 
reconstruir sozinho aquilo que ele compartilhou com um dado grupo, a memória coletiva, nas 
palavras do autor, “espalha-se até onde pode, isto é, para alcançar a memória dos grupos que 
a compõem. Em outras palavras, “qualquer que seja a relação da memória individual com a 
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memória coletiva, é no âmago da primeira que se realiza, de fato, a segunda. (MUKUNA, 2000, 
pp. 68-69). 

 

Tendo em vista esses vários momentos comuns que possivelmente propiciaram situações de 

cristalização de elementos comuns Mukuna (2000, pp. 70-72) considera a possibilidade de constituição 

de uma memória comum. 

Invocando Halbwachs, Mukuna (2000, p. 71) sintetiza sua hipótese: 

 

“Cada grupo tem uma história. Os povos e os eventos podem ser distinguidos. Mas o que 
chama nossa atenção é que na memória, as semelhanças vêm em primeiro plano”. Essas 
“semelhanças” são o que chamamos aqui de “denominadores culturais comuns”, que 
encontram sua base vital não em suas respectivas origens e natureza de sua estrutura 
individual de memória, mas nas condições partilhadas conjuntamente por um novo grupo; nas 
palavras de Halbwachs, elas constituem “os quadros coletivos da memória” derivados “dos 
quadros sociais da memória”. 

 

A partir desses parâmetros a memória coletiva tem a possibilidade de recompor o passado em 

diálogo com o tempo presente, com o conhecimento, a língua/idioma, as condições humanas, materiais, 

técnicas e tecnológicas à sua disposição. 

Ou como diz Halbwachs, ainda segundo Mukuna (2000, p.71), 

 

Os quadros coletivos da memória, define Halbwachs, são precisamente os instrumentos dos 
quais a memória coletiva se serve para recompor uma imagem do passado que se combina 
em cada época com os pensamentos dominantes da sociedade. Mas esses instrumentos, por 
sua vez, repousam na combinação de três fatores capitais para sua existência, isto é, aqueles 
elementos extraídos da sociedade em geral, ou de diversos grupos componentes da última. 
São eles: 1) a língua, usada para distinguir objetos, pessoas, lugares; 2) tempo e espaço 
homogêneos, tais como os constituídos pela experiência coletiva; 3) um mundo e uma lógica 
de experiência, tais como os instituídos e elaborados pelo grupo. 

 

É considerando os três fatores capitais requeridos para a constituição de “denominadores 

culturais comuns” em função dos aspectos citados como concernentes aos processos pelos quais 

passaram os contingentes negros africanos na condição de escravos e mão de obra forçada, que tende-

se a concluir que o tempo e os fatos que ocorreram no processo de escravidão, propiciaram a essa 

população negra a elaboração e constituição de inúmeras experiências. 

Considerando determinadas áreas da expressão cultural, diversos estudos relevaram as 

semelhanças em relação à música, à dança e à religião, entre outras, ressaltando as continuidades, a 

permanência de uma estrutura profunda no modo de falar e no comportamento e a existência de um 

estilo étnico, a partir da identificação de elementos concretos inconscientes manifestos em regras, 

estruturas, princípios ou valores análogos. (FRIGERIO, 1992). 
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Consoante a experiência e convivência com manifestações culturais negras africanas, Frigerio 

(1992) propõe a identificação dessa herança cultural negra africana, com origem na região ocidental e 

central da África, baseando-se em regras sociais que guiam o comportamento desse agrupamento 

linguístico Banto em termos da produção e desempenho dos participantes em atos culturais. Para tanto, 

apresenta seis qualidades caracterizadoras do que ele denomina por performance africana - e que aqui 

é denominado por “denominadores culturais comuns” na acepção preconizada por MUKUNA (2000). 

Denominadores culturais comuns: 

 

Multidimensional. 

Participativa. 

Onipresente na vida cotidiana. 

Linguagem cotidiana (Coloquial). 

Ressalta o estilo individual (Individualidade). 

Função social. 

 

Aos seis “denominadores culturais comuns”, levantadas por FRIGERIO (1992), propõe-se somar 

outras duas qualidades: oralidade e espaço negro. 

 

2.2.1 Multidimensional 

 

Diz respeito, segundo Roberts (1978, p. 14 apud FRIGERIO, 1992, p. 177), a uma percepção 

comum aos mais diversos grupos étnicos negros africanos – inclusive às populações negras africanas 

do grupo “étnicolingüístico” Banto – que os vários elementos e formas de expressão fazem parte de uma 

experiencia total. Assim, para os africanos não haveria  

 

... uma rígida separação entre as diversas formas artísticas - teatro, dança, canto, música, etc. 
Passível de observação nas mais diversas manifestações culturais negras africanas, profanas 
ou religiosas - guardadas aqui as devidas limitações e restrições inerentes ao ato sagrado -, a 
ocorrência concomitante, em vários níveis, de diversas formas, estilos e gêneros, contribuem 
para formar uma linguagem particular e unitária, com uma função simbólica definida. Da 
interpenetração desses elementos diferentes - mímica, drama, dança, música, canto, 
vestuário, etc. -, decorre um resultado diverso, novo e maior que a soma total de todos os 
próprios elementos envolvidos,25 numa correlação onde um elemento não recebe maior ou 

                                                             
25 A junção de todos esses elementos termina por constituir um todo simbólico que possibilita a apreensão do seu significado 
intrínseco. Assim é possível reconhecer a cada divindade cultuada em determinado ritual, bem como perceber certas formas 
de luta/diversão, como a capoeira angola, o jogo de tiririca, a pernada, etc., brasileiras, ou a Lagia, martinicana, como luta, 
dança, música, canto, teatro, mímica, jogo, luta e ritual. 
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menor destaque, em absoluto, que um outro. (JESUS, 2004, p. 76). 

  

Segundo Roberts, 

 

A música africana constitui só uma parte de um todo artístico maior. Os Africanos pensam que 
não deveriam ser feitas distinções entre a música e a dança, que se deveria evitar o costume 
europeu de separar as duas e passar a falar como se uma acompanhasse a outra. O som da 
música não é mais que um elemento de uma experiência total que pode incluir disfarces, 
dança, etc. A música é uma atividade com orientação dramática que engloba atitudes, 
movimentos do corpo, vestuário, resposta do auditório”. (ROBERTS, 1978, p. 14 apud 
FRIGERIO, 1992, p. 177). 

 

Nessas circunstâncias, 

 

... o gesto, o estilo, o vestuário, a expressão, o jeito de andar, o jeito de falar, o gingado do 
corpo, a aparência, o comportamento, etc., constituem “fortes enunciados visuais”, de caráter 
multidimensional, dado aos diversos elementos envolvidos ao mesmo tempo na mensagem 
enviada, que exige dos receptores “... dominar as regras que regem a interação da situação 
social onde se realiza a atuação e estar preparado para saber desempenhar seus vários níveis 
ao mesmo tempo. (...)O som do que está sendo dito é tão importante como o sentido do que 
está sendo dito; (...) o impacto visual transmite um significado tão importante como o textual. 
(...) Essa interação dinâmica, do que emana de um indivíduo para alcançar um outro, ou 
outros, consubstancia não só o processo de comunicar e transmitir determinada mensagem, 
mas também o de afirmar sua presença. (KOCHMAN, 1972, apud FRIGERIO, 1992, p. 180).  

 

2.2.2 Participativa 

 

As manifestações culturais dos mais diversos grupos étnicos negros africanos – inclusive às 

populações negras africanas do grupo “étnicolingüístico” Banto – “[...] não têm por marco caracterizador 

situações de realização onde um conjunto de pessoas assiste ou contempla efetivamente a um 

espetáculo, enquanto assistência, audiência, ou melhor dizendo, auditório [...].” (JESUS, 2004, p. 77). 

“[...] O público não se limita a admirar os profissionais. (...) Estes tocam e dirigem o canto, enquanto o 

público faz o coro e incentiva os efeitos rítmicos batendo palmas, dançando, etc. [...]” (FRIGERIO, 1992). 

 

As circunstâncias de seu desenvolvimento remetem a situações festivas, recreativas, de 
folgança, onde ocorrem de modo espontâneo, e em interação sinérgica entre os “realizadores 
da manifestação”, os ditos “agentes do ato”, e o público. 
Assim o público, em conformidade com os ditames e rigidez estabelecidos em função do tipo 
de manifestação, se religiosa ou profana, participa, cantando, batendo palmas, acompanhando 
em coro ou em palmas, e ás vezes incitando, instigando e ou estimulando. (JESUS, 2004, p. 
77). 
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2.2.3 Onipresente na vida cotidiana 

 

As manifestações culturais dos mais diversos grupos étnicos negros africanos – inclusive às 

populações negras africanas do grupo “étnicolingüístico” Banto – são uma continuidade - direta ou 

indireta - da experiência vivida. Dada a onipresença de diversos elementos – canto, dança, mímica, 

música, etc. -, componentes dessa manifestação cultural negra africana, no cotidiano, esses terminam 

por perpassar as atividades no dia-a-dia, “[...] o que impossibilita desvincular essas manifestações de um 

determinado contexto representativo na vida cotidiana, seja ele religioso, profano, social ou histórico, 

bem como de sua linguagem própria [...]. (JESUS, 2004, p. 77). 

 

... nas culturas onde não existe rígida separação entre as formas artísticas, em que todo canto 
implica música e esta, por sua vez, dança, que inclui também elementos de mímica, na qual 
também não existe uma rígida separação entre “agentes do ato” e o público, nem separação 
muito marcada entre situações de representação e a vida cotidiana, não deveríamos estranhar 
que cada indivíduo seja um performer em potencial e cada situação da vida cotidiana brinde a 
possibilidade de oferecer uma pequena atuação.( FRIGERIO, 1992, p. 179). 

 

2.2.4 Linguagem cotidiana 

 

As manifestações culturais dos mais diversos grupos étnicos negros africanos – inclusive às 

populações negras africanas do grupo “étnicolingüístico” Banto – tem como constante fundamental e 

indispensável a conversação, ação comunicativa imperiosa e vital para a 

 

... transmissão de um conjunto de informações e mensagens complexas, de uma pessoa para 
outra, ou outras, realizada através das diversas entonações da palavra, dos gestos, dos 
movimentos corporais, etc., numa relação dinâmica em que cada ação comunicativa é 
particular, dependente do contexto singular que está sendo vivido. (JESUS, 2004, p. 78). 

 

A interação entre o solista e coro – esse caráter, às vezes, equivocadamente denominado de 
responsorial, diz respeito a um estilo de canto e acompanhamento, conhecido como chamada 
e resposta, onde o solista entoa uma chamada – canta uma frase e o coro, ou público, lhe 
responde. (ROBERTS, 1978, p. 17 apud FRIGERIO, 1992, p. 180).26 
b – Entre tambores – a polirritmia, caracterizada pela existência de diversos tambores, é 
caracterizada pela conversação estabelecida entre esses instrumentos, que, mais que “tocar 
juntos” encerram um diálogo. 
c – Entre o solista e a resposta instrumental – trata-se de uma resposta ou um tipo de realce 
empreendido pelos instrumentos musicais – tambores, instrumentos de corda, instrumentos 
de sopro, etc. -  a uma frase proferida pelo solista. 
d – Entre o dançarino e o tambor – diálogo, envolvendo propostas e respostas, travado entre 
dançarino e instrumento – tambores, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, etc. Esta 

                                                             
26 O versículo ou a estrofe europeia se completam em si, enquanto o africano, que só é metade da equação, necessita de 
uma resposta antes de se completar. 
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conversação notabiliza um aspecto relativo às culturas negra africanas no que diz respeito à 
música e à dança: a noção de movimento. A descrição a seguir envolvendo um dançarino e 
um “tocador de tambor” “... ilustra também a natureza multidimensional da atuação: “o 
dançarino estabelece um diálogo com o tambolireiro27 que executa no quinto. Este marca os 
passos e os gestos que o dançarino, ao responder assim com seus movimentos aos toques 
do quinto, realiza consequentemente outros que este último deve contestar, estabelecendo-se 
uma espécie de diálogo ou controvérsia rítmica na qual as propostas de um e as respostas do 
outro vão se tornando mais precisas, rápidas, breves, até que um ou outro chegue a pegar o 
seu interlocutor desprevenido. Enquanto dura a dança, o solista não cessa de cantar, 
alternando com o coro e desafiando com o canto o dançarino. O dançarino, por sua vez, vai 
incorporando à dança gestos e posturas miméticas, fazendo várias figuras em que imita um 
coxo, um epiléptico, ou ações como tourear, pescar, jogar bola (...), sem deixar de responder 
com gestos precisos aos toques do quinto. Além disso, costuma fazer outros passos 
acrobáticos, como colocar um chapéu enquanto dá cambalhotas ou agarrar um lenço com a 
boca enquanto dá um giro sobre o solo ou quando finge cair, instante de que se aproveita o 
quinteador para executar uma figura rítmica que lhe obrigue a responder. (ARGELIERS, 1984, 
p. 159 apud FRIGERIO, 1992, p. 181). 
e – Entre um cantor e um tambor – essa conversação remete a diálogos estabelecidos entre 
dois interpretes, o solista e o instrumentista. 
f – Entre dançarinos – uma conversa de corpos em movimento em que “os dançarinos se 
relacionam ritmicamente tanto entre si quanto com a música (...) Se você quiser se comunicar 
com seu parceiro deve dançar com ele ou ela. O que importa é a relação de movimento e o 
seu parceiro será mais facilmente atraído quando você for sutil, talvez mesmo quando apenas 
se movimentar, do que quando estiver se exibindo, gingando ou fazendo passos ensa iados”. 
(CHERNOFF, 1979, p. 147 apud FRIGERIO, 1992, p. 181). 
g – Entre o cantor e o principal dançarino, os dançarinos e outros “agentes do ato” – trata-se 
da conversação, às vezes densa, dado o assunto tratado, encetada entre o cantor e 
dançarinos e outros. Requer o conhecimento precedente das diversas nuanças relativas ao 
relacionamento entre os citados e as citações passíveis de inclusão no canto. (FRIGERIO, 
1992, p. 181). 

 

2.2.5 Ressalta o estilo individual 

 

Conforme já assinalado, as manifestações culturais dos mais diversos grupos étnicos negros 

africanos – inclusive às populações negras africanas do grupo “étnicolingüístico” Banto – tem a 

conversação como elemento importante. O desenvolvimento da conversação remete ao desempenho do 

grupo, para o qual é imprescindível o melhor desempenho possível dos participantes, enquanto 

indivíduos componentes do grupo e responsáveis pelo melhor desempenho grupal possível. 

Conforme assinala Jesus (2004, p. 80), 

 

Para a realização de uma conversação em profundidade, em que a qualidade da conversação 
ressalte o caráter criativo e único da atuação nas suas diversas possibilidades interpretativas, 
o estilo e a competência no desempenho por parte dos “agentes do ato” envolvidos perpassam 
o resultado da interação, posto que a capacidade dos interlocutores leva a um círculo virtuoso 
de influências mútuas voltadas ao melhor desempenho. 
Do mesmo modo como a atuação permeia o dia-a-dia, o cotidiano, a interlocução entre 
“agentes de atuação” engenhosos, manhosos, etc., conduz a situações de permanência e 
continuidade, e a situações de mudanças, onde despontam movimentos inovadores, criações 

                                                             
27 Diz-se de, ou aquele que toca tambor ou tamboril. 
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e recriações, que culminam na geração e desenvolvimento de novos estilos, danças, cantos, 
etc. 

 

Assim Chernoff (CHERNOFF, 1979, p. 147 apud FRIGERIO, 1992, p. 181), explicita tal cenário 

complexo remetendo ao enunciado de um mestre de tambor africano: “[...] não poderia nem mesmo 

pensar na ampla variação de estilos que deveria tocar sem a batida de um segundo tambor [...]”. 

 

2.2.6 Função social 

 

As manifestações culturais dos mais diversos grupos étnicos negros africanos – inclusive às 

populações negras africanas do grupo “étnicolingüístico” Banto – são desenvolvidas e realizadas pelo 

grupo para o próprio enriquecimento e favorecimento do grupo. 

 

... diretamente orientadas e dirigidas à comunidade, contexto no qual a conversação, em seus 
diversos aspectos – multidimensional, participativa, coloquial, onipresente, etc. – possibilita a 
permuta de papéis, o usufruto do desempenho dos demais participantes, o reconhecimento 
da comunidade. Observável tanto nas manifestações de feição sagrada como nas 
manifestações culturais profanas, a atuação corresponde a um estar junto aqui e agora, 
indissociável do dia-a-dia, em que comentários sociais têm ocasião para expressar e gerir28 
os conflitos, vínculos, costumes e alianças existentes na comunidade, ganhando expressão 
nos diversos elementos característicos da atuação – mímica, canto, dança, gestos, etc. -, 
tornando essa atuação um elemento socializador, aglutinador, harmonizador, congraçador, 
conciliador e reconciliador. (JESUS, 2004, p. 80). 

 

Essa natureza e caráter social, constatável  tanto nos atos de celebração das manifestações 

ligadas ao sagrado, como nos atos de manifestações culturais profanas, “[...] somente se explica pelo 

seu caráter multidimensional, pela sua qualidade participativa, capacidade de onipresença na vida 

cotidiana, integrados como decorrência de uma atuação de matriz negra africana onde [...] (JESUS, 2004, 

p. 80), “[...] a atuação de maior sucesso envolverá cada um dos presentes nos vários níveis de 

participação e apreciação e o prazer deles é o principal critério de excelência [...]”. (FRIGERIO, 1992, p. 

184).  

 

  

                                                             
28 Frigerio, Alejandro. Op. cit. p. 184. “A multidimensionalidade da atuação permite que as tensões criadas por conflitos entre 
indivíduos sejam geridas pelo grupo através da própria atuação. Temos um exemplo disso quando se trata de acalmar os dois 
jogadores de capoeira que estão incrementando a violência de seu jogo tocando música mais lenta, apelando a certas canções 
ou a artifícios ritualísticos como interpor o berimbau entre ambos os lutadores, dando por terminado o jogo” 
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2.2.7 Oralidade 

 

Para os mais diversos grupos étnicos negros africanos – inclusive às populações negras 

africanas do grupo “étnicolingüístico” Banto – a oralidade, as narrativas orais, se instituem como suporte. 

Nesse sustentáculo estão assentados o legado ancestral da cultural, os conhecimentos, valores e 

crenças transmitidas pela tradição. 

As manifestações culturais e suas formas de expressão, seguem essas narrativas respondendo 

pelo tensionamento continuo entre a permanência e a transformação, pela atualização e ressignificação 

constante da tradição transmitida, transformando-se prática viva, sinérgica e interativa nessas 

sociedades, onde as dimensões simbólicas, sagradas e profanas se mantem presentes. 

As qualidades componentes de uma determinada atuação negra africana expressam o vínculo 

entre indivíduo e comunidade, em que as diversas formas de atuação individual manifestam diversos 

elementos inerentes ao coletivo e vice-versa. Consideramos que os indivíduos agem cotidianamente em 

um determinado contexto social cujas ordenações simbólicas dão sentido a sua atuação, não seria de 

todo incomum considerar a língua, e por que não, a oralidade, como uma extensão de uma realidade 

envolta por elementos formadores de uma determinada personalidade, de uma dada identidade. 

 

As manifestações culturais negra-africanas têm como característica essencial a oralidade, 
considerada como meio essencial de expansão da ação e da possibilidade de realização 
dessas manifestações, posto que a mesma constitui, de um lado, uma forma de preservação 
do conhecimento e, de outro, uma forma de transmiti-lo no tempo, de uma geração para outra, 
sendo uma irradiadora, num processo de comunicação direta, dinâmica, individual e coletiva, 
de uma forma viva de participação onde se vivenciam e reforçam os elementos mobilizadores 
– o som, a palavra, os gestos, etc. - que conduzem a ação. “[...] Traduz uma forma de “ser 
permanente”, de atividade, num faz-se, desfaz-se, que caracteriza a cultura, distinguindo-a de 
qualquer outra[...]”. (AGUESSY, 1977, p.104). 
Segundo Juana Elbein dos Santos (DIDI, 1976, p. 13) ao menos duas pessoas são 
necessárias à transmissão oral cujo elemento fundamental é uma relação dinâmica na qual a 
palavra pronunciada se realiza multidimensionalmente em sua transmissão simbólica, pela 
presença de gestos, movimentos corporais, a emoção e a experiência vivida de quem a 
pronunciou. Tomada como veículo existencial atinge ao ouvinte em diversos níveis.  
Transportadora do alento a palavra proferida romperia com sua mera condição semântica 
convertendo-se em instrumento de condução da ação e da realização. Fruto de interações 
individuais e coletivas, cada palavra torna se única, renascendo a cada momento em que é 
expressa. No nível individual, por comunicar a síntese do conjunto de elementos que 
constituem o emissor naquele exato momento. No nível coletivo, porque pronunciada para ser 
ouvida, manifesta-se para aos outros enquanto transmissão de uma certa experiência grupal. 
(JESUS, 2004, pp. 80-81). 
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2.2.8 Lugar Negro 

 

O sentido de lugar para a população negra extrapola a concepção de espaço e seus marcos e 

limites geográficos. O lugar negro é, antes de tudo, o lugar onde a vida e as relações sociais, o encontro 

e a sociabilidade se manifestam e se realizam, dotado de vida e vitalidade: “[...] tem, pois, uma existência 

material própria, mas sua existência social, isto é, a sua existência real, somente lhe é dada pelo fato 

das relações sociais [...]”. (SANTOS, 1997, p. 51). 

 

 

A concepção de lugar negro como espaço circunscrito de concentração da população negra, 
tendo em vista peculiaridades históricas, como a marginalização decorrente do processo de 
abolição, e singularidades como a concentração de atividades, organizações culturais e 
esportivas dessa população, denotam os referenciais dessa concepção, limitada aos aspectos 
superficiais, exteriores e a noções topográficas. 
A ocupação de espaços pelas manifestações culturais negra africanas, constitui uma ação de 
reterritorialização provida da força de apropriação, a qual requer a ruptura dos limites 
topográficos e segregadores impostos à população negra. (JESUS, 2004, p. 82). 

 

Esses lugares onde a população negra se expressa de modo mais livre, se constituem em 

lugares de resistência às manifestações de violência que insistem em perpetuar a negação da 

humanidade dessa população negra, lugares onde são erigidas a altivez e o orgulho a partir da potência 

material e imaterial das manifestações culturais – sagradas e profanas -, da oralidade, da memória, da 

sociabilidade e identidade. 

 

A esse lugar, no qual se assentam os ordenamentos simbólicos e culturais de manifestações 
negra africanas, elementos simbólicos que operam e ordenam o território, singularizando-o, 
denominaremos lugares negros. Lugares onde estão presentes as qualidades 
multidimensionais de contato e comunicação, de participação, de onipresença, de 
participação, oralidade, etc., e nos quais esses mesmos espaços constituem o aparato 
sensível à apreensão e percepção dessa dimensão simbólica, concebendo e conferindo 
significação. (JESUS, 2004, p. 82). 

 

Conforme Sodré (1988, pp. 13-14): 

 

... a apropriação exclusiva do espaço, segundo um ordenamento simbólico, se define como 
força de apropriação exclusiva do espaço, engendrando regimes de relacionamento, relações 
de proximidade e distância. (...) O território aparece, assim, como um dado necessário à 
formação de identidade grupal/individual, ao reconhecimento de si por outros.  

 

Nesses lugares negros a identidade negra é elaborada, reelaborada, modelada e robustecida,  

 



99 
 

 
 
 

locais de inter-relações dinâmicas, diferenciados em sua forma de ocupação do espaço, é 
possível apreender um complexo diversificado e profundo de manifestações negra africanas, 
em termos culturais e existenciais, compreendidas como formas sociais, onde é forjada uma 
identidade de resistência. (JESUS, 2004, p. 82). 

 

Tais “denominadores culturais comuns” não se manifestam de forma autônoma e seus sentidos 

e significados se assentam em uma totalidade - sagrada e ou profana – de manifestações culturais em 

conformidade com uma matriz negra africana. 

 

A música não é considerada uma função autônoma, mas uma forma ao lado de outras – 
danças, mitos, lendas e objetos – encarregadas de acionar o processo de interação entre os 
homens e entre o mundo visível e o invisível. O sentido de uma peça musical tem que ser 
buscado no sistema religioso ou no sistema de trocas simbólicas do grupo social em questão. 
Ademais, os meios de comunicação musical não se restringem a elementos sonoros, 
abrangendo também o vínculo entre a música e as outras artes, sobretudo a dança. (SODRÉ, 
1999, p. 21). 
 
O tempo é sentido em profundidade e corporalmente e não como no olhar moderno um mero 
conceito matematicamente dividido e igual para todos. A representação não permite que o 
objeto da sua sabedoria fique simplesmente seguro em sua mente ao contrário toma parte 
dele e concomitantemente une a interpretação e significado a respeito à vida espiritual e 
material à energia suprema que encontra-se em todas as fendas do mundo por onde entra ou 
sai o ar ou seja em qualquer ambiente que exista vida. (RODRIGUES, 2010, p. 40) 
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3 Batuque, samba... uma causa de continuação 

 

A ideia do Samba como uma causa de continuação tem, por pressuposto, a concepção de que 

o mesmo é fruto de um processo continuo e secular no qual as mais diversas manifestações culturais de 

origem negra africana se amalgamaram. 

Denominadas como Batuques essas manifestações culturais, em geral, musicais e 

coreográficas, se encontram espalhadas por todo o território brasileiro. 

Essas transformações, fusões misturas pelo qual essas manifestações passaram, compreendem 

um processo de hibridação cultural complexo e violento. 

Analisando o processo e as possíveis condições concretas de preservação das diversas 

manifestações culturais negras africanas no chamado novo mundo, Bastide (1974, pp. 26-27), pondera 

que 

 

... a escravidão, por outro lado, destruía pouco a pouco essas culturas importadas do 
continente negro. Primeiro, mesmo para a geração dos boçais; dispersava os membros de 
uma mesma família, tornava impossível a continuidade da vida das linhagens; o regime 
escravista, com sua desproporção entre os sexos, a promiscuidade imposta, a cobiça do 
homem branco, devia impor-lhes um novo regime de relações sexuais que nada tinha de 
comum com os regimes africanos. Em seguida, na segunda geração, a dos negros crioulos, 
os negros se apercebiam que a escravidão, apesar de toda a sua dureza, deixava aberto certo 
número de canais de mobilidade vertical, seja no próprio interior da estrutura escravagista 
(passagem do trabalho nos campos aos trabalhos domésticos para as mulheres, ao trabalho 
artesanal e a postos de direção para os homens), seja no interior da estrutura global 
(manumissão e ingresso no grupo dos negros livres). Esses canais de ascensão, porém, só 
estavam abertos para aqueles que aceitavam o cristianismo e os valores ocidentais, que 
renegavam, portanto, seus costumes e suas crenças ancestrais. Isso fazia com que as 
civilizações africanas acabassem por perder-se. Entretanto, esses “negros de alma branca”, 
como eram chamados algumas vezes, permaneciam sempre, mesmo libertos, nos estratos 
mais baixos da sociedade, separados e desamparados dos brancos. Formaram assim, por 
toda parte, comunidades relativamente isoladas, no interior de uma nação que só lhes 
concedia um status de inferioridade; nessas comunidades criaram-se regras de vida, 
igualmente distanciadas das da África, definitivamente perdidas, e das dos brancos, que lhes 
negavam a integração. Não falemos de ausência de cultura, entretanto, para essas 
comunidades de negros, nem de cultura desintegrada. Elas na verdade forjaram, para 
poderem sobreviver, uma cultura própria, em resposta ao novo meio em que deveriam viver. 
Podemos, pois, falar da existência de culturas negras ao lado de culturas africanas ou afro-
americanas. O perigo está em confundi-las, em querer encontrar em toda parte traços de 
civilizações africanas, onde desde há muito tempo não mais existem. Ou, ao contrário, de 
negar a África para não ver em toda parte mais que ‘o negro’. 

 

Segundo Simson (2016), a “[...] principal zona fornecedora de braços escravos para o Brasil foi 

o Centro-Oeste africano, onde se localizava a colônia portuguesa de Angola, que teria contribuído com 

73% dos africanos enviados para o Brasil[...]. Nessa região da África, estão localizados as mais diversas 

etnias que compõe o grupo linguístico Banto, região onde se considera haver uma relativa 
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homogeneidade cultural dada as possibilidades concretas de contato, trocas reciprocas, transmissão e 

recepção de padrões culturais entre as diversas etnias estabelecidas nessa extensa região. 

 

(...) estudos recentes, recuperando a historicidade das sociedades africanas, têm mostrado 
grandes afinidades entre as culturas de uma região extensa da África Central, no que diz 
respeito às suas pressuposições básicas sobre parentesco e visões cosmológicas. (...) Da 
mesma forma, Craemer, Vansina e Fox têm sustentado que, numa vasta área da África 
Central, a cultura é “menos heterogênea e menos particularista do que geralmente se supõe”. 
Cada grupo de origem “compartilha uma parte de seu complexo cultural, especialmente os 
aspectos fundamentais de sua religião, com muitos outros. Estes aspectos é que constituem 
o núcleo da cultura comum à África Central” (região que abarca, no trabalho destes 
pesquisadores, a República Democrática do Congo [Zaire], a parte norte de Angola e de 
Zâmbia, a República Popular do Congo, a República do Gabão, e uma parte dos Camarões e 
da República da África Central). Em suas considerações sobre os movimentos religiosos desta 
parte da África, os três autores identificam os elementos mais importantes desse “núcleo”. 
Assinalaram a importância do “complexo cultural ventura desventura (fortune-misfortune), ou 
seja, da idéia de que o universo é caracterizado em seu estado normal pela harmonia, o bem-
estar e a saúde, e que o desequilíbrio, o infortúnio, a doença são causados pela ação malévola 
de espíritos ou de pessoas, freqüentemente através de bruxaria ou da feitiçaria. (SLENES, 
1992). 

 

A concentração do tráfico de negros escravos africanos nesse contingente, basicamente oriundo 

de uma mesma região africana, levou à concentração de grandes contingentes cujas práticas culturais 

se assemelhavam e, portanto, tinham as condições mínimas favoráveis, senão à preservação, ao menos 

à reconstituição dos principais fundamentos de suas culturas. 

À medida que se sucediam os ciclos econômicos no Brasil colônia e face às dificuldades que se 

avolumavam na prática do grande negócio baseado no escravismo, a intensificação do tráfico interno, 

também constituirá uma outra faceta desse processo de continuação de práticas culturais, à medida que 

essa população negra será distribuída e interiorizada no território brasileiro. 

 

(...) torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os 
próprios “africanos” – sobretudo os falantes de línguas “bantu” – trazidos como escravos. E 
esta descoberta não se restringia apenas ao reino lingüístico; estendia-se também a outras 
áreas culturais, inclusive à religião. Embora boa parte dos antropólogos tenha insistido, 
durante o século XIX e boa parte do XX, que a unidade da África Central e Austral era apenas 
lingüística (fato, aliás, que as diferenças institucionais e os conflitos étnicos entre os povos 
bantu em seu continente de origem pareciam confirmar), há razões para pensar que 
representantes dos povos dessa região, quando misturados e transportados ao Brasil, não 
demoraram muito a perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Se a África 
foi descoberta no Brasil pelos cientistas europeus e, antes deles, pelos africanos escravizados, 
para a (branca) nata dos brasileiros ela permaneceu coberta. Ficou com o véu no rosto em 
parte porque os escravos, para se defenderem de seus senhores, fizeram-se mestres da 
dissimulação. Por sua vez, os grupos dominantes não mostraram um interesse 
descompromissado em desvendá-la, não apreciando as culturas africanas em si. (SLENES, 
1992). 

 

A Região Sudeste, região objeto do último grande ciclo econômico no Brasil colonial, o ciclo da 
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cultura cafeeira, virá a compor o cenário incomum, pois se tornará uma das regiões onde a concentração 

de negros escravos africanos, oriundos de etnias que compõe o grupo linguístico Banto, será 

avassaladoramente percebida, como registra Slenes (1992). 

 

(...) enfoco a região Centro-Sul do Brasil, especialmente as áreas rurais do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, na primeira metade do século XIX. Procedo assim, porque em nenhuma outra 
região do Brasil e em nenhum outro período as condições foram tão favoráveis para o 
surgimento de uma identidade em comum entre os escravos africanos. Além disso, 
interessam-me as conseqüências políticas da possível formação de uma “proto-nação” bantu 
no Brasil, numa época e região em que havia um intenso tráfico de escravos africanos e uma 
grande preocupação entre fazendeiros e políticos influentes no governo central, não apenas 
com questões imediatas de segurança pública, mas com a própria construção da ‘nação 
brasileira’. 

 

Repercutindo essa concepção de similaridades culturais entre essas diversas etnias do grupo 

linguístico Banto, Mukuna (2000, p. 28) sinaliza que além do parentesco linguístico essas etnias possuem 

outras afinidades culturais, que alguns autores denominarão “africanidades”, conjunto de traços culturais 

comuns, estruturantes da vida social, política e cultural, como a noção de força vital, do papel da palavra, 

do antropocentrismo africano que coloca o ser humano como elemento central no processo de criação, 

a ancestralidades, etc.  

Possivelmente, é nessa região zona de intensa interação cultural que devem estar localizados, 

conforme afirma Manzatti (2005) “[...] os fundamentos ancestrais dos Batuques formadores da 

musicalidade negra brasileira [...]”. 

Mukuna (2000, pp. 49-50) concebe que nessa região de intensa interação cultural propiciou a 

formação de “denominadores culturais comuns”. 

 

As fronteiras políticas ou geográficas devem ser visualizadas como se estivessem numa 
posição vertical emergindo de um plano cultural imaginário. Esse plano cultural é o dos Bantu, 
que ocuparam, bem antes da criação do primeiro e do segundo Reino do Congo, toda parte 
central da África, inclusive a área abrangida por ambos os reinos. A sua origem e expansão, 
levando à ocupação de um terço do continente, é ainda assunto de controvérsias entre os 
estudiosos de diferentes campos da pesquisa científica, cada qual enfatizando um ou outro 
aspecto, tais como o advento das plantas alimentícias malásias, o estoque lingüístico, o 
conhecimento metalúrgico, as técnicas agrícolas e a criação de gado como elementos 
confirmadores. 
Independente da preferência que possamos ter por uma ou outra dentre as hipóteses 
apresentadas na presente discussão, todas tentando resolver o enigma da origem cultural e 
lingüística dos Bantu e o de seu respectivo movimento migratório, que levou à radicação em 
um terço da África, deve ser permitido sustentar que as tribos Bantu dispersas compartilharam 
uma origem comum, e que, pelo mesmo fato, têm valores, normas, práticas, etc., culturais 
básicos comuns. Mas o respectivo itinerário migratório (ainda uma polêmica acadêmica) ajunta 
contribuições para a divergência destes traços culturais básicos comuns, daqui por diante 
referidos como “denominadores culturais comuns”, diferenciando um grupo (tribo) do outro. 
Pode-se então estimar, dentro dessa corrente de pensamento, que cada grupo moldou, a partir 
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dos “denominadores culturais comuns”, um foco cultural peculiar com conceitos ideológicos e 
materialistas peculiares; conceitos que regulam e condicionam a manifestação do 
comportamento do homem (expressão artística), seu mito, organização social, sistema de 
parentesco, etc. 

 

No entanto, mesmo possuidores desses denominadores culturais comuns, o novo contexto no 

qual essas diversas etnias do grupo linguístico Banto foram estabelecidas, um contexto marcado por 

dominação, opressão e violência - material e simbólica - constante, que leva a desagregação, 

esquecimento e até empobrecimento dos denominadores culturais comuns originais, se tornou um 

obstáculo à reprodução dos fundamentos dessas culturas em toda sua extensão, fato que é ressaltado 

por Mukuna (2000, p. 59), ao abordar aspectos relativos à religião e espiritualidade e, como os mesmos 

foram transformados e adaptados aos gêneros musicais e coreográficos. 

 

Para que os elementos musicais, cujos valores tradicionais para as tribos Bantu da bacia do 
Congo são de uma importância preeminente na constituição da expressão total da invocação 
(ritual, religiosa), se tornassem elementos da expressão popular (profana) no Brasil, devem ter 
ocorrido crises no núcleo de existência individual ou coletiva (nos termos Bantu) afetando 
assim o nível conceptual (formal) dos portadores vis-à-vis desses elementos. 

 

Essa percepção é reforçada por Manzatti (2005, P. 36-37),  

 

Produto de uma diáspora pela qual passou milhões de pessoas, originalmente organizadas 
em centenas de etnias distintas, o Batuque ancestral africano, uma das formas de expressão 
estética destes povos, na sua origem, já se apresentava com o uma realidade plural. 
Transportados na bagagem cultural dos africanos ao longo de quase quatro séculos de tráfico 
negreiro e dispersos pela vasta extensão do território brasileiro, os Batuques vão encontrar 
condições desiguais e sempre difíceis de sobrevivência. Mesclando-se com as manifestações 
culturais de uma multifacetada população de imigrantes europeus e etnias indígenas diversas, 
em estágios de desenvolvimento econômico distintos e apresentando graus variáveis de 
controle social e político, os Batuques vão sofrer, em cada localidade onde sobrevivem, graus 
variáveis de repressão. 
A própria continuidade do fluxo de pessoas de origem africana vai possibilitar a mistura de 
procedimentos tradicionais com modalidades abrasileiradas de recriação dos Batuques 
ancestrais, permitindo a continuidade de princípios estruturantes por muito tempo, a despeito 
das condições difíceis de reprodução das culturas africanas originais. 

 

É nesse contexto, já salientado como, marcado por dominação, opressão e violência - material 

e simbólica - constante, que leva a desagregação, esquecimento e até empobrecimento dos 

“denominadores culturais comuns” originais, que esses “denominadores culturais comuns”, face a novos 

processos de interação, negociação, troca, fusões, agregações, transformações e hibridação, propiciarão 

o surgimento, melhor dizer, continuação desses fundamentos culturais, mantendo ou alterando sua 

forma, alterando ou mantendo sua função. Como alerta Bastide,  
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(...) se deve distinguir cuidadosamente a forma, de um lado, a função, do outro, e por fim os 
processos evolutivos. A forma pode ser africana, mas é preciso, para que ela sobreviva, que 
se ajuste funcionalmente a condições de vida, muitas vezes diferentes das condições de vida 
originais, e como essas condições de vida mudam, e mudam tanto na África como na América 
no correr do tempo, devem-se observar com a mesma atenção tanto os fenômenos de 
convergência quanto os de continuidade, podendo as similitudes provir de uma mesma origem 
como resultar fora de tempo das analogias da situação colonial, de um ao outro lado do 
Atlântico. (...) O antigo só pode sobreviver adaptando-se às condições novas de existência; 
mas adaptação não significa infidelidade – pelo contrário, é o símbolo mais tocante da 
fidelidade -, sobrevivência não significa endurecimento, separação da vida sempre cambiante. 
Quisto cultural, a sobrevivência, ao contrário, supõe a plasticidade. É pois preciso opor à 
dicotomia que nos querem encerrar: sobrevivência-adaptação, que repousa sobre os 
conceitos postulados da sobrevivência cadavérica e da adaptação criadora, a realidade vivida 
da sobrevivência adaptadora. (Bastide, 1974) 

 

Inúmeros estudos sobre o Samba e debates etimológicos acerca da origem e significado do 

termo tem sido travados. 

A partir do final do século XIX, danças, cantos e ritmos originados de manifestações culturais 

negras e africanas foram genericamente reunidos sob uma definição comum, o termo Samba. Mas, 

também, anteriormente, já haviam sido reunidas sobre um outro termo comum, Batuque. 

O termo Batuque tem por sentido comum designar 

 

... a certas danças afro-brasileiras acompanhadas de cantigas e de instrumentos de 
percussão; baile popular ao som de instrumentos de percussão; reunião popular, geralmente 
nas ruas, onde se toca o samba em instrumento de percussão, com acompanhamento vocal 
ou sem ele. (NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 1986). 

 

Possivelmente originado do verbo bater, no Brasil, Batuque é atribuído ao sagrado e ao profano, 

à pratica religiosa, à dança de roda e luta. 

 

... aplica-se ao conjunto de sons produzidos por instrumentos de percussão, em especial se 
considerados desarmônicos ou ensurdecedores. Também em sentido lato, a toda e qualquer 
dança ao som de atabaques dá-se, depreciativamente, o nome de Batuque. Especificamente, 
Batuque designa um jogo de destreza da Bahia, uma dança de Umbigada de São Paulo - que 
se filia ao Batuque africano - e dois tipos de cultos de origem africana correntes na região 
amazônica e no Rio Grande do Sul. (CARNEIRO, 1961, p. 5).  

 

Desde os tempos coloniais o denominado Batuque congregava o profano (cachaça, música e 

dança) e o sagrado (ritual religioso). Segundo Tinhorão, 

 

As mais antigas imagens de escravos captados em postura de dança no Brasil (ao menos até 
hoje descobertas) são as encontradas em telas do pintor Frans Post e em algumas de suas 
gravuras para a edição de 1647 da História dos feitos recentemente praticados durante oito 
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anos no Brasil, de Gaspar Barlaeus, e ainda numa importantíssima cena de dança coletiva 
fixada pelo antigo soldado e depois escrivão de Nassau, Zacharias Wagener, para seu “Livro 
de animais no qual se contêm muitas diferentes espécies de peixes, pássaros, quadrúpedes, 
vermes, frutas e raízes que se encontram e observam na terra do Brasil, etc.”, publicado pela 
primeira vez em 1964, no Brasil, sob o título de Zoobiblion. Livro de animais do Brasil. 
Em verdade, se nos detalhes dos quadros de Frans Post, como os intitulados Casa senhorial 
em construção e Ruínas de Olinda, e de seu “Mapa de Pernambuco, inclusive Itamaracá, do 
conjunto cartográfico de George Margrave (1643)”, incluído no livro de Barleaus, os negros 
são mostrados em pequenos grupos, dançando ao som de tambores do tipo candongueiro 
(que transportavam presos à altura da cintura por uma correia passada transversalmente sobre 
o ombro direito) e de chocalhos de cabaças, na gravura de Wagener havia uma novidade: 
segundo chamava a atenção o professor José Gonçalves de Mello, em estudo de 1937, o 
desenho de Zacharias Wagener representava “um xangô no tempo dos holandeses que não 
difere muito dos atuais”. Bem examinada, essa cena representando três músicos sentados 
num tronco de árvore tombado, com dois deles tocando com as mãos tambores presos entre 
as pernas (forma tradicional nos candomblés) e o terceiro, ao centro, raspando um longo reco-
reco em forma de bastão (chamado no século XIX de macumba), enquanto onze outros negros 
dançavam em volteio, fazendo roda em torno de uma mulata, com vestido de longa cauda (que 
abre os braços em atitude estática), parece confirmar a hipótese. Ao que tudo indica, o que o 
alemão de Dresden, Zacharias Wagener, presenciou não terá sido apenas uma “Dança de 
negros”- como intitulou seu desenho sob o número 105 na coleção do seu Tier Buch -, mas 
um momento do ritual de terreiro da religião de origem africana em Pernambuco ao tempo da 
ocupação holandesa. 
De qualquer forma, se o curioso desenhista amador a serviço da administração de Maurício 
de Nassau teve o privilégio desse testemunho (pois não se pode conceber que os africanos 
abdicassem de suas práticas religiosas apenas por viverem no Brasil como escravos) nada 
indica, entretanto, no seu texto de explicação do desenho, a compreensão do que via: 
Dança de negros: ‘Quando os espertalhões [escravos] terminam sua estafante semana de 
trabalho, lhes é permitido então comemorar a seu gosto os domingos, dias em que, reunidos 
em locais determinados, incansavelmente dançam com os mais variados saltos e contorções, 
ao som de tambores e apitos tocados com grande competência, de manhã até a noite e de 
maneira mais desencontrada, homens e mulheres, velhos e moços, enquanto outros fazem 
voltas, tomando uma forte bebida feita de açúcar chamada Grape [garapa]; e assim gastam 
também certos dias santificados, numa dança ininterrupta em que se sujam tanto de poeira, 
que às vezes nem se reconhecem uns aos outros’. (TINHORÃO,1988, pp. 29- 30) 
 
É ao poeta Gregório de Matos Guerra (1636-1696) que se devem, de fato, as mais antigas 
referências à realização dessas cerimônias religiosas que, por incluírem a invocação das 
entidades chamadas calundus (identificadas por Cordeiro da Matta, em seu Ensaio de 
dicionário kimbundu-português, como o kilundu, ‘divindade secundária responsável pelo 
destino de cada pessoa’), acabariam passando esse nome ao som de seus Batuques. 
(TINHORÃO,1988, p. 31). 
 
Tal como se depreende, o poeta informava que em terreiros abertos nos matos próximos da 
cidade, e chamados de quilombos (do ambundo kilombo, ‘acampamento na mata’, ‘lugar de 
pouso durante viagens’), realizavam os negros, por aqueles meados do século XVII, sessões 
de religiões africanas em que mestres de cachimbo (por certo os sacerdotes hoje conhecidos 
como babalorixás) invocavam calundus para saber os destinos de mulheres desprezadas (a 
maioria) e de homens em dúvida quanto às perspectivas amorosas (“galãs desfavorecidos”). 
E como tais rituais incluíam, necessariamente, o ritmo dos tambores e atabaques, além de 
danças das filhas de santo, os que não procuravam tais quilombos por fé nos vaticínios 
(“Ventura dizem que buscam”) - pagando para isso “belas patacas” a negros “jubilados em 
depenar tais patinhos” - justificavam sua presença com a procura de diversão (“por 
passatempo, por costume, ou por estilo”). A Segunda composição poético-satírica de Gregório 
de Matos a focalizar a invocação dos calundus - já agora usando o sinônimo lunduz, ou lundus 
(...) (TINHORÃO, 1988, p. 33). 
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Bastide (1961, p.9), nos anos 1950, assinalava a dificuldade em se estabelecer a mesma 

terminologia para um mesmo fenômeno: 

 

... não existe no Brasil uma terminologia uniforme; conforme as regiões, nós nos encontramos 
diante de léxicos folclóricos diferentes, quer uma mesma dança, por exemplo, tome nomes 
diversos, como Batuque, jongo, samba rural, côco, chegança de marujos, Nau Catarineta, quer 
o mesmo nome designe realidades muito diversas, o que quase sempre acontece com um 
dêsses têrmos vagos que acabamos de citar, o que é ainda mais grave. O Batuque, por 
exemplo, designa, em várias regiões, danças que só têm em comum a mesma origem africana 
sendo quanto ao mais totalmente estranhas umas às outras. 

 

Edson Carneiro acrescenta ainda outras possibilidades ao termo Batuque, como uma provável 

procedência de variações das palavras Cuquina (angolesa) e Quinina (conguesa), 

 

... do perfeito, emmi ghi-a-cuque, que significava dancei. Dança ao som dos tambores é o 
sentido mais geral atribuído pelo Cardeal Saraiva, citado por Macedo Soares, que definia 
Batuque como “dança ou baile de que usam as duas nações conguesa e bunda (angolense), 
e a qual ambas dão o mesmo nome.” (CARNEIRO, 1961, pp. 5-6.) 

 

Textos29 de diversos autores portugueses que visitaram o Congo-Angola no final do século XIX, 

publicados entre 1880 e 1890, forneceram algumas informações sobre o que os portugueses 

denominavam por Batuque na África. Segundo esses relatos é possível detectar sinalizações do Batuque 

como dança, sensualidade, instrumento e canto, que de certo modo contribuem no desvelar os vestígios 

dessas manifestações culturais, ainda são encontrados no Brasil. Também permitem notar o preconceito, 

discriminação e a visão de mundo perpassada pela condição racial. 

Para Sarmento, o Batuque remete à Dança de Umbigada, 

 

... o Batuque consiste ... num círculo formado pelos dançadores, indo para o meio um prêto ou 
preta que, depois de executar vários passos, vai dar uma Umbigada, a que chamam Semba, 
na pessoa que escolhe, a qual vai para o meio do círculo, substituí-lo. (SARMENTO, 1880, 
apud CARNEIRO, 1961, p. 10). 

 

Para Capelo e Ivens, dança sensual e pecaminosa, 

 

Dos grupos, em redor, saem alternadamente indivíduos, que no amplo espaço exibem os seus 
conhecimentos coreográficos, tomando atitudes grotescas. Por via de regra, são estas 
representadas por mímica erótica, que as damas, sobretudo, se esforçam por tornar obscena. 
Após três ou quatro voltas perante os espectadores, termina o dançarino por dar com o próprio 
ventre na primeira ninfa que lhe parece, saindo esta a repetir cenas idênticas. (CAPELO; 

                                                             
29 “Os Sertões d’África” - Alfredo de Sarmento (1880), “De Benguela as terras de Iaca” - Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens 
(1881), “Angola” e “Costumes Angolenses”, Ladislau Batalha (1890), “Etnografia e história tradicional dos povos da Lunda”, 
Major Dias de Carvalho (1890). 
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IVENS, 1881 apud CARNEIRO, 1961, pp. 10-11). 

 

Nas palavras de Sarmento e Batalha, o Batuque corresponde a uma da Dança de Pares realizada 

em forma de roda e como posições indecorosas. 

 

... formado o círculo, saltam para o meio dêle dois ou três pares, homens e mulheres, e começa 
a diversão. A dança consiste num bambolear sereno do corpo, acompanhado de um pequeno 
movimento dos pés, da cabeça e dos braços. Êstes movimentos aceleram-se, conforme a 
música se torna mais viva e arrebatada, e, em breve, se admira um prodigioso saracotear de 
quadris ... Quando os primeiros pares se acham já extenuados, vão ocupar os seus respectivos 
lugares no círculo formado, e são substituídos por outros pares que executam os mesmos 
passos. (SARMENTO, 1880, apud CARNEIRO, 1961, p. 11). 
 
A dança consiste em formar uma roda, dentre a qual saem uns pares que bailam no largo, dois 
a dois, tomando ares provocadores e posições indecorosas (...). Os que entram na dança 
cantam em côro a que os dois pares respondem em canções alusivas a todos os fatos 
conhecidos da vida privada dos presentes e dos ausentes. (BATALHA, 1880, apud 
CARNEIRO, 1961, p. 11). 

 

Carvalho concebe o Batuque como uma Dança de Roda, 

 

... a dança é sempre de roda, e ao centro dela estão os tocadores de um, dois e três, e às 
vezes mais instrumentos de pancada ... O passo é quase sempre o mesmo, variando em ser 
mais ou menos apressado conforme o andamento da música. Ginga-se mais ou menos 
também o corpo, andando-se sempre de roda, mudando-se de posição segundo as danças. 
Os cantos são sempre melodiosos. (CARVALHO, 1890, apud CARNEIRO, 1961, pp. 11-12). 

 

O Batuque também se destacava pela sua aparente sensualidade, erotismo e lascividade, onde 

 

... a voluptuosidade discute com a insolência as honras da primazia” e “uma espécie de 
pantomima em que o assunto obrigado é sempre a história de uma virgem a quem são 
explicados os prazeres misteriosos que a esperam, quando o lembamento (casamento nativo) 
a fizer mudar de estado, e outras obscenidades que, representadas com a mais perfeita 
imitação, são uma prova evidente da depravação que reina entre os habitantes daquele sertão. 
(CARNEIRO, 1961, p. 12). 
 

 

Nos Batuques, os instrumentos, “[...] Quiçanjes30, Marimbas, Quincuvo, Gomas, Bumbos e 

Batuques – tinham suas peles aquecidas ao calor da fogueira, que também iluminava o terreiro e junto a 

qual se ajuntavam os músicos [...]”. (CARNEIRO, 1961, p.13). 

“As canções tinham por característica a improvisação e o aspecto responsorial, com os 

assistentes acompanhando com palmas e respondendo em coro às canções entoadas pelo dançarino”. 

                                                             
30 Instrumento provido de teclados tendo uma cabaça como caixa de ressonância, 
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(JESUS, 2004, p. 85). 

 

A letra das canções gentílicas é sempre improvisada de momento, e consiste geralmente na 
narrativa de episódios amorosos, de feitiçaria ou de façanhas guerreiras. Há negros que 
adquirem a fama de grandes improvisadores, e são escutados com o mais religioso silêncio e 
aplaudidos com o mais frenético entusiasmo. A toada é sempre a mesma e invariável o 
estribilho que todos cantam em côro, batendo as mãos em cadência e soltando de vez em 
quando gritos estridentes. (...) Os cantares que acompanham estas danças lascivas são 
sempre imorais e até mesmo obscenos, histórias de amores descritas com a mais repelente e 
impudica nudez. (SARMENTO, 1880, apud CARNEIRO, 1961, p. 13). 

 

Mukuna (2000, p. 92) afirma que 

 

... a coreografia da umbigada assemelha-se à de uma dança de roda conhecida de várias 
tribos (mbemga e lutuku, entre os lubas) ao redor da bacia do Congo, sempre executada por 
um grupo misto, ao luar. 
... os executantes ficam em círculo, cantando e batendo palmas ritmicamente, enquanto um 
ou vários solistas dançam no meio, mexendo as pernas, os quadris e os braços com grande 
agilidade, em concordância com os tambores e com outros instrumentos de percussão. Num 
dado momento, o solista escolhe uma das pessoas em pé no círculo para ocupar seu lugar no 
meio da roda e faz um sinal – ligeiro toque – para ele começar a dançar.... Originalmente, esse 
toque era uma aproximação com o umbigo, porém, mais tarde foi usada uma forma mais 
discreta de convite, o dançador dando um ligeiro toque com o pé direito na perna ou no pé da 
pessoa escolhida, que então entra para exibir sua virtuosidade como dançarino. (GARDEL, 
1967, p. 92 apud MUKUNA, 2000, p. 92). 

 

Considerando a partir da observação de Mukuna (2000, p. 92), o Batuque vem a ser uma 

manifestação plural e ancestral em território africano, mas que, transplantado para o território brasileiro, 

vai se dispersar pelos vários cantos, enfrentar perseguições e discriminações, um habitat absolutamente 

difícil e desigual, passando, conforme a localidade onde se estabeleceu, por um processo de hibridação 

e repressão. 

Embora seja considerada hipotética a possibilidade de a palavra “Samba” ser derivada do termo 

semba, de origem Banto (Angola), cujo significado é Umbigada, o fato é que até hoje essa associação 

permanece vigorosa, embora outros termos e significados tenham sido cogitados como possíveis origens 

do termo Samba.  

 

... o termo Samba em geral se “[...] aplica à dança, e na Côrte e no Ceará, no século passado, 
designava muitas variedades locais de Batuque [...]. (...) deriva da palavra semba, palavra que 
designava a permissão com que os dançadores de Batuque, na África - no Brasil a Umbigada 
-, passavam a vez de dançar e que Aires da Mata Machado Filho, registrou a permanência da 
utilização desse termo na zona de mineração: “os negros corrigem para semba se alguém lhes 
fala em samba”. (CARNEIRO, 1961, p. 7). 

 

Segundo Marcelino (2007), 
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... o termo samba é originário da palavra “semba” em quimbundo (língua de indígenas Bantos 
de Angola) que designa “umbigo”, ou seja, um gesto coreográfico quase que onipresente na 
expressão corporal que acontecia entre os negros escravos aqui no Brasil, executado por meio 
de “umbigadas”. Simbolizando primeiro a dança, para anos mais tarde se transformar em 
composição musical, o samba foi também chamado de Batuque, dança de roda, lundu, chula, 
maxixe, batucada e partido alto, entre outros, muitos deles convivendo simultaneamente 
(MARCELINO, 2007). 

 

Ney Lopes aponta diversas possibilidades em relação a aplica do termo Samba, indicando que 

no idioma quimbundo, a raiz do termo semba denota separação, “[...] dança caracterizada pelo 

apartamento dos dois dançarinos que se encontram no meio da arena [...]” (LOPES, 1988, p. 161), 

alertando ainda para um outro registro em que o termo Samba recebe várias acepções como as de “[...] 

pedir, suplicar, mendigar, humilhar-se [...]”. (LOPES, 1988, p. 161). Ainda segundo esse autor, “[...] o 

termo seria um regionalismo angolano derivado do quimbundo kusamba (orar, celebrar) [...]” (LOPES, 

1988, p. 161). 

Madeira reitera o afirmado por Lopes (1988), ressaltando 

 

... para o termo samba um significado que parece mais preciso para associá-lo à resistência: 
“oração ou ato de orar”. O ato de orar aqui ganha um significado que perpassa a questão 
religiosa e a própria noção de resistência cultural, já que está permeado por ela, no sentido de 
religação do homem negro com sua origem e, mais do que isto, com sua essência. Com isto, 
o negro que samba é o negro que ora, encontrando neste ato motivação para existir, sabendo-
se muito mais do que “coisa”. Sabendo-se alguém que realiza e, desta forma, ultrapassa os 
limites que a circunstância histórica que fazer impor. (MADEIRA, 2004). 

 

Considerando seus estudos e pesquisas, Edison Carneiro afirmou que o Samba se fazia 

presente em diversas regiões do país, se estendendo do Maranhão a São Paulo. E torna-se importante 

salientar que, não obstante diversos estudos (MUKUNA, 2000, p. 94) tenham demonstrado preocupação 

com a data e o local onde teria surgido o Samba, em busca de uma originalidade absoluta em termos de 

expressão musical popular, o supracitado autor, considerando os diversos movimentos migratórios, 

acompanhantes solidários dos fluxos econômicos, desde o século XVI, que procederam à distribuição e 

a uma singular concentração da população negra e africana do grupo linguístico Banto em determinadas 

regiões do território brasileiro, deixa entrever que essa manifestação cultural, o Samba, tendo em vista 

suas inúmeras versões e variações de versões distribuídas ao longo do país, não tem por marco de 

origem um local ou um horário, mas sim um processo continuo inerente ao contexto social no qual estava 

inserida a população negra. 

Mukuna afirma que 
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... um exame do conjunto de contribuições publicadas sobre o samba por estudiosos brasileiros 
revela que o enigma de “quando e onde” teve origem essa forma de expressão musical popular 
tem chamado mais a atenção do que o da provável origem evolutiva ou o “como” essa forma 
poderia ter surgido”. (MUKUNA, 2000, p. 94). 

 

Segundo Carneiro, 

 

Veio de Angola e do Congo o maior contingente de escravos do Brasil. As culturas da cana-
de-açúcar, do tabaco, do algodão e do café e em boa parte os trabalhos da mineração 
estiveram entregues, durante séculos, a êsses negros. Em tôda esta vasta área, angolenses 
e conguenses legaram aos seus descendentes, formas de Batuque ainda reconhecíveis, 
apesar de já misturadas com outras danças, populares ou não, - formas que, primitivamente 
rurais, de execução nos terreiros das fazendas, estão atualmente em diferentes estágios de 
urbanização. (CARNEIRO, 1961, p. 15). 

 

Na sistematização elaborada por Edison Carneiro, São Paulo, apresentaria quatro versões de 

Samba, mas outros pesquisadores também identificaram em território paulista a pratica do Jongo.  

O Samba-lenço ou Samba de lenço é uma dança que faz parte das festas do catolicismo popular, 

na devoção a São Benedito, e caracteriza-se pelo enfileiramento de homens – de um lado - e mulheres 

– do outro lado -, o empreendimento de instrumentos percussivos artesanais (pandeiro, caixas de alfaia, 

bumbo, zabumba, chocalho), e a utilização do lenço como enfeite e recurso de reverência e escolha ou 

indicação, por parte dos homens e mulheres, na escolha do par para dançar. 

 

Homens e mulheres dançam com um lenço na mão, com que acenam para os pares com 
quem desejam sambar. Não obstante em filas vis-à-vis, “não se observa o vai-e-vem das 
fileiras, mas de pares”. (...) Instrumentistas, cantadores e dançarinos, “cada um de persi”, 
movimentam-se, fazendo as figuras conhecidas em Piracicaba como puxa-a-fieira e 
carreirinha: Na primeira, um dos dançadores vai até a fila oposta, aproxima-se do parceiro ou 
parceira com quem quer sambar, e acena o lenço com a mão direita. A seguir, ambos saem 
com o corpo em sentido transversal ao das filas, com o pé direito na frente e o esquerdo atrás, 
em geral apenas apoiado na ponta. Assim, o par vai deslizando, sem nunca levantar os pés e 
sempre utilizando o esquerdo como alavanca. Apresentando giros em tôrno da dama ou do 
cavalheiro, o puxa-a-fieira termina quando o par chega a uma das filas. E então o dançador 
que foi tirado acena o lenço para outro, e assim por diante. No decorrer do puxa-a-fieira vários 
são os pares que dançam no espaço formado pelas duas filas. A carreirinha apenas se 
diferencia da figuração anterior por apresenta um maior movimento dos dançadores, indo a 
dama para bem longe do cavalheiro para depois retornar. (LIMA, 1953). 
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Foto 1: Samba lenço - Vila Santa Maria, São Paulo – SP.

 
Fonte: Autor desconhecido. Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima. c. 1950. 

 

Quanto à execução do canto no Samba-lenço, Lima (1961) observa que: 

 

...  Para começar a dança, dois cantadores, acompanhados dos ‘segundas’, que cantam uma 
terça acima ou abaixo, lançam a quadrinha, em que cada dístico cabe a um deles. Às vezes, 
um e outro cantador entoam a quadrinha completa. E com a mesma ‘toada’, prosseguem 
cantando outras quadrinhas. Hoje é raro o desafio, mas quando este se dá os cantadores 
jogam versos corridos dentro de uma ‘carreira’, isto é, de uma rima determinada. Em Araçoiaba 
da Serra, o desafio se dá através de ‘pontos’, que devem ser desatados, como no jongo. 
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Foto 2: Samba lenço - Rio Claro. 

 
Fonte: Rodolpho Copriva Jr - Coleção particular. SP. 13.05.1955. 

 

Afonso de Freitas assim rememora o Samba de Roda, denominado por Mario de Andrade, como 

Samba Rural. 

 

“Em círculo”, com um dêles sambando no centro, colocavam-se os dançarinos, “agitados em 
permanente peneirar de nádegas”. Após algumas figurações, “entreparava o dançador em 
frente à parceira que mais lhe agradara, desenvolvendo a dança em requebros de desafio até 
a figurante distinguida pela preferência sair a terreiro. (...) Então, entre os dois, desenvolvia-
se um jôgo de negaças amorosas que se desdobrava, tardio às vezes, às vezes rápido, 
terminando invariavelmente em recíproca umbigada, lúbrica, lasciva, obscena. 
(... ) desenvolvia-se em círculo. Os homens formavam uma fila indiana circular, em que 
posteriormente se intercalavam as mulheres. Então, mulheres e homens, com as mãos nos 
ombros ou nas cinturas dos que lhes davam as costas, a rodar e a gingar, dançavam por tempo 
indeterminado, sempre da esquerda para a direita. (FREITAS, 1955). 
 
O termo Samba de Roda, mais conhecido e associado à modalidade praticada no Recôncavo 
baiano, também foi utilizado pelos sambistas de Campinas, Caçapava e Redenção da Serra 
(Lima, 1954) para a manifestação, denominação que se mantém em voga na cidade de 
Pirapora do Bom Jesus. Os estudiosos do assunto, por sua vez, preferem denominá-lo Samba 
Rural Paulista, na esteira do estudo clássico de Mário de Andrade, até hoje, um dos maiores 
responsáveis pela caracterização acadêmica deste Samba específico. (MANZATTI, 2005). 
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Tendo observado esse tipo de dança em Pirapora - os participantes se colocam em filas frente 

a frente, os instrumentistas (homens) de um lado, as mulheres (dançarinas) do outro -, embora a 

coreografia tenha lhe parecido precária, Mário de Andrade, assim descreveu o denominado Samba rural: 

 

Assim que os instrumentistas principiam tocando, avançam em fila para a frente. As filas dos 
dançantes que os defrontam recuam. Depois são estas que avançam enquanto os 
instrumentistas recuam... O movimento geral é um avançar e recuar em filas.  Incerto rebolar 
de ancas, nenhuma virtuosidade com os pés, nunca vi a umbigada tradicional. (...) Como o 
lugar em que se dançava era pequeno, as mulheres dividiam-se em quatro filas, de frente para 
os tocadores. (ANDRADE, 1937). 

 

Batuque enquanto elemento coreográfico está vinculado às danças de umbigada. Segundo 

(CARNEIRO, 1982, p. 42) 

 

O Batuque realiza- se, habitualmente, “em terreiro de lançante suave”, postando-se as 
mulheres na frente na parte de cima e os homens na de baixo, ou seja, em filas vis-avis. Os 
homens sobem e as mulheres descem para a umbigada, ou batida, que(...) se dá com a 
aproximação muitas vezes violenta do ventre dos dançadores, que para baterem certo devem 
voltar o tronco para trás. Comumente os dançadores dão uns passos arrastados para a direita 
e para a esquerda ou vice-versa antes de realizarem a umbigada. Os melhores dançadores, 
no momento da umbigada, levantam os braços e batem palmas, acima da cabeça. 
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Foto 3: Umbigada. Vila Santa Maria, São Paulo – SP. 

 
Fonte: Autor desconhecido. Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima. c. 1950 – 1960. 

 

.. uma dança de origem africana. Não sabemos, porém, qual foi o estoque tribal negro que 
introduziu em nosso Estado a dança do Batuque, possivelmente é originário de Angola ou 
Congo. Se ao menos tivéssemos algumas palavras de origem africana colhidas em seu canto, 
teríamos uma pista mais segura. Em geral as danças primitivas são de roda, por exemplo, o 
jongo, que é de origem angolesa. Já num estágio mais adiantado, do ponto de vista 
coreográfico, encontramos o Batuque, dança não de roda, mas de colunas que se defrontam, 
e consiste exclusivamente em dar umbigadas. (CASCUDO, 2003: pp. 267-8). 
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Foto 4: Modistas e Batuqueiros - Rio Claro – SP. 

 
Fonte: Rodolpho Copriva Jr. - Coleção particular. 13.05.1955. 

 

Batuque no Estado de São Paulo é dança de terreiro, onde estão presentes os membrafônicos: 
Tambu, Quinjengue ou Mulemba, e os idiofônicos: Matraca e Guaiá; antigamente o cordofônico 
Urucungo. A zona Batuqueira Paulista localiza-se no Vale do Médio Tietê, abrangendo alguns 
municípios como Tietê (capital da zona Batuqueira), Porto Feliz, Laranjal, Pereiras, Capivari, 
Botucatu, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, São Pedro, Itú, Tatuí. (ARAÚJO, 2004, pp. 267). 

 

O Jongo no Estado de São Paulo, segundo Alceu Maynard Araújo, minucioso na descrição dos 

movimentos. 

 

Dançam em redor dos instrumentos, sendo o ‘tambu’ e o ‘candongueiro’ colocados no solo, 
sentam-se sobre eles com as pernas abertas, e o cuiqueiro senta-se sobre um caixão. É uma 
dança de roda que se movimenta em sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio. Os 
passos são deslisamentos para a frente com o pé esquerdo e direito, alternadamente. Ao 
finalizar cada deslisamento, há um pequeno pulinho ao aproximar o pé que está atrasado. De 
vez em quando os dançantes dão um giro com o corpo, principalmente aqueles que estão na 
frente das poucas mulheres que estão dançando. Estando na frente, vira e defronta-se com a 
mulher, e ambos mudam os passos ora para a frente ora para atrás, duas vezes e depois 
giram. O homem ao girar fica novamente com as costas para a mulher. Também esta às vezes, 
dá meia volta, defronta-se com o homem, que está atrás. Com este, ela dá um passinho para 
a frente ao lado direito, balanceia para trás, depois balanceia para a esquerda, gira e dá-lhe 
novamente as costas”. (ARAÚJO, 1949, p.46). 
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Foto 5: Tambu e candongueiro. Jongo - Pindamonhangaba – SP. 

 
Fonte: Autor desconhecido. Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima. c. 1950 – 1960. 

 

Para Lima (1953) existiriam dois tipos de subespécies de jongo em São Paulo: 

 

Um dançador entra na roda, formada por jongueiros e assistentes e começa a se movimentar 
para a esquerda, direita, para trás, girando o corpo e voltando para frente. Depois aproxima-
se de outro dançador, homem ou mulher, e chega quase a lhe tocar o corpo, o que consiste 
no convite para jongar. O par solista então realiza o figurado: a dama e o cavalheiro ficam 
frente a frente, depois podendo contar 1,2,3, a dama vai para a direita e o cavalheiro para a 
esquerda e vice-versa; a seguir, sempre dentro de três momentos, ambos se afastam, giram 
sobre si mesmos e vão para a frente, roçando os corpos, num deslizar contínuo e nunca em 
sapateio. Esse figurado, o par executa por algum tempo até que o dançador que entrou 
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primeiro na roda vá para seu lugar e deixe ao outro a incumbência de arranjar companheiro 
ou companheira. (LIMA, 1953, apud CARNEIRO, 1961. pp. 27-30) 

 

Foto 6: Tambu, Quinjengue e Matraca - São Paulo – SP. 

 
Fonte: Autor desconhecido. Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima. - C. 1950. 

 

3.1 Os lugares da população negra no espaço urbano: “Fomos tangidos 

para o mar como gados / com as nossas pernas tivemos que andar pelos caminhos 

(Turi Caringa e Cangombe / Cuenda Caiara Equinama Cungira)”. (FREITAS, 1955. p. 

150). 

 

Desde o período colonial, as manifestações culturais da população negras estiveram presentes 

e marcaram o seu espaço urbano e o seu cotidiano, transpondo os ambientes fechados e se estendendo 

as áreas públicas abertas de ruas e praças, instituindo a cada um desses cenários citadinos como lugares 

de encontro, convívio, agregação, passagem e da sociabilidade, palco propicio às trocas simbólicas e as 

práticas e manifestações culturais, sociais e, inclusive, políticas. 
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Para além das irmandades, ordens religiosas e das senzalas, espaços privilegiados no 
cotidiano urbano e rural da sociedade colonial, tidos e havidos como fundamentais à presença 
e permanência de expressões simbólicas negro-africanas, essa população negra teve, quiçá, 
no espaço da rua, o “lócus” principal de sociabilidade, manifestação e preservação cultural.  
Assim é que os Calundus - espíritos de antepassados, justiceiros e curadores, cuja evolução 
teria se completado por meio de possessões ou transmigrações que lhes teriam acrescentado 
força - se entremeteram concomitantemente ao catolicismo e às congadas, moçambiques e 
Batuques, enquanto expressões de profanidade se introduziram simultaneamente às 
manifestações festo-religiosas católicas. (JESUS, 2004, p. 89) 

 

A população negra em São Paulo, em função dos usos e apropriações dos espaços públicos, 

singularizados e vinculados às condições, formas e tipos de relações originadas do convívio entre as 

pessoas e da sua relação com o meio, marcava sua presença nos espaços da cidade.  

 

No comércio e nas formas de comercializar, 

 

No mercado das casinhas e comércio praticado nas ruas paulistanas, os escravos de ganho 
encontravam-se com a sua clientela para a venda de produtos comestíveis. Nestes locais eram 
estabelecidas as formas de sociabilidade que permitiam a troca de bens econômicos e 
simbólicos, (...) ” as trocas entre bens de prestígio (aguardente e forno) e bens religiosos (ervas 
e frangos), assim como troca de mensagens (receituários para curas, informações sobre 
cultos), como formas de comunicação entre os escravos e destes com a clientela. (...) No 
comércio local de São Paulo, os cantos estratégicos das vendedoras alternavam-se com as 
consultas religiosas. “Maria D’Aruanda ficaram conhecidas na cidade como curandeiras e 
mães de santo, vistas com desconfiança pelas autoridades, foram perseguidas como 
desinquietadoras de escravos. (TRINDADE, 2001, p. 44). 

 

Nos cortejos fúnebres e nos enterros, posto que a morte devia ser uma cerimônia pública e 

organizada com os aparatos que apresentassem, publicamente, o morto com pompa e em corpo de 

comunidade: “A população negra, escravos e libertos, enterrava os seus mortos nas igrejas ou nos 

cemitérios confinantes entoando cânticos cujos significados remetem à retenção de lembranças do 

morto”. (JESUS, 2004, p. 90). 

 

Enquanto iam pondo terra sobre o cadáver, socavam este com uma grossa mão-de-pilão, 
cantando o seguinte: Zóio que tanto vê. Zi boca que tanto fala. Zi boca que tanto zi comeu e 
zi bebeu. Zi cropo quer tanto trabaiô. Zi perna que tanto andô. Zi pé que tanto zi pisô. E assim 
eles iam cantando esses e outros despropósitos até acabarem de cobrir com terra a sepultura, 
sendo que, em conseqüência de quase todas as irmandades possuírem um só caixão, o 
cadáver de qualquer dos seus irmãos era sepultado sem o mesmo caixão, voltando este 
depois de enterrado o cadáver, para a sacristia da igreja, na qual ficava guardado até o dia em 
que novamente era pedido para servir a algum irmão falecido de uma daquelas irmandades”. 
(MARTINS, 2003, p. 328). 

 

Tais cerimonias fúnebres públicas, apresentavam uma mescla de tradições negras africanas e 

portuguesas. No entanto, tal acontecimento, propiciava à população negra a possibilidade da 
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“celebração’” do morto conforme tradições africanas, mas em particular, em São Paulo, do grupo 

“étnicolingüístico” Banto, a celebração da vida, a celebração do princípio vital. 

  

revela o fundamento da “hamba e de sua atuação, e da crença de que os espíritos são tanto 
mais activos quanto mais recente é a morte. (...) O indivíduo morre e o que dele fica na 
lembrança dos vivos é o seu andar, o seu falar, seu dançar, o seu comer. 
... força vital existente como matéria, ação ou essência inerente aos seres vivos e mortos, 
vegetais e minerais. Esta noção compreende a concepção genérica dos Banto de força vital, 
(...) a força não é atributo do ser, mas ela é o ser. O ser é a força, é a energia (...) que pode 
tornar-se mais fraca ou mais forte (numa) ação causal procedente da própria natureza da força 
criada e influenciando as outras forças. Nenhuma delas é autônoma, mas interdependente, 
aumentando ou sendo aumentada, diminuindo ou sendo diminuída, nesta relação com outra 
força, compreendida como ação causal metafísica que deriva da própria natureza das 
criaturas. A vida do homem não se limita a uma só pessoa, mas se estende a tudo que se 
refere à sua influência vital e a tudo que lhe é ontologicamente subordinado: progenitura, a 
terra, seus bens. (TRINDADE, 2001, pp. 45-47) 

 

Quanto às práticas religiosas, ainda no período colonial, há registros acerca do Calundu em 

Minas Gerais e Bahia. Segundo Sweet (2003, pp. 143-151) o termo Calundu, empreendido para designar 

uma religião peculiar que tinha por matriz os elementos culturais do grupo “étnicolingüístico” Banto, 

decorreria de uma variação do vocábulo Banto “quilundu”. 

 

“Quilundu” denominaria emblematicamente 

 

... qualquer tipo de espírito responsável por causar doença ou aflição passível de ser curada 
por meio da intervenção de um sacerdote. 
... a abrangência desse significado amplamente difundido entre a comunidade escrava teria 
facilitado, no território colonial, a designação do calundu como uma religião centro-africana 
transplantada para o Brasil e responsável pelo tratamento de tormentos e angústias. 
(DAIBERT, 2015, pp. 7-25) 

 

Passível de ser tomada como um amalgama de diversas práticas e rituais de cura característicos 

da África Central, o Calundu, um renovado movimento religioso, se revestiria de um processo de 

recriações, transposição e interpretações. Assentado a sobre elementos fundamentais da tradição 

religiosa do grupo “étnicolingüístico” Banto, e a partir de uma performance reinterpretativa de símbolos, 

objetos, rituais e mitos de outras culturas e práticas religiosas, o Calundu representaria a síntese das 

características centrais da tradição religiosa negro africana do grupo “étnicolingüístico” Banto, a 

manutenção da sua cosmologia, com a absorção dos aspectos novo. 

 

O Calundu comportava os elementos da cosmovisão do grupo “étnicolingüístico” Banto e 

aspectos e elementos de outras práticas religiosas e, por meio dos seus líderes espirituais, mobiliza 
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poderes religiosos tendo em vista a restauração do equilíbrio e harmonia das energias vitais. Segundo 

Daibert (2015, pp. 7-25) 

 

Essa dinâmica parece ser a chave da compreensão do calundu no Brasil. Em linhas gerais, é 
possível perceber nitidamente a sobrevivência dos princípios fundamentais da religião dos 
povos Bantos, como a relação com os antepassados, a possessão por espíritos, a busca pela 
restauração do equilíbrio e da energia vital e, em alguns casos, as oferendas e sacrifícios. Os 
elementos aqui apresentados desenham o esboço de alguns aspectos centrais do repertório 
simbólico da cosmovisão Banto que serviam de matriz e fundamento para a configuração do 
calundu. 

 

Os autos inquisitoriais do Santo Oficio, oferecem ricos registros sobre o Calundu. Em particular 

o referente a Luzia Pinta, “[...] ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo no. 252, mo. 26, referente a Luzia 

Pinta [...]” (SOUZA, 2002, pp. 295-320), submetida a uma sessão de tortura pelo Tribunal do Santo Oficio 

de Lisboa, em 2 de agosto de 1743, condenada ao degredo no Algarve, posto que foi proibida retornar a 

Sabará, por crime de “abjuração de leve suspeita de ter abandonado a fé católica”. (DAIBERT, 2015, pp. 

7-25). 

 

No correr do ano de 1772 na cidade de Mariana – sede do bispado – apareceu na presença 
do comissário da Inquisição José Rois Cordeiro o preto Francisco, que se autodenominava 
“verdadeiro católico e filho da Santa Madre Igreja”, mas que movido pela curios idade acabou 
presenciando algo que acreditava ter o dever de delatar: 
...viu que o autor das danças era o negro Felix e que entrou a fazer calundus por arte diabólica 
fazendo perder os sentidos a uma negra, Maria Angola, escrava de uma mulata a qual caiu 
como morta e o tal Felix falava que as almas da Costa da Guiné eram as que falavam dentro 
daquela criatura... 1 (ANTT. Caderno do Promotor n. 129, fl. 143.) 
De modo parecido, a escrava Maria Conga, igualmente infamada calunduzeira, dava mostras 
de seu poder divinatório nos rituais por ela feitos onde “entrava a sair-lhe da cabeça uma coisa, 
a que se chama vento e entrava a adivinhar o que queria”(AEAM. Devassas Eclesiásticas – 
1753, fl. 45). Enfim, numa sentença do Juízo Eclesiástico dada no ano de 1750 contra os 
pretos forros Hyvo e sua mulher, sobre os quais ainda falaremos bastante, que lhes custaram 
degredo e penitências infamantes na porta da igreja matriz de Mariana, os elementos acima 
mencionados são refeitos: “...cantando e dançando pelo seu modo por tanto tempo até que 
ficasse alguém estendido no chão como morto, e alguns despertassem para contar e adivinhar 
o que sucedia nas suas terras”. (AEAM – Juízo Eclesiástico, 1748-1765. fl. 38). 
Com base inicialmente nesses casos, percebemos que os calundus são tipicamente – ou 
arquetipicamente – lembrados como práticas coletivas nas quais a repetição do toque de 
instrumentos, geralmente de percussão, associados aos cânticos e danças motivavam a 
alteração do estado de consciência de alguns de seus participantes dando-lhes poderes 
divinatórios, como o “vento” de adivinhar de Maria Conga ou o “despertar” depois de estarem 
“estendidos no chão como mortos” nas cerimônias presididas por Hyvo e sua mulher. O 
conteúdo de tais adivinhações envolvia a resolução dos problemas mais cotidianos, como o 
conhecimento de determinadas doenças, a descoberta de objetivos perdidos (entre essas 
“peças” escravos fujões), autores de furtos. 
Neste contexto, a maneira recorrente em que vemos na documentação compulsada a 
repetição desses três elementos rituais supracitados: os “batuques” e danças; a indução ao 
transe e a possibilidade de efetuar adivinhações, não raro acerca de doenças, nos dão pistas 
acerca da centralidade desses vetores para a identificação das práticas enquadradas como 
calundus. (NOGUEIRA, 2009). 
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Frei Luiz, acusado pela inquisição, declara que ao exercitar a escrava Tomasia constatou “ (...) 
que ela (Tomasia) tinha feitiços dos que chamam Calundus entre os negros, e consistem em 
se dizer que as almas dos seus parentes vêm falar pela boca dos enfeitiçados” (TRINDADE, 
2001, p. 52). 

 

Inúmeras outras manifestações culturais da população negra, conforme Jesus (2004, p. 90), 

tomavam os espaços públicos: os autos populares. Conhecidos pelos nomes de Guardas de Congo, 

Ternos de Congo, Congada, Congado ou Congos e Guardas de Moçambique, Ternos de Moçambique 

ou Moçambiques, vinculadas ao universo religioso católico cristão, eram voltados à homenagem, culto e 

veneração de santos negros - como São Benedito e Santa Efigênia -, ou mesmo a santos e santas não 

negros - como é o caso de Nossa Senhora do Rosário. “[...] Assim, cada guarda é um grupo de dançantes 

que acompanha as festas de Nossa Senhora do Rosário ou dos Santos pretos, com uma história própria, 

com músicas, vestes e instrumentos particulares [...]”. (GOMES & PEREIRA, 1988b, p. 176). 

 

As guardas de Congado formam uma família de sete irmãos. Nossa Senhora do Rosário é 
considerada a mãe, sendo o pai o Candombe, palavra que significa “dança sagrada”. Os 
irmãos são o Congo com função de policiar e oferecer segurança as realezas, Moçambique 
responsável por levar e escoltar as coroas, o Catupé cuja missão é alegrar, o Marujo para 
relembrar a viagem nos navios negreiros, o Caboclinho representando a entrada do índio 
brasileiro na Irmandade, o Cavaleiro de São Jorge para decorar e o Vilão encarregado de abrir 
caminho para o cortejo e avisar quando houver algum perigo. Diante esta relação, cada 
indivíduo representa um papel dentro do grupo no qual está inserido. (SILVA, 2015, pp. 10-
11). 

 

As origens desses cortejos estão inscritas na tradição oral do Congado, variando conforme o 

congado e a região. 

 

Uma das versões mais recorrentes em Minas nos conta que, no tempo da escravidão os 
negros escravos, viram uma imagem da santa vagando nas águas do mar. Os brancos a 
resgataram e entronizaram numa capela construída pelos escravos, mas na qual os negros 
não podiam entrar. Apesar dos hinos, preces e oferendas, no dia seguinte a imagem 
desaparecia do altar e voltava ao mar. Após várias tentativas frustradas de manter a santa na 
capela, os brancos rendem-se à insistência dos escravos e permitem que eles rezem para a 
imagem, à beira mar. Uma guarda de Congo dirige-se, então, para a praia e com seu ritmo 
saltitante, sua coreografia ligeira, suas cores vistosas, paramentos brilhantes e fitas coloridas 
canta e dança para a divindade. A imagem movimenta-se nas águas, alcança-se sobre o mar, 
mas não os acompanha. Vêm, então, os moçambiqueiros, pretos velhos, pobres com vestes 
simples, pés descalços, que trazem seus três tambores sagrados, os candombes, feitos de 
madeira oca e revestidos por folhas de inhame e bananeira. Com seu canto grave e glutal, seu 
ritmo pausado e denso, as gungas, seus patangomes e sua fé telúria, cativam a santa que, 
sentada no tambor maior, o Santana ou Chama, acompanha-os, devagar, sempre devagar. 
(MARTINS, 1997, p. 45) 
 
À época da escravidão, Nossa Senhora apareceu em uma árvore (existe versões que falam 
da aparição numa gruta, num mar, ou num toco), a um negro que foi buscar madeira para fazer 
carro-de-boi. Os brancos por várias vezes tentaram levar a imagem até a sua Igreja, com 
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procissão e banda de música. Iam, mas no outro dia a imagem estava lá no mesmo lugar da 
aparição. Até que um terno de negros (o terno é da época da escravidão, em que se vendiam 
os negros em leilão público e anunciavam, “aqui tem um terno de negros vindos de tal região 
africana...”) se ofereceram para buscar a imagem, com seus tambores, cantos e danças. 
Foram ameaçados por seu senhor que achava que queriam mesmo era se livrarem da labuta. 
Os negros disseram que caso não obtivessem sucesso, não temeriam o chicote no lombo. E 
lá foram os negros, dançando o moçambique, com suas roupas simples, pés no chão, seus 
tambores, seus cantos, sua dança. Nossa Senhora gostou e os acompanhou e ficou na Igreja 
e é por isso que o moçambique escolta as coroas. (MAURÍCIO e SANTOS, 1997, pp. 8-9). 

 

Eram realizados desde de meados do século XVII nos espaços públicos e nos átrios das igrejas 

católicas. 

 

A congada vem sendo registrada no Brasil desde o período colonial e aparece de forma 
integrada ao calendário católico. Alvarenga (1960), por exemplo, destaca que a primeira 
notícia documentada que se tem de uma congada realizada no Brasil é de 1760, encontrada 
na relação dos festejos do casamento de D. Maria I, rainha de Portugal. Já Tinhorão (2000), 
faz um recuo histórico maior do que o de Alvarenga. O autor regressa até 1711 e por meio de 
pesquisas folclóricas identifica a primeira coroação de rei congo no interior de uma irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário, em Pernambuco. O autor retrocede ainda mais, para o final do 
século XVII, e encontra notícias das primeiras manifestações de coroação de reis, mas esta 
realizada com alusão a reis de Angola e não de Congo. Tinhorão ressalta, inclusive, que a 
coroação dos reis de Congo organizada por escravos e forros já era uma prática disseminada 
no século XVI, em Lisboa. (SILVA, 2008). 

 

Esses préstitos, “[...] com suas fardas, barretes, faixas e rosários cruzando o peito, bastões  e 
guizos usados em algumas danças, tendo à frente o rei com uma coroa de papel dourado, 
seguido do capitão, que comandava as danças [...]” (SOUZA, 2002, p. 1),  
Manifestações de influência nitidamente africana, as congadas, moçambiques e jongos, 
ocorreram e permanecem ocorrendo em várias localidades de São Paulo. As “danças de 
pretos”, cortejos e apresentações, eram realizadas, nas festas de Nossa senhora do Rosário, 
do Divino Espírito Santo e de São Benedito em Parati, nos espaços adjacentes às igrejas. 
O auto dramático apresentado nas festas, está vinculado ao processo de cristianização do 
Reino do Congo, região localizada na África Centro-Ocidental denominada e conhecida – no 
período do século XVI ao século XIX - por Congo e Angola. Trata-se de um auto dramático 
registrado em diversas regiões -  Península Ibérica, América espanhola, América portuguesa 
e na Nova Inglaterra - entranhada no universo da população do grupo linguístico Banto no 
século XV. 
Compreendendo um rito de rememoração e atualização do mito fundador de uma comunidade 
negra católica-cristã, espaço e momento único da manifestação de um amálgama de 
concepções de mundo através de rituais e símbolos, a festa de coroação de Rei Congo e sua 
relação com a história daquele reino constitui uma evocação que remetia a uma África 
ancestral em sua versão cristianizada, representada pelo reino do Congo. (JESUS, 2004, p. 
90). 

 

Esses autos populares, Congadas – as Guardas ou Ternos de Congo -, tinham suas origens 

vinculadas as irmandades religiosas “católicas”, mas suas manifestações revelam a presença e 

continuidade de matrizes negras e africanas, “[...] evidentes nas danças e ritmos ligados à exaltação dos 

reis e chefes tribais [...]” (SOUZA, 2002, pp. 17-21), 
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“Produto do encontro de culturas africanas e da cultura ibérica, a festa incorporou elementos 
de ambas em uma nova formação cultural, numa projeção de relações sociais e simbólicas, 
na qual os símbolos ganharam novos sentidos. Espaço de construção de identidades e de 
expressão de poderes, organizava as relações internas ao grupo e também as relações do 
grupo com a sociedade abrangente, no que diz respeito às hierarquias, exercício de poder e 
solidariedade. Originadas geralmente no âmbito das irmandades, as comunidades que 
realizavam a festa assumiam formas europeias de organização para manifestar valores 
culturais próprios, permeados de elementos africanos. (SOUZA, 2002. pp. 17-21). 

 
Nos primeiros séculos de contatos, inúmeros africanos foram levados a Portugal para serem 
instruídos na fé, na cultura e nas línguas ocidentais. Alguns desembarcaram em Lisboa como 
homens livres, eram representantes da corte do Mani Congo, embaixadores, parentes da 
família real. Destes, alguns poucos se tornaram intérpretes (então chamados “línguas”), 
catequistas e sacerdotes. 
Um médico alemão que visitou Portugal em 1494, “declarou ter visto muitos mancebos negros 
que tinham sido, ou estavam a ser, educados em Latim e Teologia, com o objetivo de os fazer 
regressar à ilha de S. Tomé, ao reino do Congo ou qualquer outro lugar, como missionários, 
interpretes e emissários de D. João II”. 
A política de controle da expansão do catolicismo, levada a cabo pelos soberanos do Congo, 
investiu na formação de um clero africano. Mesmo após a morte de seu filho bispo, o célebre 
D. Henrique, o Mani Congo D. Afonso I continuou enviando a Lisboa jovens sobrinhos e primos 
para serem educados no Mosteiro de Santo Elói. Por outro lado, o empenho dos soberanos e 
religiosos portugueses na formação de um clero indígena indica uma postura “mais cordata”, 
tendo em vista o preconceito característico das relações dos europeus com africanos a partir 
do estabelecimento do comércio escravista em larga escala. Nesse sentido, as categorias de 
identificação utilizadas nos diferentes períodos revelam sistemas diversos de classificação, 
organização e, portanto, de percepção do africano. (REGINALDO, 2009). 

 

Os autos populares, além do forte significado no sistema religioso, constituíam um momento de 

dissimulação como uma estratégia de resistência e ressignificação identitária. 

 

De dissimulação, no sentido de  

 

... uma certa atitude do negro em Minas com relação à aceitação do modelo mítico que lhe era 
imposto. Dissimular significa manter contato com o elemento estranho sem se deixar envolver 
totalmente por ele. A dissimulação se fazia no sentido de promover a libertação do negro 
oprimido, tornando-se uma estratégia de resistência adotada em outras áreas do escravismo 
brasileiro. (GOMES & PEREIRA, 1988a, p. 101). 

 

De ressignificação, enquanto 

 

... disseminação e persistência do costume de comunidades negras escravizadas elegerem 
reis como forma de organização social e expressão cultural, (...) geralmente associadas às 
irmandades religiosas, as festas comemorativas da escolha de reis negros, que 
representavam suas comunidades frente ao mundo senhorial, (...) ora como instrumentos da 
classe senhorial na domesticação dos escravos e negros livres, ora como espaços de 
resistência cultural desses últimos, (...)  eram vistas pelos senhores como exemplo de 
conversão bem-sucedida, mas também traziam muito das culturas africanas. (SOUZA, 2002, 
pp. 17-21). 

 



124 
 

 
 
 

Ralph Delgado abordando o retorno de Paulo Dias de Novais a Angola em 1575, investido pela 

Coroa Portuguesa dos cargos de governador e capitão-general da conquista do reino de Angola, sugere 

ter ocorrido uma recepção calorosa por parte dos Bundos. No entanto, tal fato é questionado Zau (2002, 

pp. 41-43) que registra a informação que em 1575 “[...] nenhum Ngola recebeu os portugueses com 

agrado [...]”. O fato é que, fantasioso ou não, o relato de Delgado, traz a luz alguns aspectos relevantes 

que guardam similaridade com as manifestações dos Congos. 

 

Trouxeram, então, o embaixador, com a sua companhia. Reverendo e apessoado (...), rodeado 
de uma barulheira infernal, em que sobressaíam os instrumentos da terra (cabaça com seixas, 
buzina de dente de elefante, uma engoma, espécie de alcântara, uma gunga, com dois 
chocalhos juntos, uma viola, parecida com uma esparrela, e uma campainha com dobre 
fúnebre), o mogunge, vendo de longe o governador, ‘começou a fazer grande sequirila, vindo 
sempre tangendo as palmas e os instrumentos fazendo também seu efeito, que não havia 
quem se entendesse com tanto chocalho e buzina’. (DELGADO, 1946 apud LOPES, 1988. p. 
151.). 

 

A afeição e veneração religiosa da população negra a Nossa Senhora do Rosário decorreram de 

ações estratégicas de catequização implementadas pelas Ordens Religiosas, em particular a 

dominicana, cujos integrantes se constituíram como agentes qualificados de implantação de novas 

cristandades e evangelização, atuando ativamente nas expedições marítimas e armadas, para o 

descobrimento, conquista, implantação e estabelecimento de colônias portuguesas na África e Américas, 

por exemplo. Em função dessa circunstância, a devoção da população negra a Nossa Senhora do 

Rosário se remete, primeiramente, aos lugares em África. Sua difusão por terras brasileiras remonta aos 

tempos inicias do processo de colonização. Antonio Pires, jesuíta, já em 1552, “[...] refere-se à 

participação dos negros em Pernambuco, já organizados em Confrarias do Rosário [...]. (SILVA, 2015, 

p. 12). 

 

Ao longo de sua história os rituais do Congado se difundiram amplamente pelo país, e os 
processos de interação e rearticulação de seus componentes formadores geraram uma 
variedade de formas peculiares de manifestação, que foram se redefinindo conforme um apoio 
maior ou menor nesta ou noutra raiz, e de acordo com as transformações impostas pelos 
contextos locais. (Lucas, 2002, p. 19). 

 

Araújo, por sua vez, presenciou na Cidade Paulista de Xiririca, a uma congada na Festa de São 

Benedito. Em suas palavras: 

 

“... tomam parte vinte e uma figuras. O responsável pela Congada é o Rei Congo, cujo nome 
é às vezes proferido em língua africana: Guanaiame, Guizunganaime e Gana-Zumbi-Ganaime. 
As outras figuras são: um Embaixador, um Príncipe, um Secretário, às vezes chamado por 
Ganaturiza, um cacique, oito vassalos e oito conguinhos. Os vassalos e os conguinhos 



125 
 

 
 
 

também têm seus nomes na hierarquia que vai do primeiro ao oitavo. O primeiro é Grande 
Honra, o segundo Quendaiame, o terceiro Bonizame, o quarto Narquim, o quinto Subão, o 
sexto Canator, o sétimo Cusame e o oitavo Acunda.” (ARAÚJO, 1967, apud LOPES, 1988, p. 
1). 

 

O Moçambique ou Terno de Moçambique, consistia em um auto lúdico-religioso simples, no qual 

os moçambiqueiros desenvolvem uma coreografia dramática, e possuem como obrigação a condução e 

proteção das coroas. O nome Moçambique – imediatamente vinculado ao país localizado na África, 

região sudeste - tem por origem o termo Massambique. Palavra kimbundu pertencente ao tronco 

linguístico do grupo étnico linguístico Banto cujo significado remete à ideia de “[...] dança sagrada feita 

pelos negros africanos. Esta dança remete ao movimento de socar o pilão, por isso dançada de forma 

encurvada [...]”. (SILVA, 2015, p. 25). 

 

O Moçambique, várias vezes caracterizado como mais humilde pela indumentária e pelos 
instrumentos, consegue retirar a santa do local e fazê-la permanecer na capela. É um bailado 
popular que acontece como evento religioso no período das festas de São Benedito e no Natal. 
Os dançantes usam túnicas e saias brancas ou azuis, gorro na cabeça e gunga nas canelas. 
As gungas são feitas com latinhas de massa de tomate e pedras ou esferas de chumbo em 
seu interior, proporcionando um barulho guisado. As latinhas são enfileiradas num tecido e 
amarradas aos tornozelos dos moçambiqueiros. O material rememora o sinete usado durante 
o cativeiro, preso também ao tornozelo dos escravos para denunciar fuga. As guardas de 
Moçambique desenvolvem coreografia movimentada, em filas ou arabescos, entrechocando 
bastões de madeira em lutas simuladas. São considerados mágicos, por isso seus dançarinos 
são temidos, suas rezas são gemidas e não cantadas. (DIAS, 2008, p. 78). 

 
O Moçambique antigo era uma dança realizada pela escravaria, patrocinada pelo senhor, pelo 
fazendeiro, à noite, nos salões, logo depois do jantar, com a primeira parte dos festejos; a 
seguir, após a dança dos moçambiques, o baile em que tôdas as pessoas gradas, os membros 
da aristocracia rural iriam dançar até amanhecer. Os moçambiqueiros de antanho, todos do 
sexo masculino, trajavam camisolão branco, comprido, cuja barra ficava sôbre os pés. Na 
cintura uma faixa preta, amarrada; usavam calças comuns. Os paiás31 das pernas não eram 
vistos porque o camisolão o cobria, somente os dos braços eram divisados. O rei usava 
camisolão de sêda vermelha, na cintura uma faixa branca e em letras doiradas, os seguintes 
dizeres: ‘Viva São Benedito!’ A única participante feminina era a rainha, em geral uma mucana 
ricamente enfeitada pela sua ‘sinhá dona’: “ vestia-se de branco, lindo diadema na cabeça, 
faixa azul claro na cintura, sapatos brancos, ricos colares e jóias, adereços que as fazendeiras 
ricas lhe davam por empréstimo. Portadora de uma salva de prata para angariar donativos 
para a Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Prêtos, após a exibição de seus irmãos de 
jugo, receber os óbolos ofertados também a São Benedito por aquêles que iam assistir no 
salão à dança do Moçambique, demonstração que assumia a forma de exibir os escravos pelo 
senhor, dono da festa. A dança não era como as atuais, adiantam os informantes. Os prêtos, 
dez ou doze, entravam no salão cantando em língua africana, dando passos de marcha, 
ressaltando o ritmo com as batidas dos paiás presos nos pulsos e tornozelos. 
Da antiga dança de salão denominada Moçambique, ficaram no atual: o nome, a côr das 
vestes e um dos implementes usados – o paiá. Este permaneceu. Quando escravos, usavam-
no à guisa de jarrteira, não mais nos pulsos, pois quem sabe fazem lembrar algemas. Tanto 
na dança antiga, como no bailado atual, dançam descalços, pois o sapato atrapalhará a 
execução de alguns movimentos. Êstes são muito variados, dextros e ágeis. A razão de ficar 

                                                             
31 Tornozeleira de guizos, usadas numa das pernas, pelos brincantes da dança do moçambique. 
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descalço, não é só por falta de dinheiro para aquisição de sapatos, acreditamos mais ser por 
motivo religioso, um voto de humildade ou resquícios da arqueo-civilização o de ‘pisar em um 
lugar sagrado’. Afinal dançar descalço no moçambique poderia ser uma forma respeitosa que 
relembra o ‘tira o sapatos (calceamentum) de teus pés, pois onde pisas, lugar santo é’. ‘Estão 
praticando uma dança de religião. (ARAÚJO, 1967 apud LOPES, 1988, p. 156). 

 

3.2 Os lugares do samba urbano 

 

Danças, cantos e músicas, expressões e manifestações culturais resultantes do Batuque negro 

e africano, disseminadas pelo solo brasileiro em conformidade com o processo de espalhamento dos 

integrantes do grupo étnico linguístico Banto pelo referido território, terminaram por passar - no 

transcorrer do tempo e em meio a violência caracterizada pela imposição de outras referências 

culturais, a violência propriamente física inerente ao trabalho forçado na condição de escravo, e a 

violência marcada pelo deslocamento forçado, o rompimento com sua região de origem e o 

pulverização das suas relações sociais e familiares - por um processo continuo de reelaboração continuo. 

Via sua cosmovisão particular que mescla e submete contribuições externas a sua percepção, reelabora 

e atribui novos sentidos, significados e simbolismos, assumindo e manifestando caraterísticas próprias, 

sem, no entanto, prescindir dos valores e conhecimentos, principalmente, da tradição do grupo étnico 

linguístico Banto. 

 

Danças, cantos e músicas, independentes de suas variações locais, provindas do Batuque 
negro e africano, outrora comumentemente denominadas por Batuques, passam, a partir do 
século XIX, a ser conhecidas e denominadas como Samba. Não obstante essa condição, o 
Batuque assumiu, nas diversas regiões do país, feições diversas, próprias e bastante 
particulares. 
Diverso, em São Paulo o Batuque assumiu feitio, tempero e sabor peculiar, elementos 
presentes em inúmeras abordagens narrativas que, apesar do ranço racista e preconceituoso 
dos autores, trataram de registrar essas diversas manifestações. (JESUS, 2004, p. 93). 

 

Freitas (1955), Cunha (1937) e Lima (1954), dentre outros autores, legaram alguns registros e 

descrições acerca desse Samba em São Paulo, ocorrido no período de transição do final do século XIX 

para o século XX. Tendo por cenário de observação a Festa de São Bom Jesus de Pirapora, terminam 

por deixar transparecer algumas nuances e peculiaridades passiveis de notação. 

 

Conforme Freitas, o período entre o final do século XIX e início do século XX, compreende uma 

época de quase desaparecimento das manifestações culturais puras da população negra e africana em 

São Paulo, pois 
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... com a morte do último africano em São Paulo, desapareceram as tradições, em sua pureza, 
da raça negra e hoje o samba, amálgama das múltiplas danças regionais, da capoeira, do 
lundu, do jongo, batucado em quase todas as fazendas e sítios do Estado de São Paulo e 
fundamente desfigurado pelo perpassar do tempo e da civilização, é tudo quanto resta dos 
costumes característicos do povo oprimido. 
A pomba vuô; vuô, sentô / Arrebente o samba qu’eu já vô / Eh! Pomba! Eh! entoava no samba 
de há uns quarenta anos passados, o ébano figurante, ao som ritmado dos tambaques, adufes 
e chocalhos, num saracoteio infrene, em contorsões grotescas, sem arte e sem estética, 
lúbrico, torpemente lascivo no rebulir de quadris, que era o momento calmo da dança, o 
“sereno da pomba’, enquanto os parceiros, pretos e pretas que o cercavam em círculo, 
agitados em permanente peneirar de nádegas, repetiam na mesma toada, o estribilho: Eh! 
Pomba! Eh! retornando o dançador: Serena, pomba, serena: Não deixa de serená! O sereno 
desta pomba / Lumeia que nem metá! / Eh! Pomba! Eh! e o negrume gemia, em côro, na 
cadência dos rudes instrumentos: Eh! Pomba! Eh!. 
Afinal já quase exausto, a fronte gotejante de suor, entreparava o dançador em frente à 
parceira que mais lhe agradara, desenvolvendo a dança em requebros de desafio até a 
figurante distinguida pela preferência sair a terreiro; A pombinha vuô no chão / O amo no 
coração, / Eh! Pomba! Eh! 
Então, entre os dois, desenvolvia-se um jogo de negaças amorosas que se desdobrava, tardio 
às vezes, às vezes rápido, terminando invariavelmente em recíproca umbigada, lúbrica, 
lasciva, obscena. (FREITAS, 1955. pp. 150-151). 

 

Sobre o evento São Bom Jesus de Pirapora, em 1921, assinala Freitas: 

 

... penetramos no abarracamento dos pretos sambistas no momento em que a dança 
tradicional africana, geratriz do maxixe nacional, estava no mais furioso dos entusiasmos.(...) 
Em todos os grupos, alguns negros retintos, tapanhunos32 puro sangue; muitos negros fulos, 
alguns mulatos em marcha para a pigmentação caucasiana... no centro das rodas, quatro ou 
seis figurantes, quantos comportasse o estreito círculo formado pelos terceiros, dançavam e 
cantavam acompanhados em grito pelos da roda... O bombo corriqueiro e prosaico substituía 
em todos os grupos de dançadores o primitivo e característico tambu.(FREITAS,.1955, p. 
152.). 

 

Cunha (1937) e Lima (1954), alinhavam aspectos relativos à performance desenvolvida nos 

barracões destinados à população negra que se aventurava em participar na Festa de São Bom Jesus 

de Pirapora Cunha. 

... os indivíduos mantém o corpo um pouco curvado para a frente, e a cabeça erguida com os 
olhos postos no além. As pernas, levemente flexionadas, se realizavam no movimento da 
marcha, não havendo elevações do tronco. Os braços conservam-se no geral retesados, 
estando as mãos na altura dos ombros. A mais intensa e característica movimentação é a dos 
quadris. Negras de ancas volumosas tem uma habilidade inigualável em fazê-los girar em 
grandes círculos ou em avançá-las e recuá-las. (CUNHA, 1937, pp. 5-36.). 

 
... o elemento essencial da coreografia é a umbigada, chamada “batida” por alguns, e esta se 
dá com a aproximação muitas vezes violenta do ventre dos dançadores, que para baterem 
certo devem voltar o tronco para trás. Comumente, os dançadores dão uns passos arrastados 
para a direita e para a esquerda ou vice-versa antes de realizarem a umbigada. ... Na 
coreografia há diversas “visagens” ou “micagens”: o dançador ajoelha-se, joga-se ao chão e 
depois se levanta para executar a umbigada. (LIMA, 1954. p. 67). 

                                                             
32 Designação comum aos negros africanos aqui residentes. 
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“Essa “performance”, atuação, interpretação, representação e desempenho, levada a efeito no 

Estado de São Paulo” (JESUS, 2004, p. 95), se estendia por diversas cidades do oeste paulista, atingia 

o litoral e a região central da Cidade de São Paulo. 

 

... tinha por centros importantes as cidades de Capivari, Caçapava, Tietê, Laranjal Paulista, 
Porto Feliz, Piracicaba, Araçaoiaba da Serra, Guaratinguetá, Cunha, Lorena, São Bom Jesus 
de Pirapora, Jundiaí, Campinas, Guaxupé, Redenção da Serra, São Simão, Jacareí, Sorocaba 
Limeira, Rio Claro, São Pedro, Itu, Tatuí e São Carlos, dentre outras, e na Capital em função 
da migração da população negra dessa região. “[...] Campinas, Tietê e Pederneiras / Nesses 
lugares é que tem moça Batuqueira [...]”. (BRITTO, 1986). 
Também a região litorânea, desde o século XVI, registra a ocorrência do Batuque – na Cidade 
de Santos houve até um Rei Batuqueiro -, em diversos engenhos de cana-de-açúcar na Ilha 
de São Vicente, também denominada de Engenho do Governador, no entreposto de comércio 
de negros-escravos localizado no povoado de Cubatão. (LIMA, 1954, pp. 152-153). 

 

No litoral, 

 

... um Rei Batuqueiro, o famamaz Pai Felipe, que chefiava o Quilombo da Vila Mathias, que 
ficava nas fraldas do Monte Serrat, e que ficou famoso devido às batucadas que promovia... 
Dizem até que, durante os festejos da Abolição da Escravatura, Pai Felipe saiu com sua gente 
pelas ruas da cidade, batucando com seus “tambaque” e “adufos”, e que, junto do Largo do 
Carmo, formou uma grande roda onde sambaram lado a lado com os brancos abolicionistas. 
(...) Existiam também as famosas “batucadas”, cujas rodas se formavam lá no alto do Monte 
Serrat e durante os festejos consagrados à Padroeira da Cidade... onde se defrontavam os 
“bambas” (Termo de origem Banto (do quimbundo “mbamba”) que, na linguagem litúrgica, 
significa bastão, vara, chicote.  Em termos figurativos significa, ou diz respeito, a valentão ou 
a alguém que é autoridade em determinado assunto),33 do samba “pesado”, da “pernada”. 
(MUNIZ JÚNIOR, 1976, p. 100). 

 

Na Cidade de São Paulo, 

 

Na Capital do Estado de São Paulo, o Batuque irradiava pela Cidade - Largo de São Bento, 
Chafariz da Misericórdia, Igreja de São Benedito, Largo do Rosário. Após a concessão oficial 
de licença para a realização de danças de pretos ou danças de negros, a população negra, 
escravos e libertos, realizava suas 
... danças e os cantores rompiam ao ruído seco do ‘reque-reque’, ao som rouco e soturno dos 
‘tambus’, das ‘puítas’ e dos urucungos que, com a marimba solitária, formavam a coleção dos 
instrumentos africanos conhecidos em nossa terra.” (Freitas, Affonso A. de. Op. cit. pp. 149-
150.). (JESUS, 2004, p. 96). 

 

  

                                                             
33 Termo de origem Banto (do quimbundo “mbamba”) que, na linguagem litúrgica, significa bastão, vara, chicote. Em termos 
figurativos significa, ou diz respeito, a valentão ou a alguém que é autoridade em determinado assunto. 
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3.3 Os lugares da população negra, do Samba e resistência cultural 

 

3.3.1 Entre o profano e o sagrado: uma brecha 

 

A Cidade de São Paulo passou por um processo intenso de transformação no período 

compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX, em termos demográficos, econômicos, 

sociais e políticos. 

 

O crescimento econômico e demográfico da Cidade de São Paulo, impulsionado pelo cultivo 
do café e pelo intenso processo de imigração, no final do século XIX e início do século XX, 
transfigurou a cara da cidade que, até o século XVIII, era um recatado centro econômico-
comercial, provinciano e de importância secundária. (JESUS, 2004, p. 98). 

 

No final do século XIX, pelos idos de 1872, a população negra (pretos mais pardos) na Cidade 

de São Paulo correspondia a cerca de 37,2% da população: 11.679 Habitantes. Desse contingente, 

32,8% eram escravos: 3.828 habitantes e 67,2% eram livres, aproximadamente certa de 7.851 

habitantes. Em 1872, população total de São Paulo apresentava 31.385 habitantes. (SÃO PAULO DO 

PASSADO: DADOS DEMOGRÁFICOS, 1998). O número de integrantes da população negra na 

condição de escravos receberia um grande impulso no processo de libertação em decorrência das 

pressões advindas dos abolicionistas e das irmandades negras, dentre outras. 

 

Além dos beneficiados pelas legislações anteriores à Lei Áurea, que tratavam da libertação de 
escravos, os filhos de escravas com os Senhores que terminavam por obter sua liberdade e 
os escravos emancipados por vontade espontânea dos senhores, a ação das Irmandades 
Negras na compra de alforrias, tal como os escravos de ganho também faziam, contribui para 
a explicação desse baixo número de escravos. 
Em 1886, talvez como decorrência da forte pressão desencadeada pelo movimento 
abolicionista e pelas inúmeras ocorrências que levaram à abolição da escravatura, essa 
porcentagem de escravos é reduzida ainda mais, chegando ao número de 493 escravos em 
uma população de, aproximadamente, 45.000 habitantes. (JESUS, 2004, p. 98). 

 

Em um primeiro momento essa população negra – ainda na condição de mão de obra escrava –

tinha sua vida e ações nos espaços da Cidade de São Paulo, 

 

... vinculadas às necessidades do Senhor, não desenvolviam atividade produtiva de fato, 
limitando-se aos serviços internos das casas ou a eventuais serviços externos, exceto nos dias 
de festas quando podiam circular com maior desenvoltura pela cidade e, mais para o final do 
século, quando passaram a exercer atividades como escravos de ganho. (JESUS, 2004, p. 
99). 
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Essa condição que propiciou a essa população negra, ainda cativa, circular “[...] num universo 

liberado e distanciado do universo circunscrito ao Senhor, no universo público, o negro-escravo podia 

circular com autonomia e independência, trabalhando, entoando suas ladainhas e batucando [...]” 

(WILHEIM, 1965, p. 57 apud JESUS, 2004, p. 99). 

 

Senhores alugando seus escravos para realizar toda sorte de serviços por tempo determinado 
e combinado com antecedência. Esta era mais uma forma dos Senhores obterem um lucro 
adicional com sua propriedade e dos escravos poderem comprar suas alforrias, já que parte 
do ganho da empreitada ficava com eles. Era normal, neste período, ver os escravos negros 
efetuando tarefas de carpinteiros, pedreiros, ferreiros, quitandeiras, doceiras ou, mais 
freqüentemente, como carregadores e vendedores de variados produtos, das ervas aos doces 
apetitosos. Deste modo, escravos de ofício ou de ganho somados aos escravos domésticos 
partiam para conquistar, informalmente, seu primeiro e pequeno espaço no centro urbano em 
transformação: a rua. Durante os encontros nas ruas, os negros podiam entoar certos cantos 
de trabalho como sempre fizeram nas lavouras ou nas atividades mineradoras, ou improvisar 
batucadas e danças ao final do dia de trabalho, como no Largo do Rosário, ponto de encontro 
e de comércio dos vendedores de quitutes. Era normal, também, a agitação feita pelos 
escravos dos estudantes de Direito que desciam do Largo São Francisco com seus tabuleiros 
discutindo e conversando em voz alta, detendo-se em frente às Igrejas da Rua São Bento para 
uma pausa ou conversa mais prolongada. (MORAES, 1989, pp.33-34). 

 

Posteriormente, quando já majoritariamente composta por homens e mulheres livres, essa 

população negra da Cidade de São Paulo, já circulando livre e emancipadamente, “[...] desenvolvia 

atividades comerciais de pequeno porte, pequenos negócios, negócios de ambulantes e, às vezes, 

recebiam ajuda e colaboração das Irmandades Católicas protetoras dos negros [...]”. (JESUS, 2004, p. 

98) estabelecidas nas igrejas de São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, onde 

estavam estabelecidas as irmandades de Santo Elesbão, Santa Efigênia e, principalmente, a irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, onde 

 

... pequenos prédios térreos (...) eram habitados por casais de pretos africanos que, depois 
que conseguiram libertar-se do cativeiro, estabeleciam-se com quitanda, nos mesmos prédios 
em que residiam, na qual vendiam doces, geléias, frutas, legumes, hortaliças, batata-doce, 
mandioca, pinhão e milho verde cozidos, pamonha (milho verde ralado e cozido na própria 
palha e cuscuz de camarão de água doce, procurando, logo que podiam, comprar uma ou 
duas crioulas ou mulatas, que tinham a infelicidade de ser suas escravas. (MARTINS, 2003, 
p. 325). 

 

A população negra, livre ou alforriada, circulava e explorava intensamente os espaços públicos 

da Cidade de São Paulo, transitando, conduzindo e ou transportando mercadorias, mantimentos, etc., 

estabelecendo contatos, negociando e comercializando, divertindo-se. 

 

As negras quitandeiras e quituteiras, embora não fossem baianas, andavam vestidas como 
tal, vendendo seus acepipes em tabuleiros nos locais públicos, como ruas e praças, cantando 
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seus pregões: “[...] Cocadinha, Sinhá! ... Óia o bolinho de bagre! Óia o pinhão miquiquerê! Óia 
o içá p’rá vassuncê! [...].”(MUNIZ JÚNIOR, 1976, p. 105 aput JESUS, 2004, p. 99). Entre tantas 
outras, muitas ficaram famosas, como a mulata Genoveva, a parda Maria Punga, a morena 
Sinhara, a preta Rita Cachinguelê, a cafuza Maria Cabinda, que quebravam o silêncio da 
cidade com suas vozes a anunciar: “[...] Compre os docinhos bão / de quem aqui num mora 
/Compre, compre, meu branco / qu’eu já vô siimbora! [...]. ” (DELLA MÔNICA, 1975, p. 27). 
 
Transportando algum tipo de compra ou mercadoria, lavando, levando e trazendo roupas, 
carregando latas d’água, despejando latas de dejetos ou cuidando dos animais, a população 
negra-escrava somente circulava pela cidade trabalhando. (JESUS, 2004, p. 99). 

 

Em decorrência dessa intensificação do ser e estar livre da população negra na cidade, a Cidade 

de São Paulo se viu dotada de um espírito urbano característico. No entanto, esse ser e estar livre da 

população negra na cidade despertou nas autoridades públicas a necessidade de controle sobre essa 

população e segmento da sociedade. 

 

... essa nova condição dos negros, escravos ou libertos, não estava em consonância com o 
projeto urbano de modernização da cidade, conforme os padrões de civilidade considerados 
mais adequados aos padrões estéticos europeus. 
Tratando de extinguir possíveis oposições e focos contrários a essas pretensões, os poderes 
públicos trataram de adotar de forma imediata uma série de medidas destinadas a controlar, 
restringir e obstruir essa experiência da população negra, adotando o código de posturas de 
1886, que deslocava os mercados para os bairros, impedia as quitandeiras de comercializarem 
e os pais de santos de exercerem suas atividades. Assim, a população negra é impedida de 
trabalhar e cantar na região central da cidade. 
Também as Irmandades, como a de Nossa Senhora do Rosário localizada na Praça Antonio 
Prado e, posteriormente, transferida para o Largo do Paissandu em decorrência da pressão 
do poder municipal, ou Nossa Senhora dos Remédios, na Liberdade, instituições religiosas 
católicas negras que, além da realização de rituais religiosos, prestavam serviços à 
comunidade negra, fomentando fundos para pagamento de alforrias e dando abrigo a ex-
escravos, transformadas, pela população negra, em lugares para suas práticas e experiências 
culturais, onde realizavam o batuque e desenvolviam algumas danças nas festas que 
geralmente ocorriam após os dias de festa do calendário cristão, são afetadas pelo código de 
postura municipal.(JESUS, 2004, p. 99). 

 

A participação da população negra no universo demográfico da Cidade de São Paulo – a partir 

da segunda metade do século XIX – declinará de forma considerável, principalmente por força da política 

de imigração implementada pelo Estado brasileiro. 

 

Se em 1872 eram quase 12.000 negros que perfaziam 50% da população, em 1890 eles são 
menos de 11.000 para uma população de 64.934 habitantes, ou seja, em 18 anos a presença 
negra baixou de metade da população paulistana para 16,9%. Tal fato foi agravado ainda mais 
nos três anos subseqüentes quando os domiciliados em São Paulo duplicaram, atingindo mais 
de 160.000 pessoas das quais 55,00% eram estrangeiros. (MORAES, 1989, p. 35). 

 

Passo a passo, mas em ritmo acelerado, será imposto à população negra da Cidade de São 

Paulo, de forma explicita e agressiva, os novos, reajustados e abreviados, limites da sua inserção 
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econômica e social, resumida a uma “quase cidadania” por assim dizer, mesmo quando comparada com 

a situação dos imigrantes pobres. 

Tal qual no período pré-abolição quando se viu compelida, face às circunstâncias adversas e 

excludentes, ao desempenho de atividades informais e marginais, a população negra da Cidade de São 

Paulo “[...] vê as suas possibilidades de sobrevivência se estreitarem, pois, é deslocada para os setores 

ainda mais marginais do mercado de trabalho, assumindo os trabalhos mais pesados e de baixa 

remuneração [...]” (JESUS, 2004, p. 100). 

Desse modo, nos espaços urbanos, os imigrantes, particularmente portugueses e italianos, além 

de já ter se inscrito – ainda no século XIX - como substituto da mão-de-obra escrava negra na lavoura 

cafeeira, vinha agora a apropriar-se e preencher os espaços do trabalho livre assalariado. A população 

negra, vai ser substituída por imigrantes que “[...] acabaram por liquidar a presença da mulher e do menor 

e em alguns casos do adulto ou do velho negro no pequeno comércio de doces, quinquilharias, verduras, 

sorvetes, quitutes, pinhão, castanhas cozidas, ervas, etc. [...]”. (FERNANDES, 1965. p. 51). Assim, a 

população negra é deslocada, quase que abruptamente, para a realização dos ‘[...]trabalhos mais 

pesados e de baixa remuneração, como pedreiros, ensacadores, pintores, entregadores de folhetos e 

cartazes, ajudantes de limpeza, etc. [...]”. (MORAES, 1989, p. 36). 

Tal condição da população negra na Cidade de São Paulo, apenas constituía os reflexos da ação 

política do Estado brasileiro implementada em meados do século XIX e destinada a promover o 

preenchimento do território nacional, adequadamente traduzida como uma política governamental de 

imigração e ocupação das colónias agrícolas que visava a ocupação dos vazios demográficos do país, 

tinha por pressuposto um objetivo ideológico: a limpeza e purificação racial. 

A instituição de uma prática discriminatória e racista por parte do Estado brasileiro, tendo por 

alvo, explicitamente a população negra, no transcorrer do século XIX, permeando os discursos, as 

intenções e as ações concretas, não constitui, no todo, uma inovação. Remete ao período do Brasil 

Colônia, desdobra-se no período do Brasil Império e culmina no Brasil República. 

Segundo Domingues (2004, pp. 28--29), no período colonial a prática discriminatória já aparecia 

nas legislações portuguesas (Ordens Manuelinas do período de 1514 a 1521) que recomendavam 

investigações sobre as origens e descendências dos indivíduos tendo em vista a identificação de traços, 

marcas ou laivos do sangue impuro de mulatos, negros, mouros, judeus ou cristãos-novos, até a 4.ª 

geração, e estipulavam medidas para impedir que tais indivíduos pudessem ocupar certas posições e 

cargos, desempenhar funções, etc. 

Boxer (1969, p. 293 apud Domingues, 2004, p. 28) afirma ter surgido no século XVII uma “[..] 
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uma discriminação legalizada e específica contra negros e mulatos, por causa da ligação estreita entre 

escravatura humana e o sangue negro [...]”. Tal discriminação será sustentada, principalmente, pela 

Igreja Católica e terminaria por influenciará o comportamento das organizações da sociedade. Essa 

desqualificação decorrente da impureza sanguínea deslizará, no caso da população negra de origem 

africana, para uma outra dimensão: à desqualificação tendo por base a qualidade do sangue, será 

somado o “pecado de origem”, expresso na cor da pele. 

Em paralelo a essa prática de desqualificação da população negra, melhor dizer, não branca, 

mas principalmente negra, vem somar a concepção de branqueamento da população. Também contribui, 

potencialmente, as concepções religiosas que atribuíam e vinculavam à cor negra (preta) um sem-

número de predicados negativos (pecado, maldade, demônio), enquanto atribuía à cor branca inúmeras 

características positivas (pureza, bondade, Deus). À população negra não bastaria um banho em aguas 

límpidas para atingir esse ideal de pureza e “branquitude”. A população negra somente atingia esse 

status pela conversão ao cristianismo e o batismo. (DOMINGUES, 2004, p.38). 

Escapando do âmbito do sagrado, mas não de suas repercussões na sociedade, ainda no século 

XVII os denominados pardos foram expulsos das escolas jesuítas, negros, mulatos ou indígenas foram 

proibidos da prática da ourivesaria. 

No século XVIII, negros, mulatos e carijós eram proibidos de portar armas de fogo, casados ou 

casadas com indivíduos de sangue judeu, mouro, negro ou mulato eram proibidos de ascender a cargos 

públicos, negros e mulatos não podiam se vestir como os brancos, e mais: pretos e pardos eram proibidos 

de ingressar na Irmandade Nossa Senhora das Dores da Catedral da Sé em São Paulo. 

Em pleno século XIX, no domínio das previsões e preconizações sobre o melhor e mais alvo 

futuro do pais, na esfera das elaborações intelectuais que estabeleciam um suporte supostamente 

cientifico para as ações do Estado brasileiro, inúmeras proposições eram elaboradas e apresentadas 

publicamente em documentos oficiais, e não oficiais, acerca da necessidade de construção de uma 

sociedade mais homogênea do ponto de vista “racial”: exclusivamente branca pela exclusão de não 

brancos, especificamente branca, pela exclusão e extinção da população negra. 

A Carta Régia (1809) que tratava da formação das tropas que atuariam na capitania do Rio 

Grande do Sul, determinava que os selecionados seriam escolhidos do segmento branco da população, 

tendo por marco nessa definição os indivíduos que não possuíssem marcas de sangue negro. Para tanto, 

os bisavôs desses selecionáveis não poderiam ter pretos. Neste mesmo século, na Cidade de São Paulo, 

a legislação impedia a população negra – livre ou escrava – de assistir aos cultos religiosos lado a lado 

com a população branca. Mesmo nas políticas de estimulo a ocupação do território nacional, concessão 
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de terras por sesmarias, empreendidas neste século XIX, e que estipulavam a doação de terras visando 

o estimulo à produção agrícola e ao aumento da população, era vedado o acesso da população negra 

livre, uma vez que era destinada tão somente aos estrangeiros, no caso, os europeus. Tendo se tornado 

independente de Portugal em 1822, a lei complementar que regulava a educação pública preconizada 

pela nova Constituição brasileira, de 1824, proibia que leprosos e a população negra frequentassem a 

escola. 

Ideias como a expulsão da população negra para um território qualquer da África e sua 

substituição por mão de obra formada por brancos europeus, políticas de incentivo a volta à África, a 

Guerra do Paraguai, dentre outras ações e movimentos, contribuíram, sobremaneira, para a redução da 

população negra na sociedade brasileira. 

 

Segundo Manuela Carneiro da Cunha, o governo da Bahia empreendeu uma política de 
incentivo e patrocínio da volta dos libertos à África. Entre 1820 e 1868, estima-se que forma 
emitidos 2.360 passaportes, concedidos a libertos tanto africanos quanto crioulos. E “embora 
seja esse um capítulo que até agora curiosamente nunca foi comentado, há indícios 
conclusivos de que uma corrente de opinião nas camadas dominantes durante essa primeira 
metade do século XIX pensava seriamente na deportação maciça da população negra. 
(DOMINGUES, 2004, p. 40). 

 

Na Guerra do Paraguai (1865-1870), segundo Chiavenato, a população negra, os homens 

negros, foram utilizados nessa guerra como “bucha de canhão”, iam à frente dos batalhões. Nesse 

processo milhares de negros foram dizimados. Tal processo teve grave repercussão na composição da 

população negra em termos demográficos, pois enquanto a população negra diminuía, no mesmo 

período, por conta das imigrações, a população branca crescia quase o dobro. 

 

... cresceu 1,7 vez, a negra diminuiu 60%, a contar-se dos quinze anos próximos à guerra 
(1860-1875). Foi a primeira vez na história do Brasil que o número de negros diminuiu não 
apenas proporcionalmente em relação em relação à população branca, mas também em 
números absolutos, comparando-os com os anos anteriores à guerra. Em 1800, havia 1 milhão 
de negros no país; em 1860, 2,5 milhões; em 1872, apenas 1,5 milhão. (CHIAVENATO, 1980, 
p. 194 apud DOMINGUES, 2004, p. 40). 

 

Mesmo o movimento abolicionista, repleto de boas intenções, escorregava no discurso de 

embranquecimento da população. Joaquim Nabuco, líder abolicionista, chegou a defender um ideal de 

pais livre onde a imigração de brancos europeus pudesse contribuir com “[...] uma corrente de sangue 

caucásio vivaz, enérgico e sadio, que possamos absorver sem perigo [...]” (NABUCO, 1938, p. 244 apud 

DOMINGUES, 2004, p. 41). 

A instituição do trabalho livre no Brasil ocorre em paralelo ao debate sobre teorias do 
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embranquecimento da população brasileira que teriam por base os cânones eugenistas oriundos da 

Europa. Supostamente científicas, essas doutrinas – darwinismo social, por exemplo – enalteciam uma 

imaginada superioridade da denominada “raça branca” sobre as “raças não brancas”. Transvestidas de 

ciência asseveravam uma supremacia da denominada “raça branca” - em termos culturais, intelectuais, 

biológicos e morais -, sobre as “raças não brancas”. 

Segundo Domingues (2004) essa doutrina eugênica, um certo racismo científico, gestado na 

Europa, contribuiu para a construção de um cenário de difamação, menosprezo, desqualificação e 

aviltante sobre a presença e participação da população negra na, digamos assim, construção do Brasil. 

Heinrich Handelmann em seu livro “História do Brasil” (1860), recomenda a imigração europeia, 

particularmente alemã, visando a formação de uma “raça teuto-brasielira”, que levaria o país a cumprir o 

seu destino: substituir as raças inferiores – negros e índios -, suprir o pais de uma mão de obra adequada 

e substituir o trabalhador nacional livre, posto este ser preguiçoso e avesso ao trabalho e, finalmente, 

depurar e aprimorar a raça brasileira. 

Nos termos de Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, intelectual, político e latifundiário, 

dentre tantos outros intelectuais que representavam o pensamento e os interesses da elite política e 

econômica, influente e proeminente na direção do Estado: 

 

... não é só o progresso material que almejamos, é também o moral e intelectual; torna-se pois 
necessário ver qual o povo que melhor nos convém (...) Deveríamos logo excluir as raças 
africanas e asiáticas, que, decrépitas no espírito e disformes no corpo, estão condenadas a 
desaparecer da terra como a lia da humanidade. (JAGUARIBE FILHO, 1878, p. 278 apud 
DOMINGUES, 2004, p. 46). 

 

Já João Cardoso de Meneses (Barão de Paranapiacaba), em suas “Teses sobre a colonização 

do Brasil”, condenava a imigração dos “bárbaros negros da África” e a oriental – particularmente de 

chineses – dado que considerava os chineses portadores de uma imoralidade incomum, capaz de 

corromper a raça brasileira. 

Célebre divulgador do racismo científico, Louis Couty, considerava a escravidão no Brasil como 

um processo de convivência pacífico, aprazível e sereno, pródigo em harmonia, onde conviviam os 

senhores de escravos – seres humanos virtuosos –, e os escravos – seres ingratos. Para Couty, os 

negros escravos eram primitivos, preguiçosos, indolentes, infantis, masoquistas – pois gostavam de 

apanhar – e, enfim, “raça inferior” responsável pela condição de atraso e paralisia em que vivia o país. A 

solução seria a imigração necessária da “raça branca europeia” que teria uma dupla missão: desenvolver 

o pais e desenvolver – civilizar – a raça negra. 
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A estagnação cultural e o estágio evolutivo infantil gerariam a necessidade de o negro ser 
tutelado pelo branco, de preferência pelo imigrante europeu, que ficaria encarregado de uma 
missão dupla: primeiro, conduzir o negro ao estágio adulto da humanidade, a civilização; 
segundo: promover o desenvolvimento técnico-científico no país, entravado pela presença do 
negro. (DOMINGUES, 2004, p. 51). 

 

Pierre Denis em sua obra “o Brasil do século XX” asseverava o caráter indolente da população 

negra, sua aversão ao trabalho e indisciplina, caracterizada pelo desrespeito às regras e normas. No 

entanto, acrescentava outras características que comprovavam o caráter infantil, ingênuo e irresponsável 

da população negra, pois esta população carregava, como que traços congênitos, a irreverencia, 

hilaridade, festividade e alegria. Esses traços se manifestavam tão somente quando somados ao vício - 

que a julgar pelo discurso do autor, era passível de ser considerado quase que um traço congênito -, 

pela cachaça. 

Esse conjunto de características contribuíam para desviar essa população negra do 

compromisso com o trabalho, tornando-a improdutiva e, portanto, não compromissada com o 

desenvolvimento e progresso do pais. (DOMINGUES, 23004, pp. 51-56). 

Todo esse arcabouço intelectual subsidiou a constituição de uma representação social acerca 

da população negra, instituiu estereótipos que, manipulados pelo racismo científico, ganharam status 

ideológicos e são continuamente mobilizados para delinear uma natureza desumanizada para essa 

mesma população negra, principalmente porque foram elaborados e são mobilizados em dissociação 

com a realidade, com o contexto social, político, econômico e cultural na qual foram gerados, com a 

circunstancias concretas nas quais foram produzidos. 

O estereotipo do “negro cachaceiro” não resiste à observação e às análises dos dados 

disponíveis no período abordado pela obra de Pierre Denis. Mobilizando dados sobre a internação de 

alcoolizados nos hospitais psiquiátricos na última década do século XIX, revela-se que a prática do 

alcoolismo atingia majoritariamente a população branca. 

 

O percentual de “preto” e “pardo” (13,54% + 15,63% = 29,17%) internado por alcoolismo entre 
1894 e 1900 era aproximado ao percentual de “preto” e “mestiço” (12,9% + 15,7% = 28,6%) 
da população do estado de São Paulo, conforme o censo de 1890. Já entre os brancos, a 
tendência ao alcoolismo era maior. Embora o percentual de brancos da população fosse de 
63%, o percentual de internados por alcoolismo no hospício São Paulo entre 1894 e 1900 era 
de 79,83%. Portanto, proporcionalmente, um número maior de brancos era alcoólatra ante os 
negros. (DOMINGUES, 23004, p. 55). 

 

O mesmo arcabouço intelectual foi criativamente adaptado à realidade brasileira pela chamada 

intelectualidade nacional e, posteriormente, influenciou e marcou profundamente as políticas de 

imigração empreendidas pelo Estado brasileiro. 
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A originalidade dos pensadores brasileiros residia no fato de inverterem o entendimento do 
papel da mestiçagem na evolução do país. De acordo com a matriz europeia, a mestiçagem 
era vista como causa da degeneração de um povo, assim, a mistura de sangue tinha uma 
conotação extremamente negativa. Já na versão do setor majoritário da intelectualidade 
brasileira, a mestiçagem adquiria um valor positivo; seria uma espécie de mal necessário: uma 
etapa antecessora para o triunfo do branqueamento. (DOMINGUES, 2004, p. 42). 

 

Franscisco Soares Franco em seu livro “Ensaio sobre os melhoramentos de Portugal e Brasil”, 

de 1821, Segundo Domingues (2004), propunha como medida governamental o controle e cerceamento 

do casamento para alguns segmentos da população. 

 

... mandar que todos os mestiços não possam casar senão com indivíduos da casta branca, 
ou índia, e se proibir sem exceção alguma todo o casamento entre mestiços e a casta africana; 
no espaço de duas gerações consecutivas toda a geração mestiça estará, para me explicar 
assim, baldeada na raça branca. E deste modo teremos outra grande origem de aumento da 
população dos brancos, e quase extinção dos pretos e mestiços desta parte do mundo; pelo 
menos serão tão poucos que não entrarão em conta alguma nas considerações do Legislador. 
(FRANCO, 1821, p. 19, apud DOMINGUES, 2004, P. 39). 

 

A tarefa de matizar a cor preta, gradualmente, em cor branca, para Franscisco Soares Franco 

caberia ao mestiço. 

 

Os mestiços só conservam metade, ou menos, do cunho africano; a sua cor é menos preta, 
os cabelos menos crespos e lanudos, os beiços e nariz menos grosso e chatos, etc. Se eles 
se unem depois à casta branca, os segundos mestiços têm já menos da cor baça, etc. se inda 
a terceira geração se faz com branca, o cunho africano perde-se totalmente, e a cor é a mesma 
que a dos brancos; às vezes inda mais clara; só nos cabelos é que se divisa uma leve 
disposição para se encresparem. (FRANCO, 1821, p. 18, apud DOMINGUES, 2004, P. 39). 

 

No âmbito das políticas públicas essas formulações abrasileiradas do racismo cientifico ganham 

a envergadura da ação e vão se manifestar fortemente na imposição de interdições repletas de 

peculiaridades em relação à população negra livre ou escrava. Em 1830, a regulamentação do trabalho 

livre no campo proibia aos negros africanos recém-chegados ao Brasil, denominados africanos bárbaros, 

a celebração de contratos de trabalho. Em 1871, a Lei do Ventre Livre – de 28 de setembro de 1871 – 

estipulava que os filhos de mãe escrava seriam considerados livre a partir da data da lei, dispunha sobre 

o processo de libertação dos escravos (da criança e do adulto escravos), mas representava, também, 

uma clara intervenção do Estado no mercado de trabalho. 

 

Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem no Imperio desde a data desta lei, serão 
considerados de condição livre. 
§ 1º Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade dos senhores de suas mãis, 
os quaes terão obrigação de crial-os e tratal-os até a idade de oito annos completos.  
Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãi terá opção, ou de receber do 
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Estado a indemnização de 600$000, ou de utilisar-se dos serviços do menor até a idade de 21 
annos completos.  No primeiro caso, o Governo receberá o menor, e lhe dará destino, em 
conformidade da presente lei.  A indemnização pecuniaria acima fixada será paga em titulos 
de renda com o juro annual de 6%, os quaes se considerarão extinctos no fim de 30 annos.  A 
declaração do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquelle em que o menor 
chegar á idade de oito annos e, se a não fizer então, ficará entendido que opta pelo arbitrio de 
utilizar-se dos serviços do mesmo menor. (LEI Nº 2.040, DE 28 DE SETEMBRO DE 1871). 
 
Art. 4º É permittido ao escravo a formação de um peculio com o que lhe provier de doações, 
legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, obtiver do seu trabalho e 
economias. O Governo providenciará nos regulamentos sobre a collocação e segurança do 
mesmo peculio. 
§ 1º Por morte do escravo, a metade do seu peculio pertencerá ao conjuge sobrevivente, se o 
houver, e a outra metade se transmittirá aos seus herdeiros, na fórma da lei civil.  Na falta de 
herdeiros, o peculio será adjudicado ao fundo de emancipação, de que trata o art. 3º. 
§ 2º O escravo que, por meio de seu peculio, obtiver meios para indemnização de seu valor, 
tem direito a alforria. Se a indemnização não fôr fixada por accôrdo, o será por arbitramento. 
Nas vendas judiciaes ou nos inventarios o preço da alforria será o da avaliação. 
§ 3º É, outrossim, permittido ao escravo, em favor da sua liberdade, contractar com terceiro a 
prestação de futuros serviços por tempo que não exceda de sete annos, mediante o 
consentimento do senhor e approvação do Juiz de Orphãos. 
§ 4º O escravo que pertencer a condominos, e fôr libertado por um destes, terá direito á sua 
alforria, indemnizando os outros senhores da quota do valor que lhes pertencer. Esta 
indemnização poderá ser paga com serviços prestados por prazo não maior de sete annos, 
em conformidade do paragrapho antecedente. (LEI Nº 2.040, DE 28 DE SETEMBRO DE 
1871). 

 

Em 1879, uma nova lei de locação de serviços, estipulará os períodos de locação dos serviços, 

tomando – no caso dos negros portadores de carta de alforria, os negro forros, estavam obrigados a 

trabalhar prestando serviço por pelo menos 7 anos. Um prazo superior de prestação de serviço estipulado 

para o branco imigrante europeu, que no caso estaria obrigado a prestar serviços por 5 anos. Por esta 

lei, o trabalhador nacional estava obrigado a locação de serviços por pelo menos 6 anos. 

O governo do Brasil Império, em 1848, concedia às províncias a possibilidade de doação de 

terras para o estimulo à agricultura e à ocupação do território. Não obstante a população negra livre, que 

não dispunha de recursos financeiros nem terras para se estabelecer e trabalhar, e a população negra 

ainda escrava, ambos os segmentos já estabelecidos no Brasil, portanto brasileiros, por assim dizer, 

tinham seu acesso a essas terras interditado, por leis que privilegiavam, implicitamente, aos donos de 

terras, brancos já estabelecidos no Brasil, e aos colonos brancos europeus, cuja imigração era 

estimulada, principalmente via doação de terras. Essa percepção é reforçada pela leitura de duas leis 

emitidas num curto período de tempo: a primeira, a Lei nº 514, datada de 28 de outubro de 1848, e a 

segunda, a Lei nº 601, datada de 18 de setembro de 1850, denominada Lei de Terras. 

A primeira, a Lei nº 514, datada de 28 de outubro de 1848, estabelecia a doação de terras 

devolutas, limitando a doação aos colonos e à população não escrava. 
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Em 28 de outubro de 1848 foi aprovada a Lei nº 514 pela qual o governo do Império concedia 
a cada província 36 léguas quadradas de terras devolutas destinadas à colonização e 
textualmente especificava em seu artigo 16: “A cada uma das províncias do Império ficam 
concedidas no mesmo, ou em diferentes lugares de seu território, seis léguas em quadra de 
terras devolutas, as quais serão exclusivamente destinadas à colonização, e não poderão ser 
roteadas por braços escravos”. (DOMINGUES, 2004, p. 32). 

 

A segunda, a Lei nº 601, datada de 18 de setembro de 1850, denominada Lei de Terras, 

estabelecia a propriedade privada de terras. 

 

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não seja o de 
compra. 
Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes estrangeiros em uma zona 
de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas gratuitamente. 
Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas derribarem mattos ou 
lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de bemfeitorias, e de mais soffrerão 
a pena de dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, além da satisfação do damno 
causado. Esta pena, porém, não terá logar nos actos possessorios entre heréos confinantes. 
(...) 
Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annualmente á custa do Thesouro certo 
numero de colonos livres para serem empregados, pelo tempo que for marcado, em 
estabelecimentos agricolas, ou nos trabalhos dirigidos pela Administração publica, ou na 
formação de colonias nos logares em que estas mais convierem; tomando anticipadamente as 
medidas necessarias para que taes colonos achem emprego logo que desembarcarem. (LEI 
Nº 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850). 

 

O século XIX, refletindo as diversas ações e políticas contrárias que instituíram dificuldades e 

levaram, praticamente, ao fim o tráfico negreiro de mão de obra negra africana na condição de escravo 

e cativo, trouxe à tona o problema da mão de obra para as atividades agrárias no período. As soluções 

preconizadas pelo setor agrário nos congressos agrícolas realizados no desenlace do século XIX, nas 

cidades do Recife e no Rio de Janeiro, deixaram à mostra as dissensões regionais entre os diversos 

representantes: 

 

- no encontro do Recite, a representação pernambucana apontava como solução o empreendimento da 

mão de obra nacional, que implicava em menores custos e dispensava o poder público e os particulares 

dos gastos com a imigração de uma mão de obra europeia, por ora considerada como constituída “[...] 

na maior parte da pior gente, de gente que os países donde vem deveriam pagar-nos por verem-se livres 

delas [...]”. (TRABALHOS DO CONGRESSO AGRICOLA DO RECÍFE, 1878, pp. 315-316 apud 

DOMINGUES, 2004, p. 61); 

 

- no encontro do Rio de Janeiro, duas posições são manifestas: 

 - a representação paulista, fazendo ecoar os discursos eugênicos e racistas, defendia a 



140 
 

 
 
 

imigração de brancos europeus – portador e difusor do progresso e civilização - em função do estágio 

avançado da civilização europeia e face a indolência e preguiça do trabalhador livre nacional, orientais e 

negros africanos também não serviam posto que “[...] os chins não servem, porque são uma raça 

decrépita, assim como também não servem os africanos [...]”. (CONGRESSO AGRICOLA DO RIO DE 

JANEIRO, 1878, p. 155 apud DOMINGUES, 2004, p. 62). 

 - as representações do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, fecham uma posição na qual situam 

os problemas que afligiam a atividade agrícola em duas dimensões: credito e mão de obra. No que diz 

respeito à questão da mão de obra sinalizam para o aproveitamento da mão de obra do trabalhador livre 

nacional – mediante o investimento em sua formação em escolas agrícolas e legislação que 

criminalizasse o ócio e tornassem o trabalho obrigatório -, e o aproveitamento da mão de obra do 

trabalhador liberto – mediante o investimento em sua formação em escolas agrícolas. (CONGRESSO 

AGRICOLA DO RIO DE JANEIRO, 1878, p. 155 apud DOMINGUES, 2004, p. 62). 

 

Peculiar por peculiar, a Cidade de São Paulo gestará um programa de constituição do seu 

mercado de trabalho livre segundo um projeto eugenista, racista e, portanto, discriminatório, gestado no 

seio dos agentes do segmento econômico dominante: o setor agrário paulista. 

Segundo Domingues (2004, p. 63) no imaginário do setor agrário paulista o imigrante branco 

europeu sinalizava para o futuro por ser portador dos vetores de progresso, desenvolvimento, cultura 

avançada, caráter e moralidade, e, principalmente, branqueamento da raça. Em tudo, esse imigrante 

branco europeu se contrapunha os estereótipos elaborados como representação da população negra 

que simbolizava o atraso, o primitivismo, o enegrecimento. 

Enquanto em outras regiões do país o trabalhador nacional livre, os mestiços e mesmo os libertos 

eram absorvidos nos processos econômicos – da agricultura no campo aos serviços ocupacionais nas 

áreas urbanas -, processos econômicos de economias em crise (Vale do Paraíba) ou de baixo padrão 

(Bahia, Pernambuco, Paraíba e Sergipe), quase rústicos, o programa de imigração paulista, desenvolvido 

em uma economia pujante e subsidiado pelo Estado, se notabilizava pela prática da oferta de vantagens 

e favorecimentos materiais ao imigrante branco europeu: hospedagem, colocação cômoda, criações de 

núcleos coloniais que facilitavam, por preços baixos, a aquisição de lotes de terras, liberdade de fixação 

na região que melhor lhe aprouvesse, etc. 

 

A intenção de “branquear” o mercado de trabalho estava na ordem do dia no estado de São 
Paulo, por isso uma série de benefícios foram dados aos imigrantes: transporte da Europa a 
São Paulo, hospedagem, alimentação, assistência médica e farmacêutica, emprego garantido 
para a maioria na lavoura, concessão, em alguns casos, de parcelas da produção agrícola, 
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doação ou venda de terras estatais facilitadas nos núcleos coloniais. (DOMINGUES, 2004, p. 
69). 
 
Art. 16 - Os imigrantes chegados a esta capital que vierem residir na província terão 
hospedagem na hospedaria provincial, onde se lhes dará cama e mesa e tratamento médico.  
Art. 17 – Os imigrantes terão passagens e fretes pagos por conta do governo provincial nas 
ferrovias e transportes de navegação até o ponto de seu definitivo estabelecimento na 
província. 
Art. 18 – Os europeus que espontaneamente vierem para província, além da hospedagem e 
mais favores dos artigos antecedentes, perceberão ainda como indenização de passagens o 
seguinte auxilio pecuniário: 70$000 por maiores de 12 anos; 35$000 por maiores de 7 até 12 
anos; 17$500 por maiores de 3 a 7 anos. (REGULAMENTO PARA O SERVIÇO DE 
IMIGRAÇÃO DA PROVINCIA DE SÃO PAULO, 1887, apud DOMINGUES, 2004, pp. 68-70). 

 

No processo de renovação urbana e de instauração de uma “nova ordem social”, a população 

negra da Cidade de São Paulo foi submetida a um processo nefasto e hostil de inserção social, 

econômica e – porque não dizer – política. 

De principal agente produtivo do Brasil, principal mão de obra, no transcorrer do século XIX, 

período no qual se dá a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a população negra é 

submetida a um processo de desumanização e de intensa discriminação, de construção de uma 

representação negativa e estereotipada, tida e havida como segmento populacional condenado ao 

genocídio e ao etnocídio via políticas públicas e ações do Estado brasileiro na direção de instituição de 

uma sociedade absolutamente branca nos trópicos, e instada a permanecer nas fímbrias sociais, à 

margem de todo curso de acontecimentos, e nos espaços recônditos, mais sombrios e afastados. 

A campanha ideológica imigrantista tornou-se programa institucionalizado em São Paulo, onde 

foi implementada uma série de políticas públicas de incentivos positivos em benefício do branco europeu. 

Como o governo não cogitou aplicar as mesmas medidas compensatórias a favor dos não-brancos em 

geral, e, em especial, aos negros, que, pelo contrário, foram descartados aprioristicamente pela classe 

dominante, concluímos que o programa imigrantista era discriminatório. (DOMINGUES, 2004, p. 74). 

Escravo, ex-escravo ou liberto. Ao passar por essas três condições, o status social da população 

negra é acompanhado por um processo de redefinição do seu espaço social. 

 

De escravo ele passa a ser livre, mas marginal, com uma cidadania precária mesmo em 
relação aos imigrantes pobres; sua alternativa é esquivar-se para modos informais de 
sobrevivência – como já ocorria antes da abolição. Nestas condições adversas e num espaço 
social exíguo e excludente, suas expressões culturais teriam papéis importantes para 
minimizar ou, ao menos sublimar os obstáculos impostos pela sociedade e sua “nova” ordem 
urbana. (FERNANDES, 1965. p. 36). 

 

No período compreendido entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, as 

regiões da Baixada do Glicério (Lavapés/Liberdade), a Barra Funda e a Bela Vista (Bexiga), constituíam 
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três áreas geográficas localizadas nas cercanias e em zonas distintas da cidade, dotadas de aspectos 

sociais, econômicos e geográficos que contribuíam na constituição de uma fisionomia exterior bastante 

próxima, senão análoga.  

Eram áreas próximas ao centro urbano, desvalorizadas e contiguas a áreas que concentravam 

as famílias ricas da Cidade de São Paulo. 

 

Esses três bairros se notabilizavam por sua proximidade da região urbano-comercial 
localizada no centro da cidade, por serem regiões precárias, deterioradas e desvalorizadas 
onde, como decorrência, eram localizadas as habitações – em geral coletivas - mais baratas, 
e por serem contíguos a bairros notadamente reconhecidos como bairros da elite paulistana: 
Campos Elíseos, Avenida Paulista e Liberdade. (JESUS, 2004, p. 101). 

 

Não obstante as áreas do Jabaquara e do Bosque da Saúde, afastadas do centro urbano da 

cidade, também tenham se notabilizado pela grande quantidade de negros e negras dentre seus 

habitantes, o fato é que, em decorrência do acorrimento de grandes parcelas da população negra, para 

as áreas da Baixada do Glicério (Lavapés/Liberdade), Barra Funda e Bela Vista (Bexiga), converterão 

essas áreas em regiões de alta concentração dessa população. 

Essas áreas, “[...] que abrigavam uma vasta proporção da população negra da cidade, também 

acolhiam uma população pobre de origem local e ou imigrante, tornando inevitável o convívio e mesmo 

os confrontos [...]”. (JESUS, 2004, p. 102). Assim, ao lado da concentração da população negra, uma 

grande soma de imigrantes pobres também se estabelecerá nessas áreas: imigrantes portugueses na 

Barra Funda e imigrantes italianos – denominados batateiros – na Bela Vista. 

As áreas da Barra Funda, Bexiga e Baixada do Glicério (Lavapés/Liberdade), se caracterizarão 

pela presença de uma pobreza extrema, dificuldades de inclusão econômica e marginalização, que 

afetavam indistintamente tanto à população negra como à população branca pobre, constituída por 

brasileiros e ou imigrantes, cuja sobrevivência estava vinculada ao exercício e desenvolvimento de 

atividades econômicas marginais, a inserção em subempregos e, consequentemente, alimentando o 

círculo vicioso marcado pela obtenção de baixas remunerações, residência em locais insalubres, 

instáveis e precários. 

Assim, sobrevivendo nas franjas das áreas de concentração de riqueza na Cidade de São Paulo, 

restava a essas populações – negros e brancos brasileiros ou imigrantes pobres – péssimas moradias, 

serviços e remunerações indignos e aviltantes, condições apontadas por Lowrie (1938): “[...] moradias 

baratas e proximidade de classes que os possam admitir como empregados domésticos [...]”, 

asseveradas por Kowarick (1987) ao constatar que restaria ao trabalhador nacional as atividades 

consideradas “[...] mal definidas” e (...) não declaradas nas quais, certamente, estavam incluídos o 
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trabalho pesado e ocasional que tarefeiros de todo tipo praticavam na cidade nos primórdios da 

industrialização [...]”. (KOWARICK, 1987, pp. 118-119). 

 

Na Barra Funda, por exemplo, viviam as famílias negras cujas mulheres trabalhavam como 
empregadas domésticas nas mansões dos Campos Elíseos ou de Higienópolis e cujos 
maridos eram carregadores ou ensacadores nos armazéns da E. F. São Paulo Railway ou, 
quando melhor dotados tecnicamente, trabalhavam nas fábricas do vizinho bairro de Bom 
Retiro. Todos, entretanto, viviam em casas de cômodos ou habitações muito simples situadas 
em sua maioria nas ruas mais próximas à via férrea. No Bexiga, viviam os negros que serviam 
às mansões da região da Avenida Paulista e dos nascentes Jardins, enquanto que na Baixada 
do Glicério habitavam aqueles ligados às famílias importantes que ainda residiam na 
Liberdade, bairro considerado elegante a partir de meados do século XIX. (SIMSON, 1989, 
p.84). 

 

Não obstante a situação comum de miséria, também eram registrados processos internos de 

diferenciação, decorrentes de condições sociais, econômicas e políticas, entre esses segmentos. 

 

... veremos que apresentavam clara diferenciação interna com ruas mais urbanizadas, 
habitadas por elementos brancos e ruelas e becos com topografia muito irregular ou sujeitos 
a constantes alagamentos, ocupados por famílias negras. Assim, dentro de cada uma dessas 
regiões, haviam setores brancos e redutos exclusivamente negros. (SIMSON, 1989, p.88). 

 

Esse enredo é passível de notação conforme salientará Andrews (1988), em exposições que 

tratam de descrever as relações e as condições de trabalho enfrentadas pela população negra em 

comparação com as condições estabelecidas para a população branca, trabalhador nacional e 

trabalhador imigrante, mas, principalmente, em relação ao trabalhador imigrante europeu. 

 

... os negros eram quase tantos quantos os italianos, na época, em São Paulo, [mas] viviam 
totalmente desintegrados. (...). Os imigrantes – na indústria e no comércio. Para o negro 
sobrava só a tarefa de lavar casas, limpar escritórios, carregar lenhas e outras cargas. Éramos 
todos subempregados. Via-se muito, na época, negros puxando carrocinhas pela cidade ou 
fazendo ‘ponto’ na [rua] Quintino Bocaiuva, com latas e escovões nas mãos, à espera de ser 
chamado para limpar uma casa aqui, raspar um assoalho ali. 
O negro, como se diz na gíria atual, tinha que se virar. Tiveram que criar várias fontes de 
trabalho, como carregadores, limpadores de quintal, empregados domésticos, carpidores de 
ruas, lavadores de automóveis. Todos os empregos que não existiam, o negro criou, o próprio 
engraxate, o vendedor de jornal, o trabalhador em pequenos sítios, trabalhos criados para a 
sua subsistência porque os fazendeiros não aceitavam o trabalho do negro. (ANDREWS, 
1988, p. 115) 

 

O bairro da Barra Funda, localizado distantemente da região central, estava situado próximo aos 

bairros de elite de Campos Elíseos e Higienópolis. Tratava-se de um bairro pobre e popular, 

razoavelmente provido dos equipamentos urbanos – reflexo da urbanidade dos bairros de elite – e tinha 

um mercado de trabalho relativamente próximo, como a Estrada de Ferro São Paulo Railway e as fábricas 
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do bairro do Bom Retiro. 

 

“Os negros ali domiciliados exerciam várias funções na estrada de ferro e nos armazéns, como 
ensacadores ou carregadores. Muitas vezes, os desempregados desciam até Santos onde, 
temporariamente, trabalhavam como carregadores no porto e armazéns da ferrovia. As 
mulheres negras prestavam toda a sorte de serviços domésticos, como lavadeiras, 
cozinheiras, faxineiras, etc., nas luxuosas residências dos Campos Elíseos e Higienópolis. 
Ao tornar-se densamente povoada por negros, a região da Barra Funda passa a ser palco das 
atividades ligadas às suas tradições e cotidiano, pois nela iriam se instalar toda a sorte de 
homens e mulheres negras. Várias famílias com graus distantes ou próximos de parentesco, 
pessoas recém-saídas da zona rural e negros paulistanos, cada qual com suas experiências 
específicas. Todos ligados por elos étnicos, sociais e culturais comuns, iriam construir uma 
leitura, ainda que diminuta e rarefeita, certamente diferenciada da cidade, renovando seus 
trajetos e formas culturais. 

 

É nos redutos da população negra da Barra Funda e adjacências que organizações voltadas à 

organização das atividades de lazer e cultura dessa população, como os cordões carnavalescos – Grupo 

Carnavalesco Barra Funda, Grupo Carnavalesco Campos Elísios, Bloco dos Boêmios, etc., dentre outras 

ações e associações. 

 

Na Barra Funda, por exemplo, a zona mais afastada do centro urbano e limítrofe aos trilhos 
da Estrada de Ferro São Paulo Railway, formada pelo entroncamento das ruas Vitorino 
Carmilo com Souza Lima e Conselheiro Brotero, constituía o território livre para a vivência e 
fruição negras, porque ali habitavam predominantemente famílias de origem remota africana. 
Como descreve Seu Zésinho do Morro da Casa Verde: “... lá era esburacado, então era lá que 
nóis fazia samba, lá que nóis fazia tudo aqueles negócio. Foi dali, da confluência da Rua Souza 
Lima com Vitorino Carmilo, da casa de Dionísio Barboza, que em 1914 saiu o primeiro desfile 
do Cordão Camisa Verde, reunindo seus parentes e amigos no folgar carnavalesco. (SIMSON, 
1989, p. 85). 
 
As “Tias Africanas”, por exemplo, à semelhança de Rio de Janeiro e Bahia, abrigavam muitos 
negros em atividades coletivas religiosas, do jongo às festas cristãs. Nas habitações 
geralmente coletivizadas, onde moravam extensas famílias, eram frequentes as atividades 
musicais em grupo. Muitos dos negros que levavam um tipo de vida mais inferiorizada e 
marginal, trabalhando nos serviços pesados da ferrovia e armazéns, guardavam certa 
distância das atividades coletivas, mas realizavam suas rodas de partido alto, de capoeira e 
pernada, além de serem reconhecidos por todos como os melhores e mais habilidosos 
jogadores de futebol da cidade. Como eles viviam no trecho inferior da Alameda Glete, ficaram 
conhecidos como os “Negros da Glete” ou os “Bambas da Barra Funda. (MORAES, 1989, 
p.37). 

 

O “bairro” do Bexiga, localizado em uma região relativamente distante do centro urbano e cujo 

acesso era extremamente difícil, posto se tratar de uma região alta, à época, foi, originalmente, desde 

aproximadamente a metade do XIX, uma região povoada pela população negra. Exatamente nessa 

região, tinha lugar um quilombo semi-rural, o quilombo da Saracura, cuja denominação advém do nome 

do Rio Saracura que corta a região. Sendo uma região de difícil acesso constituía uma região apropriada 

como refúgio para os negros escravos fugitivos que para lá se dirigiam. No entanto, a região se 
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caracterizará como um território de concentração da população negra, em função “[...] grandes reformas 

de embelezamento do antigo centro que, na segunda década deste século, expulsaram as habitações 

coletivas do Centro Velho [...]” (ROLNIK, 1986, p. 4) e seus habitantes (na maioria negros) para regiões 

menos valorizadas, principalmente para aquelas mais próximas do centro como o Bexiga. (MORAES, 

1989, p. 39). 

Diferentemente de outras regiões da Cidade de São Paulo nesse período de transição do século 

XIX para o século XX, e, principalmente, por força das suas caraterísticas geográficas que dificultavam 

o acesso, a região não logrou se transformar em um polo de desenvolvimento industrial. 

Por sua vez, dado ao processo de intensificação da imigração ao final do século XIX, a região 

se converterá em polo de atração de imigrantes, principalmente italianos, dado se caracterizar como 

alternativa de moradia barata. A população de imigrantes crescerá de forma tão intensa que ao final do 

século XIX se tornará majoritária, o que implicará em uma mudança extrema em termos sociais, 

econômicos e culturais, 

 

... impondo seus costumes e padrões de vida aos outros moradores do bairro mas, 
paralelamente, também assimilando muitas de suas experiências. Trata-se, então, da 
formação de um caldo de cultura híbrido e instável, no qual é difícil, senão inútil, definir os tons 
predominantes. (MORAES, 1989, p. 39). 

 

A área do Bexiga termina por ser instituir como uma área dos imigrantes italianos, onde os 

italianos eram comerciantes - viviam do pequeno comércio -, barbeiros, padeiros, oficiais artesãos - nas 

oficinas artesanais -, moravam em moradias melhores, ou em melhores condições. Uma estratificação 

étnica e social se estabeleceu, marcada pela hegemonia cultural, material e social dos imigrantes, 

organizando, definindo e regrando os espaços e lugares destinados aos segmentos populacionais que 

compunham sua população. 

À vista esse contexto, a área do Bexiga, se tornou, por assim dizer, em somente um bairro onde 

a população negra minoritária, mas crescente por conta da maior oferta de colocações domésticas – por 

conta das moradias do segmento abastado da sociedade paulistana que se estabelecia na Avenida 

Paulista e nos Jardins- e serviços que os imigrantes dispensavam, residia e vivia, principalmente nas 

escarpas mais íngremes do vale e às margens do Rio Saracura. 

 

A zona ocupada pelas habitações de caráter misto urbano-rurais das famílias negras, era 
aquela formada pelas escarpas mais ingremes do vale, quase bordejando as margens do 
riacho que dava o nome à região, o Saracura, o qual, posteriormente, seria canalizado para 
permitir a construção da Avenida Nove de Julho. Nesse bairro, as ruas Rocha e Marques Leão 
concentravam a maioria da população negra e foi da rua Rocha, nº 547, da casa de Seu 
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Sardinha, um motorneiro da Light, que saiu em 1930, o primeiro desfile do Vai-Vai. (SIMSON, 
1989, p.85). 
 
Parte do Bexiga começa a se tornar mais nitidamente negra com a construção da Avenida 
Paulista, pois ela se torna uma área contígua à uma região de elite, havendo, portanto, um 
amplo mercado de trabalho doméstico para os negros, já que mesmo os imigrantes pobres 
raramente realizavam estas funções. (MORAES, 1989, p. 39). 

 

Foto 7: Vale do Saracura, 1900 (Região da atual praça 14 Bis - São Paulo). 

 
Fonte: Coleção Vincenzo Pastore - Instituto Moreira Salles (http://fotografia.ims.com.br/sites/#1492871268680_12) 

 

É na região de concentração da população negra no Bexiga, um misto de área urbana e rural, 

na região menos valorizada e de maiores carências que surgirá associações voltadas à organização das 

atividades de lazer e cultura dessa população, como os cordões carnavalescos – Cordão Esportivo 

Carnavalesco Vai-Vai”, associações de futebol de várzea – Vai Vai e Cai Cai -, dentre outras associações 

embrionárias. 

Alguns autores aventam a possibilidade de uma convivência sem conflitos entre esses dois 

segmentos populacionais na área do Bexiga, conforme parecem sugerir Simson (1989) e Lucena (1984): 
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No Bexiga, onde a convivência entre italianos e negros não parece ter apresentado maiores 
conflitos, havia, mesmo na festa da padroeira da Igreja erguida pelos peninsulares, a Nossa 
Senhora Acheropita, uma parte profana realizada pelos negros da Bela Vista. Era o samba, 
que no dia 15 de agosto corria solto pela rua 13 de maios, festejando a Madona italiana e 
reunindo os negros do bairro. (SIMSON, 1989, p. 86). 
 
Não obstante esse quadro o embaralhamento, mescla e fusão das matrizes culturais 
respectivas se processava, com muitos chegando a afirmar que no Bexiga foi elaborada, a 
partir desse ajuntamento, uma mistura, revelada pela manifestação de sua face “ítalo-
africana”, onde tarantellas se fundiram ao samba, e macarronada se fundiu à feijoada. 
(LUCENA, 1984, p. 43). 

 

No entanto, não seria de todo impossível o surgimento de tensões e conflitos, que certamente 

permearam o convívio inevitável e um processo - de resgate, manutenção e promoção das suas histórias 

e memórias - marcado pela hegemonia, imposição de um padrão cultural e resistências a assimilação. 

Sem embargo, esses lugares segregados guardarão particular relação com as matrizes culturais que 

perpassam as práticas sociais e as manifestações e expressões culturais das populações ali 

estabelecidas. 

A Baixada do Glicério (Lavapés/Liberdade) também se caracterizará como um reduto negro na 

Cidade de São Paulo face ao numeroso contingente de negros e negras que se estabelecerão na região. 

Também conhecida como Várzea do Glicério, a Baixada do Glicério – localizada na região baixa 

da Liberdade -, constituirá a área onde essa população negra irá ocupar os espaços insalubres: moradias 

simples e cortiços localizado em áreas alagadiças e pantanosas, posto que em períodos de chuva a área 

sofria com as inundações e alagamentos. 
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Foto 8: Várzea do Glicério, 1915. 

 
Fonte: http://italianadas.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html 

 

Semelhantemente a área do Bexiga, uma vasta quantidade de representantes da população 

negra se deslocará para a Baixada do Glicério como resultado da implantação do plano de remodelação 

urbana do centro da cidade, principalmente no conhecido Centro Velho, em decorrência dos baixos 

custos das moradias e pelo fato da região ser confinante à região da Liberdade, considerada - desde 

1850 – com uma das áreas mais seletas e requintadas - onde residiam famílias importantes -, e.ao centro 

da cidade, que concentrava, à época, as atividades econômicas, comerciais e políticas, oferecendo as 

poucas e limitadas oportunidade de trabalho,  

Ainda, semelhantemente à região do Bexiga, a Baixada do Glicério enquanto região adjunta à 

região da Liberdade, historicamente, foi uma área de intensa atividade política abolicionista e que serviu 

de refúgio à população negra escrava fugitiva. 

 

Paradoxalmente, a Liberdade reunia, em meados do século passado, redutos abolicionistas 
como a Igreja dos Remédios – que recolhia escravos fugitivos – e as casas de Antonio Bento, 
Juca Frade e João Mendes da Gama e, ao mesmo tempo, suplicadores de cativos como a 
Chácara do “Quebra-Bunda”, situada entre as ruas Apeninos, Pires da Mota e Paraíso. Nessa 
chácara, que pertenceu ao comerciante José Veloso de Oliveira, “afastada da cidade e se 
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costumava disciplinar os escravos que não serviam bem ao seu Senhor, dando-se lhes surras 
a ponto de ficarem os infelizes descadeirados” (MORAES, .1989, p. 40). 

 

Será nesta zona desvalorizada e precária, também um misto de área urbana e rural, 

notadamente marcada pela presença e concentração da população negra, conhecida pela efervescência 

política abolicionista, festas e comemorações religiosas, que surgirão inúmeras associações voltadas à 

organização das atividades de lazer e cultura dessa população, como os blocos, cordões e 

carnavalescos, bem como de escolas de samba. 

 

... característica o contrassenso de ter entre a sua população abolicionistas que lutavam pelo 
fim da escravidão, supliciadores que aplicavam duras penas corporais nos negros-escravos e 
a sua riqueza de manifestações profanas e religiosas, sendo a mais famosa a Festa da Santa 
Cruz, que ocorria no Largo da Forca, na Igreja dos Enforcados. (JESUS, 2004, p. 105). 
 
“No Glicério, na sua Baixada, zona menos valorizada do bairro, porque muito alagadiça, pois 
por ela passava o Córrego do Lavapés, era o local onde residiam as famílias negras e onde 
se formaram o Bloco das Baianas Teimosas, o Cordão Paulistano da Glória e, em 1937, a 
famosa Escola de Samba Lavapés”. (SIMSON, 1989. p.85). 

 

Esses redutos negros na Cidade de São Paulo, além de configurar universos genuinamente 

negros, lugares propícios ao resgate, celebração e promoção das suas expressões e manifestações 

culturais profanas e sagradas típicas, constituíam espaços propícios ao desenvolvimento das suas 

relações de sociabilidade em meio a uma sociedade em processo de transição - de uma sociedade 

baseada no sistema escravista para uma sociedade assentada nos pressupostos de um sistema 

capitalista -, perpassada por ações e práticas políticas gestadas pelo Estado brasileiro e pelas elites 

nacionais, empenhadas no desenvolvimento e aplicação de ações de branqueamento da população e 

em programas de urbanização, marcados por ideais – explícitos e implícitos - de eugenia e higiene 

“racial”, com vistas a tornar o país a melhor representação da civilização europeia nos trópicos. 

Esse contexto inóspito à população negra, principalmente, na Cidade de São Paulo, não 

configura por si só um ambiente desconhecido por parte da população negra ao longo da sua existência 

no território brasileiro, na condição de seres humanos livres ou na condição de seres humanos 

escravizados. 

Porquanto tal realidade não guardasse qualquer característica surpreendente no que diz respeito 

aos efeitos decorrentes de práticas racistas, discriminatórias e segregadoras, a população negra sempre 

se empenhou na luta por sua liberdade, autonomia e independência ao longo de toda a sua história, 

antes, durante e após a abolição, empreendendo as mais diversas formas e instrumentos de resistência 

e luta, fomentado as fugas, instituindo sociedades libertárias e independentes como os quilombos, 
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organizando associações religiosas como as irmandades, criando e recriando meios de comunicação, 

organizando e conduzindo suas atividades de lazer e entretenimento, resgatando, preservando e 

promovendo suas manifestações e expressões culturais em termos religiosos, musicais, etc. 

 

A luta incessante da população negra contra o racismo, o preconceito, e a discriminação da 
qual era vítima, visando sua inserção e integração social, foi marcada no transcorrer da história 
dessa população no Brasil por inúmeras iniciativas voltadas à sua organização e mobilização. 
Apesar de segregados por uma sociedade que insiste em não reconhecer essa população 
como coparticipante do processo de construção dessa mesma sociedade. (JESUS, 2004, p. 
105). 

 

Assim, a população negra, registrou uma incessante vida associativa pré-abolição. 

 

A história da vida associativa da população negra no Brasil remonta aos tempos coloniais, 
quando essa empreendia formas de associação que envolviam escravos e ex-escravos negro-
africanos e afrodescendentes. Abertas e públicas como as irmandades religiosas; secretas e 
disfarçadas como a capoeira e o candomblé. Todas essas ações tinham por pano de fundo 
satisfazer as necessidades culturais, religiosas, econômicas e humanas da população negra. 
(JESUS, 2004, p. 105). 

 

E, inclusive, no período pós-abolição, a população negra acumulará uma profusão de ações e 

vida associativa: jornais, clubes sociais, associações culturais, escolas, etc. 

 

A abolição, embora não resolvesse necessidades prioritárias da população negra, trouxe um 
contingente novo de problemas e necessidades, mas abriu possibilidades de organizações 
diversas serem empreendidas, com graus, de autonomia, independência e liberdade, notáveis, 
quando comparados às experiências anteriores. 
As irmandades religiosas sobreviveram intactas a abolição e em São Paulo – a Irmandade do 
Rosário, fundada em 1711, e a Irmandade da Nossa Senhora dos Remédios, fundada em 
1836, não somente desempenharam papel fundamental no processo da abolição em São 
Paulo, como também guardam um caráter emblemático: a realização das danças em seus 
terreiros ou na rua. Fato que originou uma grave tensão entre essas irmandades e as 
autoridades hierárquicas da Igreja, que consideravam essas manifestações - a música e a 
dança negras e africanas ou afrodescendentes - disparates que desonravam e humilhavam a 
dignidade da Igreja. 
Abolida a escravidão, outras organizações tomam corpo, como um aproveitamento da 
oportunidade de se organizar sem a interferência da Igreja, em conformidade com o grau de 
autonomia, liberdade e independência possibilitado pelo novo regime. 
Várias organizações são criadas, com caráter e organização inerentes às aspirações sociais 
dos membros. Organizações informais destinadas apenas a promover a agregação da 
população negra, reunindo-se regularmente para cantar, conversar, tocar música, organizar 
bailes, viagens, levantar fundos, etc., posteriormente desencadearam processos de formação 
dos grupos de carnaval. Tratava-se de uma parcela da população negra pobre e constituída 
por operários. Aquela parcela da população negra que visava a ascensão social, com 
ambições de classe média, cuja participação em organizações de caráter popular poderia não 
ser bem vista, principalmente pelo segmento populacional branco de maior poder aquisitivo, 
criava seus clubes sociais (Kosmos, Associação Athlética São Geraldo, Clube Cravos 
Vermelhos, posteriormente denominado Clube Athlético Brasil, sociedade de futebol Sul 
Africano) que proliferaram nas cidades do interior e na Cidade de São Paulo no início do século 
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XX, se mantinham à parte da maior parcela da população negra, constituída por pobres e 
operários. 
Atestando sua inconformidade com as possibilidades de um integrante da população negra ter 
participação efetiva no processo político, em 1925, o jornal o “Clarim da Alvorada” instigava a 
discussão acerca da criação de um partido político composto, exclusivamente, pela população 
negra, “os homens de côr”. Em 1927, fundou-se o “Centro Cívico Palmares” que patrocinava 
encontros e palestras. (JESUS, 2004, pp. 105-107). 

 

Invisível para a Cidade de São Paulo que aflora, por força do processo continuo de 

modernização, a população negra, independentemente dos pressupostos do plano público de 

modernização da metrópole aos moldes europeus que denegam sua existência, renunciam a sua 

presença e buscam inviabilizar seu desenvolvimento, cria e recria suas próprias formas de inserção e 

inscrição na face mais exposta da Cidade de São Paulo: criando e recriando seus lugares particulares, 

mas também, e principalmente, em seus espaços públicos, em suas festas públicas e em sua história. 

A população negra empreendeu seus próprios meios de comunicação e atividades culturais. 

 

A história da população negra não está registrada nas faces dos edifícios, nos viadutos, nos 
nomes internacionalizados das companhias de serviços urbanos e das companhias teatrais. 
No entanto, essa população buscava outras formas de se manifestar e imprimir na cidade suas 
marcas, experiências e tradições. (JESUS, 2004, p. 107). 
 
... além de marcar presença nos espaços urbanos da cidade concentrando-se em regiões que 
se tornavam autênticos territórios negros, onde podiam viver de acordo com regras que eles 
próprios estabeleciam informalmente, abrindo possibilidades para o exercício de suas práticas 
sociais e culturais, certos grupos negros aglutinavam-se em torno de organizações e 
sociedades que se dedicavam, exclusivamente, a atividades culturais e recreativas.  
Em 1915, por exemplo, havia o jornal “O Menelick – Orgam Mensal, Noticioso, Litterario e 
Critico Dedicado aos Homens de Cor” que pretendia ser um veículo de informação e de 
preservação de um espaço, até então totalmente ocupado pela imprensa branca, que fosse 
destinado às diversas manifestações dos “homens de cor”. Ele pretendia, por exemplo, dar 
notícias e levar o conhecimento (...) de factos que se dão e passam sem prévio conhecimento 
da classe nossa; ... aspirava também que o segmento negro fizesse de suas páginas uma voz 
para expressar, sobretudo, sua erudição e sabedoria; e noticiar as atividades da “classe. 
(...) 
Segregados em seus territórios os negros procuravam manter vivas suas tradições através da 
releitura de suas memórias nas experiências cotidianas proporcionadas pelo novo conjunto 
urbano social internacionalizado, que se expressavam nas festas populares, nos Batuques, 
nas pernadas e capoeiras, nos times de futebol, nos sambas de roda, nas rodas de macumba 
e jongo, etc.” 
Para a população negra, esse longo trajeto tem início no século XIX na ocupação de espaços 
nas festas religiosas e nas ruas e continua durante o início do século XX nas diversas festas 
populares ainda existentes e nos bairros, com suas variadas experiências culturais que 
tentavam se impor à cidade, assimilando alguns elementos e determinando outros. (MORAES, 
1989, pp. 41-42). 

 

A população negra revelou sua existência pública ao expor e estender suas manifestações e 

expressões culturais as audiências e espaços públicos, convertendo a Cidade de São Paulo em um 

assentamento cultural, depósito de manifestações e expressões culturais sagradas e profanas, elitizadas 
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e populares: cortejos religiosos, caiapós e cordões carnavalescos; sambas, batuques e congadas nos 

terrenos da frente ou de trás, nos adros e ou largos das igrejas cujas irmandades e ordens católicas 

estavam voltadas aos devotos oriundos da população negra, como as Irmandades e Ordens católicas de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, de São Bento e do Carmo. 

 

As manifestações religiosas na Cidade de São Paulo, com o passar do tempo foram 
perpassadas pelas manifestações culturais, principalmente da população negra que, por não 
ter espaços públicos adequados, tinha como último recurso penetrar nessas manifestações 
religiosas, por serem – à época - a única forma de participação pública. 
Diversas festas se transformam à medida que a cidade também cresce, se desenvolve, inclui 
novos elementos, etc. Certas manifestações chegam a desaparecer. Mas essas festas 
possuem um elemento notável: constituem o único canal de difusão e reprodução das 
manifestações artístico-culturais, profanas, naquele espaço em fase de instauração. 
No início do século XX, inexistiam meios de reprodução da cultura popular, seus espaços de 
expressão estavam limitados às festas e comemorações religiosas, posto que a sua 
manifestação via canais oficiais eram consideradas uma possibilidade irrealizável. Dessa 
forma, as festas tornam-se fundamentais à medida que eram os únicos circuitos de divulgação 
e propagação. (JESUS, 2004, p. 109). 

 

Segundo Martins (2003), 

 

Por ocasião das solenidades que antigamente se efetuavam na Igreja de N. S. do Rosário, em 
honra desta santa, realizavam-se também, em frente à mesma igreja, festejos populares, 
postando-se ali um numeroso bando de pretos africanos, que executavam com capricho a 
célebre música denominada Tambaque (espécie de Zé Pereira),cantando e dançando com as 
suas parceiras, que, adornadas de rodilha de pano branco na cabeça, pulseira de prata e 
rosário de contas vermelhas e outro ao pescoço, pegavam no vestido e faziam requebrados, 
sendo por isso vistoriados com uma salva de palmas pela numerosa assistência; e, quando 
terminava a festa da igreja, os mesmos africanos acompanhavam tocando quantos 
instrumentos esquisitos havia e cantando o Rei e a Rainha, com a sua corte, composta de 
grande número de titulares e de damas, que se apresentavam muito bem vestidos. (MARTINS, 
2003, p. 324). 

 

Para a população pobre em geral e para os negros-escravos em particular, esses momentos 

comemorativos constituíam uma grande brecha no sistema possibilitando não só participar dos eventos 

festivos previstos nos calendários, como também, momentos passíveis de colocar em prática suas 

próprias manifestações, e assim, obter valorização e reconhecimento da sociedade civil. 

 

Para a maioria dos pesquisadores que procuraram entender as festas religiosas populares, a 
tradição da combinação entre os cultos religiosos católicos e as expressões coreográficas e 
sonoras mundanas de vários grupos étnicos, está assentada, na sua primeira fórmula, na ação 
dos jesuítas, que para facilitar a aproximação e catequização dos indígenas, fundiram as 
celebrações religiosas com adaptações de danças e músicas indígenas. Em São Paulo este 
método foi empregado com muito sucesso pelos jesuítas que viviam na Vila e cujo precursor 
parece ter sido José de Anchieta. Desta mistura resultaram várias formas de festas populares-
religiosas onde, por exemplo, o cateretê ou catira, e o cururu, respectivamente dança e tipo 
musical dos índios, tornam-se presenças obrigatórias em celebrações como a da Santa Cruz, 
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São Gonçalo, Espírito Santo, etc. (MORAES, 1989, p. 56) 

 

A grande atração eram as festividades religiosas, que possibilitavam, inclusive, a participação 

feminina, pois a Cidade de São Paulo, naqueles tempos, “[...] cidade não oferecia diversões, (...) ninguém 

andava pelas ruas (...). A parte feminina da família, sobretudo, levava a vida quase unicamente restrita 

ao lar [...]”. (BRUNO, 1981, p. 84). 

 

... dada à inexistência de outras atividades de lazer, as comemorações de cunho religioso, 
posto seu calendário repleto de festividades, terminaram por se concretizar como as principais 
atividades de diversão onde as pessoas iam mais para se divertir do que para se compadecer, 
relação na qual o caráter atribuído à comemoração é transformado pelo participante, que lhe 
atribui identidade própria. (VIEIRA,1977. pp. 15-29) 
 
A maioria das festas eram realizadas na cidade por determinação do calendário religioso 
católico que definia seu caráter móvel (Páscoa, Cinzas, Espírito Santo, etc.) ou imóvel 
(normalmente as comemoradas nos dias de homenagem a algum santo como São João, São 
Pedro, etc.). Enquanto a cidade viveu fechada em seus limites a maioria destas festas tinha 
uma função social muito importante, pois era o único momento onde a população podia divertir-
se ou mesmo sair às ruas, fato pouco corriqueiro principalmente entre as mulheres. Nos mais 
variados festejos, estavam lado a lado “ (...) brancos e negros, escravos e forros, ricos e 
pobres, sitiantes tropeiros, forasteiros, todos ali (...) à espera, talvez, da procissão da meia-
noite” (SANT’ANNA, S/D, p. 446). 

 

Do ritmo, quase que desenfreado de “crescimento” da Cidade de São Paulo, surgirá um cenário 

onde tradições rurais irão se misturar a tradições urbanas em pleno processo de gestação e 

desenvolvimento. Não obstante nas regiões mais distantes da área região central, festas religiosas como 

as festas de São João, São Pedro e do Divino resistissem e mantivessem seus formatos tradicionais, no 

contexto urbano, tradições rurais, principalmente religiosas serão postas à margem, desaparecerão, ou 

melhor, em um processo de metamorfose, esmaecerão, posto que “[...] as principais festas iam 

desaparecendo, pois, as referências religiosas e os parâmetros sociais do mundo rural em que se 

apoiavam, gradativamente imergiam na estrutura urbana [...]”. (MORAES, 1989, p. 52). 

 

A um só tempo conviveriam num mesmo espaço e num mesmo momento pleno de tensão, 
aspectos diferentes que se fundiam, mesclavam, confrontavam e interagiam em ritmos 
desiguais, num momento de transição. A um só tempo o universo rural perpetuado em sua 
continuidade se depara com o universo urbano em pleno processo de ebulição e de 
instauração de seus meios de reprodutibilidade técnica. 
O ritmo ininterrupto de crescimento da Cidade de São Paulo impôs um processo de 
transformação com experiências sociais e culturais inéditas, como decorrência da marcha de 
desenvolvimento econômico desenfreada que promoveu profundas mudanças e 
transformações materiais e imateriais na vida da sua população - mudando hábitos, 
instaurando novos valores, criando e recriando relações simbólicas, instituindo novas visões 
de mundo -, num contexto onde as formas culturais velhas insistiam em permanecer enquanto 
as novas formas culturais emergiam numa sucessão sem igual. (JESUS, 2004, p. 109). 
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No cenário urbano que se instituía, ao agregar novos elementos e renovar suas formas de 

celebração, as denominadas festas religiosas-profanas demonstravam seu vigor, ainda mais que 

reforçadas pelas novas festas religiosas-profanas, contribuições dos imigrantes, como as festas de 

Nossa Senhora de Achiropita e a de São Vito. 

Essas festas religiosas, profanas, religiosas-profanas eram realizadas nos mais diferentes locais 

do centro urbano, ocasião na qual as diversas expressões da música popular estavam presentes: “[...] 

funcionavam como verdadeiras transmissoras e reprodutoras da música popular em todos os cantos da 

cidade. Além de exercer este papel, essas festas se transformavam em espaços para a produção da 

música popular [...]”. (JESUS, 2004, p. 109). 

 

Não surpreende que outras festas tenham surgido, principalmente, se for levada em conta que 
o processo de imigração intenso promoveu a entrada de milhares de pessoas que traziam sua 
bagagem cultural que, uma vez manifestas, inscreviam-se no cenário da cidade como fatos 
novos agregadores, em primeiro lugar dos imigrantes e, em segundo lugar, dado ao seu 
caráter renovador do ambiente propiciava a diversos segmentos da população oportunidades 
de participação. No entanto, a maioria das comemorações recém-chegadas eram em sua 
maior parte compostas por comemorações religiosas (Nossa Senhora de Achiropita e a de 
São Vito). (JESUS, 2004, p. 110). 

 

Segundo Moraes (1989), 

 

Portanto, de um lado tínhamos as festas em que a música era apenas reproduzida baseada 
nas tradições das comemorações ou então através da memória dos pequenos grupos, 
interpretados por raros conjuntos e bandas; de outro lado, algumas comemorações serviam, 
essencialmente, como fonte inspiradora e produtora da música popular. (MORAES, 1989, p. 
59). 

 

Inúmeras festas religiosas populares – sagradas, profanas, sagradas-profanas - passam a contar 

com a participação e coexistência das manifestações e expressões culturais da população negra. 

Augusto dos Santos, reconhecido sambista da Cidade de São Paulo, dizia: “[...] O samba comia sôrto 

(...) na festa da Carupita. Então tinha uma zabumba lá, o samba lá... eu me lembro porque eu tomei parte 

nisso”. (MORAES, 1989, p. 59). 

 

A Festa de Santa Cruz, uma festa religiosa que era muito comemorada no dia 03 de maio pela 
população negra da cidade, envolvia participação dos negros com suas danças e sambas-de-
roda, tocando Tambú, rezando e realizando folguedos junto à Igreja de Santa Cruz, num 
terreno baldio, na Baixada do Glicério. (JESUS, 1989, p. 120). 
“[...] Diversas Igrejas promoviam a festa de Santa Cruz como a Capelinha de Santa Cruz do 
Pocinho na Rua Vieira de Carvalho, a Igreja dos Enforcados na Liberdade e na Baixada do 
Glicério (...) Alcides Marcondes também fala da existência da Festa de Santa Cruz no Glicério, 
em 1913, quando o samba-de-bumbo aparecia: “[...] Três de maio perfeitamente! Quando tinha 
as festas da Santa Cruz do Glicério, tinha samba, tinha zabumba [...]” (MORAES, 1989, p. 84). 
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As manifestações e expressões culturais da população negra recompõem o mapa cultural e 

influenciam a vida cultural na Cidade de São Paulo: “[...] na verdade encontram uma maneira de participar 

e influir decididamente na vida cultural da cidade, insinuando-se em direção a uma das mais tradicionais 

formas de expressão da população paulistana, as festas religiosas populares [...]”. (MORAES, 1989, p. 

59). 

Para além das festas religiosas católicas e cristãs, a própria população negra empreendia suas 

atividades religiosas, ou melhor dizendo, atividades passiveis de serem consideradas como religiosas e 

profanas. Embora como já assinalado na abordagem relativas aos “denominadores culturais comuns” e 

às “africanidades” (conjunto dos traços culturais comuns), essa separação ou junção entre o sagrado e 

o profano tenha características únicas, peculiaridades concernentes a uma cosmovisão inerente ao grupo 

“étnicolinguistico” Banto do qual a população negra da Cidade de São Paulo, majoritariamente, poderia 

ser considerada como descendente e suas manifestações e expressões culturais, uma ação de 

continuidade. 

Segundo Simson (1989), nas três áreas – Barra Funda, Bexiga e Baixada do Glicério -, regiões 

que em função da concentração da população negra poderiam ser consideradas como verdadeiros 

redutos negros na Cidade de São Paulo, além das áreas distantes como Bairro da Saúde e Jabaquara - 

nos depoimentos que colheu, haviam “[...] indicações da existência de festas profano-religiosas 

anteriores organizadas por famílias ou grupos, (...) e mesmo em redutos negros mais afastados [...]”. 

(SIMSON, 1989, p.85). 

 

O 13 de maio era festejado por Tia Olímpia, na Barra Funda que tendo um grande terreno ao 
lado de sua casa, na Rua Anhanguera, ali organizava um samba famoso. A mãe de Odilon, 
um baliza renomado do Cordão Campos Elíseos, também comemorava o 13 de maio na Vila 
Santa Maria, numa festa que incluía Tambú, Samba-Lenço, Cururú, Craviola, Samba-de-Roda 
e muitas comidas típicas. Zé Soldado, morador do Jabaquara, região mais afastada da cidade 
e que no século passado abrigou um numeroso quilombo, muito importante no movimento 
abolicionista, também não deixava passar em branco o 13 de maio e organizava um samba 
animado que atraía dançadores de toda a cidade. (SIMSON, 1989, p. 86). 

 

Segundo Moraes (1989) nos terreiros de Zé Soldado, no Jabaquara, e da Tia Olímpia, na Barra 

Funda, o 13 de maio era considerada uma data importante e, como outras datas importantes, era objeto 

da realização de diversas festas em comemoração. Festas regadas a muita cantos, danças, toques e 

bebidas. 

 

Nos primeiros anos deste século, entre tantos espaços paulistanos impossíveis de serem 
levantados, ele era normalmente realizado, por exemplo, na Rua Conselheiro Cotegipe, em 
um terreiro onde haviam vários casebres habitados por negros. Na verdade, a festa começava 
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na noite do dia 12 de maio quando os negros, vagarosamente, iam chegando, quase todos 
trazendo seus instrumentos de percussão. 
Depois de se fartarem de comida e cachaça, iniciava-se a batucada, destacando-se o Bumbão 
e as danças sensuais. Como não poderia deixar de ocorrer, neste tipo de samba estavam 
presentes o improviso, o canto em coro como resposta e o desafio. Numa destas festas, uma 
“deixa” lançada foi um pequeno verso: 

 

“Oi, embaré, oi Itararé! 
Balança que pesa oro, não pode pesá meta”; 
 
Repetido pelo coro. Na seqüência, o solista continuava: 
 
“Oi Itararé, oi Itararé! 
Mataram todo zome, 
Coitadinha das muié!” 
  
“Menina case comigo, 
Que sô bom pescado. 
Se fô pra matá baleia, 
Chame eu que eu vô!” 
 
Em seguida, surgiriam dois novos solistas desafiantes, o primeiro parodiando de forma bem 
clara o trabalho compulsório: 
 
“Menina case comigo, 
Que sô bom trabaiadô 
Com sol não vô na roça, 
Com chuva, também não vô!” 
 
O segundo lembrando o mês de maio como representação de sua libertação do trabalho 
escravo: 
 
“Eu nasci no mês de maio 
Só pra não sofrê trabaio!”. (MORAES, 1989, p. 83). 

 

É nesse contexto, marcado pelas festas e a presença do sagrado e do profano como elementos 

fundamentais de estimulo à participação popular, o contato, mescla, troca e fusão de experiencias, que 

aflorarão as condições imprescindíveis ao surgimento de agrupamentos e associações de caráter festivo, 

como os caiapós e os cordões carnavalescos, mas, principalmente, propiciará o amalgama necessário 

ao desenvolvimento das condições adequadas ao estabelecimento do Samba, de sua passagem da 

condição Samba rural para a condição de um Samba urbanizado. 

 

Na cidade de São Paulo, o samba rural se estabeleceu em algumas de suas variadas formas, 
predominando, entre todas elas, como não poderia deixar de ocorrer o Samba-de-Bumbo ou 
de Pirapora, com a umbigada sendo realizada apenas de forma estilizada e mais comumente 
sem sua presença, mas sempre acompanhado pela marcante presença do Bumbão. Geraldo 
Filme comenta que nas diversas festas que ocorriam em São Paulo, tinha samba-de-roda, 

samba-lenço, tambú, etc. (MORAES, 1989, p. 82.)  
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3.3.2 Os Caiapós: dança dramática dos negros crioulos 
 

Os Caiapós constituíam uma dança dramática elaborado pela população negra, em particular 

por negros crioulos – descendentes de negros africanos, nascidos em território brasileiro - no transcorrer 

dos séculos XVIII e XIX. 

Esse auto dramático, dado ao seu conjunto de elementos musicais e coreográficos, bem como 

à sua natureza, é passível de ser considerado com elemento germinador dos Cordões carnavalescos do 

início do século XX.  

Esse auto dramático, uma representação de um conflito entre portugueses e a tribo indígena dos 

Caiapós, no qual uma criança indígena teria sido morta e, posteriormente, trazida à vida pelo pajé, 

segundo Simson (1989), trazia “[...] em seu bojo um caráter de denúncia da forte repressão sofrida pela 

população pobre e de côr, na São Paulo de então [...]” (SIMSON, 1989, p. 82).  

 

... um auto-dramático onde o caráter repressor dos portugueses ficava evidenciado e era até 
sobrepujado pelas artes dos próprios dominados. Vestindo-se com uma roupa de malha 
grossa, bege e, levando enfeites de penas coloridas na cabeça e na cintura, colocavam na 
rua, de forma didática, a dominação sofrida por outro contingente populacional ainda mais 
reprimido do que eles mesmos, “os negros da terra”, como então eram denominados os 
indígenas, vítimas de longa data da apreensão e escravidão por parte dos bandeirantes 
paulistas. (SIMSON, 1989, p. 82). 

 

Por qual motivo essa população negra teria adotado essa dança dramática e seu conteúdo tem 

sido uma questão para a qual diversos autores sinalizaram diversas explicações. 

Para Simson (1989) isso ocorreu pelo fato dos Caiapós terem sido, dentre os grupos indígenas, 

aqueles “[...] que mais resistiram à dominação bandeirística e a própria palavra caiapó era usada, na São 

Paulo colonial, como sinônimo de bárbaro, inculto e teimoso, sendo, portanto, a imagem ideal para 

demonstrar a capacidade de resistência da população de cor na cidade. (SIMSON, 1989, p. 82). 

Já Moraes (1989) acredita tal fato decorreria de um processo no qual, em virtude da “[...] tradição 

obtida no interior e na capital paulista, a dança tenha adquirido domínio público, sendo praticada por 

todos, entre eles os negros [...]”. (MORAES, 1989, p. 72.).  

Há ainda uma outra vertente vinculada aos já aventados “denominadores culturais comuns” dos 

quais a população negra estabelecida no sudeste brasileiro, particularmente no oeste paulista, donde 

fluíram diversas manifestações culturais vinculadas ao universo rural, seria portadora. Dentre esses 

‘”denominadores culturais comuns” merece ser ressaltada nesse contexto a concepção de 

ancestralidade. Conforme Jesus (2004), a ancestralidade constitui elemento 
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... fundamental na construção da visão do mundo, em particular, dos povos pertencentes ao 
grupo “étnicolinguístico” Banto, que aponta para a consideração do ancestral como merecedor 
de respeito por ser aquele anterior na terra. Assim, os caiapós representariam a ancestralidade 
da terra “Brasil”, os “negros da terra” como eram denominados pelos portugueses, posto que 
esses negros-africanos reconheciam nos indígenas o primeiro ser humano a pisar nessa terra, 
onde provavelmente seus mais velhos foram enterrados. 

 

Os Caiapós eram realizados nos festejos religiosos, no desenrolar do século XVIII e primórdios 

do século XIX, 

 

...durante as pomposas procissões coloniais, ocasião em que a população, normalmente 
dispersa do burgo paulistano, se reunia na cidade para assistir aos cortejos que, por essa 
época, possuíam um caráter misto profano-religioso. 
A dança dos Caiapós, apesar de ser realizada pela população pobre e negra da cidade, era 
aceita nesses cortejos solenes e colocada como abertura dos mesmos, porque funcionava 
como atrativo e com seus instrumentos de percussão chamava e reunia o povo para assistir e 
acompanhar as procissões. (SIMSON, 1989, p.82). 

 

No entanto, a presença dessa dança dramática, com suas características que pouco 

combinavam com a vocação dessas manifestações católicas cristãs, começam a sofrer perseguições e 

ameaças de banimento. Assim, a elite da sociedade paulistana  

 

...pressionou e o poder municipal primeiramente restringiu e depois proibiu a participação dos 
negros com suas danças e músicas nas festas e procissões. Os argumentos eram inúmeros 
para impedi-los nas festas públicas. Já no século XVIII se deliberava, por exemplo, que “pella 
desordem que havia nas Procissões públicas, entrando muita gente por ellas, assim rapazes, 
como carijos e negros, e outras pessoas, interrompendo o ornato, compostura e desencia com 
que se deve celebrar as ditas Procissões, que nenhuma pessoa das sobreditas possa 
acompanhar as Procissões senão adiante ou atrás. (SANT’ANNA, S/D, p. 44). 

 

Enfim, por ordens expressas oriundas da Metrópole, em meados do século XIX, os Caiapós 

foram definitivamente proibidos de ocorrerem e participarem no transcorrer das cerimonias e cortejos 

 

Em meados do século XIX, entretanto, seguindo orientação vinda da Metrópole (onde também 
danças de negros costumavam abrilhantar as procissões solenes), no sentido de banir tais 
divertimentos dos cortejos religiosos, pois estes não condiziam com o espírito de tais 
manifestações, os Caiapós foram proibidos de desfilar nas procissões paulistanas. 
Inconformados os organizadores da dança tentaram obter permissão da Câmara Municipal 
para realizar o folguedo nos adros das igrejas, depois que a procissão já tivesse se recolhido 
ao templo. Essas permissões eram ora concedidas, ora negadas, mas nas últimas décadas 
do século passado a dança foi completamente banida do âmbito religioso e passou a ser 
encarada como coisa de “gente ruim”, tendo de buscar um novo espaço no calendário festivo 
da cidade. (SIMSON, 1989, p.83). 

 

Proibidos de participar dos cortejos religiosos os Caiapós encontrarão no período carnavalesco 

o espaço necessário a sua realização, terminando por plantear junto a observadores a noção de que 
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estaria na raiz, na origem, de um outro folguedo carnavalesco elaborado pela população negra, já no 

século XX, os Cordões carnavalescos. 

 

“Os relatos sobre a presença dos Caiapós na cidade são inúmeros e demonstram tanto a 
ocorrência nas festas religiosas como nos dias de carnaval. Nuto Sant’Anna, por exemplo, nos 
fala da dança dos Caiapós como um costume indígena, comumente usada nas festas 
religiosas e de sua célebre presença na Vila de Santo Amaro. João Vampré dá a evidência de 
sua utilização em festejos religiosos quando conta que nas festas de São João a batucada era 
presente com “africanos e Creoulos vestidos a caráter, que simulando ‘caiapós’, ensaiavam 
os seus ‘sambas’ e ‘bate-pés”. Afonso de Freitas também fala dos Caiapós em São Paulo, 
mas de maneira crítica e preconceituosa, caracterizando-a como um “arremedo dos costumes 
selvícolas, sem valor étnico, organização artificiosa que era, de pretos crioulos da capital”. De 
seu lado, Jorge Americano trás um depoimento interessante sobre a manifestação da dança 
dentro dos festejos carnavalescos nos primeiros anos deste século, quando a cidade já havia 
crescido consideravelmente, mas ainda contendo o cortejo dos “Índios” Caiapós nas suas ruas. 
Entretanto, é uma afirmação sua que torna o depoimento ainda mais atraente, pois ele 
arriscava e apontava para uma direção, que dentro de pouco tempo acabaria se efetivando, 
dizia: ‘talvez a gênese dos cordões esteja nos caiapós” (MORAES, 1989, p.72). 

 

3.3.3 O Samba Rural e a festa de São Bom Jesus de Pirapora 

 

Pirapora do Bom Jesus foi fundada como vila em 25 de maio de 1730 e oficializada em 06 de 

agosto de 1730. A denominação da cidade tem origem Tupi-Guarani – Pira significa Peixe e Pora significa 

pular – e faz menção ao período de deslocamento dos peixes que, em busca dos locais mais 

convenientes à desova, saltam para vencer as corredeiras dos rios. 

A denominação da cidade ainda guarda outras histórias. Dentre tantas versões, algumas da 

tradição oral e da cultura popular tratam de milagres vinculados à imagem do Bom Jesus. Uma dessas 

versões dá conta que tendo José de Almeida Naves encontrado a imagem talhada em madeira em terras 

da sua propriedade e às margens do Rio Anhembi, levou a mesma para um paiol de milho localizado 

também em suas terras. À época o paiol, contendo boa quantidade de milho e a imagem, foi incendiado. 

Destruído o paiol, sobraram, milagrosamente, o milho depositado e a imagem do Bom Jesus, intactos. 

Foi considerado o primeiro milagre. Posteriormente, José de Almeida Naves e familiares tentaram levar 

a imagem para Santana de Parnaíba, distrito ao qual Pirapora era vinculada. No caminho, as juntas de 

bois que movia o carro de boi “empacaram”. Não se moviam por nada. Um homem, reconhecidamente 

surdo e mudo, começou a falar e a ouvir, tendo aconselhado que retornassem para Pirapora, pois lá seria 

o local onde a imagem do Bom Senhor Jesus deveria ficar. Foi o segundo milagre. 

Outras versões da origem do Bom Jesus, informam que, por volta de 1725, José de Almeida 

Naves, encontrou em seu sítio, localizado no bairro de Pirapora, reclinada sobre uma pedra no Rio 

Anhembi (como era conhecido o Rio Tietê até o século XVII), uma imagem do Bom Jesus talhada em 
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madeira. Conta a versão que José de Almeida Naves levou a imagem para sua casa, ergueu um altar 

doméstico e depositou a imagem de modo acessível ao povo, para que lá pudessem realizar suas 

orações, rezas e pedidos. 

Posteriormente, teria José de Almeida Naves, solicitado autorização e a licença para construção 

de uma Capela, com adro e cemitério. Recebeu a autorização para a construção em 07 de maio de 1725, 

assinou a escritura de dote em 31 de maio de 1727 e, em 1730, a Capela do Senhor Bom Jesus foi 

benzida, tendo realizado em 06 de agosto desse mesmo anos primeira festa em louvor ao Bom Jesus 

de Pirapora. Em 1887, a capela foi elevada a condição de Santuário. 

Há registros oficiais, datados de 1825, no livro Tombo da Paróquia de Santana de Paraíba, que 

fazem menção à imagem do Bom Jesus, como uma gloriosa e veneranda imagem talhada em madeira 

e encontrada no Rio Anhembi, “[...] achada milagrosamente na beira da aguada e pesqueiro do mesmo 

sítio, na margem do dito rio. Só talhada em madeira e depois aperfeiçoada, e estabelecida a sua Capela 

perto do lugar de sua invenção [...]”. (SANTUÁRIO DO BOM JESUS DE PIRAPORA, S/D). 

 

Segundo a tradição, uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo talhada em madeira, foi 
encontrada em 1724 às margens do Rio Tietê. Várias vezes se procurou transportá-la para 
Parnaíba, a Vila mais próxima, mas, sem explicação alguma, ela retornava para o local de 
origem. Diante deste fato, vários devotos construíram uma pequena capela no local, 
originando-se aí a Vila que se denominou Bom Jesus de Pirapora. A notícia dos poderes da 
imagem e das águas do Tiête onde ela foi encontrada, espalhou-se por toda a Província 
difundindo suas lendas e milagres curadores, que por sua vez trouxeram para o Vilarejo um 
enorme número de devotos e peregrinos. A festa e o culto em comemoração ao Padroeiro de 
Pirapora passaram a ocorrer nos dias 3, 4, 5 e 6 de agosto, quando os crentes banhavam-se 
nas águas milagrosas e tentavam tocar a imagem que seguia em procissão pelas ruas. O 
último dia dos festejos tornou-se o mais importante em virtude da procissão e da missa 
realizadas neste dia, quando se cumpria o dever religioso pagando-se as promessas ou 
agradecendo a graça recebida” (CUNHA, 1937 apud MORAES, 1989, p. 74). 

 

Em decorrência da propagação dos milagres, foi registrado, ainda no século XVIII, um aumento 

significativo de pessoas – devotos, devotas e peregrinos - desejando ter contato com a imagem milagrosa 

do Bom Jesus, realizar suas rezas, orações, pagar pelas promessas e agradecer as graças alcançadas. 

A cidade de Bom Jesus de Pirapora cresceu vinculada ao festejo religioso e às visitas dos devotos. 

À medida em que aumentava o número de devotos, a festa era ampliada, crescia, 

conjuntamente, o caráter profano em concorrência com o próprio caráter religioso original. 
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Foto 9: Pirapora do Bom Jesus – SP. Vista de Pirapora. 

 
Fonte: Claude Lévi-Strauss - Coleção particular. Agosto de 1937. 

 

A cidade de Bom Jesus de Pirapora não possuía a infraestrutura necessária à recepção, 

hospedagem e abrigamento da população que se dirigia à cidade e que crescia exponencialmente na 

época da festa. 

Face a essa deficiência na oferta de hospedagem e alojamento, acampamentos eram 

improvisados nos espaços vagos e ao redor da cidade. “Com o crescimento da população flutuante nos 

dias de festa, quando os hotéis, pensões e casas de família ficavam lotados, a alternativa para várias 

pessoas era acampar às margens do rio (geralmente os caboclos que utilizavam essa forma de 

alojamento)”. (MORAES, 1989, p. 74). 
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Foto 10: Pirapora do Bom Jesus – SP. Acampamento de Romeiros. 

 
Fonte: Claude Lévi-Strauss - Coleção particular. Agosto de 1937 

 

Dois barracões, anteriormente utilizados como moradia de religiosos, em particular, os 

seminaristas, agora abandonados, desocupados e distantes da região central, serviam como alojamento 

para hospedar a população negra: “[...] alojavam exclusivamente os negros vindos de todas as regiões 

e cidades da província[...]”. (MORAES, 1989, p. 74). 
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Foto 11: Pirapora do Bom Jesus – SP. Barracão dos romeiros. 

 
Fonte: Autor desconhecido. Coleção particular. S/ data. 

 

Nesses “famosos barracões” – assim denominados pelos componentes da velha guarda do 

samba paulista e paulistano - terá origem e será desenvolvido o lado profano dos festejos, paralelamente 

ao festejo religioso católico-cristão. Neste local, transcorridas as cerimonias religiosas os negros irão 

cantar, batucar, dançar e debater (realizar os debates, desafios entre as várias delegações). 

 

É nesse local que a parte profana dos festejos vai se originar e se desenvolver, pois, após os 
cultos religiosos, negros batucavam e dançavam, desafiando-se a noite inteira. Essa dimensão 
da fração profana da festa, A influência dos negros na sua realização fica reiterada no estudo 
de Mário Wagner da Cunha, que identifica e estabelece tipos diferenciados de protagonistas; 
o primeiro seria o devoto cumpridor de seu dever religioso, o segundo os romeiros, constituídos 
por brancos, que pretendiam cumprir o dever religioso, mas também acalentavam a idéia de 
participação nos festejos profanos e, finalmente, os piraporeanos, constituídos por negro e 
mulatos que se dirigiam a Pirapora exclusivamente em função da festa profana, ou seja, do 
samba.” (MORAES, 1989, p. 15). 

 

Essa Festa do Bom Jesus de Pirapora atraia praticamente a todos os segmentos sociais. 

Participavam, indistintamente, mas em condições e posições diferentes, brancos, negros e caboclos 

pobres, além da parcela mais privilegiada de São Paulo. Considerada como uma das mais importantes 

celebrações religiosas que aconteciam no transcorrer do ano, impunha ao fiel, devoto, crente, peregrino, 

a toda a população próxima ou mesmo superficialmente próxima dessas comemorações religiosas, a 
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obrigação religiosa dela participar. 

Oswald de Andrade, segundo Jesus (2004, p. 113), “[...] observa o aspecto de diversão do 

paganismo existente nas festas religiosas paulistanas, realçando o paganismo na Festa de Pirapora no 

que diz respeito ao seu traço de diversão, presente na romaria e acompanhando a festa profana, 

identifica o rico traço musical presente no festejo. 

 

“O paganismo de certas festas religiosas enlevou longamente minha infância (...). Mas 
Pirapora constitue para mim o melhor regalo da infância (...). Naqueles tempos era uma viagem 
que lembrava o século XVI. Saíamos muito cedo. Descíamos de trem na estação de Barueri e 
aí vinha nos buscar uma estranha condução que se compunha de carro de boi e cavalos (...). 
Meu pai alugava uma casa, pois demorávamos às vezes uma semana e não havia hotel. O 
bulício festeiro, as danças no barracão, os leilões de prendas e as solenidades da Igreja, era 
tudo uma série ininterrupta de músicas e cantos que deslumbravam os olhos num renovado 
espetáculo popular” (ANDRADE,.1937, pp. 13-14). 

 

A festa religiosa do Bom Jesus de Pirapora já se encontrava estruturada pela Igreja Católica 

quando do advento e participação dupla, conflituosa, mas consoante e harmoniosa – religiosa e profana 

- da população negra. No entanto, veio a se constituir como uma espécie de cenário e suporte 

fundamentais para o processo de gestação do Samba Paulista e Paulistano, ao propiciar a essa 

população negra a oportunidade dos encontros, trocas de experiencias, resgate e preservação de 

tradições culturais. 

 

Também Dionísio Barbosa, um dos primeiros sambistas paulistanos, confirmava a dualidade 
de características existentes nas festas religiosas paulistas e que se expressava nitidamente 
na Festa de Pirapora: “[...]. Os negros iam por devoção ao Santo e por causa do samba nos 
barracões (...) lá surgiu o Bumbo Grande, feito com barrica de banha ou azeitona e couro de 
cabrito [...]”. (JESUS, 2004, p. 114). 
 
“Mário de Andrade achou curioso, estranho e até humorístico acompanhar e estudar em 
Pirapora justamente um grupo de Samba Paulistano, parecendo não ter levado em conta que 
os negros costumeiramente participavam de festejos católicos, principalmente em Pirapora, 
onde buscavam sobretudo suas raízes culturais e reciclar a prática do Samba. Por isso, outras 
figuras importantes do Samba Paulistano como Deolinda Madre e Dona Sinhá nos falam da 
presença dos negros na festa ressaltando sua importância como um espaço que 
proporcionava a permanência e expressão de suas tradicionais manifestações culturais. A 
primeira conta que sua mãe vinha de Piracicaba para irem juntas à festa; iam de trem até 
Barueri e a pé até Pirapora: “à noite tinha desafio de samba, principalmente entre os barracões 
de Campinas e São Paulo, liderado por seu Dionísio e Alfredão”. A segunda, apesar de não 
ter freqüentado a antiga festa, fala que seu pai, Félix da Costa era antigo sambista de Pirapora 
e organizava romarias para a cidade: “Lá se fazia samba tradicional de barracão, samba de 
roda, desafios...” (MORAES, 1989, p. 76). 

 

A população negra, se em um primeiro momento ainda participava da festa religiosa do Bom 

Jesus de Pirapora mobilizada pelas dimensões sagradas e profanas, no desfecho do século XIX e 
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primórdios do século XX, passa a frequentar tão somente por conta da dimensão profana, absolutamente 

profana em relação às práticas cristãs e católicas, mas não absolutamente profana em relação às 

práticas religiosas de matriz negro e africana, efetivamente presentes mais particularmente nas 

atividades que ocorriam nos barracões, caracterizadas pelo Batuque e pelos “Debates”, desafios em 

formato de competições onde os participantes deveriam apresentar conhecimento e habilidades para 

cantar, improvisar no canto, dançar e tocar habilmente os instrumentos, e que envolviam diversos 

agrupamentos, divididos por seu local de origem, província ou cidade de deslocamento. 

 

Isso era todo ano. Porque nós saíamo daqui, chegávamos em Barueri. De Barueri nós 
pegávamos a estrada, nós íamos a pé até Pirapora. Quando chegava em Parnaíba, 
descansava, não é verdade? Comia alguma coisa, matava o bicho e depois seguia. Quando 
era duas, duas e pouco nós chegávamos em Pirapora, já pensou? Então... entrava na igreja, 
cumprimentava lá São Bom Jesus. Depois, nós íamos pra nossa sede, que nós já tínhamos o 
lugar apropriado. Então, nós chegávamos lá, descansava e depois saía dar umas voltas. Eu 
passava a mão no instrumento (e saía) com a turma tocando...”. E completava: “... porque 
agosto é que é a festa ... é do dia primeiro... nós saíamos dia quatro... Então, nós tínhamos 
um debate entre “Camisa Verde” e campineiros. Porque tinha o barracão dos paulistas e o 
barracão dos campineiros...” – e prosseguiu: “Quando nós chegávamos lá, os campineiros já 
estavam lá... pessoal de Campinas. Tudo misturado. Pessoal paulista chegava lá, misturava, 
já pensou? Precisa ver a revanche que tinha!” (MORAIS, 1971, p. 18). 

 

Alguns grupos e indivíduos terminavam por se destacar graças aos seus conhecimentos e as 

suas habilidades no canto, dança e manuseio dos instrumentos musicais. 

 

Tornam-se famosos o grupo de Campinas, comandado por João Diogo, o “Pai João”, um negro 
com uma perna de pau e tratado como o “General do Samba”; o agrupamento de Itú, chefiado 
por João Mundão e os blocos de São Paulo, dirigidos por Zé Soldado, sambista do Jabaquara, 
e Dionísio Barbosa, sambista da Barra Funda. 
Estes elementos tornavam-se líderes porque tocavam com exímia habilidade o Bumbo, que 
na verdade era quem comandava as entradas e o ritmo do Batuque. Eles também tinham a 
responsabilidade de improvisar os versos iniciais. A “deixa” dada pelo chefe era fundamental 
para influir no bom andamento do samba e na maneira de dançá-lo, já que todos os 
dançadores o rodeavam esperando o momento inicial, o “debate” e “desafios” entre barracões 
e cidades ocorriam justamente no instante de improvisar a “deixa”, sendo logo seguida pela 
percussão e batalhões de dançarinos. Os instrumentistas eram todos homens e na parte 
coreográfica encontravam-se homens e mulheres quando se concretizava a umbigada 
movimento próprio do sambista paulista, cheio de sensualidade e malícia. Com o tempo, os 
setores mais conservadores de São Paulo passaram a perseguir este tipo de dança, pois o 
achavam “lascivo” e “libertino”. (MORAES, 1989, p. 76). 
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Foto 12: Pirapora do Bom Jesus – SP. Reverência ao bumbo. 

 
Fonte: Mário de Andrade. Instituto de Estudos Brasileiros – USP. Agosto de 1937 

 

Geraldo Filme, reforça essa identificação da população negra com o resgate e preservação de 

suas “raízes” e tradições culturais. 

 

Ele conta que sua mãe organizava as caravanas para Pirapora em jardineiras, burros ou trens. 
Na cidade, haviam os quitutes, o Samba Lenço, desafios, enfim, tudo que rememorava a 
tradição do negro. Numa análise extremamente lúcida, ele declarava que “lá o negro 
relembrava suas raízes (umbigada, Batuque), na cidade ele não tinha mais condições”. 
Reconhece, portanto, a identificação das raízes negras com as festas populares católicas e a 
deterioração desta relação nos centros urbanos, que agravava a situação dos negros, 
marginalizando-os ainda mais de qualquer participação ou influência no processo de 



167 
 

 
 
 

transformação e crescimento da cidade. (MORAES, 1989, pp. 77-78). 

 

O movimento de exclusão da população negra da festa religiosa para Bom Jesus de Pirapora e 

repressão e policial, ganham intensidade a partir da década de 1930. 

 

A decadência da festa manifesta-se por volta de 1930, segundo Mário W. V. da Cunha, Mário 
de Andrade e alguns sambistas, teria ocorrido por dois motivos: a reação da Igreja Católica 
contra a supremacia da parte profana em detrimento da religiosa, havendo, por isso, proibição 
do samba nos barracões em 1937; e a repressão da polícia contra o festejo profano. Como os 
dois momentos da festividade estavam umbilicalmente vinculados, a decadência da parte 
profana leva ao empobrecimento de toda a festa em comemoração a Bom Jesus de Pirapora. 
Com o tempo, portanto, a festa deixa de ser referencial para os sambistas paulistanos, 
permanecendo apenas as comemorações restritamente religiosas. (MORAES, 1989, p. 78). 

 

Desse movimento de participação da população negra nos festejos religiosos de Pirapora do 

Bom Jesus, poucos ou quase nenhum registro que possibilitem um “mapeamento” das raízes do Samba 

à paulista, suas tradições e origens. Há poucos registros sobre as atividades que tinham lugar nos 

barracões destinados ao alojamento dos agrupamentos da população negra que para lá se dirigiam, 

ficavam alojados e davam lugar aos batuques, cantos e danças. 

 

Embora seja quase impossível reconstituir exatamente como era o Samba de Pirapora (e nem 
é essa a intenção), resta perguntar, ainda, que tipo de Samba era tocado em Pirapora e quais 
suas características mais gerais que foram transportadas e/ou transformadas em São Paulo, 
adquirindo uma nova forma diferenciada, difundida em toda a cidade. Na verdade, existe uma 
dificuldade crônica em recolher qualquer tipo de material (tanto os textos das “canções” como 
a parte musical), pois, nada foi devidamente registrado através de processo eletrônico, 
mecanizado ou escrito. O que existe de organizado são algumas músicas recolhidas por 
estudiosos e folcloristas, principalmente Mário de Andrade, ou então alguns raríssimos trechos 
entoados nos depoimentos dos sambistas da velha guarda. De qualquer maneira, este material 
permite caracterizá-lo genérica e sumariamente, o que, para o momento, já é muito importante. 
Hoje em dia, é plenamente reconhecido que o samba é originário do Batuque, um misto de 
danças rituais de lazer e religiosas, procedente da vertente africana angolana-conguesa, 
acompanhado apenas por instrumentos de percussão, sendo o mais relevante deles o Tambú, 
bumbo feito de tronco de árvore (daí batuque também ser conhecido por Tambú). Sob a 
denominação genérica de Batuque ou batucada reúnem-se diversas danças (de roda, com 
solista, enfileirada, etc.) e seu enraizamento foi tão profundo que acabou tornando-se mais 
que uma expressão coreográfica, abrangendo toda e qualquer música acompanhada por forte 
percussão. 
O Samba como dança folclórica derivada do Batuque assume nas diversas regiões do país 
formas distintas. Em São Paulo, seu aspecto rural foi consistente e predominante, assumindo 
algumas feições variadas na organização coreográfica, originando o samba-de-roda, o samba-
lenço e o samba-de-Pirapora, onde, por exemplo, a umbigada era elemento obrigatório. 
(MORAES, 1989, pp. 78-79). 

 

Segundo Wilson Rodrigues de Morais, no entanto, é possível perceber que 

 

... existem muitos pontos de contato entre o “tambu” e o samba rural paulista, denominação 
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esta dada por Mário de Andrade. Apesar da designação “rural”, esse tipo de samba é 
encontrado na Capital de São Paulo desde o começo do século ... O samba-de-Pirapora ou 
Campineiro herdou do Batuque a sua formação em fileiras. A primazia do tambu foi substituída 
pelo do bumbo ou zabumba. Em ambos, os instrumentos estão na mão dos homens, o que 
não os impede de participar da dança e o canto é improvisado. O improviso do canto não lhe 
diminui a importância, existindo estudos sobre as “modinhas” e as “carreiras” dos Batuques e 
as “toadas” do samba” (MORAES, 1978, p. 16). 

 

Geraldo Filme reforça essa percepção de Wilson Rodrigues de Morais: 

 

O nosso (samba) vem das festas rurais, dada ao negro após as colheitas, onde tinha Batuque, 
umbigada, samba lenço (...). Os desafios, por exemplo, surgiram das apostas que os senhores 
faziam em cima de seu cantador, do jogo de pernada, na rasteira, tudo como se fosse uma 
briga de galo [...]”. (Moraes, 1971, pp. 78-79). 

 

No intento de formular uma quadro de características passíveis de identificar o que foi a prática 

do samba rural paulista e como o mesmo era desenvolvido, com base nos poucos registros existentes, 

Mario de Andrade – que teve a oportunidade de estar próximo a essas atividades ocorridas nos barracões 

em Pirapora do Bom Jesus - e José Geraldo Vinci de Moraes sugerem alguns aspectos a serem 

considerados, como as coreografias, as formas de canto – chamada e resposta -, a forma da poesia e 

melodia, a escala e a síncopa. 

 

O samba rural pode ser definido pelas suas coreografias características; pela execução de 
uma consulta coletiva, onde a composição decorre da junção de uma melodia e um texto. A 
“deixa” atirada por um “chefe”, pode ser aceita ou não pelo grupo após tentar fixar o texto, a 
melodia e o refrão. Se aceito, inicia-se a cantoria da melodia acompanhada pela percussão. 
(ANDRADE, 1937, p. 145). 
 
Esteticamente, a forma da poesia e da melodia, derivava em alguns aspectos da inevitável 
influência europeia à medida que prevalecia musicalmente apenas o modo maior (onde os 
intervalos entre a terceira e quarta, sétima e oitava notas não são tons inteiros, mas semitons, 
seguindo o modelo da escalda natural de Dó) com a melodia sempre apoiada na tônica 
(primeira nota). Na forma poética, tínhamos a quadratura poética, que se apoiava na 
quadratura musical (oito compassos) em grupos de dois versos, isto é, para cada quatro 
compassos um verso. 
(...) 
Outro elemento de nítida característica negro-africana é a escala pentatônica (baseada nos 
intervalos de quintas e oitavas, gerando um ciclo de quintas) e a falta de cromatismos, que 
acaba redundando em intervalos sem dissonância, pois não há acidentes (bemóis e 
sustenidos) que resultariam em semitons (intervalos mais curtos que criam dificuldades para 
se escutar e cantar). Enfim, poderíamos afirmar, a partir destes dados, que no samba rural 
paulista o ajuntamento silábico, isto é, a forma poética é imposta pelo ritmo musical (ao 
contrário da formação das modernas canções a que estamos acostumados hoje em dia), que 
por sua vez é tributário dos movimentos coreográficos. 
(...) 
Outra característica, como não poderia deixar de ser, era um recurso rítmico largamente 
utilizado pela tradição musical africana, a síncope binária nas suas formulações mais simples. 
Trata-se do deslocamento do acento rítmico normal do tempo forte (sempre no primeiro e/ou 
segundo tempo) do compasso para o outro de batida usualmente fraca. (MORAES, 1989, pp. 
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80-81). 

 

Segundo Muniz Sodré, a síncope é um recurso rítmico muito presente em manifestações culturais, 

musicais, da tradição negra e africana. 

 

... síncopa é uma alteração rítmica que consiste no prolongamento do som de um tempo fraco 
num tempo forte. Esta alteração não é puramente africana, os europeus também a conheciam. 
Mas se na Europa ela é mais freqüente na melodia, na África sua incidência básica era rítmica. 
A síncopa brasileira é rítmico-melódica. Através dela, o escravo – não podendo manter 
integralmente a música africana – infiltrou a sua concepção temporal cósmico-rítmica nas 
formas musicais brancas. (...) Tanto o jazz quanto o samba encontram a sua especificidade 
na sincopação. Só que o jazz realiza além do ritmo, um aproveitamento especial da harmonia: 
a exploração de efeitos de retardo em síncopas que lhe confere um grande rendimento 
harmônico e orquestral. Além disso, a polirritmia (dada pela mistura de instrumentos, timbres, 
etc.) cria a oportunidade para o improviso melódico ou para a mudança dos valores da linha 
melódica. Tanto no jazz quanto no samba, atua de modo especial a síncopa, incitando o 
ouvinte a preencher o tempo vazio com a marcação corporal – palmas, meneios, balanços, 
dança.  É o corpo que também falta – no apelo da síncopa. Sua força magnética, compulsiva 
mesmo, vem do impulso (provocado pelo vazio rítmico) de se completar a ausência do tempo 
com a dinâmica do movimento no espaço. Duke Ellington disse certa vez que o blues é sempre 
cantado por uma terceira pessoa, “aquela que não está ali” ... o terceiro que falta – o que os 
arrasta” (SODRÉ, 1998, pp. 11 e 25-26). 

 

Assim, a síncope, nas manifestações culturais, principalmente musicais, da tradição negra e 

africana, exige o complemento, da voz, do corpo, do instrumento. Como assinala Mario de Andrade: “[...] 

Não se trata propriamente de poesia, mas de música. A música domina soberana. Como, porém, o 

instrumento (...) é a voz humana, a palavra se ajunta necessariamente, não à música, mas à voz humana, 

e a melodia é preenchida com palavras. E sempre palavras necessárias. (ANDRADE, 1937, p. 205). 

 

3.3.4 O Samba e o Cordão 

 

A população negra da Cidade de São Paulo, no período compreendido entre o final do século 

XIX e início do século XX, empreendeu um movimento de ocupação e apropriação do espaço urbano na 

metrópole em formação. 

A concentração dessa população nos bairros da Barra Funda, Bexiga e Baixada do Glicério, 

principalmente em decorrência de aspectos econômicos e sociais, obrigou essa população negra ao 

trabalho de transformações dessas três localidades - cingidas aos bairros de alta concentração do poder 

econômico e político, como os Campos Elíseos, Avenida Paulista e Liberdade – em lugares negros. 

 

Zona de negro aqui em São Paulo era Liberdade, Bixiga e Barra Funda e um pedaço muito 
antigo, que pouca gente lembra, aqui onde está hoje situada a Vila Madalena, Vila Ida e Vila 
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Ipojuca. Ali já era bem distante. Mas essa região toda da Liberdade, Barra Funda e Bixiga era 
o centro mesmo. E Zona Leste que, por ser distante, tem uma história negra muito 
interessante. Lá onde tem aquela igreja, uma das primeiras igrejas do Brasil, a Nossa Senhora 
do Rosário, fundada pelos negros no Largo da Penha, fundada pelos negros em 1600 e 
poucos. A Zona Leste também tem sua tradição (SILVA, 2011, p. 77 apud CONTI, 2015, p. 
189). 

 

Nas fimbrias do espaço urbano pensado e instituído segundo pressupostos hegemônicos, 

excludentes e exclusivos das elites brancas da Cidade de São Paulo, essa população negra forjou 

nesses espaços urbanos lugares negros, inventando, criando e moldando, em termos sociais e culturais, 

novas formas de sociabilidade, novas formas de viver, estratégias para, culturalmente e socialmente, 

resistir na Cidade de São Paulo. 

 

Por volta de 1870, a maneira como a população divertia-se no período carnavalesco passou a 
apresentar mudanças decorrentes do enriquecimento proporcionado pela expansão cafeeira. 
Tal fato fez com que as camadas mais altas passassem a adotar um estilo de vida burguês 
europeu (PEREIRA DE QUEIROZ, 1973 apud SIMSON, 2007, p. 22), buscando diferenciar-se 
da população menos abastada, rompendo a homogeneidade presente nas manifestações 
culturais do período anterior. As manifestações lúdicas antigas, diante das novas formas de 
divertimento burguesas que surgiam, foram relegadas às regiões periféricas das cidades e se 
transformariam em folguedos típicos das camadas populares (PEREIRA DE QUEIROZ, 1973 
apud SIMSON, 2007, p. 22). (SANTANA, 2010). 

 

A transformação desses espaços urbanos em redutos negros, melhor dizendo, lugares negros, 

implicou na mobilização de meios, movimentos, manobras e estratégias coordenadas e sintonizadas com 

as formas e possibilidade de viver e conviver dispostas na sociedade brasileira e, em particular, na 

sociedade paulistana na época já citada. 

 

Vivendo à margem do processo produtivo formal, a maioria da população negra desses bairros 
mantém um modo de vida marcado pela precariedade e instabilidade, tendo a sua 
sobrevivência baseada especialmente nos serviços domésticos desenvolvido pelas mulheres, 
no comércio ambulante, nos serviços pesados de cargas e descargas nos armazéns da 
ferrovia, no pequeno comércio e nos pequenos serviços informais. 
É nesse contexto socioeconômico e cultural, com trajetórias de vida bastante comuns, que 
brotarão as associações voltadas à organização do lazer, da cultura e das formas de 
expressão da população negra e pobre da Cidade de São Paulo. (JESUS, 2004, p.126). 

 

Da vivencia e da experiência decorrentes das mais variadas trajetórias de vida e de expressões 

e manifestações culturais inerentes ao universo simbólico negro e africano estabelecidas nesse espaço 

urbano – cordões carnavalescos, clubes da raça, concursos, festas domesticas em lugares, as atividades 

religiosas vinculas ao universo católico-cristão e ou às tradições religiosas de matriz negro africana como 

o candomblé, a macumba, etc., rodas de samba e os jogos de pernada e tiririca, dentre outros e outras 

-, novas formas de sociabilidade foram criadas e instituídas, um novo e forte senso de comunidade, vida 
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comunitária e relações familiares foi estabelecido, valores e expressões culturais marcadamente negras 

e publica e estreitamente vinculadas à cultura negra e africana, como a oralidade, foram reelaborados e 

ressignificados em novas ações, projetos, planos, cosmovisão do mundo e temporalidades. 

 

A trajetória de vida de alguns destes sambistas, possibilita averiguar o elo comum da 
sobrevivência precária. Seu Dionísio Barbosa, nascido em 1891, por exemplo, foi carpinteiro, 
tal qual seu pai, Sr. Barbosa, que também era capelão leigo, gostava de samba, tocava 
diversos instrumentos e também cantava, chegando a transferir-se para o Rio de Janeiro para 
trabalhar em um fábrica de móveis e camas. Zézinho da Casa Verde foi ajudante ilustrador e, 
após estudar no Liceu de Artes e Ofícios, tornou-se tipógrafo, profissão também herdada do 
pai; sua mãe chamava-se Minervina Barbosa, era doceira ou cozinheira e professora leiga. A 
mãe de Geraldo Filme também foi cozinheira e seu pai marceneiro, profissão aprendida em 
Minas Gerais. Madrinha Eunice veio de Piracicaba ainda criança para trabalhar na casa de 
uma prima recém-casada. Sebastiana de oliveira trabalhava num fábrica de balas e bem mais 
tarde tornou-se funcionária pública. A mãe de Dona Sinhá era lavadeira. Seu Benedito 
Sardinha, Argentino Vanderlei e João Sargento mantinham empregos fixos, mas de baixa 
remuneração: o primeiro motorneiro, o segundo funcionário da Companhia Telefônica e o 
último, Sargento da Força Pública, onde integrava a banda da instituição. (MORAES, 1989, p. 
92). 

 

Reelaborados, ressignificados e dispostos como suportes aos processos de conhecimento, 

seleção e escolha, ao posicionamento individual e coletivo face às questões sociais, econômicas e 

políticas, ao ser e fazer no cotidiano, tais valores e tradições culturais negros e africanos, se deixaram 

disseminar abundantemente nesses lugares negros, se deixaram viver plena e efusivamente, 

potencializando os conhecimentos e saberes, talhando as relações públicas e particulares, políticas e 

afetivas; permeando os processos formais de organização de agremiações carnavalescas – como os 

cordões carnavalescos -, de associações comunitárias – como os clubes da raça-, na organização de 

meios de comunicação – como os jornais negros -, na organização de escolas voltadas a formação 

educacional, perpassando a tradição da oralidade e permeando os falares, estimulando a performance 

comunicativa, relacional e coletiva nas músicas, nas danças, nas manifestações culturais sagradas e 

profana. 

 

As atividades culturais e religiosas sempre foram fundamentais e desempenharam papel 
preponderante no processo de construção de redes de solidariedade entre a população negra, 
na luta pela sobrevivência no espaço urbano, contra o racismo, discriminação e a precariedade 
histórica da forma de vida dessa população, engendrando mecanismos, criando instrumentos 
e meios de promoção da união, aproximação, responsabilidade e interesse recíproco, 
fraternidade, solidariedade, etc., que se manifestavam de diversas formas e fundamentavam 
atividades e experiências originais, fecundas e enriquecedoras. 
Surgidos nas regiões de maior concentração negra da cidade, os Cordões eram associações 
organizadas pela população negra para a produção e difusão do samba e a realização de 
atividades de lazer e cultura da população negra e pobre da Cidade de São Paulo. (JESUS, 
2004, p. 126). 
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Dionísio Barbosa, fundará em 12 de março de 1914, a primeira agremiação carnavalesca que 

terá por berço de nascimento o seio da população negra da Cidade de São Paulo: o Grupo Carnavalesco 

Barra Funda. Esse cordão carnavalesco que aflora no Bairro da Barra Funda, região de alta concentração 

da população negra na Cidade de São Paulo, vai ser a origem de uma forma peculiar e emblemática de 

brincar o carnaval, uma forma tipicamente negra e paulistana. 

Segundo Moraes (1989, p. 92) Dionísio Barbosa já empreenderá algumas tentativas de 

organização de agremiações carnavalescas na Cidade de São Paulo, como blocos de sujos, também 

denominados “esfarrapados” e ou “remendados”. Tratava-se de pequenos agrupamentos que reuniam 

de “[...] cinco a seis pessoas, iam às ruas dos bairros ganhando novos adeptos de ano para ano. Alguns 

ficaram bastante conhecidos como o Grupo dos Teimosos no Bexiga e o Bloco dos Boêmios na Barra 

Funda [...]”. (BRITTO, 1986, pp. 71-72). 

 

“Dentro de todo este processo de instituição do Cordão paulistano, Seu Dionísio é figura 
fundamental, pois, foi o primeiro a tentar organizar os “Blocos de Sujos” ou “Esfarrapados” que 
se manifestavam informalmente pelas ruas da cidade. Esta iniciativa surgiu também da 
experiência que teve no Rio de Janeiro”. (MORAES, 1989, p. 92). 

 

Inspirado pelos ranchos, agremiações carnavalescas típicas do Rio de Janeiro nas primeiras 

décadas do século XX, com os quais teve contato no ano de 1910, conforme afirma em depoimento 

prestado em 1976 ao Laboratório de História Oral do Centro de Memória da Unicamp (LAHO/CMU): “[...] 

“A ideia minha eu tirei de lá [...]. Não era nada de escola de samba, era de rancho [...]”, Dionísio Barbosa 

organizará e estruturará – quatro anos mais tarde – o referido Grupo Carnavalesco Barra Funda.  

 

Dionísio Barbosa era uma pessoa muito benquista entre a população negra da cidade e 
granjeou durante sua longa existência um número muito grande de afilhados, compadres e 
amigos, além dos muitos parentes que possuía. Ele exerceu uma liderança importante dentro 
do reduto negro da Barra Funda e devido as suas qualidades de animador recebeu o cognome 
de “Nhonhô da Chácara”, pois além do cordão carnavalesco liderava romarias, pic-nics e 
outras atividades de lazer da população negra e pobre da cidade. (...) Era um mestre 
carpinteiro que aprendeu sua arte da carpintaria com seu pai, um cafuso, filho de um escravo 
baiano e de uma bugra da aldeia jesuítica de Conceição dos Guarulhos. Ele exerceu sua 
profissão, a princípio, em firmas de carpintaria e posteriormente foi contratado pela “escola da 
praça” -  o Instituto Caetano de Campos da Praça da República – como responsável pela 
secção de ensino de carpintaria da escola. 
Em 1910, a fábrica de móveis em que mestre Dionísio trabalhava enviou-o ao Rio de Janeiro 
para realizar alguns trabalhos na filial carioca. Dessa forma Dionísio Barbosa residiu no Rio 
de Janeiro de 1911 a 1914, na casa de seu amigo Paiva (posteriormente um dos membros 
mais importantes da Companhia Negra de Revistas), à rua Silva Manoel, e “saia pelo carnaval 
no Grêmio Pastorino Silva Manoel, um rancho, tipo de manifestação carnavalesca que na 
época alcaçava muito sucesso na Capital Federal. 
Na sua temporada carioca, Nhonhô da Chácara costumava frequentar as famosas Festas da 
Penha, local de reunião dos sambistas da época, e ali aprendeu o jogo da pernada com o 
bamba de então, o famoso Juventino do Catête, pertencente ao Rancho Flor do Abacate, um 
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dos mais importante do período. Assistiu ... aos desfiles das bandas militares... que 
apresentando fardas elaboradas, boa música e balizas acrobáticas, guardavam também um 
certo caráter de espetáculo, além da disciplina militar”. (SIMSON, 1989, pp. 88-89). 
 
O modelo de desfile para o Cordão foi estruturado por Seu Dionísio e Seu Vitor. Sua formação 
era dada pelo posicionamento dos participantes, um atrás do outro, pelas evoluções perfeitas 
das amadoras, pela alegoria – um falcão - utilizada como abre-alas. Se organizava da seguinte 
forma: na frente o baliza, a seguir os batedores – com bastões às mãos -, o porta-estandarte 
na frente (ideia baseada nos ranchos pastoris cariocas), o mestre-sala, as amadoras (pós 
1921) e o restante do Cordão, o clarim ou clarinete segue à frente de todos abrindo o cortejo, 
os instrumentos de corda do grupo musical de choro seguiam à frente da bateria que fechava 
o grupo. (JESUS, 2004, p. 130). 

 

Foto 13: Dionísio Barbosa, aos 85 anos, fundador do Grupo Carnavalesco Barra Funda. 

 
Fonte: USP Imagens. 
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Para tanto, Dionísio Barbosa contou com a contribuição de amigos e parentes nessa ação cujo 

objetivo principal era contribuir para a organização das brincadeiras carnavalescas do pessoal 

pertencente a sua família, amigos ou próximos ao seu núcleo familiar. 

 

Seu Dionísio Barbosa, juntamente com seus familiares e vizinhos, entre os quais estavam oito 
rapazes amigos do jogo de malho, seu irmão Luiz Barbosa e um cunhado, Comélio Aires 
criaram esse pequeno grupo de carnaval, a princípio, com a função de organizar as 
brincadeiras do carnaval desse núcleo. Na realidade, este grupo cresceria e ficaria conhecido 
através de outro nome: “Camisa Verde e Branco”, denominação que posteriormente foi 
alterada por determinação proibitiva do Estado Novo. Segundo seu Dionísio este apelido foi 
dado em função de uma apresentação pelas ruas da Barra Funda quando o grupo saiu vestido 
de camisa verde, calça branca e chapéu de palha. (JESUS, 2004, 127). 

 

Foto 14: Grupo Carnavalesco Barra Funda, em 1915. 

 
Fonte: Acervo Centro de Documentação e Memória do Samba. 
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Em seu primeiro desfile, segundo Brito (1986, p. 74), o Grupo Carnavalesco Barra Funda desfilou 

de forma despojada, dado aos poucos recursos: “[...] sem roupa caprichada, nem nada, lá se foram para 

as ruas do bairro, a Barra Funda, cantando música própria feita no grupo, levando como instrumento o 

pandeiro e o chocalho feito de tampinhas de garrafas de cerveja [...]”. 

A situação melhoraria nos anos seguintes com mais integrantes e mais instrumentos: ‘[...] foram 

acrescentadas ao conjunto instrumental uma caixa remendada e uma surdina. Em 1920, estava 

composto por cerca de sessenta homens, alguns desses se fantasiavam de mulher, e por uma orquestra. 

(JESUS, 2004, p. 127). 

 

“Sirvano de Tietê e seu saxofone muito velho e remendado, João do Bandolim, Capistano do 
Trombone, Márcio, Mário Jandiro e Vito com cavaquinhos e um clarinete, Dionísio Barbosa e 
seu pandeiro e, o mais importante, um surdo ou bumbão nas mãos de Marcelo Roque, que 
comandava, lá de trás, toda a bateria.” (BRITTO, 1986. p. 74). 

 

Os cordões inicialmente compostos somente por homens, com o passar do tempo passaram a 

ser constituídos por um conjunto de homens e mulheres (CONTI, 2015, p. 63), comitivas que em formato 

de cortejos, escoltados e assistidos com instrumentos de percussão próprios do samba rural paulista – 

bumbo ou bumbão, caixas e chocalhos - e por conjuntos instrumentais portadores de instrumentos 

musicais - cordas e sopros -, peculiares aos conjuntos de choro, atravessavam a Cidade de São Paulo 

– “[...] saiam de tardezinha, perambulavam pela cidade e voltavam na manhã do dia seguinte (quando 

não “dormiam” na delegacia) [...]” (CUICA, 2009, pp. 44-45) -, esquadrinhando a pé as ruas, avenidas e 

praças, desfilando ao ritmo, ao som e ao sabor de marchas sambadas, composições próprias elaboradas 

de forma individual ou coletiva, e voltadas para o consumo do próprio grupo. No caso do Grupo 

Carnavalesco Barra Funda, brilhava dentre outros compositores, Dionísio Barbosa, João Bráz, Jair Bento 

Ferreira - o Feijó - e Vitor. 

 

Os cordões entoavam músicas que nasciam da criação individual e coletiva, principalmente 
coletiva, informal e com caráter de improviso, sem vislumbrar lucros, gravações ou 
reproduções. Sua criação estava destinada quase que exclusivamente para o consumo do 
cordão e do grupo social. (JESUS, 2004, p. 130). 

 

“Conforme Geraldo Filme define de maneira bastante simples, nos desfiles animados pela 

marcha sambada, “se cantava a marcha, mas a bateria era um samba”. (CONTI, 2011, p. 4). O samba 

era uma “marcha-sambada”. 

 

Esta interessante mistura talvez fosse produto do entrelaçamento do Samba de Pirapora, pois 
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o bumbão estava sempre presente em posição de destaque, com a necessidade de se obter 
uma música de acompanhamento para o cortejo dos Cordões... No entanto, não se deve 
confundir a marcha-sambada com as marchinhas carnavalescas; através de uma gravação 
com Geraldo Filme e Zezinho da Casa Verde, feita por Wilsom de Moraes, um músico seu 
amigo pôde concluir que a diferença entre este ritmo e o da marchinha “era causada  pela 
polirritimia executiva sobre a base, esta entretanto, a mesma das marchas” (MORAES, 1978, 
p. 33) 
 
Como se vê, a base rítmica era aquela que ordenava ao desfile dos Cordões a partir da batida 
de marcha e, sobre ela, a bateria percussiva executava as outras células rítmicas, geralmente 
baseada na síncope. Apesar de toda preocupação com os cortejos dos Cordões e a produção 
musical difundida através deles, naquela época ninguém pensava em compor exclusivamente 
para os desfiles; ela resultava, (...) espontaneamente do ambiente festivo das festas religiosas 
(como a de Pirapora e de Santa Cruz, por exemplo) e dos encontros entre os sambistas, 
sempre realizados nos bairros. (MORAES, 1989, p. 96). 

 

A incorporação de instrumentos de cordas e sopro nas atividades de desfiles dos cordões 

carnavalescos constituíram, à época, uma medida singular e inusitada.  

 

Uma outra inovação implementada pelos cordões paulistanos foi a introdução de um conjunto 
instrumental composto por instrumentos como violão, cavaquinho, alguns instrumentos de 
sopro, que saiam à frente da bateria. Atuavam, principalmente, nos momentos em que os 
cordões efetuavam suas paradas no percurso do cortejo, quando executavam a melodia do 
desfile, sambas e chorinhos. Invariavelmente eram grupos compostos por instrumentistas 
negros, com flauta, violão, cavaquinho e pandeiro, que faziam serenatas pelas madrugadas. 
(JESUS, 2004, p. 130). 

 

Zezinho da Casa Verde (José Narciso de Nazaré), em depoimento registrado no Museu da 

Imagem e do Som de São Paulo - MIS-SP, afirma: “[...] O “Grupo de Choro” do Camisa Verde, segundo 

Zezinho da Casa Verde, em 1914, tinha uma rica composição com seis violões, seis ou sete cavaquinhos, 

saxofone e clarinete [...]”. 

 

A maioria destes músicos sabia ler música, fato raro neste momento. Quem escrevia e 
transcrevia para as partituras as músicas compostas pelo grupo era um tal de “João Sargento”, 
um Sargento da Força Pública, que tocava na famosa Banda da instituição. Seu Dionísio conta 
que havia uma rigorosa seleção dos músicos que pretendiam tocar no “Choro”, ressaltando a 
importância que o Cordão dava a este grupo de instrumentistas. É interessante notar que 
muitos deles eram recém-chegados do interior, trazendo a rica experiência formativa musical 
das Bandas de Música, que proliferavam pelas pequenas cidades do Estado. O próprio 
Dionísio Barbosa aprendeu música com um mestre de banda italiano, com quem teve noções 
básicas de saxofone, além de João Sargento, que fazia parte das fileiras da Banda da Força 
Pública. Para os Cordões os conjuntos de Choros não eram apenas importantes pela riqueza 
musical que davam aos desfiles, sua participação na sustentação econômica do Cordão era 
fundamental, pois, eram eles que animavam os bailes de arrecadação sem cobra nada de 
volta, a título de colaboração financeira. ” (MORAES,1989, p. 97). 

 

Esses conjuntos instrumentais representam um traço peculiar na organização e realização das 

apresentações dos cordões carnavalescos: “[...] ...no carnaval de 10 ou 15 (...) tinha muito regional. 
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Existia em quantidade (...), na 15 de novembro encontrava conjunto de flauta, violão, cavaquinho e 

pandeiro. Chegava lá no Largo São Bento, encontrava outro. Lá em cima outro” (MORAES, 1978, p. 24). 

 

... tiveram importância fundamental no desenvolvimento do samba urbano da Cidade de São 
Paulo, embora a partir da década de 30 sua participação tenha sido reduzida. A introdução 
desses conjuntos instrumentais nos cordões, antes de ser um fato inesperado, constitui uma 
manifestação do contexto musical existente na Cidade de São Paulo, quando esses grupos 
de instrumentistas executavam suas composições em diversas localidades do centro da 
cidade nos carnavais. (JESUS, 2004, p. 131). 

 

A região do bairro da Barra Funda e arredores, graças ao seu contexto e características 

peculiares em termos de concentração da população negra e de manifestações culturais assentadas na 

matriz negra e africana, foi palco de surgimento de uma síntese cultural e de inúmeras outras 

agremiações carnavalescas. 

 

Esse perfil social da Barra Funda favorecia bastante a penetração de um tipo de lazer de 
evidente ascendência africana, como o samba, ao mesmo tempo em que levava esse 
divertimento a assumir certa universalidade, dada a pluralidade das origens de seus 
habitantes. Por essa razão, o samba feito na Barra Funda não reproduzia as características 
típicas de nenhuma região do estado, em especial, trazendo como principal característica o 
sentido de síntese cultural. É preciso salientar, inclusive, que não é nenhum exagero 
considerar-se a Barra Funda como o berço do samba paulistano, visto que fatos significativos 
lá ocorridos, como a fundação do Grupo Barra Funda, em 1914, precedem até ao surgimento 
do tradicionalíssimo samba-de-bumbo de Pirapora. (CUÍCA, 2009, p. 84). 

 

O “Grupo Carnavalesco Barra Funda”, dado ao seu papel de vanguarda e ao êxito alcançado 

encorajou a formação de outros numerosos cordões carnavalescos, terminando por não ser a única 

agremiação carnavalesca a surgir no bairro, nas proximidades e na região. Há insinuações de que 

inclusive a ideia de pioneirismo poderia ser questionada, posto que uma outra agremiação, denominada 

Boêmios da Glete, teria sido formada ainda em 1913. No entanto, a região da Barra Funda e imediações 

podem ser configuradas como berço do Samba e do Carnaval paulistano à medida que se toma conta 

do crescimento generalizado e abundante de agremiação carnavalescas, como o Flor da Mocidade dos 

Campos Elíseos, Geraldino, etc. 

 

... surgiram o “Campos Elíseos” - organizado ainda em 1915 por Argentino Celso Vanderley, 
Alcides Marcondes e José Euclides Santos e que se tornou com o tempo no maior rival do “ 
Grupo Carnavalesco Barra Funda” -, o “Geraldino”, também conhecido pelo ótimo time de 
futebol que mantinham com o nome de “São Geraldo”, o grupo dos “Desprezados”, dissidente 
do “Campos Elíseos” e o “Flor da Mocidade”, onde desfilavam um grande número de crianças 
e jovens (entre eles, um jovem garoto negro que viria a ser o ator “Grande Otelo”). Todos esses 
grupos se originam na região da Barra Funda. 
Entre os anos de 1915-1918, foi fundado o “Grupo Carnavalesco Campos Elíseos”, originário 
do Bloco dos Boêmios, existente desde 1913 na Alameda Glete e organizado por Argentino 
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Vanderley e reunindo um grupo de negros com uma situação financeira um tanto melhor. Suas 
cores eram roxa e branca. Em 1917, já desfilava com, aproximadamente, 50 integrantes. Seu 
desfile era baseado na escolha de um tema que servia de base de apoio às fantasias. (JESUS, 
2004, pp. 127-128) 

 

O “Flor da Mocidade dos Campos Elíseos” se diferenciou do “Grupo Carnavalesco Barra Funda” 

em termos do tipo de música adotada e da forma como estruturava seu cortejo, adotando, à época, 

inovações que iriam da adoção de bandeiras e porta-bandeiras no lugar do estandarte e da porta-

estandarte, até o percurso na cidade. 

 

O ‘Campos Elíseos’ ficou famoso por suas músicas que eram marchas e não marchas 
sambadas como fazia o “Grupo Carnavalesco Barra Funda”, originadas de um núcleo de 
compositores – Alcides Marcondes, João de Souza, Benedito Carmelinho e Inocêncio 
“Mulata”. (JESUS, 2004, p. 128). 

 
Não possuía mestre-sala e introduziu como novidade a bandeira e a porta-bandeira, com a 
qual saiu desde a primeira vez. Seus participantes em número cada vez maior, ladeavam-na 
no meio do cordão, fazendo evoluções ao seu redor. Uma característica sua: não tinham sede 
e, tanto podiam sair da Barra Funda como do outro lado da Avenida São João, o nome era 
sempre Campos Elísios. Faziam o mesmo percurso dos demais cordões, mas incluíam uma 
visita às autoridades policiais, de plantão no Páteo do Colégio, iniciativa mais tarde seguida 
pelos demais cordões. (...) Visitar a polícia era considerada “ ... quase uma obrigação, Páteo 
do Colégio. então nós íamos receber as homenagens das autoridade. (BRITTO, 1986. p. 78). 

 

Essa singularidade do “Flor da Mocidade dos Campos Elíseos” poderia ser atribuída às suas 

origens, um bairro onde estava estabelecida uma parcela da elite da Cidade de São Paulo, inclusive do 

poder público – o Palácio dos Campos Elíseos era sede do governo do Estado de São Paulo. Imagina-

se que os componentes desse cordão carnavalesco eram, em sua maioria, empregados domésticos nas 

casas dessas famílias abastadas e empregados no comércio da região, razão pela qual poderiam receber 

alguma influência das concepções culturais oriundas desse segmento mais rico e branco. 

 

O bairro dos Campos Elíseos tinha um perfil diferente do seu vizinho Barra Funda, o que 
certamente colaborou para a originalidade do cordão. Era um bairro tradicional que abrigava 
parte da elite paulistana e que teve até a sede do governo do Estado, o Palácio dos Campos 
Elíseos. Naturalmente, essa camada social mais rica não costumava tomar parte dos desfiles 
de carnaval, mas o fato é que teve influência sobre os integrantes do cordão. Acontece que 
estes eram, em boa parte, empregados das boas casas de família e comércio do bairro, o que 
lhes valia uma maior familiaridade com a cultura da classe mais abastada, de franca tendência 
européia. Assim, o Campos Elíseos trazia um batuque e um modo de se apresentar mais 
“embranquecido” do que os de seus vizinhos da Barra Funda – não é a toa que, nos primeiros 
tempos, os frequentadores de Pirapora podiam ser muito mais facilmente encontrados no 
cordão de Dionísio Barbosa do que no de Alcides Marcondes. (CUICA, 2009, p. 54). 

 

No outro lugar de notória e incontestável prevalência negra, reduto de negros paulistanos, o 

bairro do Bixiga, originário do núcleo preexistente do Quilombo do Saracura (ROLNIK, 1989) e 
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identificado como a parte baixa do distrito da Bela Vista, surge - tendo como data oficial de fundação “01 

de janeiro de 1930” -, o “Cordão Esportivo Carnavalesco “Vai-Vai”. Não obstante seja essa a data 

oficialmente atribuída, há registros que indicam que o referido “Cordão Esportivo Carnavalesco “Vai-Vai” 

tenha surgido no transcorrer da década, ao final dos anos 20. Alguns testemunhos (CUÍCA, 2009, p 55), 

apontam para a existência de algumas composições feitas para o agrupamento nos anos de 1928 e 

1929, como a “Saiam à janela” de Henricão, de 1928. 

 

Saiam a janela, 
Venham espiar 
O Vai-Vai passar 
 
Gente de valor, turma do amor 
Rei do carnaval. 
O vai-Vai na rua faz tremer a terra. 
Quem está ouvindo e não vê 
Chega a pensar que é guerra. (CUÍCA, 2009, p. 55) 

 

Destarte esses detalhes, trata-se da primeira agremiação carnavalesca a surgir sob a 

denominação de cordão. 

 

Fundado por Dona Casturina, Seu Benedito Sardinha, Frederico Penteado (Fredericão), Dona 
Iracema, Tino, Henricão e Guariba. Também em bases estritamente familiares. Nasceu do 
clube de futebol Vai-Vai, rival de um outro time de futebol chamado “Cai-Cai”, ambos 
localizados na rua Marques Leão. 
Tal como os demais cordões, o desfile do Vai-Vai, que adotou as cores preto e branco - era 
baseado em um tema que servia de sustentáculo à elaboração das fantasias. Seu primeiro 
tema foi “Marinheiros”. Em 1930 desfilaram pela primeira vez. (JESUS, 2004, p. 128). 
 
Saíram da casa de Benedito Sardinha, na formação tradicional dos cordões paulistanos, 
comas fileiras laterais, mas já incorporando as “novidades’ que os demais cordões paulistanos 
haviam introduzido. O estandarte, por exemplo, vinha carregado por mulher, D. Iracema, uma 
inovação de 1921 do cordão “Os Desprezados” da Barra Funda”, dirigido pelo Neco. Na frente, 
abrindo o cortejo, estavam os balizas, presente D. Sinhá, então com 12 anos, única mulher 
dentre 10 rapazes. Logo depois, vinha a porta-estandarte, seguida de uma comissão situada 
entre fileiras laterais, e no meio, a porta-bandeira. Mais tarde, no decorrer da década de 30, o 
Vai-Vai introduziu personagens da corte com a figura de uma rainha e de uma dama que em 
obediência às cores do cordão, trazia a indumentária negra, sendo apelidada de “dama de 
negro” iniciativa esta, na ideia e na representação, de D. Olímpia, uma das primeiras figurantes 
femininas com que contou o Vai-Vai. Estas figurações fizeram escola durante muito tempo, 
entre vários cordões. (...). Segundo declarações de “Pé Rachado, integrante da Vai-Vai, no 
cordão prevaleciam os instrumentos de couro, bumbos enormes, acompanhados de caixa, 
rufo, prato e chocalho, aos quais foi juntado posteriormente, a caixa carioca. O conjunto 
instrumental o menor dentre os instrumentistas. (BRITTO, 1986. p. 80). 

 

Além de determinados locais da região da Sé, a Baixada do Glicério - também conhecida como 

Várzea do Glicério face às inundações em dias de chuva, as ruas enlameadas e a parte alagadiça 

próxima ao córrego do Lavapés - e imediações do bairro da Liberdade, se configuraram como lugares 
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negros não somente de habitação, mas também como palco donde emergiriam diversas manifestações 

e expressões culturais matizadas pela cultura negra e africana. 

A região concentrará inúmeras ações e atividades inerentes aos modos de viver e resistir por 

parte dessa população negra, expressos em suas formas de inserção social, econômica e cultural no 

espaço urbano da Cidade de São Paulo. 

Na região da Sé, em particular a Praça da Sé, engraxates da praça, majoritariamente compostos 

por negros, davam vida à cultura de rua nascente na metrópole, realizavam seus batuques nas latinhas 

e caixas de engraxate e as rodas de tiririca. A tiririca era uma espécie de 

 

... jogo/dança (...) em roda. Formando o círculo ficavam os tocadores e cantadores, enquanto 
no centro um par de garotos dançava o samba, fazendo gingas e ameaças, tentando derrubar 
um ao outro com rasteiras. O fim último da dança era levar o oponente ao chão. Ao ser 
derrubado, o perdedor dava lugar a um novo desafiante. (SANTOS, 2013). 

 

Na Baixada do Glicério, ali pelos anos 30, mais especificamente no encontro entre a Rua dos 

Lavapés e a Rua da Glória, um local denominado “cinco esquinas”, sambistas reunidos realizavam rodas 

de samba. 

Essa mesma região ganha destaque por força das festividades religiosas – que reuniam uma 

grande quantidade de negros e negras, como a Festa de Santa Cruz realizada na Igreja dos Enforcados, 

na Liberdade, e na Igreja de Santa Cruz, na Rua Espírita, no Glicério. 

Na década de 30, na Baixada do Glicério e região, surgirão inúmeras agremiações 

carnavalescas, como o “Cordão Paulistanos da Glória”, “Cordão Carnavalesco Mocidade Glicério”, 

“Cordão Carnavalesco Marujos Paulistas”, etc. Dessas inúmeras organizações, merece destaque o 

“Cordão Baianas Paulistas”, o primeiro a desfilar pela cidade tocando samba. Também era “[...] 

conhecido por “Baianas Teimosas”, formado por mulheres e homens - que se fantasiavam de mulher, e 

que levavam suas armas por sob as saias rodadas - e notabilizada por ter sido o primeiro cordão a ter 

desfilado tocando samba [...]. (JESUS, 2004, p. 129). 

 

Na década de 1930, outros cordões se organizam, e - a exemplo do que ocorreu na Barra 
Funda e no Bexiga -, sua organização parte dos núcleos familiares e da vizinhança, sempre 
baseados nos bairros mais pobres da cidade: o “Esmeraldinho” surge na Pompéia, “As 
Caprichosas”, na Casa Verde, a “Mocidade Lavapés”, no Lavapés, os “Marujos Paulistas” no 
Cambuci, e assim por diante (MORAES, 1971). 

 

Mais tarde, ainda nessa região da Baixada do Glicério, em 09 de fevereiro de 1937, será fundada 

a “Sociedade Recreativa Beneficente Esportiva Lavapés”, a primeira Escola de Samba de São Paulo.  
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Alguns cordões carnavalescos se estruturaram em sociedade, com estatutos, sócios, 

recolhimento de contribuições e realização de atividades. 

 

Os cordões mais organizados como o Camisa Verde e o Campos Elíseos tinham criado uma 
estrutura administrativa, haviam se constituído em sociedade, regidos por estatutos, e o sócios 
tinham acesso aos bailes e demais atividades festivas, bastando apresentar o recibo da 
mensalidade em dia. (BRITTO, 1986, p. 81). 
 
“O Camisa Verde, por exemplo, alugava um salão na Barra Funda um sábado por mês, para 
realizar seu baile, animado pelos “Grupos de Choro” que tocavam no Cordão, não recebendo 
nada em troca. Seu Dionísio cita a colaboração dos “valentões da Glete” (grupo de negros 
mais pobres, que viviam como ensacadores e carregadores nos armazéns à margem da 
ferrovia, famosos por jogarem bem futebol e capoeira e pela valentia) que, voluntariamente, 
ficavam nos bares próximos, dando segurança ao baile; além destes atributos, tais negros 
também “faziam sambas muito bonitos” (MORAES, 1989, p. 95). 

 

Uma alternativa para arrecadação de recursos para promover as atividades dos cordões, 

principalmente, os desfiles carnavalescos, foi a adoção do “Livro de Ouro”. “O Livro de Ouro” era uma 

das principais fontes de sustentação. Esse livro passava entre os comerciantes do bairro. Também se 

recolhiam contribuições dos sócios e realizavam bailes” (JESUS, 2004, p. 129). 

 

Assim, por exemplo, o Vai-Vai, surgido na Bela Vista em 1930, já contou nos primeiros anos 
em que desfilou, com apoio da população do bairro, em sua maioria de origem italiana e 
dedicada ao comércio de batata: os famosos italianos ‘batateiros do Bexiga’. Foram eles que 
apesar de não integrarem as fileiras do cordão, valorizaram as manifestações dos seus 
vizinhos negros e contribuíram financeiramente para a montagem do desfile. Além dos 
batateiros, as casas comerciais do bairro também colaboravam, através do Livro de Ouro. 
(SIMSON, 1989, p. 126). 

 

Os cordões, a princípio, desfilavam somente nas imediações dos seus locais de origem, 

mormente as possibilidades de conflitos – as competições entre os cordões despertavam hostilidades 

demasiadamente coléricas e enfurecidas (SIMSON, 1989) -, além das ameaças, perseguições e 

repressões da polícia. O Grupo Carnavalesco Barra Funda, por exemplo, desfilava nos arredores do 

bairro da Barra Funda e, inclusive, arrebanhava apoio e recursos junto aos comerciantes do principal 

centro comercial do bairro localizado na Rua Barra Funda. À medida que recebiam reconhecimento e 

apoio da população, os cordões carnavalescos se inscreviam no cenário urbano da Cidade de São Paulo 

no período, ampliaram seu percurso estendendo sua inserção inclusive nos ambientes domésticos de 

algumas famílias mais abastadas. 

 

... com o passar do tempo, inovaram no percurso que o cortejo executa durante o desfile. 
Anteriormente limitado às ruas da região, o percurso foi ampliado e, embora fosse realizado 
totalmente a pé, percorria toda a rua Barra Funda, Avenida São João, Avenida Angélica, 
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Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, Largo São Francisco, Rua São Bento, 
Triângulo e Praça da Patriarca, Praça do Correio, avenida São João, Barra Funda à rua 
Conselheiro Brotero, casa do Seu Dionísio. (JESUS, 2004, p. 131). 
 
No início da década de 20, quando os cordões já haviam conquistado as ruas da cidade no 
período do carnaval, torna-se normal algumas famílias ricas os receberem com comidas e 
bebidas, após uma pequena apresentação do grupo. Zezinho da Casa Verde dizia que em 
Perdizes havia (...) um figurão que dava uma bebidinha” e dali o Cordão saia desfilando em 
direção ao centro. Também era costumeira uma pausa nos diversos salões de baile, quando 
o conjunto de Choro executava a marcha do Cordão e em troca deveriam dançar uma música 
oferecida pelo salão: “tudo isso acabava lá pelas 4 horas da manhã”. (...). Como já assinalado, 
também havia que se apresentar para a polícia. (MORAES, 1989, p. 97). 

 

Inúmeras outras atividades, eventos e práticas elaboradas, organizadas e realizadas, à época, 

pela população negra na Cidade de São Paulo, como concursos, encontros e festas domésticas em 

casas de particulares, atividades religiosas, etc., à medida em que ocorriam também concorriam para a 

formação de um mosaico de manifestações culturais oriundos desse segmento da população. 

 

Além dos desfiles dos cordões pelas ruas da Cidade de São Paulo, outras atividades eram 
desenvolvidas. Havia o concurso dos cordões realizados no interior da sede do “Grupo 
Carnavalesco Barra Funda”. Iam todos: o Campos Elíseos, o Miséria e Fome, Os 
Camponeses, etc. as festas nas casas dos integrantes dos cordões. Os espaços constituídos 
pela população negra, principalmente os espaços decorrentes de sua penetração nas festas 
religiosas (Pirapora e Santa Cruz). Tomados em conjunto esses núcleos, formavam um 
universo vivo da manifestação cultural da população negra. (JESUS, 2004, 132). 

 

Dentre as casas de particulares onde ocorriam os encontros e as festas domésticas, alguns 

núcleos familiares se destacavam, como a casa da  

 

Tia Olímpia, na Rua Anhanguera, na Barra Funda, uma figura que exercia atração entre os 
negros por suas relações culturais e religiosas e, por isso, circulavam e concentravam-se em 
sua casa, quase encostada na linha de trem, enorme número de negros. A casa de Seu 
Dionísio, como não poderia deixar de ocorrer, também servia como núcleo de sambistas em 
razão do “Camisa Verde” e de sua influência dentro da comunidade de negros da Barra Funda. 
No Jabaquara existia o terreiro do Zé Soldado, famoso por suas festas do dia 13 de maio. No 
Bexiga a casa de seu Benedito Sardinha também vivia cheia de gente e cheia de samba. 
(MORAES, 1989, p. 100). 

 

“Afora as regiões consideradas como redutos negros, outros locais se tornaram pontos de 

reunião das camadas populares, não só para desenvolver atividades de trabalho, mas também para 

lazer”. (JESUS, 2004, p. 132). Largo do Piques, Largo da Banana, Praça da Sé e Prainha constituíam 

outros lugares de concentração, encontro e sociabilidade dessa população negra e demais segmentos 

étnicos das camadas populares que compunham a população na Cidade de São Paulo. 
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Os foliões paulistanos, fora de seus Cordões, formavam seus núcleos de samba. Um desses 
pontos era o Largo do Piques, onde hoje se localiza a Praça das Bandeiras.  A informação é 
de Pé Rachado: “... Chico Pinga (fundador da E. S. “Lavapés”) tocava cavaquinho. A gente 
ficava no Piques. Que naquele tempo existia o Piques. A gente ficava lá fazendo samba e ele 
tocando cavaquinho. A gente amanhecia lá. 
Inocêncio Tobias fala da Barra Funda: “... O samba, então... tinha samba, bem dizer, em quase 
todo lugar...  Aí na esquina tinha samba. Lá embaixo no Largo da Banana fazia samba. 
No trecho da rua Santo Antonio, entre as ruas Martinho Prado e Major Quedinho, na Bela 
Vista, haviam conta “Pé Rachado”, o Bar do Chico, mais conhecido como “Cabaré dos Pobres”: 
... e ali juntava com aquele cavaquinho, ficava fazendo samba. Violão, às vezes algum 
pandeiro...  Mas o “Cabaré dos Pobres” amanhecia.  Ainda “Pé Rachado” que lembra a 
“Laranjeira” na Bela Vista:  tinha uma Laranjeira lá e ali morava um bocado de creoulo ali... e 
ali na “Laranjeira” saía muito samba... 
Haviam determinados locais, como o Largo da Banana, a Praça da Sé e a prainha (Vale do 
Anhangabaú esquina com a Avenida São João) onde se praticava uma modalidade de samba 
com nítida influência da capoeira. Segundo Sebastião Amaral “... Prainha era o seguinte: no 
carnaval os sambistas que gostavam de samba, se era Batuqueiro pegava seu instrumento e 
ia pra lá. E ali juntava aqueles blocos de pandeiro, surdo, caixa, que fazia... e ali tinha tipo 
partido-alto, de perna, samba de roda que se trata, né. É jogada de perna, como Zoinho, que 
é do Peruche e outros mais. “Guardinha”, falecido. “Pato N’Agua” é quem gostava dessa 
brincadeira. Essa modalidade é chamada “tiririca”, mas também encontramos as 
denominações de “banda” (um dos golpes da “tiririca”), “pernada”, “jogo de perna” e até 
“capoeira. (MORAES, 1978, pp. 43-45). 
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4 O Samba: uma “causa de resistência cultural em continuação”. 

 

De início considera-se fundamental, precisar em que termos o Samba será abordado no presente 

trabalho. 

 

Como aponta Martins (1974, pp. 23-47), 

 

O discernimento das condições sociais de produção e emprego da música é o ponto central 
para desvendar-se o seu sentido. Fazendo essa afirmação quero, ao mesmo tempo, distinguir 
entre uma sociologia da música e uma sociologia de relações sociais que têm a música como 
instrumento de mediação ou como resultado. No primeiro caso, a música em si mesma, nas 
suas tecnicalidades, é matéria de análise sociológica. No segundo caso, esse aspecto não é 
essencial. Neste outro plano não se trata da música em sentido estrito, mas da música em seu 
sentido lato: abrangendo a letra que nela se suporta, o universo que verbaliza cantando e o 
universo que a utiliza como ponto de apoio em determinadas relações sociais. 

 

A elaboração do presente trabalho adota como norteador da abordagem sobre o Samba, um 

sentido mais amplo, guardando certa distância das denominadas tecnicalidades e buscando se 

aproximar – de modo bastante restritivo – senão do universo que utiliza o Samba “[...] como ponto de 

apoio em determinadas relações sociais [...]” (MARTINS,1974, pp. 23-47), ao menos relevando como 

determinadas realidades e relações sociais tem o Samba como ponto de apoio. 

Disposto esse norte, acredita-se que ainda caiba uma outra distinção, com implicações 

explicitamente ideológicas, posto que, substancialmente, afeta a visão e a forma como o Samba será 

visualizado. No caso, o Samba é abordado enquanto uma causa em continuação, manifestação cultural 

cujas origens remontam ao “repertório cultural” do grupo etnicolingüístico Banto, mais precisamente ao 

que Mukuna (2000, p. 58) designou como “denominadores culturais comuns”. 

Nesse sentido, ainda se mantendo no âmbito dos esclarecimentos, trata-se, principalmente, de 

abordar o Samba como uma “causa de continuação”. “Quinhentos anos” de presença da cultura negra e 

africana em território brasileiro, constroem profundas marcas nas mais diversas dimensões da sociedade 

brasileira. No processo das relações interculturais do qual participaram as contribuições culturais negras 

africanas em território brasileiros, seja com os componentes de origem da matriz indígena ou europeia, 

tem sido gerado um terreno fértil para o desenvolvimento de outras inúmeras manifestações, nesse 

processo, que o antropólogo Fernando Ortiz denomina transcultural, 

 

sempre se dá algo em troca do que se recebe; é um “toma y daca”, como dizem os 
castelhanos. É um processo no qual ambas as partes da equação resultam modificadas. Um 
processo no qual emerge uma nova realidade, composta e complexa, uma realidade que não 
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é uma aglomeração mecânica de caracteres, nem um mosaico, mas um fenômeno novo, 
original e independente. (ORTIZ, apud VIANNA, 2007, p. 171). 

 

Não se trata de uma combinação de elementos que antes eram puros, posto que, a própria 

cultura das etnias do grupo linguístico Banto já era, ela mesma, um resultado transcultural. Assim como, 

seria possível arriscar, as “matrizes” – por assim chamar – indígena (com seus inúmeros grupos étnicos 

nos troncos linguísticos Jê e Arauak) e lusa (Portugal no século XV, já era resultado de um longo 

processo de integração e diversidade étnica: “[...] o judeu e o mouro estão, apesar de tudo, bem presente, 

exibindo descomplexadamente a sua diferença, mas integrados na sociedade portuguesa daquela época 

[...].” (IKOR, 2010). 

Em especial, concebe o Samba, à priori, para além de um gênero musical, artístico e comercial, 

como é, destarte, frequentemente abordado, mas tomando-o de uma perspectiva mais ampla, donde 

emerge e se propaga um conjunto de especificidades e de um caráter peculiar, do qual o Samba é 

portador, e que o conforma como uma “expressão cultural”34, portador de sentidos e significados que 

condensam elementos econômicos, estéticos, éticos, históricos, identidades, ideológicos, memória, 

morais, origens, performances, políticos, religiosos, ritos, simbólicos, sociais e de territorialidade, 

sociabilidade e pertencimento, e de um conjunto de procedimentos relacionados ao saber tradicional e 

de origens. 

 

O samba, entretanto, é muito mais que uma peça de espetáculo, com mal definidas 
compensações financeiras. O samba é o meio e o lugar de uma troca social, de expressão de 
opiniões, fantasias e frustrações, de continuidade de uma fala (negra) que resiste à sua 
expropriação cultural. (SODRÉ, 1998, p. 58). 

 

Compreende ainda que o Samba, enquanto expressão cultural tem, na Roda de Samba, o seu 

agente mobilizador, ápice, o momento e a circunstância singulares e essenciais da realização da sua 

fortuna, da concretização da sua completude, manifesta nos processos de sociabilidade e interação, 

território e “[...] momento extraordinário que é ao mesmo tempo veículo da permanência e da mudança 

(...) da dialética entre o cotidiano e a utopia [...] (SODRÉ, 1998, p. 58)”, “[...] ritual de encontro, momento 

de reforço de laços de identidade e de reciprocidade, encontro de iguais e, ao mesmo tempo, lócus de 

trocas com outros grupos sociais [...]”. (MOURA, 2004, p. 23.). 

                                                             
34 Segundo a “Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões Culturais adotada pela Conferência 
Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, de 
03 a 21 de outubro de 2005 - Texto oficial ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 485/2006 -, considera em sua 
seção “Definições”- Artigo 4, que “expressões culturais” são aquelas expressões que resultam da criatividade de indivíduos, 
grupos e sociedades e que possuem conteúdo cultural (refere-se ao caráter simbólico, dimensão artística e valores culturais 
que têm por origem ou expressam identidades culturais). 
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Se o samba tem uma alma, uma coisa se pode dizer dela: é redonda. A Roda de Samba 
antecede o samba e é sua matriz física. Não foi o samba que criou a roda, mas o contrário. Ao 
longo de sua existência, o Samba incorporou instrumentos, alterou formas e harmonias, criou 
novos estilos e sofreu uma série de outras modificações. Mas a Roda permaneceu. 
(ABRUZZINI, 2016.). 

 

A Roda de Samba é o “lugar”, é o território e o momento, temporal e atemporal, do canto e da 

dança, onde “[...] quem canta um samba, canta até com os pés; quem dança o samba, dança até com a 

voz [...]”. (MILANO, 1935.). É também o território e o momento de origem, da ressignificação da origem, 

da reterritorialização. É o território e o momento da veiculação e compartilhamento de visões e sentidos 

do mundo. É o território e o momento da produção e fruição de vetores de identidade e identificação. É 

o território e o momento da performance, das expressões emotivas, da criatividade, da fala musical 

espontânea, da transmissão de saberes, do rito, da transformação da memória e ancestralidade em 

referência presente, de transformação de um tempo passado em tempo presente. É o território e o 

momento de encontro, agregação, integração, interação e mediação das relações, da sociabilidade e da 

constituição das redes de sociabilidade, dos laços e vínculos sociais. É o território e o momento da 

celebração da amizade, da solidariedade, da espontaneidade. É o território e o momento da passagem 

e da permanência. É o território e o momento da separação - da manifestação, respeito e valorização da 

individualidade -, e da indissociabilidade - entre o simbólico, o real, o psíquico e o corporal, entre o 

individual e o coletivo. É o território e o momento da troca, do oferecer e receber, do receber e oferecer, 

do compartilhamento espontâneo, interessado e desinteressado de saberes, conhecimentos e práticas. 

 

Aliás, sequer se precisa fazer samba para ser sambista. O mestre-sala Delegado, da 
Mangueira, é sambista. A falecida pastora Paula do Salgueiro era. Em contrapartida, há 
compositores de sambas geniais, como Dorival Caymmi ou o já citado Ary Barroso, cuja 
história não se dá exclusivamente dentro do samba ou das escolas de samba. 
O sambista canta, toca e dança o samba com uma naturalidade de berço, muito mais, portanto, 
do que as noções dicionarizadas e incompletas (no Aurélio, confunde-se sambista com 
sambeiro, o que é inaceitável numa roda de samba; a segunda palavra tem conotação 
declaradamente pejorativa e quase sempre se refere a algum “estrangeiro”; e sambista é 
apenas o “exímio dançarino de samba” e/ou “compositor de samba”; no Houaiss, é “pessoa 
que samba”, componente de escola de samba” e/ou “compositor de samba”). 
Esse conjunto de sentimentos e vivencias, enfim, faz do samba uma forma de expressão que 
extrapola os limites musicais. Mais: mesmo que se possa circunscrevê-lo nos limites estritos 
do gênero musical, o samba pode e deve ser inscrito para além do especificamente musical, 
na categoria mais abrangente do evento múltiplo. 
Por permitir que todos se sintam “em casa”, é simultaneamente reunião social, apresentação 
coreográfica, exercício lúdico de criação e improviso de versos, espaço de ouvir e cantar, de 
comer e beber, de interação, enfim. (...) Embora ligado ao prazer e ao divertimento, o samba 
forma valores, estabelece normas de conduta e referências comportamentais. (MOURA, 2004, 
pp. 67-68.). 
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Cabe relevar uma outra perspectiva que servirá de norte, melhor seria dizer suporte, ao estudo 

proposto, fugazmente insinuada anteriormente, a noção de que o Samba, enquanto expressão cultural, 

e a Roda de Samba – como o momento e a circunstância singulares e essenciais do seu destino -, 

constitui um “fato social total”. 

 

Há anos nossa atenção dirige-se ao mesmo tempo para o regime do direito contratual e para 
o sistema das prestações econômicas entre as diversas seções ou subgrupos de que se 
compõem as sociedades ditas primitivas, e também as que poderíamos chamar arcaicas. 
Existe aí um enorme conjunto de fatos. E fatos que são muito complexos. Neles, tudo se 
mistura, tudo o que constitui a vida propriamente social das sociedades que precederam as 
nossas - até às da proto-história. Nesses fenômenos sociais "totais", como nos propomos 
chamá-los, exprimem-se, de uma só vez, as mais diversas instituições: religiosas, jurídicas e 
morais – estas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo —; econômicas — estas supondo 
formas particulares da produção e do consumo, ou melhor, do fornecimento e da distribuição 
—; sem contar os fenômenos estéticos em que resultam esses fatos e os fenômenos 
morfológicos que essas instituições manifestam. (MAUSS, 2003, p. 187). 

 

Um universo que coexiste e se faz realizar pelos indivíduos, que se gera mutuamente, “pelo 

conjunto das inter-relações e das interdependências que os ligam” (CAILLÉ, 2002, p. 18) e os 

transformam em agentes sociais, não como obrigação, mas como ato de liberdade, onde as relações e 

a vida social não emanam e fluem consoante as regulações contratuais e utilitárias, como produtos em 

conformidade com uma utilidade, mas sim, segundo um conjunto de representações, um extenso 

simbolismo. 

Na realidade, não se trata de traduzir em símbolos um dado extrínseco, mas de reduzir à sua 
natureza de sistema simbólico coisas que só escapam a ele para se incomunicabilizar. Como 
a linguagem, o social é uma realidade autônoma (a mesma, aliás); os símbolos são mais reais 
que aquilo que simbolizam, o significante precede e determina o significado. 
 
... um fato social total que se revela a partir de duas compreensões do total: totalidade no 
sentido de que a sociedade inclui todos os fenômenos humanos de natureza econômica, 
cultural, política, religiosa, entre outros, sem haver nenhuma hierarquia prévia que justifique 
uma economia natural que precederia os demais fenômenos sociais. Totalidade, também, no 
sentido de que a natureza desses bens produzidos pelos membros das comunidades não é 
apenas material, mas também e sobretudo simbólica. (MARTINS, 2005, pp. 45-66). 

 

Por fim, compreende-se que, a abordagem do Samba enquanto “expressão cultural” e consoante 

as premissas, concepção e noção supracitadas, reclama a disposição do conceito de cultura - que não 

obstante as interpretações diversas e mesmo contrárias que o termo e a utilização do termo suscitam -, 

trata-se de uma concepção que além de um procedimento analítico, como teia – com suas ligações, 

encadeamentos e inferências - poderá constituir o cenário no qual o estudo proposto será desenvolvido 

por ser posto como imanente ao objeto de estudo, possibilitando, ainda, a percepção do alcance do 

referido objeto de estudo enquanto “expressão cultural”. Do conceito de cultura é possível perceber a 
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abrangência, a relevância e o alcance da expressão cultural. A partir do conceito de cultura torna-se 

possível apreender os aspectos, compreender o conjunto de questões e possibilidades teóricas 

concernentes ao Samba como expressão cultural. 

Com intenção meramente preambular, destarte as diferentes possibilidades de enfoque, 

intepretação, interpretação e abordagem, é pertinente reconhecer a extensão de sentidos e significados 

que historicamente marcam a construção e a magnitude teórica do conceito de cultura – um conceito 

prenhe de definições e possibilidades de abordagem. 

 

Para poder definir la cultura popular en primer lugar debemos definir el término «cultura». 
Raymond Williams dice que la cultura «es una de las dos o tres palabras más complicadas de 
la lengua inglesa»." Williams sugiere tres definiciones amplias. En primer lugar, la palabra 
cultura puede usarse para referirse a «un proceso general de desarrollo intelectual. espiritual 
y estético».' Podríamos hablar. por ejemplo. sobre el desarrollo cultural de Europa Occidental. 
y estarnos refiriendo exclusivamente a factores intelectuales. espirituales y estéticos: grandes 
filósofos. grandes artistas y grandes poetas. Ésta sería una formulación perfectamente 
comprensible. Un segundo uso de la palabra «cultura» podría sugerir «un modo de vida 
específico. ya sea de un pueblo. un período o de un grupo».' Si usamos esta definición. al 
hablar del desarrollo cultural de Europa Occidental. estaremos pensando no sólo en factores 
intelectuales y estéticos. sino en el desarrollo de la alfabetización. las vacaciones. el deporte. 
las fiestas religiosas. Finalmente. Williams sugiere que la palabra cultura puede utilizarse en 
referencia a «las obras y prácticas de la actividad intelectual y. especialmente. artística».' En 
otras palabras. aquellos textos y prácticas cuya función principal es tener un significado. 
producir o proporcionar la ocasión para la producción de un significado. La cultura, según esta 
tercera definición, es sinónimos de lo que los estructuralistas y posestructuralistas denominan 
«prácticas significativas» (véase el capítulo 4). Si usamos esta definición. probablemente 
estaremos pensando en ejemplos tales como la poesía. la narrativa. el ballet. la ópera. las 
bellas artes. Cuando hablamos de cultura popular. normalmente estamos teniendo en cuenta 
la segunda y la tercera definición del término «cultura». El segundo significado -la cultura como 
un modo de vida específico- nos permitiría hablar de prácticas tales como las vacaciones en 
la playa. la celebración de la Navidad. y de las subculturas juveniles, como ejemplos de cultura. 
Es habitual referirse a estos como culturas vividas o prácticas culturales. El tercer significado 
-cultura como prácticas significativas- nas permitiría hablar de los seriales. la música popo y 
de los cómics, como ejemplos de cultura. Normalmente los denominamos textos culturales. 
Pocas personas pensarían en la primera definición de Williams al hablar de cultura popular. 
(STOREY, 2002, p. 14). 

 

Sinalizar a concepção do conceito de cultura a ser empreendido -“um conceito que possui uma 

longa história própria, e o sentido que ele tem hoje é, em certa medida, um produto dessa história” 

(THOMPSON, 1995, pp. 165-166.) - é ação oportuna dado que o sentido de cultura que orienta o presente 

estudo compreende a noção ampla, dinâmica e histórica de cultura concebida por Gramsci e assim 

anunciada por Madriz (1989): 

 

Caso passo prévio, resulta indispensable tener presentes los conceptos gramscianos de 
cultura y pueblo. Em tal sentido, es evidente que la dimensíon dada por Gramsci a “lo cultural” 
se opone as las concepciones predominantes de la época, incluso a aquéllas que se ubican 
em la esfera del marxismo. Al concepto elítesco de cultura propio de las intelligentsias 



189 
 

 
 
 

europeas, que definía a ésta como “saber enciclopédico”, actividad escepulativa reservada a 
los “grandes talentos”, circunscrita al campo artístico-educativo y ajena a los conflitos de 
classe, Gramsci opone um concepto dinâmico e historicista donde la cultura es entendida 
como um processo que se consuma y renueva permanentemente em y sólo em la práxis social. 
De la “cultura ornamento” passamos así a la cultura como “... organización, disciplina del yo 
interior, apoderamiento de la personalidade propia, conquista de superior consciência por la 
cual se llega a compreender el valor histórico que uno tiene, su función em la vida, sus 
derechos y deberes. Esta óptica amplía el sujeto produtor/reproductor/consumidor de cultura, 
de uma “casta de intelectuales” a todo el universo social, apunta a la necesidad de la 
superación de um estado de cultura existente hacia um deber ser cultural y tipifica os 
processos culturales como escenarios de confrontación de clase donde se construye, preseva 
o violenta el consenso. (MADRIZ, 1989, pp. 163-171). 

 

A essa noção de cultura como um processo continuo de preservação e transformação, como um 

todo do processo humano – manifestações, valores, crenças, símbolos, praticas, modos de ser, fazer e 

agir, ações de resistência e recriação, etc. - que se realiza constantemente, no dia a dia, na prática social, 

propiciando a gestação e empreendimento de formas particulares de ver e se inserir no mundo, será 

observada a noção de culturas populares subalternas, deveras cumpliciada à conceituação de cultura 

gramsciana, que compreende “[...] aquela produção cultural que apresenta uma concepção particular do 

mundo e da vida, refletindo o caráter coletivo dos processos, manifestações e bens do próprio povo [...].” 

(FERREIRA, 2016). 

A definição do campo de estudo em termos de limitações geográficas implicou, muito embora o 

fenômeno dos Terreiros e Comunidades de Samba, tendo por epicentro a Cidade de São Paulo, tenham 

se espraiado pela região metropolitana, por outras cidades do Estado de São Paulo e outros Estados do 

país, em particular nas regiões sudeste, norte e nordeste, em se limitar a alguns agrupamentos da Cidade 

de São Paulo, e outros dois das Cidades de Guarulhos e Campinas. 

A Cidades estão consideradas nos termos “propostos” por Weber (1973) em sua indagação a 

respeito das diversas formas da economia urbana (fato econômico) e do exercício do poder e/ou da 

dominação (relação política), uma decorrência da combinação do conteúdo social com a forma material 

(SANTOS, 2002), um ambiente construído no qual os processos sociais estão inscritos (MUNFORD, 

1961). 

Nos tempos recentes o termo “comunitário” vem sendo utilizado e aplicado segundo várias 

perspectivas e para referenciar qualquer tipo de agregação social, ou seja, qualquer tipo de agrupamento 

tem sido chamado de comunidade. De bairros (agrupamentos sociais situados em espaço geográfico 

limitado), segmentos religiosos a grupos e redes sociais de relacionamento no universo da Internet 

(grupos de interesses afins). Por vezes é utilizado de forma decorativa – atribuindo certa atualidade para 

o objeto nomeado - ou como sinônimo de sociedade, organização social, grupos sociais ou sistema 

social.  



190 
 

 
 
 

O fato é que, observada a circunstância aventada anteriormente, a aplicação indistinta e 

desordenada do termo comunidade, contribuiu e tem contribuído para um esvaziamento do seu 

significado e, guardadas certas proporções, aviltado o conceito. 

Pode se considerar, no entanto, que tal situação, antes de mais nada, deixa à mostra o quão 

destacado vem sendo o tema comunidade no mundo contemporâneo e, por extensão, o quão manifesto 

é o avanço das questões relacionadas à comunidade. De certo modo essa questão instiga e entretém 

um sem-número de debates no campo das ciências sociais, mas também o transpõe. 

Diversas e complexas concepções científicas sobre o conceito de comunidade - elaboradas em 

função dos seus objetos e metodologias -, somadas ao conjunto de conhecimento imediato, intuitivo e 

vago das prenoções do senso comum - onde o significado atribuído ao termo comunidade insinua um 

entendimento, uma suposta compreensão e uma concordância mútua sobre seu significado -, terminam 

encobertando os diferentes sentidos. Assim, Terreiros e Comunidades de Samba constituem novas 

formas de associação comunitária e, nesse processo, se aproximam e deixam emergir particularidades 

que passam pela noção de comunidade apoiada em fundamentos afetivos, emotivos e tradicionais 

(WEBER, 1973), ressoam em sua vida comunitária a noção de comunidade a partir da distribuição 

geográfica dos indivíduos e instituições (PARK & BURGESS, 1973), mas também resvalam na ideia de 

desvalorização do território como fator significativo à constituição da comunidade, posto que nesses 

agrupamento a participação na vida da comunidade se constitui como elemento fundamental da noção 

de comunidade (MACIVER & PAGE, 1973), ampliando a noção de comunidade para além dos limites de 

um dado espaço, pois é possível pertencer à distância (PALÁCIOS, 2001). 

A questão do lugar empreendido como categoria na expectativa de delinear a relação particular 

que os agrupamentos mantem com seus territórios, os saberes, ideologias e identidades decorrentes da 

ação coletiva e historicamente situada, os significados atribuídos aos lugares, os processos dos agentes 

na interação com esses lugares, a constituição de redes sociais, a adoção do comportamento de 

resistência e na formulação de elementos de identidade e identificação, parte do pressuposto de que um 

lugar é decorrência direta da ação de um grupo social que empreende condutas de apropriação e 

ressignificação do espaço, transformando esse espaço em “seu lugar”. 

Para Raffestin (1993), o espaço corresponde a algo já posto, é natural, matéria prima, enquanto 

o lugar decorre de uma construção conceitual, que o torna passível de ser formalizado e/ou quantificado. 

O lugar decorreria de uma ação coletiva – relação social – para a ocupação, uso, controle, identificação 

e conhecimento do ambiente biológico e físico inerente ao espaço, tornando-o “seu lugar”. Assim o lugar 

compreenderia "[...] um conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional sociedade-
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espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, compatível com os recursos do sistema 

[...]" (RAFFESTIN, C,1993, p. 160.). Ou seja, o lugar no presente estudo é abordado do ponto de vista 

de que é um produto histórico decorrente de processos sociais e políticos do qual decorrem lugares com 

diversas peculiaridades, especificidades sociais e culturais. 

Os agrupamentos – Terreiros e Comunidades de Samba – constituem suas relações 

comunitárias, dialogam com a comunidade do entorno estabelecendo, nesse processo, redes de relações 

sociais que contribuem para o processo de configuração e reconfiguração dos espaços e dos processos 

da prática sociocultural do Samba. Ao mesmo tempo em que adotam ações de apropriação do espaço, 

empreendem relações sociais voltadas ao estabelecimento de redes sociais complexas que extrapolam 

os limites dos agrupamentos, atraem e enredam novos agentes – indivíduos e organizações - num 

processo de construção dialógica de redes dotadas de sentido coletivo, ético, político-ideológico e 

solidariedade, imprescindíveis ao estabelecimento de negociações, delimitação de campo e 

estabelecimento do contraponto, da resistência e na proposição de caminhos alternativos (WARREN, 

2005). 

Por fim, a questão da resistência cultural, processo pelo qual a sociedade apresenta sua 

capacidade de reação e permanência face a ações de anulação e totalizadoras (CASTELLS, 2002), é 

entendida como um conjunto de relações sociais manifestas por meio de práticas e ações, que atuam no 

sentido de defesa dos grupos sociais de ameaças externas às suas condições de reprodução material, 

social e cultural, que podem ser identificadas no plano das ações e práticas cotidianas. Adota a 

perspectiva de que o processo de resistência é consoante as ações e os processos de apropriação dos 

espaços empreendidos pelos agrupamentos sociais que, por conseguinte, estabelecem as condições 

sociais, políticas, culturais do processo de resistência, como condições de existência e manutenção do 

“seu lugar”. Assenta-se na concepção e reflexão sobre a cultura enquanto expressão cultural e instancia 

da construção da identidade de resistência (CASTELLS, 2002). 

Desde o período colonial, o território brasileiro já acolhia manifestações culturais de matriz negra 

e africana. 

 

Esses festejos, realçados por muita música e dança, seriam não só uma recriação das 
celebrações que marcavam a entronização dos reis na África como uma sobrevivência do 
costume dos potentados Bantos de animarem suas excursões e visitas diplomáticas com 
danças e cânticos festivos, em séquito aparatoso. E os nomes dos personagens, bem como 
os textos das cantigas entoadas nos autos dramáticos em que esses cortejos culminavam, 
eram permeados de termos e expressões originadas de termos e expressões nos idiomas 
quicongo e quimbundo. (LOPES, 2004). 
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O termo Samba, desde o século XIX, foi utilizado no Brasil, pelo menos em seus primórdios, para 

identificar, definir ou, tão somente para se referir, a algum tipo de dança da população negra. 

 

... a palavra “Samba”, presente no cotidiano brasileiro desde, pelo menos, o século XIX, 
quando era definida simplesmente como “um tipo de dança de negros”, tem inegável origem 
africana. 
Como a mostrar que o “Samba” nasceu na África, o vocabulário da língua cokwe, do povo 
quioco, de Angola, registra um verbo Samba, com o sentido de “cabriolar, brincar, divertir-se 
como cabrito”. Em outro idioma, o quicongo, também falado em parte do território angolano, 
uma palavra de grafia semelhante, sàmba, designa uma espécie de dança em que um 
dançarino bate contra o peito de outro. 

 

Sandroni faz referência a utilização do termo Samba em diversas regiões das Américas, em geral 

relacionado a manifestações culturais negras. 

 

A palavra “Samba” é encontrada em diferentes pontos das Américas, quase sempre em 
ligação com o universo dos negros. Argeliers Léon nos mostra, numa gravura cubana do 
século XIX, um casal de negros dançando, com a legenda “Samba la culebra, si siñó”. Rossi 
menciona na região do Rio da Prata “a cantilena: ‘Samba, mulenga, Samba!, ouvida dos 
africanos”. Ortiz, menciona uma dança afro-haitiana onde o corifeu é chamado “Samba”. 
Vicente Gesualdo cita a canção “El negro blanqueador”, uma sátira aos imigrantes italianos 
(então chegando maciçamente a Buenos Aires) que passavam a desempenhar ofícios até 
então reservados aos negros: 
 
Napolitanos usurpadores 
Estão tirando o trabalho dos pobres 
Já não há negros garrafeiros 
Nem tampouco carregadores 
Porque esses napolitanos 
Trabalham até como pasteleiros 
Dentro de pouco tempo, 
Jesus, por Deus! 
Estarão bailando cemba ao som dos tambores 
 
O trecho fala de uma dança acompanhada de tambores que seria ainda mais características 
dos negros do que os ofícios “roubados” pelos napolitanos, mas diz também que o nome dessa 
dança era “cemba”, com “e”, o que nos envia à etimologia mais citada do Samba  brasileiro [...]. 
(SANDRONI, 2008, p. 84). 

 

Abordando a questão do termo Samba, Ney Lopes registra que 

 

Segundo as primeiras hipóteses, a origem do termo seria o verbo semba, do idioma 
quimbundo, também de Angola, que tem os sentidos de “rejeitar” e “separar”, em referência 
ao movimento físico produzido na umbigada, que é a característica principal das danças dos 
povos do grupo Banto do qual vieram cerca de dois terços dos africanos trazidos para o Brasil 
como escravos. Entretanto, a origem preferível talvez seja o outro sentido que tem o verbo 
semba no quimbundo: o de “agradar, encantar, galantear”. Pois no Samba tradicional, a 
umbigada, real ou simulada, é, antes de tudo, o movimento corporal dirigido ao par, como 
convite para entrar na dança. (LOPES, 2017). 
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Essa concepção de que o termo Samba seja derivado da palavra semba de origem Banto 

(Angola) se mantem, tão somente, como hipótese. No entanto, relatos de navegadores e mercadores 

que visitaram o território que engloba as áreas do Congo e de Angola, no período final do século XIX, 

sinalizam que o termo semba é empregado nos territórios citados para denominar o que no Brasil é 

chamado “dança de umbigada”. 

Alfred de Sarmento citado por Carneiro (1961, p. 10) descreveu que o batuque – muito 

provavelmente um termo cunhado pelos portugueses para designar tipos de danças semelhantes – 

consistia 

 

... num círculo formado por dançadores, indo para o meio um preto ou uma preta que, depois 
de executar vários passos, vai dar uma umbigada, a que chamam semba, na pessoa que 
escolhem, a qual via para o meio do círculo substituí-lo. 

 

Retratando o batuque na região de Caconda, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, expõem o 

batuque nos seguintes termos: 

 

De dois grupos, em redor, saem alternadamente indivíduos que no amplo espaço exibem os 
seus conhecimentos coreográficos, tomando atitudes grotescas.Em geral, estas são 
representadas por mímica erótica, que as damas, sobretudo, se esforçam por tornar obscena. 
Após três ou quatro voltas perante os espectadores, termina o dançarino por dar com o próprio 
ventre na primeira n in fa  que lhe aparece, saindo esta a repetir cenas idênticas. (CAPELO E 
IVENS, apud CARNEIRO, 1961, p 11). 

 

Carneiro (1961, p. 55) retrata o batuque como uma representação 

 

... em que o assunto obrigado é sempre a história de uma virgem a quem são explicados os 
prazeres misteriosos que a esperam, quando o lembramento  (alambamento - espécie 
nativa de casamento ) a fizer mudar de estado, são uma prova evidente da depravação que 
reina entre os habitantes daquele sertão. 

 

Para Sodré, 

 

O “encontrão”, dado geralmente com o umbigo (semba, em dialeto angolano) mas também 
com a perna, serviria para caracterizar esse rito de dança e batuque, e mais tarde dar-lhe um 
nome genérico: Samba. Nos quilombos, nos engenhos, nas plantações, nas cidades, havia 
Samba onde estava o negro, como uma inequívoca demonstração de resistência ao imperativo 
social (escravagista) de redução do corpo negro a uma máquina produtiva e como uma 
afirmação de continuidade do universo cultural africano. (SODRÉ, 1998, p. 12). 

 

Apresentando uma outra descrição da umbigada, Gardel (1967, p. 122). expõe algumas 

transformações inseridas na sua execução. 
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Originalmente, esse toque era uma aproximação com o umbigo, porém, mais tarde foi usada 
uma forma mais discreta de convite, o dançador dando um ligeiro toque com o pé direito na 
perna ou no pé da pessoa escolhida, que então entra para exibir sua virtuosidade como 
dançarino. 

 

Tomando por base a descrição de Gardel, Mukuna (2000, p. 92) assinala que ao redor da bacia 

do Congo danças de roda, quase sempre realizadas em noites de luar, são executadas por diversas 

tribos e se assemelham ao antigo Samba umbigada. Também cita uma abordagem de Paulinho da Viola 

sobre o papel desempenhado pelos dançarinos nessas circunstâncias, posto que, mais do que um 

malabarismo, o toque de umbigos, agora substituído pelo gesto mais discreto de um simples toque com 

a perna ou pé, funcionaria como elemento duplicador do padrão rítmico a partir do som dos passos. 

 

Com base nessas descrições e na publicada por Gardel e Mário de Andrade para citar apenas 
algumas, e confirmadas por experiência pessoal, a coreografia da umbigada assemelha-se à 
de uma dança de roda conhecida de várias tribos (mbenga e lutuku, entre os lubas) ao redor 
da bacia do Congo, sempre executada por um grupo misto, ao luar. No final do século veio a 
ser considerada, em kinshasa, como precursora da música moderna do Congo, pelo nome de 
abgaya. (MUKUNA, 2000, p. 92). 

 

Embora reine, aqui e acolá, a afirmação, quase que equivalente a uma lenda, e, mesmo não 

sendo uma lenda, quase que mitificada sobre a origem do Samba, em relação a questões sobre quando 

e onde teria surgido, é voz corriqueira afirmar que o mesmo, em sua faceta urbana, tenha surgido no Rio 

de Janeiro a partir de contribuições de negros migrados da região do Recôncavo baiano, onde, 

supostamente, nasceu o Samba de Roda. A se considerar as proposições de Verger (1968, p. 13) acerca 

do contingente de negros estabelecidos na Bahia face as suas origens étnicas, esses migrantes baianos, 

possivelmente, teriam seus repositórios culturais relacionados as populações sudanesas. No entanto, o 

outro lado da afirmação que inquieta diversos pesquisadores e estudiosos que tomam como ponto de 

partida a questão relativa a como o Samba se constituiu, diz respeito a outra dimensão da consideração 

de Verger que versa sobre a presença maciça de contingentes negros oriundos de Angola, Congo e 

Moçambique no Rio de Janeiro, à época. Portando coparticipes do processo de elaboração, 

reelaboração, expansão e fruição do repertório cultural do grupo lingüístico Banto, já habitavam aquele 

território, antes como escravos e no transcorrer do período pós-abolição já na condição de liberto. 

É dessa posição que Mukuna (2000) questionará, insinuando que o Samba não surge no Rio de 

Janeiro por força de alguma ação de importação de outro lugar, mas que, na verdade, é uma “causa de 

continuação” que já estava em voga desde 1870, podendo, muito bem, ter tido como polo difusor o Vale 

do Paraíba. 
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Enquanto o caráter musical (predominância rítmica) do samba parece ter herdado sua 
organização do lundu, os traços instrumentais, segundo Candeia, são semelhantes aos do 
jongo e da dança de umbigada, que eram predominantemente de percussão, em oposição aos 
instrumentos de corda (viola e violão) que constituem o conjunto de acompanhamento do lundu 
(ou da modinha). 
Independentemente de qual possa ser a data exata em que essa forma de expressão popular 
tenha sido criada, pode-se seguramente afirmar que o samba já estava em voga por volta de 
15 de novembro de 1878 (10 anos antes da abolição e 7 anos depois da Lei n2 2.040, de 28 
de setembro de 1871, que declarava de condição livre os filhos de mulher escrava nascidos 
desde aquela data, e libertos os escravos do Estado), quando apareceram pela primeira vez, 
na Gaze ta  de  No t ic ias  do Rio de Janeiro, anúncios da pantomima "Aladim e a Lâmpada 
Mágica", na qual o povo era convidado a tomar parte em "O Samba" — o mais autêntico 
sucesso da época, e diversão genuinamente popular'. Nosso argumento sobre a data da 
criação do samba encontra aqui um fato confirmador que estreita o período de tempo sugerido 
porTinhorão para apenas 8 anos, de 1870 a 1878. Por outro lado, uma vez que este período 
coincide com a decadência da cultura do café no vale do Paraíba e com a descoberta de terras 
apropriadas para a prática agrícola no planalto do Oeste paulista, o que forçou uma nova 
afluência de migrantes do Norte para esta área, não seria errado sustentar, mais uma vez, que 
o samba não foi introduzido, mas evoluiu da nova comunidade, e mais provavelmente numa 
das cidades do vale do Paraíba, onde a cultura do café era a principal fonre de exploração 
económica. No tocante a isto, porque não a região fluminense (RJ), de onde, no tempo, se 
espalhou finalmente para toda a nação? (MUKUNA, 2000, pp. 98-99). 

 

Tal posição, indiretamente, coaduna com as observações de Tinhorão sobre o surgimento do 

Samba no Rio de Janeiro, não por acaso ou por importação, mas como uma criação consciente. 

 

Os gêneros de música urbana reconhecidos como tipicamente cariocas – o Samba e a marcha 
– surgiram e fixaram-se no período de 60 anos que vai de 1870 (quando a decadência do café 
do vale do Paraíba começa a liberar a mão-de-obra escrava destina a engrossar as camadas 
populares do Rio de Janeiro) até 1930 (quando uma classe média urbana gerada pelo 
processo de industrialização anuncia a sua presença com o Estado Novo). 
A marcha e o Samba não nasceram do desdobramento eventual de uma maneira de tocar, 
mas constituíram criações conscientes, destinadas a atender a fins específicos: a necessidade 
de ritmos capazes de servir à cadencia das lentas passeatas dos ranchos e à procissão 
desvairada dos blocos e cordões carnavalescos. (TINHORÃO, 1997, p. 17). 

 

Ney Lopes, tratando de esboçar uma linha evolutiva, uma causa em continuação, que iria do 

batuque dos Bantos africanos - manifestação que terminou por marcar profundamente os diversos tipos 

de Samba rural -, ao Samba urbano, considerava que “[...] os batuques festivos de Angola e Congo 

certamente já se achavam no Brasil havia muito tempo. E pelo menos no século passado eles já tinham 

moldado a fisionomia do nosso Samba sertanejo [...]”. (LOPES, 1992, pp. 25-26). Tal fenômeno 

certificado por Oneyda Alvarenga. 

 

A estrofe solista improvisada (…) acompanhada de refrão coral fixo, e a disposição coro-solo 
são características estruturas de origem africana e correntes na música afro-brasileira. Tanto 
elas quanto a coreografia revelam no Samba urbano dos morros do Rio de Janeiro a 
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permanência de afinidades básicas com o Samba rural brasileiro. (ALVARENGA, 1960, apud 
LOPES, 1992, p.25). 

 

Dentre as contribuições e fusões estabelecidas por estas diversas experiências, alguns 

elementos presentes nestas manifestações colaboraram para a posterior instauração do Samba urbano. 

Talvez seja esse processo de criação e difusão cultural – tão bem notado por Edison Carneiro e exposto 

no quadro “Formas de Samba (atuais e passadas) no Brasil -, permeado por interações, fusões e 

mutações, que constitui essa manifestação cultural, o Samba, num ritmo às vezes contraditório e esquivo 

a explicações. 
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Quadro 5 - Formas de samba (atuais e passadas) no Brasil (por unidades administrativas)35 

Unidade administrativa Variedades Umbigada Tipo de dança 

 Lundu X Dança de Umbigada 

Baiano X Dança de Pares 

Maranhão Tambor de Crioula X Dança de Umbigada 

Rio Grande do Norte Bambêlo X Dança de Umbigada 

Ceará – Paraíba 

Côco - Dança de Pares 

Piauí X Dança de Umbigada 

Samba X Dança de Umbigada 

Milindô - Dança de Pares 

Pernambuco 

Côco de Troca de Parelhas - Dança de Pares 

Côco de Cordão - Dança de Fileiras 

Côco de Roda X Dança de Umbigada 

Côco de Pares X Dança de Pares 

Côco Mineiro-pau - Dança de Pares 

Samba X Dança de Umbigada 

Alagoas 

Côco de Parelha Trocada ou de Visita X Dança de Pares 

Côco Sôlto X Dança de Pares 

Côco Trocado ou Troca-parelha X Dança de Pares 

Côco Virado X Dança de Umbigada 

Côco de Parelha - Dança de Pares/Dança de Roda 

Côco em Fileira - Dança de Fileiras 

Bahia 
Samba de Roda X Dança de Umbigada 

Bate-baú X Dança de Pares 

Guanabara 
Samba X Dança de Umbigada 

Partido Alto X Dança de Umbigada 

São Paulo 

Samba X Dança de Umbigada 

Samba de Roda - Dança de Roda 

Samba Rural - 
Dança de Fileiras e Dança de 

Pares 

Samba Lenço X Dança de Pares 

Batuque X Dança de Fileiras 

Estado do Rio e São Paulo Jongo X Dança de Pares 

Estado do Rio Caxambu ? ? 

Fonte: (CARNEIRO, 1961, p. 33). 

 

                                                             
35 Observação: o “X” indica a presença da Umbigada, “efetiva ou simulada”, como parte da coreografia. 
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As manifestações culturais de matriz “negroafricana” no Brasil encontraram no processo de 

continuidade desses “denominadores culturais comuns” seus próprios recursos de afirmação da 

identidade. 

Assim é que Sarmento, citado por Lopes (apud 1992, p. 25), descreve em 1880, com mais 

detalhes, como os nativos procediam para cantar as canções do batuque: 

 

As cabaças de malava (vinho de palma) — descreve ele (1880: 126) — circulam de mão em 
mão; os quissanges, as marimbas, os batuques, fazem um motim infernal, e a toada monótona 
das canções é repetida por todos os que tomam parte na dança e pelos espectadores. 
A letra das canções gentílicas — prossegue — é sempre improvisada de momento, e consiste 
geralmente na narrativa de episódios amorosos, de feitiçaria òu de façanhas guerreiras." 
Há negros — continua — que adquirem a fama de grandes improvisadores, e são escutados 
com o mais religioso silêncio e applaudidos com o mais frenético enthusiasmo. 
A toada — conclui — é sempre a mesma e invariável o estribilho que todos cantam em coro 
— batendo as mãos em cadencia e soltando de vez em quando gritos estridentes. 

 

A descrição de Sarmento não é muito diferente ou distante – apenas no tempo - do relatado por 

Octavio Ianni sobre “[...] uma dança tradicional negra conhecida pelos naturais do lugar como -"samba", 

"samba da negrada", "samba dos negros" ou "samba de terreiro [...]." (Ianni, 1966, p. 403), à qual teve 

oportunidade de presenciar, realizada pela população negra da cidade de Itu, interior de São Paulo, por 

ocasião das cerimonias e festejos a São Benedito e a Santa Isabel: o primeiro em homenagem ao santo 

negro e o segundo em homenagem à Princesa Isabel. 

 

O samba que descrevemos a seguir é aquêle que se realizava no terreiro que fica em frente a 
esta igreja. (...) Os instrumentistas sempre eram indivíduos do sexo masculino. Localizavam-
se no interior do círculo, mas próximos à assistência, e reunidos num grupo. Isto não os 
impedia, contudo, de, participarem da dança carregando seus instrumentos, conforme 
veremos adiante. Os instrumentos usados eram todos de percussão: zabumba (bumbo), 
pandeiro, reco-reco, cuíca, tamborim, guiso e guaiá (chocalho). Às vêzes encontrava-se mais 
de um instrumento do mesmo tipo no mesmo samba; mas nem sempre se reuniam todos os 
citados num mesmo samba. Se entre os tocadores não havia mulheres, isto não significa que 
elas não participassem do samba, como dançarinas. (...) O samba iniciava-se da seguinte 
maneira: reuniam-se tocadores e dançadores ao redor do zabumba e aí alguém cantava uma 
estrofe improvisada. Êsse indivíduo cantava e passava a repetir seguidamente a mesma 
estância. Aos poucos os outros decoravam a parte do côro, que lhes cabia. Quando os versos, 
estavam suficientemente decorados, a melodia já perfeitamente delineada e o ritmo 
nitidamente marcado, entrava em cena o zabumba, acompanhado dos outros instrumentos. E 
assim se iniciava entusiàsticamente o samba de terreiro. Dada a estrofe, que podia ser ' 
improvisada por um homem ou mulher, dançador ou tocador, realizava-se um trabalho de 
aprimoramento da mesma, enquanto ela era decorada, até que se pudesse iniciar a dança 
com versos perfeitamente "polidos" pelo grupo todo. (...) A expressão samba é utilizada pelos 
participantes tanto para designar o samba, de terreiro, como um 'todo, como para designar 
cada dança em si, ou o conjunto dos sambadores, (...) No interior do círculo encontram-se os 
dançadores, dispersos, e os instrumentistas a um canto. Como nos referimos a um samba já 
em execução, verifica-se que, enquanto os instrumentistas repetem seguidamente as mesmas 
frases musicais, os dançarinos fazem, individualmente, circunvoluções pelo interior da roda. 
Estes não dançam numa direção pré-fixada; parecem sambar a esmo, tendo como único ponto 
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de referência o conjunto de tocadores, particularmente o zabumba . Dançam com os braços 
levantados, seja na altura do torax, seja para cima. A não ser em algum dançarino 
improvisador, os passos se reduzem a passadas irregulares, onde se nota nitidamente a 
marcação do ritmo; os pés parecem ser usados principalmente para a marcação rítmica. São, 
contudo, os braços, as cadeiras e o corpo todo que nos dão o modo característico de cada um 
dançar. Os quadris, em particular, são grandemente usados pelas mulheres, que os utilizam 
em requebros. 
(...) Outro elemento coreográfico característico do samba de terreiro de Itu é a umbigada. 
Apresenta-se, contudo, de forma relativamente estilizada, pois raramente se verifica o contacto 
real entre os dançadores. Há apenas a menção de um dançarino encostar seu ventre no de 
outro. Em dois casos, no entanto, a umbigada atinge aspectos novos e mobiliza a atenção de 
grande parte da assistência. Num dêles ela se dá entre um dançarino e uma dançarina. Ambos 
se acham sambando e começam a se enfrentar frente a frente, a pouca distância um do outro. 
Neste caso, a disputa parece iniciar-se por uma provocação, um negaceio, entre os dois. Essa 
negaça, e isto se nota claramente, é altamente carregada de sensualidade, o que provoca o 
interêsse de todos. 
(...) A assistência-participante também deve ser considerada elemento coreográfico conforme 
a própria expressão o sugere. Os indivíduos que formam a roda, homens e mulheres, não 
formam uma assistência impassível. São negros e negras, mulatas e mulatos, prontos para 
entrar no samba, seja através da umbigada que um dos dançadores lhes dirige, seja por uma 
simples insinuação, dessa umbigada, seja expontâneamente. Muitas vêzes, um dançarino 
permanece alguns segundos em frente de uma sambista que está na roda e esta já se sente 
convidada a entrar no samba (...). Outras vêzes verifica-se a menção de atingi-la com a 
umbigada. Em outros casos, nenhuma sugestão é necessária — apenas o entusiasmo que a 
música provoca. (IANNI, 1966, pp. 403-408). 

 

A partir desses “denominadores culturais comuns”, renunciam aos marcos dispostos pela 

hierarquia dominante e, tendo no Samba, seu modo peculiar de continuidade e resistência cultural, que 

não se explica tão somente pela adoção de paralelos com a cultura dominante, num jogo de contrários, 

pois o Samba  

 

... é coisa diferente. Quanto ao seu aspecto de resistência, não há lugar para dúvidas, basta 
“ler” ou escutar a história da música negra. Referindo-se à dança da mana-chica campista, um 
pesquisador acadêmico não pôde deixar de observar que “a aparente alegr ia da música 
brasileira é apenas inquietação: são os arrancos do bandeirante ambicioso, o desespero do 
escravo transplantado, o recalcado rancor do índio espoliado. 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. 
(SODRÉ, 1998, p. 56). 

 

4.1 O Samba: inquietações e resistência 

 

O Samba registra em sua história o conflito permanente entre setores preocupados com a 

preservação de sua tradição, valores e herança cultural e outros setores, geralmente acusados de atentar 

contra esses dominantes simbólicos e culturais, face ao seu apego pelos valores mundanos do sucesso 

e do mercado. 
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Respeitadas as peculiaridades relativas aos sujeitos envolvidos  e em termos de conjuntura 

social, econômica, política e cultural, entre os momentos que serão expostos, busca se apenas sinalizar 

a inquietação que sobrevinha a esses sujeitos quanto às mudanças e transformações que se abalavam 

sobre o Samba, acarretando temores e movimentos de preservação da tradição e das origens, como 

elementos fundamentais ao movimento de continuidade e afirmação de valores e referências culturais 

negras e populares. 

 

4.2 O Samba: resistência contra a institucionalização e as superescolas 

de Samba S/A36 

 

As décadas de 1960 e 1970 se configuraram com etapas fundamentais no processo de 

transformações que atingiram o universo das Escolas de Samba, em particular no Rio de Janeiro - se 

estendendo posteriormente para outros locais, como São Paulo que, em um momento histórico de flexão 

adotou para si os mesmos moldes de estruturação e organização do Carnaval do Rio de Janeiro -, 

levando-as a um processo de profissionalização extrema, mas cuja repercussão, principalmente junto 

aos mais diversos sujeitos desse universo, resultou - à época - em diferentes ações e reações. 

As transformações no Carnaval no Rio de Janeiro e, nesse contexto, o processo de criação e 

desenvolvimento das Escolas de Samba, relevam um transcurso passível de ser caracterizado, quase 

que permanentemente, por uma ação voltada ao controle hegemônico da região central da cidade. 

Essa região central da cidade, compreendida como o espaço, um lócus que se manifesta 

enquanto resultado de uma realidade submetida à experiência, donde emergem significados, individuais 

e/ou coletivos, consistirá no território onde se expressarão objetivos e serão empreendidas algumas 

ações e estratégias, que deixam à mostra o estado de tensão que perpassava os mais diversos agentes 

envolvidos na festa carnavalesca, e são passíveis de serem desdobradas – no caso do Carnaval – em 

função das etapas de emergência e perenização das Escolas de Samba. 

Diversas abordagens (FERREIRA, 2000 e FERNANDES, 2001) sobre o Carnaval da cidade do Rio 

de Janeiro propõem recortes temporais que possibilitem uma melhor percepção desse processo. Em 

geral, são concebidos três momentos. 

O período anterior ao surgimento da primeira escola de samba – a “Deixa Falar”, fundada no Rio 

de Janeiro, em 18 de agosto de 1928, por Nilton Bastos, Ismael Silva, Silvio Fernandes, Oswaldo 

                                                             
36 Samba enredo “Bumbum Paticumbum Prugurundum”, de autoria de Aluízio Machado, para o G.R.E.S. Império Serrano, 
Carnaval de 1982. 
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Vasques, Edgar, Julinho, Aurélio, entre outros – é marcado pela existência de inúmeras organizações e 

manifestações carnavalescas - as Sociedades, Entrudo, Zé Pereira, Ranchos, Cordões, Blocos e outros 

-, que travam uma luta impar pela ocupação do centro da cidade. 

Essa primeira etapa foi caracteriza pela desqualificação do Carnaval popular, os festejos dos 

quais participavam as camadas populares, como o Entrudo (herança de tradições ibéricas). No caso não 

era considerado como parte do Carnaval, principalmente por conta da sua face rua, cujas brincadeiras 

envolviam os segmentos mais pobres e, em um primeiro momento, os escravos. Espaço de desordem, 

inóspito para gente do bem.  Do Carnaval, como participantes efetivos e reconhecidos eram os Bailes e 

as Grandes Sociedades. O Entrudo, corresponderia à negação do Carnaval: não era visto com bons 

olhos pela Igreja, foi objeto de campanhas midiáticas de defenestração pelos segmentos com maior 

poder aquisitivo e perseguido pela polícia. 

O Entrudo não correspondia aos ideais de modernização tão em voga nos debates políticos e 

literários que ocorriam nas Grandes Sociedades. 

 

Apesar de, vez por outra, procurar fazer o povo acreditar que o novo Carnaval era produto de 
sua criatividade, a elite econômica e cultural da capital brasileira sente-se não somente dona 
da festa, como também sua inventora: “O Carnaval é um invento da aristocracia. Do povo era 
o entrudo”, afirma um jornal de 1875; e continua: “Pois acabaram com o entrudo; a aristocracia 
e o burguês vencedores introduziram o Carnaval e não o povo miúdo”, afirma o texto do jornal. 
“A eles resta a saudade do entrudo. A nós, vencedores, a taça do Carnaval!!”. Confiante em 
sua irrevogável vitória, ou buscando convencer-se dela, a elite carioca deixa cair a máscara. 
A festa é nossa, afirmam. Ao povo restaria ocupar a plateia em silêncio de admiração. 
(FERREIRA, 2005, p. 102 apud CALLEIA, 2010, pp. 39-40.) 

 

A desqualificação, mas também uma forma de controle, em função da violência que 

caracterizaria o Entrudo ocorre em consonância com o fomento de tentativas de reprodução do Carnaval 

europeu em seus mais diversos modelos – Veneza, Nice, Roma – e Bailes de Máscaras. 

Essas ações, com efeitos bastantes circunscritos, limitadas à instauração de uma espécie de 

cordão de isolamento e higienização, não foram suficientes para fazer curvar a cultura popular e suas 

manifestações. Findo, ou quase findo, o Entrudo, ressurge em meio as comemorações populares 

diversas formas de brincar o Carnaval, à princípio, rotuladas como Entrudo, fato que não contribuía para 

a exata dimensão dessas manifestações. Dentre essas novas formas de brincar está o Zé Pereira: 

bumbos e tambores arrastavam multidões pelas ruas. 

 

Se a força dos meios utilizados pela elite praticamente impõe um discurso hegemônico – que 
legitima o Carnaval “francês” e desqualifica os outros “Carnavais” –, outros atores, menos 
destacados, mas bastante atuantes, agirão nas ruas da cidade e influenciarão a festa a seu 
modo. Figurantes no processo carnavalesco – segundo a concepção da elite do final do século 
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XIX – ou coadjuvante neste período da “evolução” do Carnaval – de acordo com a maioria dos 
estudiosos da festa –, esses “outros” atores serão, entretanto, determinantes para se 
compreender a formação do Carnaval carioca. Confundidos numa vala conceitual, que quase 
sempre recebe o nome de entrudo, estão várias formas de se brincar o Carnaval. (FERREIRA, 
2005, p. 102 apud CALLEIA, 2010, p. 42). 

 

Muito possivelmente em razão do Zé Pereira, toma assento uma nova postura. Data desse 

período, a fundação do Clube Carnavalesco “Congresso das Sumidades Carnavalescas” que constitui 

um marco: a ocupação das ruas pelas elites do Rio de Janeiro. Diferentemente do Entrudo e do Zé 

Pereira, agora as ruas tem gente de bem e Carnaval organizado e respeitoso. 

A desocupação dos espaços, anteriormente ocupados pelos festejos populares, como o 

Carnaval do Zé Pereira, instituição dos desfiles organizados dos Clubes e Sociedades, e obviamente, 

via exclusão dos sem sociedades ou a sua transformação em público assistente, contava com o apoio 

do poder público, empenhado nas reformas modernizantes da Cidade que terminaram por constituir 

áreas segregadas. O centro da cidade, agora com suas ruas e avenidas largas, estava destinado ao 

desfile - domingo e a terça-feira - dos segmentos mais abastados da sociedade, que, dentre outras 

novidades, introduziram o desfile do Corso na Avenida Central. 

Os excluídos do Carnaval, os sem sociedades, empreendem, nesse vácuo no qual foram 

deixados, num confronto surdo e invisível aos olhos das sociedades e dos poderes públicos, a elaboração 

espontânea de novas e múltiplas formas de manifestação carnavalesca, o carnaval popular, plural e 

democrático, habitado por Cocumbis, Ranchos carnavalescos, Blocos carnavalescos, Cordões 

carnavalescos (Cordões dos Velhos e Os Vassourinhas), e gente de todo lugar, com classe e sem classe, 

que terá lugar tão somente na segunda-feira gorda de Carnaval. 

A crise da produção do café no Vale do Paraíba e do processo de Abolição da Escravidão, 

descarrega na cidade do Rio de Janeiro intensas levas de migrantes pobres, negros e negros de tão 

pobres. Com esses imigrantes toda um estoque de manifestações religiosas e profanas. Das procissões 

surgem os Ranchos carnavalesco. Dos Cucumbis os Cordões carnavalescos que terminam por herdar 

toda a orquestração dos Cucumbis, baseada em instrumentos de percussão. 

Já no século XX, seus primeiros anos foram considerados como a “era dos Cordões” tamanha a 

profusão e velocidade com que eram fundados. Os Ranchos carnavalescos, também denominados 

“pequenas sociedades”, dado que seus desfiles refletiam e se assemelhavam aos desfiles das Grandes 

Sociedades, arrastavam multidões, se tornaram, na primeira década, a grande personagem do Carnaval 

da cidade do Rio de Janeiro. 



203 
 

 
 
 

Não obstante tal situação, as manifestações populares, já com alto grau de organização, ainda 

era objeto de perseguições e preconceitos, já que “Narciso acha veio o que não é espelho”37. 

 

Uma nítida linha de classe, com os negros, mestiços e brancos mais pobres distribuídos 
caoticamente em centenas de desordenados cordões por toda a cidade, e a elite dessa mesma 
gente (mais bem situada na estrutura social graças à conquista de pequenas posições no 
quadro do funcionalismo público e das atividades especializadas) em ranchos bem 
comportados, a desfilar entre os aplausos do grande público, a intervenção do Poder não se 
fez esperar. Segundo depoimento unânime dos velhos foliões das classes mais baixas das 
primeiras décadas do século XX, a norma policial comum era a repressão contra seus grupos, 
inclusive em suas reuniões de caráter religioso. (TINHORÃO, 2004, p. 274). 

 

Já por volta da segunda década do século XX, o Carnaval popular começa a receber um 

tratamento diferenciado. A segunda-feira gorda de Carnaval começa a ganhar relativa importância nos 

meios de comunicação. Na segunda-feira de Carnaval as ruas da cidade do Rio de Janeiro recebiam 

uma profusão de manifestações carnavalescas, num processo de interação tamanho que fazia cair por 

terra as mais enraizadas conclusões preconceituosas emanadas da elite, sobre o universo desqualificado 

que essas inúmeras agremiações representavam. Assim, na segunda-feira gorda de Carnaval, um mar 

pontuado de Ranchos carnavalescos, Zé-pereiras, Cordões carnavalescos e Blocos carnavalescos, 

tomava a cidade. 

 

O que existia nas ruas do Rio de Janeiro era, na verdade, o rico produto de uma interação que 
desafiava qualquer definição. Inicialmente, os passeios das sociedades eram considerados o 
verdadeiro Carnaval das ruas da cidade, e os jornais noticiavam a segunda-feira gorda como 
um intervalo entre o domingo e a terça (dias em que as sociedades desfilavam). (...) No início 
do século XX, os jornais já se referem ao segundo dia de Carnaval (a segunda-feira) como 
aquele consagrado aos foliões “dos arrabaldes e subúrbios”, marcando a intenção de se criar 
uma nova tradição carnavalesca. Em 1919, já se lê nos jornais que essa história da segunda-
feira de Carnaval ser sempre fraca ou diferente dos demais dias, não passa de verdadeira 
lenda. (FERREIRA, 2005, pp. 132, 133-134). 

 

Organizados, criativos e sem conflitos os Ranchos receberam autorização para desfilar na 

Avenida Rio Branco, palco nobre do carnaval da cidade Rio de Janeiro. 

Cordões Carnavalescos e Blocos Carnavalescos, alguns, uns e outros, permaneciam sob a 

vigilia do poder público, com as autoridades policiais usando da força com algumas agremiações 

conhecidas à priori. No entanto, no geral, as formas de controle até então instituidas – desqualificação, 

desaprovação religiosa e perseguição policial – começam a perder forças, os motivos que alhinhavam, 

verdadeiros ou não, como justificativa para a perseguição refluem diante do contexto tão complexo. 

                                                             
37 Sampa. Caetano Veloso. 
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Ranchos carnavalescos, Cordões Carnavalescos e Blocos Carnavalescos, manifestações 

carnavalescas populares conquistam seu espaço em meio ao Carnaval na cidade do Rio de Janeiro. 

Ranchos carnavalescos, Cordões Carnavalescos e Blocos Carnavalescos enquanto formas de 

brincar o Carnaval, remetem ao final do século XIX. Já na segunda metade da década de 1920, do século 

XX, os meios de comunicação abandonam as criticas antecipadas e passam a acompanhar as 

manifestações populares. Há um afrouxamento que permite um olhar mais criterioso sobre as ações de 

repressão, coerção e violência contra as atividades populares que habitavam o reino das desconfianças, 

muito em decorrência das pre-concepções que recomendavam a repressão às rodas de samba, vedavam 

o transporte e uso de instrumentos, impedia a organização. 

Anteriormente às reformas de modernização da cidade do Rio de Janeiro, empreendidas pelos 

poderes públicos, as manifestações carnavalescas populares se concentravam no Largo de São 

Domingos, centro da Cidade Velha. Após as mudanças urbanisticas – construção do cais do porto, 

aberturas de avenidas, etc. – a Praça Onze se tornou a região para onde se destinavam as organizações 

carnavalescas dos segmentos mais pobres da população. 

A reformas urbanisticas – o bota abaixo - tambem implicaram em mudanças na geografia da 

cidade, com o deslocamento dos antigos moradores das regiões objeto das obras modernizantes, os 

segmentos mais pobres, as camadas populares, para as regiões mais próximas das antigas moradias, 

no caso os morros (Favela, Mangueira, à época, Telegráfo). As “[...] escolas de samba surgiram no fim 

da década de 1920, no mesmo momento em que se efetuava a concentração das camadas mais baixas 

da população nos redutos fechados dos morros[...]”. (TINHORÃO, 1997, p.87). 

É em pleno periodo de conquista de espaços por parte das manifestações carnavalescas 

populares, que se dará a emergencia das escolas de samba. Em 1928, no Largo do Estácio, no asfalto 

e não no morro, é fundado um Bloco de Corda denominado “Escola de Samba Deixa Falar”. 

O formato adotado pela Escola de Samba englobará uma série de contribuições das demais 

manifestações carnavalescas que a antecederam. 

Em um breve período as demais agremiações carnavalescas desaparecerão ou serão 

absorvidas pelo novo formato. 

 

Já no ano de 1930, a Deixa Falar encontrou na Praça Onze nada menos de cinco outras 
esoclas de samba: a Cada Ano Sai Melhor, do morro de São Carlos; a Estação Primeira, de 
Mangueira; a Vai como Pode (futura Portela); a Para o Ano Sai Melhor, do próprio Estácio; e 
a Vizinha Faladeira, da viziha Praça Onze. (TINHORÃO, 1997, p.87). 
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A estrutura e organização das escolas de samba obedeciam ao mesmo padrão adotado pelos 

ranchos carnavalescos: estavam baseados no apoio dos núcleos populacionais onde surgiam e, por 

força das circunstâncias, sua forma de desfile, instrumentos utilizados, etc., guardavam particular 

correspondência com esse contexto. 

Assim é que os recursos financeiros eram angariados junto à comunidade ou se utilizava dos 

“livros de ouro” para colher contribuições junto aos comerciantes. Os instrumentos, instrumentos de 

percussão, eram produzidos pelos próprios componentes das escolas de samba - majoritariamente 

oriundos da população negra -, tendo por material básico as barricas. 

 

De uma barrica se fez uma cuíca 
De outra barrica um surdo de marcação 
Com reco-reco, pandeiro e tamborim 
E lindas baianas 
O samba ficou assim38 

 

Em 1934 foi fundada a União das Escolas de Samba órgão representativo encarregado de 

representar e negociar com as autoridades os interesses dos seus representados. 

Duas ações oriundas dos poderes públicos podem ser consideradas de notável importância para 

o desenrolar da história das Escolas de Samba e as transformações que assolariam essas organizações 

da cultura popular. 

O primeiro, por assim dizer, foi a oficialização do Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval com as 

Escolas de Samba, fenômenos trazia à tona a sintonia de interesses das Escolas de Samba 

representadas pela UES e os órgãos públicos. 

No interesse dos seus representados, a UES envia aos órgãos públicos uma solicitação de apoio 

aos desfiles em 30 de janeiro de 1935. 

 

A União das Escolas de Samba, organização nova, que vem norteando os núcleos onde se 
cultiva a verdadeira música nacional, imprimindo em suas diretrizes o cunho essencial de 
brasilidade, para que a nossa máxima festa possa parecer aos olhos dos que nos visitam em 
todo o esplendor de sua originalidade, amparando mesmo a iniciativa que partiu da Diretoria 
de Turismo, em tão boa hora criada por V. Excia., de fazer reviver o nosso carnaval externo, 
que traduz toda a alegria sã dessas aglomerações que atraem a admiração dos turistas, dentro 
do máximo espírito de ordem, uma vitória que engrandece o povo carioca (...). Com os cortejos 
já em confecção e tendo sido solucionada a questão das pequenas sociedades, vimos patente 
a vontade dos poderes públicos de nos auxiliar, do que nos aproveitamos, dirigindo a V. Excia 
o presente memorial. 
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, 
instrumentos próprios e seus cortejos baseados em motivos nacionais, fazendo ressurgir o 

                                                             
38 Samba enredo do G.R.E.S Império Serrano, “Bum bum, paticumbum, prugurundum”, de 1982. 
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carnaval de rua, base de toda a propaganda que se tem feito em trono de nossa festa máxima, 
V. Excia., antes de mais nada, é o nosso amigo de todas as horas. Não faremos questão em 
torno do presente, porque, qualquer que seja a solução, estamos certos do espírito de 
equidade com que V. Excia sempre norteou os seus atos. Subvenção só é por nós interpretada 
como incentivo e não para sustentar o carnaval, pois este é espontâneo. Feitas estas 
considerações, embora os nossos conjuntos, quer em tamanho, quer em preço, se rivalizem 
com os ranchos, colocamos sob vosso arbítrio a subvenção de ajuda que, como conhecedor 
do meio, tomo a liberdade, mais para orientá-lo, deve estar liberada o mais breve possível. 
Incentivando os trabalhadores que esta diretoria representa, V. Excia nada mais faz que 
continuar o programa de amparo social, cuja repercussão nós, que vivemos nas classes 
menos favorecidas, auscultando-lhe as opiniões dos que mais precisam, garantimos a V. Excia 
que lhe é de inteiro apoio. (FERNANDES, 2001, pp. 87-88). 

 

Em 1935, as Escolas de Samba são oficialmente autorizadas a utilizar o espaço público, recebem 

subvenções e premiações. O Carnaval das Escolas de Samba passa a ser oficialmente organizado pelos 

órgãos públicos. 

 

Artigo único – os auxílios às escolas de samba para exibição no carnaval, quando concedidos 
a juízo da administração, serão entregues à União das Escolas De Samba, que os distribuirá 
eqüitativamente pelas suas federadas, sujeitas, porém, à fiscalização por parte da Diretoria 
Geral de Turismo, que, para isto registrará a lei da União”. (FERNANDES, 2001, p. 88). 

 

Conquista-se o espaço, mas perde-se o controle da festa. 

 

Eles podem ter até exagerado, mas (...) não deixaram de admitir as concessões que a 
oficialização exigiu por parte dos sambistas. Segundo suas palavras: “na medida em que o 
samba resolveu penetrar na ‘outra cultura’, fazer parte de um contexto que até então lhe era 
hostil, precisava se adaptar aos padrões daqueles que o acolhiam, despojar-se, moldar-se à 
realidade oficial”. (SILVA e SANTOS, 1989 apud FERNANDES, 2001, p. 171). 

 

O segundo aspecto a ser ressaltado, foi o reconhecimento, por parte do governo federal, no caso 

o governo de Getúlio Vargas, o seu Estado Novo e a sua política pública de cultura, das Escolas de 

Samba como componente dos símbolos nacionais. 

 

Essa tendência se consuma quando, em 1933, o governo Vargas decreta a legalização das 
escolas sob forma de Grêmios Recreativos patrocináveis pelo erário público, impondo, em 
contrapartida, a restrição dos seus enredos a temas e personagens nacionais. Compelidas 
pela obrigação de estado, as escolas passam a contar e cantar a realidade brasileira sob a 
forma de reverência e exaltação de modo a colaborar para a construção de uma concepção 
positivista do país no formato ideológico do Estado Novo getulista (QUESADO, 2006, pp. 127-
134). 

 

Como resultado, as escolas de samba, tendo alcançado o reconhecimento e a elevação do status 

terminam por “jogar o jogo jogado”, se submetendo ao controle e ingerências externas desde sua 

organização e estrutura, aos temas e conteúdos a serem abordados nos desfiles. 
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A iniciativa de Pedro Ernesto, ao criar o registro policial, o incentivo da subvenção e a 
premiação do concurso, marca claramente a intervenção do Estado no mundo do samba. Tudo 
deixa supor que a transformação progressiva do desfile, da estrutura das escolas de samba e, 
particularmente, a importância cada vez maior do samba-enredo, caminham pari-passu com a 
expectativa oficial. Não se trata de um processo linear de repressão e dominação, mas sim da 
construção mútua de nova modalidade de expressão popular. (AUGRAS, 1998, pp. 34-35). 
 
Os anos 1940 são, contudo, decisivos para a configuração dos desfiles das escolas durante o 
Carnaval nos moldes como permanecem até hoje. Antes, o enredo era um componente de 
sentido adicional e quase descompromissado com a totalidade semiótica do desfile. As escolas 
podiam apresentar-se com um dado enredo, mas sendo embaladas por sambas de terreiro 
em nada alusivos ao tema, ou mesmo com um “samba de chegada” e outro “samba de saída”. 
No intervalo entre um e outro, o presidente da agremiação explicava o enredo à comissão de 
julgamento enquanto a bateria reaquecia com tochas feitas de jornal os couros ainda não 
sintéticos dos instrumentos. Fantasias e alegorias podiam também não ser, obrigatoriamente, 
atreladas a ele. É por essa época que o departamento de sentenças da prefeitura torna 
obrigatório que as escolas tenham, antecipadamente, um enredo e que ele se consolide com 
os sambas que os tomam como temas. Começa então a nascer o espetáculo dos desfiles nos 
moldes como ele se configura até hoje, e o samba e as escolas passam a ter a legitimidade 
social ao mesmo tempo em que correspondem aos ditames do Estado. (QUESADO, 2006, pp. 
127-134). 

 

Já alçadas ao posto de símbolo nacional, ícone da cultura do Rio de Janeiro e manifestação 

cultural fundamental no período carnavalesco, dado ao seu potencial de produto turístico é, a partir da 

década de 1960, que o Carnaval do Rio de Janeiro e as escolas de samba passarão por uma profunda 

mudança em suas formas de fazer Carnaval. 

Data do início da década de 1960, o fim dos desfiles abertos nas avenidas, com a população 

aglomerada nas calçadas e as respectivas e costumeiras intervenções das forças públicas para controlar 

o ânimo do povo, tendo início a construção de arquibancadas, dispostas aqui e ali, ocupadas mediante 

a compra de ingressos. Ainda se mantinha alguns espaços livres nas calçadas. Mas o processo, no que 

diz respeito ao “quesito” público, dispensa maiores detalhamentos: à medida que se ampliava a presença 

de arquibancadas, reduzia-se os espaços livres, até – como está hoje – não haver mais os espaços livres 

e franqueados. 

O interesse pelas escolas de samba também se ampliava, crescia exponencialmente o número 

de integrantes da comunidade, mas também crescia, em velocidade maior, o interesse e o número de 

participantes oriundos de fora das comunidades. Em contraposição, reduziam-se o tempo e o espaço 

dos desfiles. E por extensão o ritmo se tornou mais rápido, acelerado, e o samba no pé virou marcha 

acelerada. 

A sonorização facilitou a execução do samba enredo, agora transformado em produto de 

consumo pela indústria fonográfica. Também transformou o samba enredo em objeto de concorrência e 

premiações: surgem os profissionais do samba enredo, verdadeiras empresas de produção em massa 

de sambas para as agremiações. 
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O outro lado do disco: setores e mais setores das escolas de samba perdem o sentido de sua 

existência dentro das agremiações: o samba enredo já não é mais composto pelas alas de compositores 

das escolas de samba, as alas que ensaiavam em abundância o samba para ser cantado no desfile, as 

pastoras, perdem importância; as baianas, ala reservada às integrantes veneradas como “mães” das 

agremiações, passam a ser objeto de negociação; a velha guarda, de tão velha, já não apresenta a 

agremiação na avenida, as comissões de frente tomaram seu lugar, pois o que vale é a coreografia de 

apresentação do enredo; por fim, os ensaios já não são realizados na comunidade, haja vista que seu 

deslocamento para regiões mais centrais, termina por atrair um público maior e mais integrantes de fora 

da comunidade. 

Todas essas transformações são embaladas pelo mais novo personagem integrado ao universo 

das escolas de samba: o carnavalesco. 

Coube ao G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro a introdução de uma nova estética no Carnaval, 

norteada pelos principios de luxo, perfeição no acabamento de fantasias e alegorias, precisão na 

apresentação do enredo na “avenida”. O ano foi 1963. O enredo: Chica da Silva. Carnavalesco: Arlindo 

Rodrigues. 

A partir de 1960 as escolas de samba passaram a ter toda a concepção do enredo vinculada as 

ideias e teorias dos representantes da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro: 

Fernando Pamplona e seus discípulos: Arlindo Rodrigues, Joãosinho Trinta, Maria Augusta e Rosa 

Magalhães. 

As inovações continuaram: luzes, cameras, verticalização, carros alegoricos enormes e, alguém 

para chamar a escola de samba de sua: o banqueiro do jogo de bicho. Ademais, faltou incluir os novos 

objetos de desejo dos meios de comunicação, televisão à frente, nos desfiles de carnaval das escolas 

de samba: as celebridades. 

Todo esse processo de mudanças, acarretou um clima de descontentamento e insatisfação com 

a nova forma de organizar as escolas de samba: sambistas e integrantes das comunidades desgostosos 

se afastavam das agremiações. Exemplo dessa insatisfação será dado por membros do G.R.E.S. 

Portela. 

Esse grupo dissidente, envolvia uma ampla rede social de relacionamentos: componentes 

conhecidos e reconhecidos publicamente como os compositores, músicos e intérpretes - Paulinho da 

Viola, Ney Lopes, Wilson Moreira, Hildemar Diniz (Monarco), Elton Antônio Medeiros (Elton Medeiros) – 

compositor, músico, interprete e radialista - Rubem dos Santos (Rubem Confete) -, jornalistas - Juarez 

Barroso, Marlene Ferreira Frias (Lena Frias) e Dulce Alves, pesquisadores (João Baptista Vargens), 
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amigos de infância e do trabalho (Polícia), familiares, etc. 

Após inúmeras reivindicações não atendidas, capitaneados por Antonio Candeia Filho (Candeia), 

idealizador e principal articulador e estruturador, fundarão, em 08/12/1975, na Rua Pinhará, em Rocha 

Miranda o Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba Quilombo - G.R.A.N. Quilombo. 

O Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba Quilombo - G.R.A.N. Quilombo expressa todo 

um comportamento de resistência - àquilo que era considerado um retrocesso e afronta as origens das 

escolas de samba –, e defesa do que lhe era considerado inerente, genuíno e espontâneo: a expressão 

inconteste da cultura popular. Assim, essa nova agremiação se estabelece como um território de 

resistencia, proteção e defesa da liberdade, autenticidade e tradição. 

No Caderno B do Jornal do Brasil do dia 17 de dezembro de 1975, assim, Juarez Barroso informa 

sobre o nascimento do G.R.A.N Quilombo: 

 

As escolas de samba cariocas agigantaram-se, deformaram-se à medida que se 
transformaram (ou pretenderam transformar-se) em shows para turistas. O tema é polêmico, 
tratado por quase sempre em tom passional. Deformação ou evolução? Será possível o 
retorno à pureza, ao comunitarismo dos anos 30, quando essas escolas se consolidaram? (...) 
O sambista Candeia, liderando outros sambistas descontentes com a situação, prefere 
responder de modo objetivo. E responde com a fundação de uma nova escola de samba, 
Quilombos, escola que terá sede em Rocha Miranda e irá para a Avenida mostrando como era 
e como deve ser o samba. (...) E continuava [Candeia] o sonho: ‘Uma escola em que tudo 
fosse feito pelo povo. As costureiras do lugar fazendo as fantasias. Não ia ter esse negócio de 
figurinistas de fora não. As alegorias também, tudo de lá mesmo, escolhido lá.’ (...) E uma 
coisa fica bem clara: Quilombos, mais que uma escola de samba, será uma escola de 
sambistas, um modelo para outras escolas, uma referência. (CUNHA, 2009, p. 49). 

 

Assim, o manifesto anunciava o nascimento da G.R.A.N. Quilombo. 

 

Estou chegando... 
Venho com fé. Respeito mitos e tradições. Trago um canto negro. Busco a liberdade. Não 
admito moldes. 
As forças contrárias são muitas. Não faz mal... Meus pés estão no chão. Tenho certeza da 
vitória. 
Minhas portas estão abertas. Entre com cuidado. Aqui, todos podem colaborar. Ninguém pode 
imperar. 
Teorias, deixo de lado. Dou vazão à riqueza de um mundo ideal. A sabedoria é meu 
sustentáculo. O amor é meu princípio. A imaginação é minha bandeira. 
Não sou radical. Pretendo, apenas, salvaguardar o que resta de uma cultura. Gritarei bem alto 
explicando um sistema que cala vozes importantes e permite que outras totalmente alheias 
falem quando bem entendem. Sou franco-atirador. Não almejo glórias. Faço questão de não 
virar academia. Tampouco palácio. Não atribua a meu nome o desgastado sufixo –ão. Nada 
de forjadas e malfeitas especulações literárias. Deixo os complexos temas à observação dos 
verdadeiros intelectuais. Eu sou povo. Basta de complicações. Extraio o belo das coisas 
simples que me seduzem. 
Quero sair pelas ruas dos subúrbios com minhas baianas rendadas sambando sem parar. 
Com minha comissão de frente digna de respeito. Intimamente ligado às minhas origens. 
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Artistas plásticos, figurinistas, coreógrafos, departamentos culturais, profissionais: não me 
incomodem, por favor. 
Sintetizo um mundo mágico. Estou chegando... (VARGENS, 1987, p.66) 

 

A G.R.A.N. Quilombo atraiu a atenção da mídia (Globo, Jornal do Brasil), órgão de representação 

(ABI - Associação Brasileira de Imprensa), dos órgãos de repressão da ditadura militar e de adversários 

que rotulavam a agremiação como um espaço dedicado a atos subversivos e ao racismo. Sob esses 

ataques Elton Medeiros se pronunciou em entrevista ao jornal Última Hora: 

 

Não estamos contra ninguém. Apenas sentimos que já não é mais possível ser sambista nas 
escolas. Estou solidário com Candeia, que me fez convite para participar da nova agremiação 
na qualidade de fundador, o que muito me honra. Acho válido o propósito do movimento e sei 
que ele é o mesmo alimentado há anos por Candeia e Paulinho da Viola. Eles perceberam 
que as escolas em que vivíamos se descaracterizaram cada vez mais, impedindo que os 
sambistas mantivessem a sua autenticidade. Escola de samba deixou de ser reduto de 
sambistas. Quanto à discriminação racial, isto não entra e jamais entrará em nossos 
propósitos. Até mesmo o negro, que não se adaptar, é lógico que estará deslocado do grupo. 
Ele mesmo compreenderá a sua posição e nos deixará em paz. Agora, seria possível 
prescindir de um branco como o Alfredo Português, que teve passagem marcante pela 
Mangueira, como autor de inúmeros sambas que concorreram para aumentar o prestígio 
daquela veterana escola? Alfredo Português não inventou passos esquisitos nem tentou 
mudar o ritmo do samba da Mangueira. (apud VARGENS, 2006, pp. 135-140). 

 

Em 1976, a comemoração do seu primeiro aniversário foi assim retratada pelo jornal “O Globo”: 

 

A saia rodada da mulata acompanha o gingado lento de suas cadeiras, passo à frente, passo 
atrás, ao som do jongo batido em palmas, cantado na voz forte de Candeia. É sexta à noite, e 
a quadra da Quilombo nem de longe lembra as de outras escolas de samba, nas quais, a esta 
mesma hora, multidões se agitam aos pulos e gritos, acompanhando qualquer samba de 
embalo, com muito “ole-lê” e “obabá”. Aqui, numa rua de terra batida de Coelho Neto, ninguém 
está preocupado com a renda da bilheteria (não se paga para entrar), com a presença da 
“imprensa escrita, falada e televisada e das autoridades civis e militares” (nenhum “doutor” é 
anunciado nos alto-falantes), ou com a guerra de evoluções estilizadas, alegorias de isopor e 
destaques importados de concursos de fantasias. (apud VARGENS, 2006, pp. 135-140). 

 

Concebida para ser uma escola de samba que acolhesse a todos os sambistas, negros (as) e 

brancos (as), imbuídos da necessidade da defesa do autêntico ritmo brasileiro, a G.R.A.N. Quilombo, 

prescrevia na sua organização e estrutura a “indiferenciação” entre os componentes: todos eram 

sambistas, não havendo distinção entre componentes e dirigentes.  Todos os sambistas verdadeiros, 

conhecedores da história do samba seriam responsáveis pela condução da agremiação respeitando à 

cultura própria de uma escola de samba. 

 

Os verdadeiros sambistas, ou seja, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, os passistas, os ritmistas, 
os compositores, as baianas, os artistas natos de barracão, são, hoje em dia, colocados em 
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segundo plano em detrimento de artistas de telenovelas, dos chamados ‘carnavalescos’, ou 
seja, artistas plásticos, cenógrafos, coreógrafos e figurinistas profissionais. Ao substituirmos 
os valores autênticos das Escolas de Samba, nós estamos matando a arte-popular brasileira, 
que vai sendo desta maneira aviltada e desmoralizada no seu meio-ambiente, pois Escola de 
samba tem sua cultura própria com raízes no afro-brasileiro. (CANDEIA e ISNARD, 1978, p. 
70 apud CUNHA, 2009, p. 67). 

 

Quanto ao que se poderia conceber como cultura própria e autentica de uma escola de samba, 

os fundadores da G.R.A.N. Quilombo descreviam esses valores em seis itens: 

 

- “nos cânticos e ritmos”: o partido-alto, o samba-enredo, o samba de terreiro e o samba 
exaltação; 
- “na alimentação”: a linguiça com farofa, feijoada, peixe, carne seca com farofa, angu e 
mocotó; 
- “na dança”: o mestre-sala e a porta-bandeira, os passistas e as baianas; 
- “nas reuniões sociais”: as rodas de samba, ensaios, brincadeiras de partido-alto, o jongo; 
- “na vestimenta”: o chinelo charlote, tamanco português, o chapéu, lenço no pescoço, o boné 
e o sapato carrapeta; 
- “na linguagem”, as contribuições por meio das gírias: “minha preta” (Anézio), “menina eu 
parei na tua” (Martinho da Vila), “mora no assunto”, “morou”, “vê se te manca” (Padeirinho). 
Nesse ponto, os autores criticam o uso da expressão “que grilo é esse”, que teria sido 
apresentada no samba-enredo da Império Serrano, no carnaval de 1972, e significaria uma 
“influência estranha à escola”. (CUNHA, 2009, p. 67). 

 

A fundação do G.R.A.N. Quilombo, veio a constituir uma frente de resistência contra o 

desvirtuamento das origens e tradições das escolas de samba e seu manifesto por si só, já deixava 

prenunciado o que deveria ser ou como deveria ser uma escola de samba popular, respeitosa de suas 

origens e tradições. Nos termos do G.R.E.S. Império Serrano, 

 

Super Escolas de Samba S/A 
Super-alegorias 
Escondendo gente bamba 
Que covardia!39 

 

Embora todo esse cenário tenha sido perpassado por personagens e instituições da cidade do 

Rio de Janeiro, onde teoricamente o Carnaval das escolas de samba apresenta um maior potencial 

turístico e econômico, em termos comparativos, as escolas de samba da Cidade de São Paulo, não 

escaparam de um processo semelhante de apropriação dessa manifestação popular pela indústria 

cultural. 

O carnaval das escolas de samba na Cidade de São Paulo teve o carnaval do Rio de Janeiro 

                                                             
39 Samba enredo “Bumbum Paticumbum Prugurundum”, de autoria de Aluízio Machado, para o G.R.E.S. Império Serrano, 
Carnaval de 1982. 
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como modelo, adotado ainda na década de 1960. Assim, não obstante pese sobre o carnaval paulistano 

características particulares em decorrência do seu próprio processo de desenvolvimento das escolas de 

samba, não seria de todo equivocado, sinalizar que no processo de desenvolvimento dessas 

agremiações muitos fenômenos similares aos ocorridos junto às agremiações carnavalescas da cidade 

do Rio de Janeiro, tiveram lugar nas agremiações da Cidade de São Paulo.  

Pode se considerar o carnaval na Cidade de São Paulo, no que diz respeito ao universo das 

manifestações populares que tem o Samba como fio condutor, tem como marco 1914, ano de fundação 

do Grupo Carnavalesco Barra Funda. Esse período se estende até a década de 1960, mais precisamente 

entre os anos de 1967 e 1968, quando ocorre a oficialização do carnaval das escolas de samba. Essa 

fase – período de oficialização e consolidação se desenvolve até 1991, ano da inauguração do 

sambódromo. A partir de 1991, tem-se um período voltado para uma extrema profissionalização dos 

desfiles carnavalescos das escolas de samba paulistanas em consonância com um impulso singular a 

partir de 1999, quando do início das transmissões dos desfiles pela Rede Globo de Televisão. 

Ney Lopes, às voltas com preocupações em relação às origens comunitárias e à tradição do 

Samba, enquanto uma expressão cultural autêntica, face ao processo denominado por desenvolvimento 

das escolas de samba, enfatiza que 

 

A presença do elemento estranho, mais a oficialização dos concursos, mais a atuação de certo 
tipo de imprensa e das multinacionais do disco, aliados ao sonho de uma profissionalização 
que nunca ocorreu verdadeira e globalmente, veio destruir o espírito de comunidade que 
caracterizou as escolas até uma certa época. O samba hoje proporciona renda ao Estado, 
enseja tráfico de influências e dá prestígio aos dirigentes. Mas, em contrapartida, as escolas 
deixaram de ser fator de aglutinação comunitária para serem deturpadas sociedades 
comerciais onde o lucro é o objetivo. Esse lucro, entretanto, beneficia a outros que não o 
verdadeiro sambista, o qual quase sempre alijado do centro das decisões, assiste perplexo às 
coisas se transformarem e, em geral, quando quer ganhar algum dinheiro com o samba (a não 
ser que entre para certas cúpulas dirigentes ou escolha a profissão de "dono" de ala), tem é 
que continuar dentro ou fora da quadra vendendo churrasquinho, vendendo para o patrão 
chapeuzinhos e lembranças, pobre e anônimo como sempre." (LOPES, 1981, p. 76). 

 

4.3 O Samba: resistência entre a permanência e a ausência da tradição 

 

Ney Lopes, buscando sistematizar as etapas de desenvolvimento que levaram ao samba atual 

registra: 

 

Traçando a linha evolutiva que vem do batuque de Angola e do Congo até o partido-alto, vamos 
encontrar: a) primeiro, o lundu bailado, dando origem ao lundu puramente canção dos salões 
imperiais, aos sambas rurais da Bahia e de São Paulo, a um lundu campestre ainda dançado, 
e a outras manifestações; b) depois, todas essas expressões (com a chula do samba baiano 



213 
 

 
 
 

ganhando status de manifestação autónoma) confluindo para o que chamaremos de samba 
da 'pequena Africa da Praça Onze', onde o núcleo irradiador foi a casa de Tia Ciata; c) depois, 
ainda, o samba amaxixado da pequena África dando origem ao samba de morro; d) finalmente, 
esse samba de morro se dicotomizando em samba urbano (a partir do Estácio), próprio para 
ser dançado e cantado em cortejo, e em partido-alto, próprio para ser cantado em roda. 
(LOPES, 1992, 47). 

 

Nesse processo alguns fatos demarcam momentos importantes e expressivos do embate, ou 

debate, entre preservacionistas e “modernizadores” acerca do lócus social original do Samba e das 

condições necessária ao seu reconhecimento e valorização social e cultural. 

Já no início do século XX, se registrava a passagem do samba amaxixado da “Pequena África” 

ao samba sincopado do Estácio de Sá. 

 

De acordo com Máximo e Didier, em fins dos anos 1920 existiriam no Rio de Janeiro “dois 
tipos de samba. Um é aquele que se faz, toca e dança nas casas de Ciata e outra ‘tias’ baianas. 
Quanto ao segundo tipo de samba, ele “surgiu há poucos anos [a referência é 1929] no Estácio 
de Sá, bairro situado entre o Rio Comprido e o Catumbi, o morro de São Carlos e a zona do 
Mangue. Dali se espalhou pelas vizinhanças, galgou as encostas da Saúde, Salgueiro, 
Mangueira... (SANDRONI, 2008, p. 131). 

 

Essa passagem do samba da “pequena “África da Praça Onze”40 ao samba sincopado do Estácio 

de Sá, que se esparramou e contagiou outras localidades do Rio de Janeiro, lideranças do universo do 

samba, intérpretes e compositores, constitui o que atualmente é reconhecido como Samba. 

 

O tipo de samba que teria sido criado no Estácio logo se difundiu, influenciando os 
compositores de outras áreas da cidade, generalizando-se e tornando-se um sinónimo de 
samba moderno, de samba tal qual o conhecemos hoje em dia. A primazia do Estácio sobre 
os . outros redutos do samba carioca é admitida por todos. (SANDRONI, 2008, p. 131). 

 

No entanto, segundo Sandroni (2008), as mudanças ocorridas e assinaladas são, especialmente, 

de caráter musical. 

 

Não há, na literatura sobre o assunto, nenhuma descrição pormenorizada das características 
musicais dos dois tipos; para os brasileiros que pesquisaram a história do samba, jornalistas, 
músicos e demais interessados, a diferença é reconhecida "de ouvido". Como escreve Cabral: 
"É fácil: basta comparar uma velha gravação de um samba de Sinhô (ou do próprio "Pelo 
telefone") com outra de um samba qualquer dc autoria dos compositores do Estácio de Sá 
para estabelecer a diferença entre as duas formas dc samba". "Basta comparar", isto é, basta 

                                                             
40 As casas das tias baianas são consideradas importantes espaços de sociabilidade da população negra no Rio de janeiro 
no início do século XX. A casa da “Tia Ciata” corresponderia a um desses principais núcleos, profano e religioso, conhecido 
também como Pequena África. Ver: MOURA, Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Secretaria Municipal de Cultura, 1995. Ver também: SODRÉ, Muniz. Samba o dono do corpo. 2 ed. – Rio de Janeiro: Mauad, 
1998 
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ouvir uma gravação depois da outra: a diferença salta aos olhos (ou aos ouvidos), dispensando 
qualquer comentário verbal.(SANDRONI, 2008, p. 132). 

 

Duas figuras ilustres da época, jornalista, face as mudanças anunciadas, se posicionarão acerca 

do fato em defesa da tradição e contra os modernismos: Orestes Barbosa, em seu livro “Samba”, e 

Fernando Guimarães, o Vagalume, em seu livro “Na Roda do Samba”, ambos publicados em 1933.  

“Na Roda de Samba” de Vagalume é, não só, um manifesto em favor do Samba e seus 

fazedores, ganha também ares de manual com diretrizes e principios sobre a estética do samba e seu 

espaço social. Segundo seu autor, 

 

reivindicar os direitos do samba e prestar uma respeitosa homenagem aos seus creadores, 
áquelles que tudo fizeram pela sua propagação. Não tive outro objectivo, sinão separar o trigo 
do joio... Hoje, que o samba foi adoptado na roda «chic», que é batido nas victrolas e figura 
nos programmas dos radios, é justo que a sua origem e o seu desenvolvimento sejam tambem 
divulgados. Ha nestas paginas, durissimas verdades que vão aborrecer á meia duzia de 
consagrados autores de producções alheias, mas, tenham elles paciencia, porque, quem o do 
alheio veste, na praça o despe, já muito bem dizia o meu velho amigo e mestre Conselheiro 
Accacio... (GUIMARÃES, 1933, p. 22). 

 

Vagalume dirige suas críticas ao que ele considerava terríveis ameaças à tradição do Samba. 

 

Não. O Samba não tem dono, é nosso. Queremos é a conservação do seu rythmo, porque é 
tradicional e no dia, em que desapparecer a cadencia e a toada sómente sua, o samba tambem 
desapparecerá. Que venham os poetas, mas, que respeitem a tradição. Não façamos com o 
samba o que fizeram com a mazurka, que o «fox-trot» depoz e a quadrilha, que os dansarinos 
abandonaram, condemnando-a ao mais atroz esquecimento! Havemos de pugnar e sempre 
pelo samba CHULADO dos cariocas ou pelo samba CORRIDO dos bahianos, que a gente dos 
morros, as escolas do Estacio de Sá e do Cattete, não deixarão que os profanos trucidem – á 
pretexto de melhoral-o ! Não queremos este samba dos concursos officiaes, com orchestra de 
companhia lyrica... O samba, o tradicional samba, deverá ser executado com todos os seus 
instrumentos proprios: a flauta, o violão, o réco-réco, o cavaquinho, o ganzá, o pandeiro, a 
cuica ou melhor o omelê e o chocalho. Neste andar, exigirão amanhã uma prima-dona, uma 
soprano-leigeiro, um tenor, um barytono e um baixo, com o respectivo corpo de córos, para 
cantarem, e umas bailarinas russas para dansarem o samba. Não sejamos inimigos do 
progresso, mas, tambem, não permittamos que desappareça tudo quanto é tradicional. O 
Samba, é uma tradição da nossa roça. (GUIMARÃES, 1933, pp. 178-179). 

 

Poucos escapam a sua crítica. Chama à atenção, críticamente, da nascente industria do rádio, 

fonográfica, editores e compradores de sambas,  

 

O SAMBA, tem evoluido nestes ultimos vinte annos. Do mesmo modo que Catulo da Paixão 
Cearense, levou a modinha e o violão para os grandes salões, Sinhô – o pranteado Rei – de 
saudosissima memoria, ingressou o samba nos theatros, nos clubs e nos palacios! Sinhô, 
despertou a cubiça dos exploradores desta bella e rendosa industria, para gaudio dos editores 
inconscienciosos, que vivem de dia para dia, vendo o transbordamento dos seus cofres, 
porque, para dentro delles, o samba despeja cornucopias de ouro; para o gaudio de moços 
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elegantes, que, se não fôra o samba, estariam no olvido, pobres como Job, amargurando os 
horrores da phalange dos sem trabalho. Ao contrario, porém, vem succedendo, porque estes, 
estão optimamente installados na vida, explorando a inexperiencia, a necessidade, as 
privações de homens modestos e desconhecidos, comprando por uma bagatela os seus 
trabalhos, sonegando-lhes o nome, chamando a si, a autoria de producções preciosas, porque 
tiveram o cuidade de preparar o monopolio da gravação! A estes podemos chamar os coveiros 
do Samba! São as aves de rapina e agoureiras tambem, [154] que alceiam o vôo até o alto 
dos morros e de lá trazem o samba, como presa das suas garras aduncas! (GUIMARAES, 
1933, pp. 175-176). 

 

Aos críticos das letras de samba, implorava para que deixassem as letras dos sambas livre das 

correções elitistas e preconceituosas sobre a lingua do povo. 

 

Oh! senhores letrados, deixem o samba divorciado da grammatica ; deixem o samba na bocca 
da gente do morro, não mudem o samba do Estacio e do Cattete para o Petit Trianon ; deixem-
no em paz – sem grammatica – mas com graça, com sentimento, com amor, com alegria e 
com sinceridade ; deixem o samba sem grammatica, mas, dentro da sua escola, dentro do seu 
rythmo, com a sua expressão de ternura, com a sua dose de malicia e o seu frasquinho de 
veneno... Quando a grammatica penetrar no samba surgirão literatos com ganancia no ouro, 
depondo e escorraçando a gente do Morro, para tornar o samba de assalto e então – só nos 
restará o recurso de fazendo uma genuflexão ante o seu tumulo, exclamar : – Requiescat in 
pace... * * * QUANDO o samba tiver grammatica, quando elle passar da roda em que foi gerado 
para a dos grammaticos e dos maestros, quando elle sahir do seu Na Roda do Samba proprio 
meio e fôr para o seio dos poetas, deixará de ser samba e tomará um outro nome qualquer 
que elles inventem, porque por muito que se esforcem, com toda a sua concordancia, jamais 
farão coisa, que pelo menos, observe a tradição do «corrido» ou «chulado» e serão mesmo 
incapazes de fazer uma approximação do «PARTIDO ALTO». A transformação se fará, mas, 
durará muito pouco, porque será tão grande a repulsa, que o protesto partirá dos editores, que, 
notarão a quéda da industria, com a diminuição assombrosa da renda. (GUIMARAES, 1933, 
pp. 146-147). 

 

No entanto, as principais críticas do Vagalume eram dirigidas à industria, incluindo sambistas 

que se deixaram levar pelo som das moedas e o sucesso. Não poupou a Donga (“Pelo Telefone”), 

 

Por um desses acasos felizes, encontramo-nos na Casa de Caboclo, com «De Chocolate» e 
o Duque. Dois bahianos distinctos, talentosos, que têm honrado o nome do Brasil na Europa 
e duas palestras agradabilissimas. Como não podia deixar de ser, á certa altura eu toquei na 
tecla: – «Na Roda do Samba», vae desmascarar muita gente e principalmente, os consagrados 
autores de producções dos outros. – Faz muito bem Vagalume. Retorquio De Chocolate. Quer 
saber de uma coisa? Aquelle sambinha «do Donga»: Nosso sambinha assim Tava bão Gente 
de fora entrô Trapaiô. é meu ! Elle se apossou da autoria, do meu trabalho, com a maior 
disfaçatez! Com o «Donga», todo o mundo come mosca!... Eis como se escreve a historia. 
(GUIMARAES, 1933, pp.171-172) 

 

Não poupou muito menos a José Barbosa da Silva, mais conhecido como Sinhô (“Gosto que me 

enrosco”, “Jura”),  

 



216 
 

 
 
 

Depois do Donga, appareceu o Sinhô, pondo-o logo em off-side... Para vencer facilmente, 
usou um «truc» vantajoso: tinha uma amante pianista de uma casa de musicas da rua do 
Ouvidor, e, quem lá ia escolher muzicas, ella, primeiramente, executava o que era do seu 
mulato... Sinhô tinha, porém, um outro «truc»: era offerecer a producção a um club 
carnavalesco e mandar fazer a instrumentação para as bandas de muzica que tocavam nos 
Fenianos, Tenentes e Democraticos, além de executal-as diariamente ao piano nas «pensões 
alegres». (GUIMARAES, 1933, pp. 38-39). 

 

No entanto, suas principais críticas eram dirigidas a Francisco Alves, muito provavelmente por 

representar o principal vínculo entre a produção dos “verdadeiros sambistas” ao mercado fonográfico da 

época, transformando os compositores de samba, supostamente, em profissionais. 

 

Não é da roda, nem conhece o rythmo do samba. Conhece, entretanto, os fazedores de 
samba, os muzicistas, emfim, – os «enforcados» – com os quaes negocia, comprando-lhes os 
trabalhos e occultando-lhes os nomes. E quem tiver um trabalho bom, seja de que genero fôr 
e quizer gravar na Casa Edison, tem que vendel-o ao Chico Viola, porque do contrario nada 
conseguirá! Dizem, quasi todos, que o Chico é um magnifico interprete e mais nada. Affirmam 
que é incapaz de produzir qualquer coisa, pois que, o que é bom não é seu e o que é seu não 
presta. O João da Bahiana, nos impingio o Querê Quê Pê Que Tê, mas, aos intimos, áquelles 
da «Velha Guarda», que entendem do riscado, elle confessa o «seu peccado» e promette 
apagar o erro com uma producção de grande successo. Pode fazel-o porque tem elementos 
para isso. E o «Chico?» O melhor é comprar, mas, respeitando o nome do autor. 
(GUIMARAES, 1933, pp. 38-39) 

 

Por fim, Vagalume profere sua condenação definitiva dos males que podem ferir o samba de 

morte, posto que o samba morreria das rádios, gravadoras, etc. 

 

No esquecimento, no abandono a que é condemnado pelos sambistas que se presam, quando 
elle passa da bocca da gente da roda, para o disco da victrola. Quando elle passa a ser artigo 
industrial – para satisfazer a ganancia dos editores e dos autores de producções dos outros... 
O Chico Viola, por exemplo, é autor de uma infinidade de sambas e outras producções que 
agradaram, sahidas do bestunto alheio... O que fôr bom e destinado a successo, não será 
gravado na Casa Edison, sem o beneplacito do consagrado autor dos trabalhos de homens 
modestos, que acossados pela necessidade são obrigados a torralos a 20$000 e 30$000, para 
que o Chico appareça, fazendo crescer a sua fama e desfructando fabulosos lucros ! Que o 
digam: o Prazeres, laureado autor da Mulher de Malandro e o grande poeta e muzicista Indio 
das Neves – o maior vulto da modinha actual! Eis porque o samba MORRE na roda, quando 
passa para o disco da victrola. MORRE, porque os seus divulgadores não fomentam as 
ambições incontidas e revoltantes dos industriaes exploradores! (GUIMARAES, 1933, pp. 36-
37). 

 

Segundo Napolitano (2000, p.170), 

 

As afirmações de Francisco Guimarães tinham um alvo claro: a denúncia da indústria 
fonográfica, que estaria matando o samba autêntico, ao usar e abusar do rótulo. A imagem da 
“roda de samba” voltaria à cena musical em vários momentos da história da música brasileira, 
sempre utilizada como imagem crítica à industrialização e à individualização da criação e 
audição musicais. A “roda de samba” seria o lugar de uma fala musical coletiva, “pura”, 
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“espontânea”, onde a criatividade daquele grupo social que estaria na origem do samba, era 
recolocada, quase como um rito de origem 

 

Orestes Barbosa se posicionava a favor do novo, e o novo era o Samba da Estácio de Sá. Martins 

Castello, já no prefácio nacionalista e triunfalista do livro “Samba”, anuncia ao autor e, de certa forma, a 

que veio a obra. 

 

O RIO DE JANEIRO, berço do samba, reclamava de ha muito um estudo sobre a melodia 
carioca. Porque nada melhor para definir um povo do que a sua musica. É ella que nos mostra, 
atravez dos seus rythmos e dos seus motivos, a verdadeira alma da gente que a creou. 
Agora, porém, com o apparecimento deste livro, está satisfeita aquella justa exigencia. E, é 
preciso accentuar, satisfeita por um dos poucos, senão o único conhecedor do samba capaz 
de realizar uma obra definitiva. 
(...) Poeta e carioca, Orestes virou sambista. 
Sambista integral. Sambista do bom. Creador do samba na sua ultima phase – o samba 
urbano. Porque foi realmente Orestes Barbosa quem coloriu a emoção do morro, introduzindo 
no samba a nota civilisada do “abat-jour” de seda, do arranha-céo imponente, do perfume 
esquisito, do "manteaux" acariciante, do apperitivo capitoso, do telefone serviçal. 
Ahi estão, entre outras producções suas, “Rosalina”, “Flôr do asphalto” e “Vidro Vasio”. 
Ahi está tambem, estribilhado a cada momento, o samba “Araruta”, reflectindo o espirito 
vingativo do malandro, que lembra á sua amada a infalível collaboração do tempo na execução 
da sua vindicta. (BARBOSA, 1933, pp. 10-11). 

 

Para Orestes Barbosa, o samba era um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e síntese da 

brasilidade. (NAPOLITANO, 2000, P. 170). “[...] Que a musica define um povo, basta pensar nos 

conceitos pitagoricos. E Pitagoras não se deitava antes de tocar citara [...]”. (BARBOSA, 1933, p. 20).  

 

O samba é carioca. A emoção da cidade está musical e poeticamente definida no samba. (...) 
A confusão precisa ir sendo desfeita. Não é carioca o baião. Não é carioca o batuque. Não é 
carioca o cateretê. (...) O carioca vê a lua com o olhar de civilização. (...) A reação foi completa. 
E definitiva. O carioca, diverso em tudo, de todos os povos, creou a sua musica original. Este 
livro, que é a historia do samba, mostra este genero musical em sua plena definição. Seus 
musicos, seus poetas e seus cantores, aqui aparecem, destacados de outros musicos, de 
outros poetas e de outros cantores do proprio Brasil. (BARBOSA, 1933, pp. 13-17) 

 

O rádio vira aliado do Samba. 

 

O radio. 
O samba tem no radio um grande servidor. 
O radio é no momento um problema descurado por parte do poder. 
A cidade que tanto lhe deve, precisa igualmente voltar para ele as suas vistas prestigiando, 
colaborando para que ele cumpra as suas finalidades em prol do progresso geral. (BARBOSA, 
1933, p. 233). 

 

Cada bairro do subúrbio da cidade tempera o Samba com seu idioma musical particular. 
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Quero dizer apenas que na massa da cidade ela existe variada e empolgante, e que a cidade 
temperou a alma do morro, definindo em cada bairro as suas caracteristicas, nos diversos 
temas dos sambas que registrei. 
O malandro do Estacio não tem os mesmos anseios nem as mesmas causas de magua do 
malandro da Favela, o qual, por sua vez, é diferente do malandro dos suburbios de S. Cristovão 
ou do Andaraí. (BARBOSA, 1933, p. 59). 

 

Por fim, o samba que está presente na alma do carioca, o samba que “ [...] vive até no andar da 

carioca, a mulher que pisa musicalmente [...]”, (BARBOSA, 1933, p. 20), venceu, pois é “[...] uma sintese 

da inteligência [...]”. (BARBOSA, 1933, p. 232). 

Para Barbosa, o processo de diluição do Samba por diversos lugares sociais e culturais foi o 

fundamento do seu sucesso popular e consagração do como gênero musical “nacional”. Mas trata-se de 

uma consagração ao Brasil moderno, burguês, à sociedade do consumo. 

Já nos primórdios da década de 1960, sob o patrocínio da Confederação Brasileira das Escolas 

de samba – CBED, da Associação Brasileira das Escolas de Samba – ABES, da Campanha de Defesa 

do Folclore Brasileiro, do Conselho Nacional de Cultura e da Ordem dos Músicos do Brasil, é realizado 

o I Congresso Nacional do Samba. Na pauta, dentre outros temas, estava em debate a “[...] Preservação 

das características tradicionais do Samba: a) aspectos positivos e negativos da comercialização; b) 

instrumentação e orquestração; c) autenticidade, estilização e adaptação [...]”. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CULTURA, 1962, p. 5). 

Edison Carneiro, responsável pela redação da Carta do Samba, aponta que o Congresso do 

Samba  

 

... valeu por uma tomada de consciência: aceitamos a evolução normal do samba como 
expressão das alegrias e das tristezas populares; desejamos criar condições para que essa 
evolução se processe com naturalidade, como reflexo real da nossa vida e dos nossos 
costumes; mas também reconhecemos os perigos que cercam essa evolução, tentando 
encontrar modos e maneiras de neutralizá-los. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
1962, p. 3). 

 

A Carta do Samba apresentava uma contextualização da situação pela qual passava o Samba, 

alinhavando observações, razões e tendências. 

 

O samba, coreografia e música, assume formas e nomes diversos no território nacional. Esta 
variedade demonstra, ainda que a um ligeiro exame, que o samba, legado do negro de Angola 
trazido para o Brasil pela escravidão, se encontra num processo de adaptação que está longe 
de se ter estabilizado em constancias definitivas ou finais. Passando de um para outro grupo 
social, de um Estado para outro, de um relativo desconhecimento para a voga geral, o samba 
alarga as suas fronteiras, avantaja os seus horizontes, multiplica e renova as suas energias. 
Tal evolução natural, que reflete o jogo de forças da sociedade brasileira, deve ser protegida 
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com inteligência e serenidade, que não exclui vigor se necessário, mas sem pôr em perigo a 
liberdade de criação artística. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1962, p. 7). 

 

Por fim, a Carta do Samba recomenta caminhos e sugere algumas medidas e ações que 

deveriam servir como plataforma para discussões e ações tendo em vista a preservação das 

características tradicionais do Samba. As ações englobavam aspectos como a necessidade de imputar 

às gravadoras uma meta de no mínimo 60% de produção de discos nacionais, como forma de enfrentar 

a concorrência desigual com a música estrangeira; com relação à orquestração e instrumentação dos 

Sambas recomendava o respeito e manutenção dos instrumentos de percussão com exclusividade ou, 

ao menos, com alguma evidencia; tendo em vista a autenticidade do Samba, recomendava que as 

adaptações de outros gêneros musicais – nacionais ou estrangeiros - se mantivessem próximos aos 

ritmos fundamentais do Samba, preferindo-se que, de preferência, os outros gêneros fossem adaptados 

ao Samba; propunha a pesquisa, consolidação de documentação e publicação de material sobre o 

Samba e outras expressões folclóricas, para a consulta de pesquisadores, estudiosos, sobre a música 

popular; seguia ainda uma série de recomendações às Escolas de Samba, abrangendo desde a forma e 

conteúdo dos sambas enredo, a coreografia das danças, a manutenção de algumas alas como a das 

baianas, o abre-alas, a porta-bandeira e o baliza; a preservação da ginga de marcha evitando a marcha 

dos ginastas, além de um rol de alguns comportamentos que as agremiações deveriam ter em relação 

ao Carnaval.  

Necessário acrescentar, para uma melhor visualização do contexto à época: um quadro 

estarrecedor acionava o sinal vermelho de alerta em relação ao Samba. No mercado da música, a 

produção fonográfica nativa – à época - detinha tão somente 35%. Considerada uma das menores 

marcas já alcançadas pela música nacional. Para piorar, a maior parcela desses 35% era ocupada pela 

Bossa Nova. (FERNANDES, 2011). 

A década de 1970 em meio ao cenário marcado pelo engajamento político da MPB, esteve 

presente, até com certa exuberância e correndo em paralelo um tipo de samba mais romantizado. O 

cenário encontrava se dividido: de um lado, artistas comprometidos com a denúncia e o combate ao 

governo ditatorial militar como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, dentre outros, os bossa-

novistas e os experimentalistas da tropicália, somados a sambistas – considerados refinados e que 

também perfilavam na oposição ao regime político da época - como Paulinho da Viola e Helton Medeiros. 

Por sua vez, contemporâneo ao requinte e militância dos integrantes da dita MPB, reinava um tipo de 

samba romântico, à época denominado “Sambão-Jóia”, mas também reconhecido pela alcunha de 
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“samba ou música de corno”. Perfilavam desse outro lado do palco artistas como Benito de Paula e Luiz 

Ayrão. 

É também durante esse período que o Brasil passará a ser incluso e considerado um “player” no 

mercado mundial da indústria fonográfica, ocupando a 5.ª posição global. Foi um salto considerável: dos 

“esqueléticos” 25 milhões de unidades de discos vendidas por ano na década de 1960, alcançou, ainda 

em meados da década de 1970, a marca de 66 milhões de unidades de discos vendidas. Vencido o 

fantasma da música estrangeira, a arte nacional abocanhava 70% do referido mercado. (FERNANDES, 

2010, p.). 

Remonta a essa época, período em que as chamadas majors - WEA, CBS, Chantecler, Odeon, 

Phillips, RCA-Victor, Continental e Elenco – dominavam o mercado fonográfico, a prática de manter dois 

tipos de catálogos de artistas: o cultural e o comercial. O Samba, o Choro e demais artistas considerados 

refinados compunham o catálogo cultural, caracterizado por um índice de venda menor em relação aos 

artistas que pertenciam ao catálogo comercial, mas constante no tempo. 

 

Todos os artistas filiados à “autenticidade” enquadrar-se-iam no espaço industrial autorizado 
a arriscar tanto em “descobertas” mais ousadas e vanguardistas, quanto em “redescobertas 
autênticas” distantes das grandes promoções e vendas espetaculares; comércio um tanto mais 
benevolente em ternos de vendas relativas, pois as produções desses baluartes e de seus 
seguidores já não envelheciam, antes, tornavam-se antigas. (FERNANDES, 2010, p. 171). 
 
Sérgio Cabral, por exemplo, personagem ligado ao samba e ao choro “autênticos”, relata o 
seu modus operandi na instituição em que trabalhou: “(…) Dentro da Warner, criei meu nicho 
só de samba, onde tinham vez Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Xangô da Mangueira e o 
Ataúlfo Alves Filho. (…) Essa gente vendia disco, mais ou menos. Dona Ivone, uns 40 mil, 
Ataulfinho, o filho, uns 30 mil, Paulinho era, disparado, o que vendia mais” (LISBOA, 2003, p. 
101 apud FERNANDES, 2010, P. 171). 

 

O catálogo comercial era composto pelos artistas vendáveis, vendas rápidas em grandes 

quantidades, mas efêmeros. 

 

O pólo de artistas considerados comerciais rendia lucros exorbitantes, porém fugazes, 
enquanto o de artistas considerados culturais rendia lucros a longo prazo e, de modo geral, 
crescente, pois quanto mais antigos e “raros” eles se tornassem, mais requisitados junto de 
um público seleto tornavam-se as suas produções. (FERNANDES, 2010, P. 171). 

 

Paralelo a esse contexto ao que se considerava a originalidade e tradição do Samba, as 

preocupações com a qualidade da produção artístico-musical, constituirão o mote para a realização de 

um encontro, em 1975, na cidade de Curitiba, para o lançamento da Associação dos Pesquisadores de 

Música Popular Brasileira (APMPB), com o propósito de “[...] formação de um corpo nacional dedicado à 
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‘preservação, pesquisa e integridade da herança cultural popular’” (Stroud, 2008, p. 115-116 apud 

FERNANDES, 2011). A reunião contou com a participação de pesquisadores e estudiosos, muitos 

remanescentes do I Congresso Nacional do Samba, realizado na década de 1960. Conforme Fernandes 

(2011),  

 

Os descontentes, neste caso, lançaram-se ao combate contra a “baixa qualidade” musical que 
arrebatava o disco, o rádio e a televisão, os enxertos “artificiais” que grassavam nos desfiles 
carnavalescos e, sobretudo, o “sambão-jóia”, estilo de samba surgido com estardalhaço e 
julgado aviltante pelo establishment. 

 

4.4 Samba e resistência: pagode, ou o “sambão-joia” da década de 1990 

 

A década de 1990 veio a se constituir, para o mercado fonográfico do Brasil, em um período 

peculiar. Nesse espaço de tempo o Brasil alcançou a 6.ª posição no ranking do mercado mundial de 

vendedores de CD’s, com a marca inusitada de 105,3 milhões de cópias vendidas. (FENERICK, 2008, 

p. 128 apud FERNANDES, 2011, pp. 225-252). 

Entre outros aspectos dignos de menção face a esse esplendoroso sucesso, ganha destaque, 

dentre as categorias comercializadas, o Samba, tido e havido como o líder de vendas no período. 

Fenômeno de vendas e, também, fenômeno de exposição, o Samba, à época, ocupou, em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, as primeiras posições. Mais precisamente, as 15 primeiras posições em uma cotação 

dos 50 maiores vendedores. 

No universo dos maiores vendedores de CD’s do período, a partir da década de 1990, reinavam 

absoluto os denominados – receberam diversos nomes, o que por si só indica a dificuldade de 

identificação - “pagodes das gravadoras”, ou “pagodes românticos”, ou, mais precisamente, “pagodeiros 

paulistas”.  Tais denominações surgiam mais como necessidade de firmar uma seria distinção em relação 

ao tipo de pagode originário da cidade do Rio de Janeiro na década de 1980. 

O rótulo “pagodeiros paulistas” servia como espécie de distinção, em relação aos chamados 

pagodeiros da década de 1980, oriundos maciçamente do Rio de Janeiro. Os grupos ou artistas 

identificados com a produção no período resultavam das inovações empreendidas no âmbito do fazer o 

samba e ser sambista. Esses grupos e sambistas – Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, 

Arlindo Cruz, Sombrinha, Jorge Aragão, dentre outros – haviam procedido a uma “quase revolução” no 

universo do Samba. 
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O pagode da década de 1980, se diferenciará de outras vertentes do Samba pela inclusão de 

novos instrumentos de percussão como o tantã (atabaque de dimensões menores, utilizado para a 

marcação do tempo forte), o repique de mão (instrumento com timbre agudo, cuja sonoridade era 

alcançada a partir de batidas em seu corpo metálico), o banjo (instrumento de cordas característico da 

música popular norte-americana), o uso menos intenso de instrumentos como o cavaquinho (que possuía 

sonoridade e cordas mais fracas), e a perda de importância de instrumentos mais tradicionais, como o 

agogô e o reco-reco. Essa soma de inovações instrumentais afetarão as estruturas melódica e rítmica. 

Conforme Nei Lopes, compositor, interprete, sambista, escritor e pesquisador, 

 

Assim como o rock’n’roll é um repaginação do rhythm & blues, que por sua vez é o velho blues 
em andamento acelerado, a forma pagode de fazer samba, apesar das profundas inovações 
que trouxe, não configura um novo gênero musical e, sim, uma variante da corrente principal. 
Mas uma variante que foi responsável por uma renovação estrutural. (LOPES, 2003, p. 110). 

 

Na realidade, esses sambistas cariocas eram os inspiradores e modelos para esses “pagodeiros 

paulistas”, cuja curta experiência junto ao universo do Samba – curta dado à juventude da maioria dos 

integrantes desse “movimento” – tinha como referência exatamente esses pagodeiros da década de 

1980. Mas nem a situação dos pagodeiros da década de 1980 era uma questão assimilada pelos 

tradicionalistas e preservadores. 

De parte a parte, reinavam opiniões diversas e contraditórias sobre o pagode da década de 1980. 

Alguns buscam demonstrar o pagode como algo novo, com uma harmonia diferente. Para Jorge 

José da Silva, frequentador e espécie de mentor intelectual do movimento do pagode, 

 

Com o pagode, já aparece um jeito novo de tocar samba. Há uma qualidade harmônica muito 
mais apurada, uma coisa mais moderna que foge um pouco... tem muito ritmo, mas na mesma 
intensidade da harmonia... muito som de violão, de banjo, cavaquinho, flauta etc. Antes, 
quando você ouvia um disco de samba, você cobrava muita qualidade rítmica e, de repente, 
nem tanta qualidade harmônica. No pagode, há uma qualidade harmônica muito grande. (...) 
Eu acho que, hoje, os instrumentos rítmicos que têm mais importância no pagode são o 
repique e o tantã de marcação. O pandeiro dá uma força, não é um instrumento tão importante 
quanto já foi. (PEREIRA, 2003, p. 101). 

 

Por outro lado, existia quem refutasse tal assertiva, como Aniceto do Imperio Serrano, para quem 

o pagode não possuia qualquer especificidade que o distinguisse do Samba, para ser considerado um 

novo tipo de Samba ou sub-gênero do Samba. 

 

O samba é mais antigo... o africano trouxe prá cá o samba com o nome de semba. E eles 
trouxeram a chula ponteada. Aqui, o brasileiro transformou em chula raiada que para o africano 
é cantada. E criaram o partido-alto. (...) O samba veio primeiro. E o partido-alto é mais novo. 
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Partido-alto, pagode, fundo de quintal. Pagode e fundo de quintal é invencionice do pessoal. 
Não existe essa espécie musical. Nem pagode, nem fundo de quintal. É invencionice. (...) Um 
pagode, quer dizer, é uma festa. (PEREIRA, 2003, p. 101). 

 

Para Mestre Marçal, pagode seria um tipo de comemoração regada na qual os sambistas se 

reuniam para tocar e cantar Samba. 

 

Não existe o pagode e o samba, o pagode é o samba. Agora, pagode é o que se fazia... todo 
domingo, se reunia na casa de um sambista... era uma reunião de sambista... esse era o 
pagode. (...) Eu nunca vi samba sem surdo, sem tamborim, nunca vi samba sem cuíca... mas 
eles estão fazendo isso prá botar no pagode... você vê aquela quantidade de tantã, porque 
agora está uma febre de tantã... de repente está acontecendo que o samba está se 
atrapalhando de novo. (...) Em 1986, o pagode tomou conta... em 1987, já não foi aquela 
explosão e em 1988 já está morto. (PEREIRA, 2003, p. 101). 

 

Esse tipo de encontros, semanais, se proliferou pelos bairros do subúrbio da cidade de Rio de 

Janeiro, a partir do final dos anos 1970, alcançando locais, fundos de quintal, que posteriormente 

alcançariam certa notoriedade à medida que o movimento ia encorpando. Nesses espaços os sambistas 

não só exercitavam suas habilidades, demonstravam seus talentos de compositores, intérpretes e 

instrumentistas, como manifestavam um olhar crítico ao processo de institucionalização das escolas de 

samba, envolvidas tão somente com a produção do carnaval, reservando espaço musical tão somente 

para a produção do samba-enredo. 

Dois desses espaços são passiveis de citação: um estava localizado em Ramos, bairro do 

subúrbio. As reuniões eram realizadas no fundo de quintal de uma casa, localizada na Rua Uranos, onde 

componentes do bloco carnavalesco Cacique de Ramos se reuniam para cantar Samba. É desse local 

que surgirão o Grupo Fundo de Quintal, grupo modelar desse novo viés de fazer Samba, e outros 

compositores, intérpretes, instrumentistas que se tornarão ícones nos anos vindouros: Zeca Pagodinho, 

Leci Brandão, Jorge Aragão, Luiz Carlos da Vila, Sombrinha, Almir Guineto e Jovelina Pérola Negra, 

dentre outras. Os encontros se estendiam a outros locais, como o quintal da Tia Doca, localizado em 

Oswaldo Cruz,  

 

No primeiro domingo, tinham só três pessoas: o Cícero, a mulher dele e eu. No domingo 
seguinte tinham 10. No outro, já eram 100. Antes de fazer um mês, já tinham 200 pessoas 
naquele quintal. Começou como uma forma de levantar meu astral, mas acabou tomando 
corpo (...) O que passou a ser conhecido como pagode da Tia Doca, que começou em 1981, 
foi uma forma de sobrevivência para mim. Só sabia cantar, sambar e cozinhar e aí eu levei 
adiante o pagode. E fazendo coro em discos dos outros ao mesmo tempo (...) Lá se vão 25 
anos. No início, eu cozinhava a sopa de entulho, ou sopa da carestia, como dizia minha mãe. 
(...) Eram 70 caixas de cerveja por domingo. Tinha domingo que eu pedia reforço na padaria. 
Cheguei a vender certa vez 93 caixas de cerveja. Eu não minto, se fosse 100, eu dizia. (...) 
Depois passei a preparar a sopa de ervilha e foi um sucesso. O pagode começava meio-dia e 
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acabava oito e meia, no máximo, nove horas da noite. Tinha gente que vinha de São Paulo 
em ônibus fretado. Só teve um vizinho que implicou, ele tinha uma oficina na esquina. Deu 
parte na polícia. Eu fui falar com o delegado. Na 30º DP, tinha lá a queixa dele: o barulho do 
som atrapalhava ele ver TV. Fui com um amigo lá do pagode, da farda, e ele convenceu o 
delegado a botar um inspetor no pagode para ver que a gente não usava microfone, era tudo 
no gogo. E o delegado colocou lá dois detetives à paisana, de chinelo para vigiar. Os dois 
voltarem e disseram ao delegado: ‘Doutor, não tem um fio na tomada. É tudo na boca. E antes 
das nove horas a tia tá limpando o quintal’. (MEDEIROS, 2004, pp. 39-40, apud AMARAL, 
2008, pp. 58-70). 

 

E Bezerra da Silva, à epoca, dizia sobre o pagode, 

 

Pagode não é musica. Não é genero musical. Essa palavra... um mais malando aí inventou. 
Mas isso não tem nada a ver com musica. Porque pagode é uma reunião de escravos na 
senzala, é a festa do pobre. Esses é que são os sinonimos mas isso não tem nada a ver com 
música. Eu admito até que seja uma etiqueta de marketing... Então, esse negócio de pagode... 
eles botaram esse nome, isso é até pejorativo! (PEREIRA, 2003, p. 101). 

 

Na década de 1980, o mercado fonográfico abraça o nascente movimento do pagode. Em 1981 

lança o LP “Samba é do fundo do quintal” do Grupo Fundo de Quintal. Na pista do sucesso alcançado 

pelo referido LP, é lançado em 1985, uma coletânea “Raça Brasileira” com diversos interpretes (Zeca 

Pagodinho, Mauro Diniz, Jovelina Pérola Negra, etc.). Em 1986, é lançado o primeiro álbum de Zeca 

Pagodinho. Todos os lançamentos alcançaram vendas expressivas ou acima das expectativas da 

indústria. São incrementadas apresentações nas televisões em programas especiais sobre o pagode e 

em programas especiais de final de ano. Esse período de resplendor marca a introdução de novos 

instrumentos, como por exemplo o teclado. 

O movimento do pagode na década de 1980, trouxe à tona, novamente, o debate sobre a tradição 

do Samba e sobre as sempre citadas inovações da tradição do Samba como forma de rearticular a 

história passada ao momento presente, ao mesmo tempo em que se considerava as possibilidades de 

inserção no mercado, em consonância com os interesses de terceiros, como a indústria da música – 

gravadoras, rádios, etc. 

 

Questão polêmica e na verdade não-resolvida, falar do pagode como um gênero ou sub-
gênero do samba é um fato que, entretanto, atende, num certo sentido, a diversos interesses 
em jogo – dos jovens compositores/intérpretes que querem se lançar no mercado, das 
gravadoras e rádios que querem lançar seu novo produto e assim por diante. Em todo caso, 
marca-se também uma diferença no interior de um dado campo cultural-musical e acentuam-
se inovações rítmicas, de estilo e (por que não?) de relação com e de inserção no mercado. 
Mas fica a questão: até que ponto vale a pena um grande afastamento da matriz primeira e 
maior do samba? Principalmente na medida em que o surgimento (evidentemente que quando 
bem justificado) de novas categorias ou “rótulos” vinculados ao samba – os quais remetem a 
novas articulações e alianças entre produtores, divulgadores, consumidores, críticos e assim 
por diante, tudo isso no contexto do mercado – reforça o processo de afirmação ou de 
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“reinvenção” da “tradição do samba”, reavivando sua história e articulando-a com as 
configurações do momento presente. 
Especialmente no que se refere à discussão em torno da questão da “tradição” enquanto 
elemento-chave revivido pelo movimento de pagode, é bom lembrar que esse debate – sobre 
a “retomada” ou não da tradição, a referência a seus diversos conteúdos e marcas 
emblemáticas “o sambista tradicional”, “o malandro”, “o ambiente descontraído do samba”, “o 
preparo da comida”, os “temas rurais”, os “temas africanos e/ou negros” e assim por diante) – 
pode (e deve) também ser visualizado na mesma ótica sugerida pelo parágrafo anterior. 
Também no caso aqui em pauta, as referências possam ter – são peça (s) fundamental (ais) 
seja na inserção no mercado (fonográfico, de consumo em geral) de determinados produtores 
e/ou de produtos musicais. Além da “tradição” do terreiro ou do fundo de quintal, há também 
o “terreiro” da cultura de massa que não pode ser esquecido; e mais: há que se passar de um 
ao outro, praticamente todo o tempo!” (PEREIRA, 2003, p. 102). 

 

De certa forma foi um debate, digamos, depurador, ao afastar do cenário a idéia de que o pagode 

da década de 1980 se tratava de um gênero novo de Samba ou um subgênero, antes de tudo vem à 

tona a apresentação do pagode como uma tomada de posição do Samba face às mudanças decorrentes 

das transformações no universo das Escolas de Samba. Para Arlindo Cruz, um dos líderes desse novo 

momento do Samba a ascensão do pagode tinha como agente estimulador o fato de que “[...] as escolas 

de samba deixaram de lado o samba de quadra, o partido alto e o samba de roda, que atualmente só é 

tocado nos pagodes. Com sucesso, porque é o que agrada o público”. (apud PEREIRA, 2003, p. 108). Para 

Adelzan Alves – radialista – “o samba-enredo foi levado ao extremo da comercialização e perdeu muita 

qualidade também. Mas no fundo de quintal você ouvia o samba espontâneo que nascia da alma, do 

coração do compositor”. (apud PEREIRA, 2003, p. 108). Essas opiniões eram compactuadas por Jorge José 

da Silva, que dizia: 

 

A escola de samba, depois de todo o crescimento que ela sofre, deixa de ser o espaço de 
samba que sambistas como eu e tantos outros gostamos. Antigamente, você ia ao ensaio da 
Mangueira e você conseguia ouvir sambas de terreiro de qualidade, de Geraldo das Neves, 
de Babaô, de Pelado, Jurandir, enfim, toda uma rapaziada que não fazia só samba-enredo, 
fazia também samba de qualidade, que chamávamos samba de terreiro, o que dava uma força 
prá escola começar a ensaiar. Todas as escolas tinham suas alas de compositores, grandes 
compositores, que não faziam só samba-enredo, faziam samba de qualidade; e hoje alguns 
deles até fazem parte desses discos de pagode. (PEREIRA, 2003, p. 108). 

 

Martinho da Vila busca responder a esse processo de distinção entre pagode e a tradição do 

Samba, oferecendo uma contextualização desse universo no qual o pagode encontra-se inscrito 

revitalizando o Samba, ao mesmo tempo que se diferencia da batucada e apresenta similitudes em 

relação à roda de samba. Assim, no texto “O Ritual do Pagode” do encarte da sua obra intitulada 

“Batuqueiro”, lançada em 1986, pela gravadora RCA Victor, Martinho da Vila alerta: 
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Batuques, pagodes, partidos-altos, batuqueiros, pagodeiros e partideiros se confundem e se 
fundem, desde o início quando tudo começou nas senzalas. 
 
Há diferenças musicais imperceptíveis entre o partido alto e o samba de partido-alto. Este é 
quase um samba de terreiro atualmente chamado de “quadra” que são feitos para animar os 
ensaios. Tem a primeira parte definida e a segunda improvisada sem maiores regras. Já o 
partido-alto é composto com um refrão e uma parte improvisada em cima do tema. Tem 
característica rítmica definida e maneira especial de dançar. O partido-alto, creio eu, surgiu 
nas rodas de batucadas que já não existem mais... Ah! como eram emocionantes. Nas escolas 
de samba, quando terminavam os ensaios e as visitas iam embora, começavam as batucadas. 
 
Eram um barato! Recolhidas as peças de bateria, ficavam somente um ou dois pandeiros. 
Formavam-se uma roda, o partideiro puxava o refrão, a turma repetia e firmava o compasso 
com palmas de mão. Seguia-se um desafio de versos e pernadas. No meio da roda, um 
partideiro animando e um outro “plantado”, isto é, parado com os calcanhares juntos, braços 
abertos para equilibrar melhor o corpo, joelhos meio dobrados e olhos atentos nos pés de um 
outro, que dançava para distraí-lo, devagar, devagarinho, gingando e fazendo mesuras para, 
repentinamente manda-lhe uma rasteira. Podia se dançar em volta do “plantado”, mas não se 
dava rasteira por traz, isto é, ninguém “pegava” pelas costas, muitos preferiam “plantar” com 
os joelhos e ponta dos pés unidos, calcanhares separados, mais em ambos os casos, o 
”plantado” não podia se mexer. Os mais folgados plantavam com uma perna só e a outra 
fazendo um quatro, o que facilitava muito o corcoveio ou o salto de banda, mas, nesta posição 
o parceiro preferia sempre bater “o firme” e quando pegava de jeito a queda era feia. Muitos 
braços se quebravam nas batucadas. Alguns especialistas batiam de “letra” o parceiro caia de 
lado. Era desmoralizante. Neste caso o batuqueiro que aplicava a “letra”, corria o risco de cair 
se o “plantado” estivesse bem firma no chão. Mais desmoralizante ainda. O “amarrado”, era a 
pernada mais bonita. Com o joelho desequilibrava-se o parceiro e encaixava-se o gancho com 
a mesma perna. Não era necessário força e a queda era lenta. 
 
Os grandes batuqueiros eram chamados de “pernas”. Lucas era um reduto de “pernas”. Eu 
ainda miúdo batuquei com muitos “pernas” famosos como Timboca, Juarez, o Ailton Cuiqueiro 
e o Murilão, todos da Boca do Mato, bem como o Clovis e o Valdô Tigre, ambos da Água 
Santa, ou o Jonjoca e o Xisto, mestre-sala da Cachoeirinha e o Tidoca do Cabuçu. O Guarnair 
da Chave de Ouro, no Tabuleiro da Bahiana, na Cachoeirinha, na Cachoeira e nos piqueniques 
da Moreninha e Paquetá, locais de reunião de grandes batuqueiros. 
 
As batucadas se acabaram, mas a dança do partido alto ficou. E como é bonito nos pés do 
Ubirani do Cacique, bem como nos pés do Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, Itacy do 
Império, Tia Nenen e Tia Zezé do Salgueiro, Genilsom Veneno da Mangueira, Dona Doca e 
toda a Velha Guarda da Portela. 
 
Enquanto o canto do partido ganhou novas formas, penetrou nos grandes acontecimentos 
musicais, entrou no disco e atingiu o consumo, os pagodes onde são incluídos todas as formas 
de samba dançavel livremente, foi chegando de mansinho e continua ganhando terreno. Dos 
fundos de quintal dos subúrbios, foi para as portas de botequins, no centro da cidade, casas 
noturnas, teatros. 
 
O pagode é uma festa e como gênero de música é qualquer samba com a linguagem e temas 
do cotidiano. A Fina Flor do Samba, no Teatro Opinião era um grande pagode assim como foi 
também o Zicartola, organizado em 64 na rua da Carioca e, mais ou menos na mesma época 
Candeia organizava o grupo de pagodeiros registrado em disco como Mensageiros do Samba, 
do qual faziam parte o próprio Candeia tocando cuíca, e mais, Casquinha, Bubu, Davi do 
Pandeiro, Arlindo e Picolino. O Zicartola deu origem ao grupo Rosa de Ouro formado por 
Paulinho da Viola, Nelson Sargento, Jair do Cavaquinho, Elton Medeiros, Anescarzinho, Aracy 
Cortes e Clementina de Jesus. Que maravilha era o Rosa de Ouro! Alguns anos depois o 
grupo passou a se chamar Os Cinco Crioulos com Mauro Duarte em lugar de Paulinho da 
Viola que ganhava vida própria, assim como Aracy e Clementina. Zé Keti também na briga deu 
a sua colaboração com o grupo A Voz do Morro, que no duro do duro, era a mesma patota: 
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Elton, Jair, Anescarzinho e Paulinho acrescido de Zé Keti, Oscar Bigode e Zé Cruz que tocava 
chapéu de palha e depois o grande Nelson Sargento. O pagode já está acontecendo no 
ambiente familiar dos apartamentos. 
 
Pra se formar um pagode em casa, basta reunir um grupo de amigos que esteja a fim de vadiar 
em comunidade, servir cachaça, cerveja e batida como bebida; mortandela, salaminho e pastel 
ou qualquer outro salgadinho como petisco. Colocar um disco na vitrola e deixar o pessoal 
batucar em cinzeiros, garrafas, copos, pratos, panelas, cada um a sua maneira, tentando 
acompanhar o ritmo. Os mais desinibidos devem incentivar os outros a libertar o corpo, soltar 
as gargantas, mexer com as mãos. Devagarinho vai se criando o clima, e antes da terceira 
hora o pagode esta formado. Por favor, nada de serviçais uniformizados. Misturem os 
empregados com as revistas, pois negro trabalhando em pagode sem poder participar é 
tortura. Bem, fica melhor sem aparelhagem de som, mas tem que ter uma boa turma que esteja 
por dentro dos refrões e partidos, um que toque tan-tan, outro pandeiro, um outro mais 
cavaquinho em pagodeiro que saiba puxar os sambas que a gente bota no ar, mas não podem 
faltar os sons do Zeca Pagodinho, do Almir Guineto, Bezerra da Silva, Grupo Fundo de 
Quintal... 
 
No dia seguinte, uma sensação de liberdade, assobios pelas ruas, mãos batucando nos 
volantes do trânsito congestionado. 
 
Atenção! 
É importante que as bebidas quentes sejam trazidas pelos convidados e que as geladinhas 
sejam compradas na hora, aos poucos, com todos participando da vaquinha. 
 
Tem mais. Pagode sem mulher dando sopa não dá pé e só fica realmente “da pesada” quando 
rola uma sopa com várias colheres no mesmo prato pra se tomar em conjunto. É o ritual.41 

 

O crítico musical, Tarik de Souza, abordando dois momentos no qual o Samba se tornou um 

produto de consumo de massa, a década de 1970, quando impactou uma grande parcela do mercado, 

muito por conta do denominado sambão-jóia (Benito de Paula, Luiz Ayrão), em cuja onda diversos 

sambistas, em pleno processo de ascensão (Beth Carvalho, Clara Nunes), pegaram um lugar, e ao 

mesmo tempo possibilitou o conhecimento da velha guarda de compositores e intérpretes das escolas 

de samba, como Nelson Cavaquinho, Cartola, Carlos Cachaça. Nesse momento também é registrado 

uma outra abordagem do Samba, muito reclamada pelos tradicionalista e já citada na Carta do Samba 

da década de 1960: as orquestrações do Samba, com a inserção de instrumentos estranhos ao universo 

do Samba, e o deslocamento ou afastamento de instrumentos tradicionais e, por que não dizer, dos 

próprios músicos, compositores e interprete oriundo do âmbito do Samba. Para Tarik de Souza, todo 

esse processo levou o Samba a um afastamento do seu contexto natural, afastando-o da sua 

comunidade de origem, criação e difusão.  No entanto, já na década de 1980, tal processo guardará 

tamanhas particularidades que, será o pagode, acusado aviltar a tradição do Samba, por tradicionalistas 

e preservacionistas das tradições do Samba, que revolucionariamente recolocará o samba no caminho 

da tradição. 

                                                             
41 Texto extraído da contracapa do disco Martinho da Vila - Batuqueiro (1986), gravadora RCA Victor. 
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... o samba, na década de 1970, explodiu no mercado e aí começou a ter orquestrações cada 
vez maiores, cada vez mais imponentes, distanciando-se também do público básico dele, das 
‘origens’, das fontes instrumentais primitivas do samba. E o pagode, então, faz exatamente 
isso: recoloca o samba nos trilhos. (PEREIRA, 2003, p. 107). 

 

A partir desses modelos consagrados, os grupos paulistas – em sua maioria oriundos da periferia 

- construíram a sua introdução no universo musical: constituíram seus grupos se utilizando dos mesmos 

instrumentos musicais e, posteriormente, acrescentando outros instrumentos em conformidade com seu 

processo de desenvolvimento e em sintonia com os ditames do mercado. 

Mas quais eram essas “sugestões” do mercado?  

Muito embora o Samba em sua vertente mais moderna, o pagode oriundo do Rio de Janeiro, 

tenha reinado no transcorrer da década de 1980, em termos internacionais havia a proeminência de um 

modelo orientado por uma estética conhecida por música pop. Nesse campo reinavam absolutos artistas 

do “pop internacional” capitaneados por Michael Jackson e Madonna. Essa estética pop em termos de 

produção artístico-musical incluía além das estonteantes cifras de vendas de CD’s, todo um complexo 

visual do universo artístico que envolviam desde os shows em palcos enormes, vestuários especiais, 

pirotecnia, coreografias minuciosamente preparadas e irreproduzíveis na via comum. Tudo isso para 

alcançar e manter o sucesso artístico e monetário. 

Assim, se em termos internacionais o universo da produção pop era habitado por Madonna e 

Michael Jackson, em terras tupiniquins reinava o “pagode raiz”, mas era um reinado dividido com 

representantes de outros gêneros musicais, inclusive, mais ajustados aos preceitos de modernização e 

internacionalização das “majors” em relação ao que deveria ser pop: Blitz, Léo Jaime, Biquini Cavadão, 

entre outros. 

Então sobreveio a década de 1990, o pagode já tinha se consolidado como uma pedra preciosa 

na indústria fonográfica, mas necessitava adequar-se aos parâmetros de modernização da música pop: 

inovação, modernização, internacionalização e adequação a um novo público consumidor. 

Conforme Amaral (2008, pp. 58-70), 

 

Surgia, então, uma nova maneira de se fazer samba, diretamente influenciada pelas 
tendências culturais internacionais. Este novo pagode não era mais feito nas mesas dos 
quintais do subúrbio carioca, mas sim produzido em estúdios. Nascia o “pagode das 
gravadoras” ou “pagode romântico”. Em 1991, o grupo Raça Negra lançava o primeiro - e 
homônimo - álbum. O enorme sucesso do grupo (que possuía como instrumentistas um 
baterista, um tecladista e um saxofonista) fez com o mercado se rendesse a esta nova 
sonoridade, e que gravadoras lançassem a cada ano um novo nome, como o Negritude Júnior 
(EMI, 1993, ganhador do disco de ouro com o seu primeiro disco), Só Pra Contrariar (BMG, 
1993, 900 mil cópias vendidas do primeiro álbum) e Razão Brasileira (EMI, 1993), entre outros. 
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Esse “pagode novo”, também denominado “pagode paulista”, em sintonia com sua entrada no 

universo da indústria fonográfica, ia se diferenciando do seu modelo originador, empreendendo 

instrumentos musicais diferentes e divergentes com a tradição do Samba. Metais, teclados, guitarras 

ganharam destaque. As letras retomaram, grosso modo, a temática do sambão-joia, insistindo na 

temática da “dor de cotovelo” e, como costumam denominar, na “música de corno”. 

 

... grande parte dos bem-sucedidos dos anos 1990 era constituída pelos então denominados 
“pagodeiros paulistas”, constelação de grupos musicais originados na periferia de São Paulo, 
cujos membros apresentavam certa semelhança em seus atributos sociais. Tratavam-se de 
jovens suburbanos do sexo masculino, nascidos entre as décadas de 1960 e 1970, que 
ocupavam posição social precária, quer dizer, que se encontravam destituídos de exposição 
prolongada à educação formal, de conhecimento teórico sobre música, de formação 
profissional, de emprego fixo, de pais que pudessem lhes transmitir altos cabedais de cultura 
legítima ou herança econômica etc. (FERNANDES, 2011, pp. 225-252). 

 

Promoviam à exaustão a fusão com outros gêneros (charme, rap, sertanejo) e, não se continham 

no vestuário, posto que, tais inovações canalizava para “esses pagodeiros paulistas” ampla cobertura da 

mídia, extrema exposição e, em consequência, um portfólio de atividades que extrapolavam as mais altas 

cifras de vendagem. 

Instrumentos de percussão tradicionais perdem espaço para instrumentos eletrônicos e 

programáveis, são introduzidos – em muitos dos casos – os metais (principalmente saxofone), a temática 

das letras passa a ser o “amor romantizado e sem conflitos”, a “sincope” de tão lenta que as músicas se 

tornam, torna-se quase imperceptível, o visual em termos de vestuário, corte de cabelo, etc. é 

recomposto, as apresentações são retocadas com coreografias que remeteram a apresentação em 

círculos – como se fosse uma roda de samba – aos porões, tornado o desempenho e a performance 

coreografada passível de ser uma fonte de renda através da venda de apresentações gravadas ao vivo 

(DVD’s), o comportamento vira objeto de cobertura dos meios de comunicação. 

Atendidas essas recomendações os integrantes do novo pagode estavam aptos ao sucesso não 

somente no Brasil, mas também a outras regiões, posto que a simplificação, ou melhor, a 

homogeneização, das apresentações pela incorporação de um padrão internacional tornavam os novos 

representantes do novo pagode palatáveis a outros públicos42, internacionais, por assim dizer. 

                                                             
42 Em 1998, o grupo SPC - Só Pra Contrariar, lançou a obra “Cuando acaba el placer”, com versões em espanhol de seus 
maiores sucessos, para o público latino e norte-americano. Ainda em 1998, participou do World Music Awards. Em 2002, 
Alexandre Pires, já na condição de ex-vocalista do SPC, inicia carreira internacional, lançando o CD “É por amor”, em 25 
países latinos e nos EUA. 
Dado ao sucesso repentino, ainda em 2002, Alexandre Pires canta para o presidente Bush na Casa Branca. No ano de 2002, 
concorre a vários prêmios no Latin Bilboard Music Awards, nas categorias: Artista Latino mais executado do ano”, “Álbum Pop 
Latino do ano”, “Música mais executada no ano (categoria masculina)” e “Música mais executada do ano”. 
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O fenômeno se espalhou, e o sucesso “quase que repentino” atraiu e propiciou o surgimento de 

grupos de outras regiões, como Minas Gerais (SPC - Só Pra Contrariar), programas especiais de rádio 

e TV, revistas, publicações especiais, etc. 

 

O que não obstou, por outro lado, que os novatos continuassem a se virar midiática e 
monetariamente com muito mais mestria do que os “mestres”; guiados por seus empresários, 
espécies de taumaturgos na arte de promover desconhecidos ao estrelato, lucravam além da 
conta por meio da alta exposição a que se submetiam. Para se fazer ideia do vulto tomado 
pelo movimento do pagode na década de 1990, dois programas de televisão eram 
exclusivamente dedicados, aos sábados, aos artistas do novo pagode (Ligação, na Rede 
Gazeta e Samba, Pagode e Cia. na líder nacional de espectadores, Rede Globo), ao menos 
sete estações de rádio FM em São Paulo transmitiam em cerca de 80% de suas programações 
canções de pagode (Rádio Gazeta, Rádio Cidade, Transcontinental, 105, Rádio Bandeirantes, 
Rádio Tropical e Rádio Tupi, sendo que a campeã geral de audiência era uma delas, a 
Transcontinental), quatro revistas mensais cobriam a vida social e o universo musical dos 
pagodeiros (revistas Cavaco, Pagodenopé, Revista do Samba e Ginga Brasil), sem falar dos 
espetáculos ao vivo promovidos em galpões e ginásios esportivos que, com frequência, 
atingiam a presença de trinta mil pessoas. Além disso, um dos recordes brasileiros de todos 
os tempos de venda de CD pertence ao grupo mineiro Só Pra Contrariar, que alcançou, com 
um lançamento de 1997, a impressionante marca de 3,6 milhões de discos. Outros grupos 
heterodoxos, como os paulistas Katinguelê, Soweto, Negritude Júnior, Os Travessos, 
Exaltasamba, Pixote etc. ultrapassaram seguidamente a marca de um milhão de CDs vendidos 
em cada lançamento anual (FERNANDES, 2010, p. 303-311 apud FERNANDES, 2011, pp. 
225-252). 

 

Há ainda uma outra nuance a ser ao menos registrada: o “pagode novo” dos “pagodeiros 

paulistas” busca a criação de um vínculo de aproximação e de identificação com a população 

afrodescendente. Assim, enquanto a prática cultural, particularmente artístico-musical, se afasta dos 

elementos tradicionais considerados constituintes de uma expressão cultura de origem negra africana, 

há a busca de uma identificação com essa comunidade seja pelos nomes adotados pelos mais diversos 

grupos – por exemplo, "Negritude Jr”, “Soweto” e “Raça Negra”), seja por visar associar a imagem dos 

“pagodeiros paulistas” a uma suposta possibilidade de ascensão social, fincada na ideia de sucesso 

equivalente ao consumo de bens. 

Por sua vez, todo esse movimento originado a partir do surgimento dos “pagodeiros paulistas”, 

tal qual o registrado na década de 1970 com o sambão-joia, gerou desavenças e desaprovações por 

parte dos defensores da tradição e originalidade do Samba. 

 

Nei Lopes afirma que: (...) chegados os anos 1990, a indústria internacional do entretenimento 
apropriou-se da denominação pagode. Aí, o que era uma revolucionária forma de compor e 
interpretar samba, fruto de um movimento estrutural, passou a ser apenas uma diluição, 
expressa em um produto sem a malícia das sincopes, sem as divisões rítmicas 
surpreendentes, de melodias e harmonias intencionalmente primárias (...) cada vez mais 
próxima da massificação do pop. (LOPES, 2003, p. 111). 
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No entanto, o “novo pagode” dos “pagodeiros paulistas” inicia sua curva de descendência já nos 

primórdios dos anos 2000. Dentre os vários motivos podem ser alinhados: a inundação do mercado por 

cada vez mais grupos e grupos sem qualquer traço de distinção entre eles, ou seja, mais do mesmo em 

termos de canções, cacoetes, trejeitos e arranjos musicais; o esgotamento dos investimentos em grupos 

e as apostas em valores individuais, os interpretes que eram os destaques dos grupos iniciam – por 

incentivo das indústria – suas carreiras solos (como é o caso do Belo, ex-vocalista do grupo Soweto; 

Netinho, ex-vocalista do grupo Negritude Junior), o que terminou por gerar mais concorrência junto ao 

mesmo público; a evolução e o acesso à tecnologia terminou por baratear o curso de produção de Cds, 

promovendo o surgimento de novas gravadoras produtoras musicais; o crescimento da pirataria – da 

qual o novo pagode foi a maior vítima, posto que seu público era reconhecidamente constituído pela 

população de baixo poder aquisitivo que não hesitava em adquirir as últimas obras tão logo chegassem 

às barracas dos camelôs, e a consequente queda nas vendas dada a facilidade de reprodução das 

cópias. O cenário piora com a popularização da Internet e a chegada do MP3. Nesse interregno o Brasil 

terminou por ser reconduzido à sua posição “real” no ranking mundial de vendas de Cds, apenas entre 

os vinte primeiros. 

Grosso modo, pode se ser atentado a pensar que, o pagode moderno caracterizado como 

“pagodeiros paulistas”, enquanto produto cultural, adentra o universo do consumo global, processo no 

qual as maneiras e as práticas de consumo globais afetam as formas de exercício da cidadania e de 

configuração das identidades, posto que é imprescindível às corporações internacionais, que os bens 

culturais sejam simplificados para que se tornem palatáveis, aceitáveis e inteligíveis a todos os 

consumidores globais e contemporâneos. Reformulam- se os objetos, para estimular um consumo fugaz 

e de imediata obsolescência. “Isto faz com que tais mecanismos culturais tenham o papel de estipular a 

natureza da experiência emocional e social que regerá o contexto entre os diversos grupos sociais”. 

(RABELLO, 1995, p.222). 

Nas palavras de Canclini essa condição “[...] supõe uma interação funcional de atividades 

econômicas e culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com muitos centros, no qual 

é mais importante a velocidade com que se percorre o mundo do que as posições geográficas a partir 

das quais se está agindo [...]”. (CANCLINI, 1995, p.17) 

À crônica da morte anuncia do “pagode à paulista”, ressurge – também em São Paulo - o 

chamado samba de qualidade, o samba original e em conformidade com a tradição. Constituído por um 

número limitado de grupos de Samba e um número limitado de apreciadores, e produzidos e gravados 

por pequenas empresas voltadas a exploração de alguns segmentos musicais, no caso o Samba. Essas 



232 
 

 
 
 

empresas, em grande parte sob o comando de músicos, produtores musicais e produtores artísticos, 

objetivam a formação de um catálogo com artistas musicalmente qualificados, mas de baixo apelo 

comercial, que não eram objeto das “majors” (grandes gravadoras). Com produtos cuidadosamente bem 

trabalhos, com acabamento sofisticado, encartes refinados, atingiram um público “diferenciado”. 

A esse novo momento, agregaram-se espaços dedicados ao gênero “samba autentico”, casa 

noturnas, teatros e bares se constituíram em locais para sorver a nova safra de sambistas. Consumidores 

ávidos pelo universo do Samba consumiam não apenas os produtos das gravadoras, mas também uma 

série de filmes-documentários (Dvds) sobre os baluartes do Samba – de São Paulo e do Rio de Janeiro 

(Cartola, Geraldo Filme, Paulinho da Viola, Paulo Vanzolini) e gravações de shows ao vivo de astros 

consagrados do samba autentico (Zeca Pagodinho). Material impresso (livros, jornais, revistas) 

abordando artistas consagrados e sites estimulavam o consumo e o desfrute dessa nova fase ‘antiga” 

do Samba. 

Segundo Fernandes (2011, pp. 225-252), 

 

Embora a magnitude financeira e de público desses eventos e produtos fosse ínfima frente à 
movimentação verificada com o novo pagode nos anos 1990, não se pode negar que se tratava 
de uma retomada simbólica em grande estilo desse ramo até então um tanto desaparecido da 
música popular. Uma refinada engrenagem comercial propensa à especialização em 
manifestações pretensamente anti ou não comerciais vinha à luz, dando amostras de que a 
renovação geracional em termos de artistas e público punha-se em marcha. No entanto, tanto 
os emergentes quanto os ressurrectos guiavam-se pelos parâmetros em voga desde décadas; 
o retorno aos “verdadeiros” valores deveria defenestrar da seara do samba os elementos 
identificados à banalização, erotização, simplificação, exibição, breguice, infantilidade etc., 
reinantes nos anos 1990, segundo suas apreciações. E é neste sentido que o impacto ímpar 
do novo pagode teria fomentado, por vias indiretas, o (re) nascer de um contramovimento 
embasado em princípios diametralmente opostos ao cinismo de mercado e às inovações 
temáticas e formais tantas vezes propalados e defendidos por manda-chuvas de grandes 
gravadoras, empresários e até mesmo por seus dóceis e servis artistas15. Foi justamente no 
bojo do fervilhar contrário à situação que havia feito do samba um “não-samba” que os 
grupamentos a serem analisados puderam irromper. 

 

Os anos 2000 terminam, então, por marcar o ressurgimento da velha guarda do Samba, os ditos 

sambistas autênticos (Nei Lopes, Elton Medeiros, Nelson Sargento, Monarco, Wilson Moreira, Dona 

Ivone, entre outros) ao lado dos novos representantes do Samba autentico, como por exemplo o Quinteto 

em Branco e Preto. Esse encontro propiciou os encontros para além das apresentações musicais em 

conjunto, propiciaram o intercâmbio de gerações artísticas temporalmente distintas, mas próximas 

ideologicamente do que se concebia como o Samba autentico. 

Como aspecto comum a nortear esse encontro estava a admiração e o respeito pelo Samba dito 

autêntico, alguns o denominavam “samba de raiz”, cuja comprovação externa se fazia notar a partir dos 
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instrumentos envolvidos, pelas letras dos novos sambas, pelo entoar dos sambas consagrados de 

compositores históricos, o respeito e veneração pela tradição, a adoção de trejeitos e até o vestuário 

considerados adequados, passando por repugnar a ostentação e promover a simplicidade, como 

verdadeiros exemplos do melhor que o Samba popular projetou. Tudo isso aliado a pesquisas intensivas 

e extensivas, buscando levantar trajetórias, descobrir canções, estabelecer processos e procedimentos 

em consonância com o Samba tradicional. 

Essa sintonia é melhor percebida na parceria entre o Quinteto em Branco e Preto e Nei Lopes, 

compositor, cantor, escritor, intelectual e coparticipe da legendária G.R.A.N. Quilombo, ao lado de 

ninguém menos que Candeia, Paulinho da Viola e Elton Medeiros, que assinará a apresentação da 

contracapa do primeiro CD do Quinteto em Branco e Preto, onde termina por atestar, dentre outras 

inúmeras qualidades, a ousadia e consciência do grupo em relação ao samba autêntico. 

 

A vertente comercial e diluída do samba surgida no início dos anos 90 recebeu, de início, entre 
outras denominações derrogatórias, o rótulo de “pagode paulista”. Mas o apelido sempre me 
pareceu impróprio, já que a Cidade de São Paulo sempre foi certamente a primeira, fora do 
Rio, a acolher e difundir o bom pagode, aquele consolidado nos anos 80, por artistas da 
estatura de Zeca, Jovelina, Arlindinho, Sombrinha e da rapaziada do Fundo de Quintal. Na 
esteira desses bambas e escudando-se na vertente clássica do nosso gênero matriz, chega 
agora o Quinteto em Branco e Preto. Com seus músicos tão jovens quanto qualificados; tão 
reverentes ao passado quanto inovadores. Digo inovadores porque estes meninos poderiam 
muito bem querer fazer o samba que todo mundo anda fazendo. Mas resolveram ousar, indo 
contra a corrente da música diluída que rola por aí e criando um som denso, conseqüente, 
gostoso, simpático e inteligente. Com os pés no chão do choro e do partido-alto. Malandro 
sem presepada. Nem paulista nem carioca. Brasileiro. Como o samba deve ser. 
(FERNANDES, 2011, pp. 225-252). 

 

Em São Paulo, a esse novo momento vem se assomar novos sujeitos: as denominadas 

comunidades e os denominados terreiros de samba. Trata-se de uma 

 

... nova safra de defensores da tradição, no entanto, movimentos menos badalados que 
postulavam a sustentação do que entendiam se tratar do samba “verdadeiro” já haviam surgido 
em São Paulo. Alguns jovens periféricos que tomavam contato com os engajamentos político 
e cultural à medida que, a duras penas, inseriam-se no ambiente universitário, passaram a 
organizar, junto aos antigos parceiros de pagode, vizinhos, amigos suburbanos e 
simpatizantes, agrupamentos de resistência contra a calamidade que identificavam grassar no 
meio musical. Outros somavam-se a estes aplicando estratégias aprendidas em sindicatos e 
movimentos sociais nos quais haviam tomado parte. Assim, a partir de 1998, em pleno apogeu 
do novo pagode, aqueles que corroboravam a constatação de Vitor Hugo, do Quinteto em 
Branco e Preto, para quem o “[...] [partido-alto] era acobertado pelo samba que tocava nas 
rádios e que foi massacrado na mídia. Este samba ninguém aguenta mais ouvir. [...]” faziam 
eclodir no meio do samba paulista, sobretudo, um ativismo de forte carga ideológica. 
(FERNANDES, 2011, pp. 225-252). 
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4.5 Terreiros e Comunas43 na Cidade de São Paulo - “Luta que emana do 

povo, Vem de nós, Resista”44 

 

A Cidade de São Paulo, já considerada por sua própria natureza um centro de intensa dinâmica 

social, política, econômica e cultural, se constituirá, a partir da última década do século XX, em particular 

no que diz respeito ao universo do Samba, em um palco de uma dinâmica tensa e conflituosa, onde 

adeptos e defensores do Samba baseado em suas tradições e origens comunitárias, assumem uma clara 

posição preservacionista contra as modernizações e alterações das quais o Samba vinha sendo objeto. 

Esses novos agrupamentos, Comunidades e Terreiros de Samba, consubstanciarão, em um 

primeiro momento, uma onda em defesa das origens e tradições do Samba, materializando uma espécie 

de retomada dos debates supracitados em prol de um Samba respeitado e respeitador de suas raízes, 

valores, costumes, etc. 

Respeitando se as devidas peculiaridades em termos históricos, políticos, sociais, econômicos 

e culturais, pondera-se que não seria de todo um açodamento considerar o movimento, capitaneado por 

Comunidades e Terreiros de Samba na Cidade de São Paulo, como portador das mesmas preocupações 

acerca dos caminhos e das direções que assolavam o Samba no período compreendido entre o final do 

século XX e o início do século XXI. 

Essa mobilização em São Paulo, não se distanciará dos, digamos assim, regramentos, códigos 

e procedimentos em muito alentados anteriormente por movimentos culturais preservacionistas, de 

outras regiões do Brasil, em particular o Rio de Janeiro, atuantes, no universo do Samba, e interessados 

em zelar por suas tradições. 

 

Alvejavam, grosso modo, as modificações que escapassem ao cânon de intérpretes, 
compositores, musicistas, instrumentos musicais, estilos de execução, de harmonização, de 
composição e de inserção no mundo artístico categorizados como “a” tradição. (FERNANDES, 
pp. 225-252). 

 

Também representarão um gesto no sentido de rompimento do processo de ruptura do Samba 

com o que é considerado seus traços originais, principalmente os laços comunitários. 

Não obstante pese, sobre os sujeitos integrantes do nascente movimento na Cidade de São 

Paulo, similitudes com outros sujeitos supracitados no desempenho de ações em defesa da tradição e 

                                                             
43 fr. Commune (cumune, 1138) 'comunidade', fem. substv. de commun, do lat. communis, e; ver comum (i). In: HOUAISS, 
Antonio. Grande Dicionário Houaiss. Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v2-3/html/index.htm#2>. 
Acesso em 28 out. 2016. 
44 Resistir - Quinteto em Branco e Preto - Compositor: Everson Pessoa/ Vitor Pessoa. 
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origem do Samba, o fato é que algumas peculiaridades são percebidas e podem ser frisadas nesse 

processo. Primeiramente, trata-se de um movimento que pela primeira vez tem a sua origem fora daquele 

espaço considerado como foco central legitimador das manifestações culturais relativas ao Samba, o Rio 

de Janeiro. Um outro aspecto a ser assinalado é que, em sua maioria, esse movimento que terá lugar na 

Cidade de São Paulo, será um movimento prioritariamente periférico e empreendido majoritariamente 

por jovens. Fato interessante, posto que, no caso do Rio de Janeiro, sempre foram os sambistas mais 

experientes, já com história e reconhecimento no universo do Samba, quem tomava a frente nos embates 

desse tipo. 

Possivelmente, serão esses aspectos destoantes em relação aos sujeitos preservacionistas do 

considerado “berço original do Samba”, que implicará para os novos militantes do Samba paulistas e 

paulistanos - desprovidos do sucesso, conhecimento e reconhecimento público, que poderiam funcionar 

como chancelas as suas posições -, a necessidade de empreender novos formatos, ferramentas e 

instrumentos de ação. 

A Cidade de São Paulo tem assistido, principalmente a partir da última década do século XX, ao 

surgimento do que diversos autores denominam por “Movimentos do Samba”. 

Sob o rótulo “Movimentos do Samba” uma diversidade de agrupamentos e formas particulares 

de organização – Terreiros e Comunidades -, que tem o Samba e a Roda de Samba – expressão cultural 

negra e popular - como elementos centrais às suas atividades e existência, tem se caracterizado, não 

apenas, como lugares de uma prática cultural, propiciando situações e momentos de entretenimento, 

mas também em lugares de interação social e de reflexão sobre a realidade na qual estão inseridos os 

participantes. 

Terminam por se constituir como territórios de sociabilidade, de resistência cultural, de memória 

e tradição, de reterritorialização e de ressignificação do que está posto pela cultura hegemônica na 

sociedade atual. E mais, se notabilizam por empreender o Samba como fio condutor das suas relações 

sociais, 

 

enquanto manifestação cultural que envolve o encontro comunitário marcado pelos diversos 
elementos que compõem o ambiente da roda de Samba (tocar, cantar, dançar comer, beber). 
Portanto há um conjunto de atividades humanas que vai da fruição à reflexão gerada pela 
consciência da inserção desta manifestação em um determinado contexto social e também 
pelas ações de recuperação da memória dessa manifestação e de personalidades tidas como 
referências dentro do que esses agrupamentos consideram como um patrimônio do Samba e 
da cultura brasileira. (SOUZA, 2007, p. 7). 
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Um “sem-número” de agrupamentos e organizações – Comunidades e Terreiros - emergem e se 

espalham pelas periferias da Cidade de São Paulo, Região Metropolitana e pelo Estado de São Paulo. 

Dentre esses agrupamentos, é possível citar “rapidamente”: 

 

• Associação Cultural Comunidade Pagode do Cafofo. 

• Cabeça de Área. 

• Canto pra Velha Guarda. 

• Comunidade Cultural Samba do Bandeirantes. 

• Comunidade do Samba da Laje. 

• Comunidade do Samba de Mauá. 

• Comunidade do Samba de São Bernardo do Campo. 

• Comunidade Dois e o Samba. 

• Comunidade Nó na Madeira. 

• Comunidade Roda de Samba do Largo do Rosário da Penha de França. 

• Comunidade Samba da Alegria. 

• Comunidade Samba da Tia Preta. 

• Comunidade Samba da Vela. 

• Comunidade Samba da Vila fundão. 

• Comunidade Samba Jorge. 

• Comunidade Samba Maria Cursi. 

• Comunidade Samba Mogi. 

• Comunidade Samba Patriarca. 

• Comunidade Samba Toca da Onça. 

• Conversa de Botequim no Terreiro de Mainha. 

• Embaixadores da Maloca do Barbosa. 

• Esquina do Samba. 

• Frente de resistência Samba do Congo. 

• Grêmio Recreativo Esportivo 100 Conflito. 

• Instituto Cultural de Tradição e Memória do Samba de São Paulo. 

• Kolombolo Diá Piratininga. 

• Mogiana Pacaticabum. 
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• Nossa Identidade. 

• Nossa Quarta. 

• OcupaSamba na Sede da Astec SP. 

• Oficina do Samba. 

• Pagode da 27. 

• Pagode da SSL – Segunda Sem Lei. 

• Pagode da Vó Tiana. 

• Pagode do Sobrado. 

• Pagode na Disciplina. 

• Panela do Samba (Sorocaba/SP) 

• Projeto Bambas da Paulicéia. 

• Projeto Cultural Samba Autêntico. 

• Projeto de Samba Sibipiruna (Campinas/SP) 

• Projeto quem é di Samba. 

• Projeto Samba 10 SBC. 

• Projeto Samba de Raiz. 

• Projeto Samba de Todos os Tempos. 

• Projeto Samba do Livro. 

• Projeto Samba do Tempo do Onça. 

• Projeto Samburbano. 

• Projeto Segundas Intenções. 

• Projeto Semente do Samba Sorocaba (Sorocaba/SP). 

• Projeto Social Samba da Ribalta. 

• Quintal do Julião. 

• Quintal do Samba Raiz. 

• Rapaziadis do Clã – Cohab 2. 

• Roda de Samba do G.R.E.S. quilombo. 

• Roda Terreirão do Miriam. 

• Rua do Samba Paulista. 

• Samba Balaio do Canjico. 

• Samba da Árvore. 
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• Samba da Guarani. 

• Samba da luz. 

• Samba da Mangueira. 

• Samba da Milênio. 

• Samba da Paz. 

• Samba da Praça Grajau. 

• Samba da Pracinha. 

• Samba da Tenda. 

• Samba da Torre. 

• Samba da Treze. 

• Samba da Vila Industrial. 

• Samba da Vila Ré. 

• Samba da Vila. 

• Samba Delas Comunidade. 

• Samba do Balde. 

• Samba do Beco. 

• Samba do Brotô. 

• Samba do Bule. 

• Samba do Litrão. 

• Samba do Maria Zélia. 

• Samba do Mumu. 

• Samba do Olaria. 

• Samba do Ouro Verde (Santos/SP). 

• Samba do Sino Movimento Cultural. 

• Samba Dubroonk’s. 

• Samba Jardim Jangadeiro. 

• Samba na 2. 

• Samba na Cumbuca. 

• Samba na Feira Vila dos Remédios. 

• Samba no Asfalto. 

• Samba Solidário de Santo André (Santo André/SP). 
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• Sambadô. 

• Sarau Samba Original. 

• Sociedade Samba dá Cultura. 

• Terreiro de Compositores. 

• Todo Sábado é Sagrado. 

• Torrão Andreense. 

• Tradição de Ouro ABC. 

• União Samba Clube. 
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Mapa 9: Distribuição das Comunidades e Terreiros de Samba de São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo, com 
base no Circuito das Rodas de Samba de São Paulo, 2016. 
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Esse conjunto de agrupamentos, por sua vez, dará corpo, em 2011, a Associação Sambistas, 

Terreiros e Comunidades de Samba de São Paulo - ASTEC/SP.45 Posteriormente, também será 

organizada a União Sul voltada para a organização e fortalecimento das Comunidades e Projetos de 

Samba na Zona Sul de SP. 

Os agrupamentos – Comunidades e Terreiros - emergem na periferia da capital e no Estado de 

São Paulo, não só como entes revigorantes do universo do Samba paulista e paulistano, mas também 

como agentes importantes do cotidiano ao possibilitar a rearticulação do fazer humano à realidade 

cotidiana e ao contexto em termos de realidade e território, contribuir para a apropriação do território 

concreta e simbolicamente, atribuindo a esse território novos significados, funcionalidades e utilizações; 

se instituem como nova forma de luta por direitos inerentes à cidadania; elevam a concepção de 

comunidade a novo patamar ao mobilizar os sentimentos de amizade, companheirismo, vizinhança e 

esperança, mas, principalmente, ao desenvolver novas estratégias, instrumentos e mecanismos 

coletivos, tendo por fio condutor o Samba como expressão e referência cultural, de identidade e 

pertencimento, memória, tradição e costumes. Enfim, o Samba como mediador e fomentador de outras 

práticas em meio a uma sociedade excludente. 

Como afirma Milton Santos (2005, p. 36), 

 

É necessário abrirmo-nos a outras soluções, fundadas no tripé: Território, Cotidiano, Cultura. 
Gente junta, que cria trabalho. Gente reunida é produtora de economia, criando, 
conjuntamente, economia e cultura. E sendo produtora de cultura, também é produtora de 
política. O país “de baixo” é uma fábrica de manifestações genuínas, representativas, 
autênticas. É aí que se encontra a riqueza da improvisação. Essas formas espontâneas, ou 
quase, tanto são alimentadas das tradições quanto das inovações. Esse mundo dos homens 
lentos é que lhes permite fruir, gozar, ampliar a cultura territorializada, onde se dá a fusão entre 
tempo e lugar, como expressão da vida em comunhão, na solidariedade e na emoção. 
(SANTOS, 2000, pp. 35-36). 

 

  

                                                             
45 Criada em 2011, por um coletivo de Sambistas, alguns de Comunidades e outros independentes como Marquinhos JACA 
sambista e produtor musical, Wagner do Pagode do Cafofo, Alisson do Pagode Do Sobrado, Brão Lopes compositor, Daniel 
Santos da Comunidade Canto pra Velha Guarda, Carlos J Fernandes Neto do Samba do Sino Movimento Cultural e T. Kaçula 
Sambista e membro da Rua do Samba Paulista, com o objetivo de preservar, divulgar, difundir e dar continuação e 
fortalecimento à cultura do Samba de São Paulo, em todos os seus aspectos. 
(Tem por objetivos:) 
A defesa, preservação e difusão do samba em todas as suas formas de manifestação; o empenho na preservação e 
desenvolvimento da cultura popular brasileira; a defesa dos direitos culturais dos sambistas, comunidades e terreiros de 
samba e dos agentes do samba; a defesa do exercício do agente do samba em todos os setores da vida social do país; 
incentivar políticas públicas de cultura e valorização do samba em toda a sua diversidade. 
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4.6 Comunas e Terreiros de Samba 

 

O recorte adotado para abordar as Comunidades de Samba e Terreiros de Samba na Cidade de 

São Paulo, almeja trazer à tona como essas iniciativas tendo o Samba – aqui considerado como 

expressão cultural e prática de resistência cultural negro-popular - como vetor fundamental, terminam 

por constituir novas formas de associação comunitárias, novas redes de sociabilidade, territorialização, 

construção de identidades coletivas e resistência cultural, que possibilitam a ressignificação do contexto 

social e consolidação de alternativas para o exercício da cidadania. 

Nesse processo, busca-se realçar como os agrupamentos se apropriam dos espaços e como 

contribuem para sua transformação e ressignificação – física e material - como território do Samba e 

como referencial identitário coletivo; como o Samba se instaura como expressão de resistência dos 

seguimentos populares e a correspondência entre essa percepção e as práticas e discursos, 

evidenciando os aspectos distintivos dos Terreiros de Samba e Comunidades de Samba na dinâmica do 

mundo do Samba em função dos arranjos espaciais erigidos em sua prática de resistência cultural, as 

relações entre os sujeitos e a comunidade, as práticas mediadas por costumes e tradições do “mundo 

do Samba”. 

Essa abordagem privilegiou o contato e a coleta com membros – lideranças e fundadores – 

dessas Comunidades de Samba e Terreiros de Samba – vide perfil sociodemográfico conforme Quadro 

5 e Gráficos 1, 2, 3, e 4 -, partindo do princípio de que esses integrantes cumprem papel fundamental no 

processo de estruturação, organização e funcionamento dessas instituições, bem como na elaboração e 

comunicação dos objetivos e formas de pensar das mesmas, estabelecendo os vínculos com o público 

e parceiros. Desse modo, acredita-se que emergirão os aspectos sugeridos como pertinentes a essas 

práticas, a formas de associação comunitárias, as redes de sociabilidade, o processo de territorialização, 

a construção de identidades coletivas e a resistência cultural. 
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Quadro 6: Perfil sociodemográfico das lideranças e fundadores das Comunidades e Terreiros de Samba que colaboraram 
para este trabalho. 

1. Nome completo. 
2. Faixa 
etária. 

3. Sexo. 
4. Em relação à cor da 

pele, você se considera ... 
5. Nome da Comunidade de 

Samba. 

Yvison José Pessoa Bezerra. 35 a 44 anos. Masculino. Branco. 
Instituto Cultural Memória do 
Samba de São Matheus. 

Daniela Oliveira Silva. 35 a 44 anos. Feminino. Negra. Comunidade do Samba da Laje. 

Wagner Francisco do Valle. 45 a 59 anos. Masculino. Branco. Comunidade do Samba da Laje 

Carlos José Fernandes Neto. 45 a 59 anos. Masculino. Branco. 
Samba do Sino – Movimento 
Cultural. 

Emersom Aparecido Nicolau. 35 a 44 anos. Masculino. Negro. Sociedade Samba da Cultura. 

Marco Antonio Cardoso 
Pitombo. 

35 a 44 anos. Masculino. Negro. 
Projeto Samba de Todos os 
Tempos. 

Reinan Rocha Alves. 35 a 44 anos. Masculino. Negro. Comunidade Samba Maria Cursi. 

Maíra Guedes Santos. 35 a 44 anos. Feminino. Branca. 
Projeto de Samba Sibipiruna e 
SACODE (Roda da Assoc. de 
Compositores Oito de Dez). 

Ricardo Scotti. 35 a 44 anos. Masculino. Branco. Projeto Samba do Tempo do Onça. 

Roberta de Oliveira. 35 a 44 anos. Feminino. Negra. Projeto Samburbano. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Gráfico 1: Grau máximo de escolaridade das lideranças e fundadores das Comunidades e Terreiros de Samba. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Gráfico 2: Renda individual das lideranças e fundadores das Comunidades e Terreiros de Samba. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Gráfico 3: Renda familiar das lideranças e fundadores das Comunidades e Terreiros de Samba. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Gráfico 4: Opção religiosa das lideranças e fundadores das Comunidades e Terreiros de Samba. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Nesse percursso as instituições e representantes, listados a seguir, compreenderam a fonte de 

informações e fio condutor de algumas reflexões a partir desse recorte investigativo. 

 

  



246 
 

 
 
 

Instituição: Comunidade do Samba da Laje. 

 

Representante: Daniela Oliveira Silva - Dani Oliveira. 

Condição do Representante: Fundadora. 

Localização: São Paulo – Zona Sul – Vila Santa Catarina. 

Fundação: 1997. 

Quando realiza atividades: todo 2º domingo do mês, a partir das 14h. 

“O Samba da Laje nasceu em 1997 e reúne os músicos da comunidade da Vila Santa Catarina, na Zona Sul da Cidade de 
São Paulo, para compartilhar o melhor do Samba de raiz como acompanhamento para a famosa feijoada da Dona 
Generosa líder do Samba preparada, como de costume, no último domingo do mês. 
O que no começo era para ser uma festa familiar das irmãs Silva, não se sabe como, transformou-se. É que na periferia 
os laços ultrapassam os de sangue, e o Samba na casa da Generosa foi crescendo, mais gente chegando, mais água no 
feijão, mais cerveja no gelo e, quando se deram conta, a laje ficou pequena demais para aquela multidão. O jeito foi descer 
para a rua e abrir os braços para quem quisesse chegar. Assim nasceu o Samba da Laje, 17 anos atrás. 
A ruazinha sem saída vira palco de uma das mais genuínas manifestações culturais da cidade na qual são homenageados 
grandes compositores do Samba de raiz de todos os tempos, e que reúne gente de todas as cores, credos e classes 
sociais para ouvir música de primeira qualidade e saborear a feijoada da Dona Generosa. 
Para levar esse ambiente de cultura e música de qualidade a outros apreciadores, o Samba da Laje se constituiu em grupo 
musical, se profissionalizou sem perder de vista as origens e aposta no bom gosto para cativar os ouvintes.”46 

 

 

  

                                                             
46 Disponível em:  
<https://www.facebook.com/pg/ComunidadeDoSambaDaLaje/about/?ref=page_internal>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Instituição: Associação Cultural Comunidade Pagode do Cafofo.  

 

Representante: Wagner Francisco do Valle – Presidente. 
Condição do Representante: Fundador. 
Localização: São Paulo – Zona Leste - Jardim Marilia. 
Fundação: 2002. 
Quando realiza atividades: a partir das 17h. Agenda 2017: 15/01, 29/01, 19/02, 05/03, 
19/03, 02/04, 16/04, 30/04, 14/05, 28/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 
17/09, 01/10, 15/10, 29/10, 19/11 (15.º Aniversário), 03/12 e 17/12. 
“Criado em meados de 2002 por um grupo de amigos, com uma única pretensão de lembrar Sambas da antiga. Rapaziada 
que com muita humildade faz um Samba verdadeiro, firmado na palma da mão.... cantado sem discriminação de cor, raça 
ou religião.”47 

 

 

  

                                                             
47 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/PagodeDoCafofo/about/?ref=page_internal>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Instituição: Projeto Samba de Todos os Tempos. 

 

Representante: Marco Antonio Cardoso Pitombo - Marquinho Dikuã. 

Condição do Representante: Fundador. 

Localização: São Paulo – Zona Sul -  

Fundação: 17/10/2004. 

Quando realiza atividades: todo 2º domingo do mês, a partir das 12h 

O projeto cultural foi fundado em 2004. O principal propósito é promover o Samba brasileiro criando oportunidades para 
os compositores da comunidade. 
“Somos um núcleo de compositores, músicos, amigos e simpatizantes do Samba, a mais autêntica expressão da música 
popular brasileira. Nosso projeto cultural foi fundado em 17 de outubro no ano de 2004 na Cidade de São Paulo, no Bairro 
de Santo Amaro, zona sul da Capital. 
Nosso principal propósito é promover permanentemente o verdadeiro Samba brasileiro criando oportunidades para os 
compositores de nossa comunidade e também estimulando o surgimento de novos compositores, sobretudo entre os mais 
jovens. 
Também é nosso objetivo reverenciar e manter viva a história do Samba e de seus grandes mestres, o que procuramos 
colocar em prática através de eventos periódicos onde eles são homenageados com a interpretação de suas obras, 
divulgação de suas biografias e exibição de vídeos.”48 

 

 

  

                                                             
48 Disponível em: <http://projetoSambadetodosostempos.blogspot.com.br/p/apresentacao.html>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Instituição: Comunidade Samba Maria Cursi. 

 

Representante: Reinan Rocha Alves - Reinan Rocha. 

Condição do Representante: Fundador. 

Localização: São Paulo – Zona Leste – Cidade São Matheus. 

Fundação: 14/07/2004. 

Quando realiza atividades: 2º, 3º e 4º sábados do mês, das 20h à 00h. 

Fundada em julho de 2004 para apreciar o Samba de raiz e de terreiro, o repertório é formado por nomes consagrados e 
canções de novos compositores. 
“Bem dizia a letra de um famoso Samba: “A amizade... nem mesmo a força do tempo irá destruir...”. Foi de uma sólida 
amizade que surgiu um dos mais tradicionais Sambas de comunidade na ativa em São Paulo, o Samba da COMUNIDADE 
MARIA CURSI. 
O Samba acontece todos os sábados em um lava-rápido, das 20h à 0h, na Avenida Maria Cursi 799, em São Mateus, 
Zona Leste de São Paulo. O público, de até 400 pessoas por noite, varia entre moradores da região e gente que se desloca 
de diversos pontos da cidade, bem como e outros estados e até países, como: Angola e Rússia, para apreciar a roda que 
valoriza o Samba de raiz e de terreiro. 
Com um repertório formado de nomes consagrados da música brasileira, há também músicas de compositores da própria 
comunidade, escolhidas a dedo por membros da roda de Samba e, depois, repassado para todos da comunidade. Em 
pouco tempo, as músicas são entoadas em coro e com energia pelo público cativo, a exemplo de “O Samba é Brasil” 
(Tigrão), “Princípio do fim” (Edgard, Madureira), “Barriga de mãe” (Lindomar), “A Voz da Comunidade” (Reinan), entre 
muitas outras que compõe o primeiro álbum de estreia da comunidade, “A voz da Comunidade”, que contou com as 
participações da Velha Guarda do Camisa Verde e Branco, Velha Guarda da Nenê de Vila Matilde, Chapinha do Samba 
da Vela, Wilson Sucena, Leci Brandão e Tia Cida (madrinha da Comunidade Maria Cursi) que acaba de lançar seu CD 
solo “Tia Cida dos Terreiros” pelo Selo Sesc.”49 

 

 

  

                                                             
49 Disponível em:<http://www.Sambamariacursi.com.br/index.html#nossa-historia>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Instituição: Sociedade Samba Dá Cultura. 

 

Representante: Emersom Aparecido Nicolau - Emersom Nehgo. 

Condição do Representante: Fundador. 

Localização: São Paulo – Zona Sul – Piraporinha. 

Fundação: 04/06/2006. 

Quando realiza atividades: todo 1º domingo do mês, a partir das 17h, com exceção de 
janeiro. 
“Sociedade Samba dá Cultura é uma união criada por antigos moradores da região de Santo Amaro – ZS que sentia a 
necessidade de uma roda de Samba nas imediações de Guarapiranga, M’ Boi Mirim, Jd. S. Luiz, Pq. Figueira Grande e 
Piraporinha entre outros bairros desta região, então tiveram a idéia destas reuniões e encontros de velhos conhecidos 
onde pudesse apreciar uma boa roda Samba. Foi aí que surgiu a idéia de tal evento onde foi decidido que fosse feito todo 
1º domingo do mês, de momento não tinha um local fixo, foi onde surgiu a idéia de realizá-lo na Casa Popular de Cultura 
M’ Boi Mirim, espaço aberto a todos que apreciam um bom Samba feito com simplicidade onde se canta o verdadeiro e 
autêntico Samba de raiz, com a participação dos membros do projeto sempre dando espaço a outros partideiros e amante 
do bom Samba. Convidamos todos a participar desta roda de Samba – Todo 1º Domingo de cada mês. Sociedade Samba 
dá Cultura SEJA BEM VINDO !!!.”50 

 

 

  

                                                             
50 Disponível em:<https://www.blogger.com/profile/08962854081019244758>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Instituição: Samba do Sino – Movimento Cultural. 

 

Representante: Carlos José Fernandes Neto – Carlão. 

Condição do Representante: Fundador. 

Localização: São Paulo – Guarulhos - Jardim Tranquilidade. 

Fundação: 15/12/2008. 

Quando realiza atividades: todo 2º sábado do mês, a partir das 18h. 

Com o objetivo de cantar a história do Samba e seus compositores, após a apresentação do Samba do Sino, todos os 
presentes são chamados a participar e formam uma grande roda Samba. 
A Roda surge da necessidade em manter acesa a chama da Cultura Popular Brasileira, trazendo à tona histórias que são 
cantadas através de Sambas tradicionais de todo o território nacional, da velha guarda aos novos compositores, pois o 
Samba Presente Não Esquece o Passado, deixando prevalecer o sotaque do Samba paulista, do rural ao urbano. O Sino 
surge devido à dificuldade em encerrar o Samba às 22h, pois é realizado em bairro residencial. Surge a ideia de se utilizar 
um sino para indicar o final do Samba. Aí começaram a dizer: –“Vamos naquele Samba, aquele que o cara toca o Sino...” 
Assim acaba-se adotando o nome Samba do Sino. Houve a aceitação e respeito geral e assim se conveniou tocar o Sino 
para começar e para terminar o Samba.51 

 

 

  

                                                             
51 Foto de Katia Russões - Do GuarulhosWeb, publicada em    18/06/2015. Disponível em: 
<http://www.guarulhosweb.com.br/noticia.php?nr=111643>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Instituição: Projeto de Samba Sibipiruna e SACODE - Roda da Associação de Compositores 
Oito de Dez. 

 

Representante: Maíra Guedes Santos - Maíra Guedes. 
Condição do Representante: Fundadora. 
Localização: São Paulo – Campinas.  
Fundação: Sibipiruna – 02/10/2011 e Sacode – 2015. 
Quando realiza atividades: todo primeiro domingo do mês. 
“Espaço aberto, de agregação e convívio, onde se pode expressar e manifestar a forma mais autêntica da cultura popular 
brasileira, o Samba, rever e fazer grandes amigos, conversar, desabafar, cantar e dançar sem qualquer tipo de preconceito. 
Espaço para todos, desde novos compositores e batuqueiros, naturalmente dentro dos limites do respeito aos Sambistas, 
às pessoas e à roda. 
O nome Sibipiruna faz menção às árvores que nos protegem e acolhem em nossas investidas ao Samba. Simboliza, 
através das raízes, o próprio passado, lembrança daqueles que, de alguma forma, contribuíram para que estivéssemos 
juntos nas batucadas, cantando, tocando e fazendo Samba. O tronco representa a base, firmeza, segurança de nossas 
ideias e convicções. Os galhos significam as ramificações e a diversidade, a soma de muitos, respeitando-se as 
individualidades de cada um, resultando um coletivo coeso e diverso. Por fim, as folhas e frutos representam o próprio 
futuro e a continuidade. 
Os encontros são divididos em três fases: a primeira fase é destinada a apresentação de Sambas autorais. A segunda 
fase é destinada a uma homenagem a um grande baluarte do Samba (nome, este, definido na edição anterior), cantando 
suas músicas, batendo um papo sobre sua história e contextualizando o passado e o presente. A terceira fase, é destinada 
a uma roda de Samba aberta, onde se canta, toca e dança.”52 

 

 

  

                                                             
52 Disponível em: http://projetodeSambasibipiruna.blogspot.com.br/p/historia.html>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Instituição: Projeto Samba do Tempo do Onça. 

 

Representante: Ricardo Scotti. 

Condição do Representante: Fundador. 

Localização: São Paulo – Sul - Pq. Sto. Antônio. 

Fundação: 11/2012. 

Quando realiza atividades: todo último domingo do mês, a partir das 16h. 

O Projeto visa levar lazer, entretenimento e conhecimento para a comunidade. Canta Sambas clássicos e conta suas 
histórias e as histórias dos compositores. Realiza homenagens a sambistas da velha guarda do Samba, contando suas 
histórias para que a comunidade se familiarize com a trajetória de luta dos sambistas.53 

 

 

  

                                                             
53 Disponível em: <http://projetosambadotempodoonca.blogspot.com.br/>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Instituição: Projeto Samburbano. 

 

Representante: Roberta de Oliveira - Roberta Oliveira. 

Condição do Representante: Fundadora. 

Localização: São Paulo – Centro - Santa Cecília. 

Fundação: 2015 

Quando realiza atividades: prioritariamente no último sábado do mês, das 15h00 às 18h50. 

O projeto visa a ocupação cultural do Centro de São Paulo. O repertório é voltado a grandes composições paulistas e de 
diferentes regiões do país, trazendo obras inéditas que não têm espaço na mídia.54 

 

 

  

                                                             
54 Guia Circuito de Rodas de Samba SP. Edição Especial 100 Anos de Samba. ASTEC/SP, 2016, p.107. 
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Instituição: Instituto Cultural de Tradição e Memoria do Samba de São Matheus. 

 

Representante: Yvison José Pessoa Bezerra - Casca São Mateus. 

Condição do Representante: Fundador. 

Localização: São Paulo – Zona Leste – Cidade São Matheus. 

Fundação: 03/07/2016. 

Quando realiza atividades: quinzenalmente, aos domingos, das 16h00 às 21h00. 

A roda é composta por sambistas da região. Conta, também, com a participação de mulheres e crianças, com repertório 
de Sambas autorais e clássicos do gênero.55 

 

 

As Comunidades e Terreiros de Samba surgem e são elaboradas como organizações coletivas. 

Trata-se da iniciativa de sujeitos envolvidos com a realização das mais diversas práticas espontâneas 

relativas ao Samba e que sentem a necessidade de constituição de um espaço voltado a essa 

manifestação cultural, onde fosse possível se organizar e realizar suas atividades de forma rotineira. 

 

• Para nos organizar. (Presidente). 

• O objetivo principal foi a de cantar a história do Samba. Cantando a história do Samba 
estamos cantando a história do Brasil. Criar um centro de cultura popular no bairro, criar uma 
interação dos moradores com comércio, escola, cultura. (Carlão). 

• Pelo motivo de resgatar as rodas de Sambas que fazíamos nos anos 80, 90, e manter 
o vínculo de amizade. (Emersom Nehgo). 

• Vontade de produzir, e de ter um espaço onde teria oportunidade de expressar minhas 
ideias e ideais. (Marquinho Dikuã). 

• Éramos sambistas que despretensiosamente fazíamos Samba. (Reinan Rocha). 

• Estender e fomentar o movimento de Sambas autorais. (Maíra Guedes). 

• Para o resgate e preservação do Samba de Raiz. (Ricardo Scotti). 

 

                                                             
55 Guia Circuito de Rodas de Samba SP. Edição Especial 100 Anos de Samba. ASTEC/SP, 2016, p.51. 
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É esse processo que possibilita a transformação do espaço em lugar, um espaço vivido, pleno 

de significado, imprescindível no processo de construção da identidade e singularidade, com os quais os 

sujeitos se identificam – individual e coletivamente -, reconhecem, são reconhecidos e terminam por 

portar seus conteúdos simbólicos. 

 

Pausa, movimento e morada conferem ao mundo vivido a distinção do lugar. As experiências 
nos locais de habitação, trabalho, divertimento, estudo e dos fluxos transformam os espaços 
em lugares, carregam em si experiência, logo, poesia, emoção. Sensação de paz e segurança 
dos indivíduos que estão entre os “seus”, tem uma conotação de pertinência por  pertencer à 
pessoa e esta a ele, o que confere uma identidade mútua, particular aos indivíduos. MELLO 
(1997, p. 94). 

 

Esse lugar que surge da experiência e dos tipos de envolvimento, como um foco de ações e 

intenções, torna-se portador de significados, individual e/ou coletivo, e referência - de segurança, 

confiança e de existência -, para os sujeitos. O seu lugar. A pausa no movimento. 

 

... o lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e 
ordens precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões 
humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 
espontaneidade e da criatividade. (SANTOS, 1997, p. 258). 

 

Desses espaços constituídos pelas Comunidades e Terreiros de Samba aflora a sensação de 

pertencimento, que perpassa os sujeitos – realizadores ou meros frequentadores – e tem como fonte as 

experiências vividas. Ser dessa ou daquela comunidade ou terreiro de samba explicita a vivencia, as 

relações sociais efetivas, experiência individual, a memória, imaginação, interpretação e representação 

do lugar, sua identidade espacial. 

 

Além do mais, os movimentos de samba revelam significados que se tornam mais complexos 
quando focalizados nos fins expressos na existência de cada um deles. É nesta relação com 
os lugares que os sambistas se transformam m seus “usuários”, utilizando-se do imaginário 
que têm do lugar, do grupo ou de si mesmos. Esse imaginário evidencia-se em representações 
que emergem como o alicerce de suas práticas e discursos e está plasmado no contexto dos 
lugares em que atuam. O valor atribuído ao samba é capaz de levar seus participantes a 
transcenderem a realidade em que se encontram, tomando-se a consciência de suas 
condições sociais historicamente consolidadas. 
Como resultados desses processos, são fomentadas práticas sócio-espaciais mediadas por 
costumes e tradições do “mundo do samba”, muitas vezes herdadas dos pais e parentes. 
Assim, a partir do samba e de sua própria história familiar tecida nos diversos bairros da 
cidade, os sambistas constituem seus referenciais de identidade e de pertencimento. 
(DOZENA, 2009, pp.190-191). 
 

• Foi uma busca por espaço público pra se realizar nossas atividades de Samba. (Casca 
São Mateus). 
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• A comunidade nasceu a partir das festas de família onde sempre fazíamos uma roda 
de Samba. (Dani Oliveira). 

• Foi a vontade de promover uma roda de Samba mensal no centro da cidade, como 
aconteciam antigamente. (Roberta Oliveira). 

 

O “seu lugar” não se limita a uma área, a uma fronteira. É a comunidade ou terreiro, portadores 

de coesão e coerência, cujas atividades contribuem para a constituição da imaginação, memória, 

aprendizado e experiências. 

Diversas necessidades constituirão os elementos estimuladores para a criação dessas 

organizações. Tendo o Samba como elemento agregador ou como fio que amarrava todas as 

expectativas, todos os sujeitos envolvidos, além de um repertório e experiência comum vinculadas às 

práticas artísticas e musicais, um olhar crítico acerca da cultura popular, em particular do Samba – como 

ele tem sido produzido e devolvido à comunidade, sua potencial produtora – e da sua inserção nos meios 

de comunicação, buscam a organização e ação social como possibilidade de transformação social. 

Assim, perfilam inúmeras motivações para suas origens, como a divulgação da cultura, tradição e origens 

do Samba, a inação das escolas de Samba junto às comunidades, o crescimento desigual dos bairros, 

autonomia para tocar os projetos socioculturais, etc. 

 

• A falha da escola de Samba com sua comunidade, outras por puro impulso e um pouco 
de modismo também. (Casca São Mateus). 

• Principalmente para manter viva e divulgar cada vez mais a cultura do Samba. (Dani 
Oliveira). 

• Mostrar ao poder Público organização e importância para o crescimento de nossos 
bairros. (Presidente). 

• A falta de políticas públicas para as periferias, e de certa forma a independência que 
conseguem tocar seus projetos, mesmo com tantas dificuldades, o que chega a ser 
contraditório. (Carlão). 

• Falta de espaço na grande mídia dos Sambas que gostamos e donos de bares e espaços 
culturais só preocupados em vendas de bebidas e nada de se ligar na mensagem do 
Samba. (Emersom Nehgo). 

• Com certeza o anseio por algo autentico, genuíno do povo, a década de 90 foi inteira de 
produções do Samba higienizadas, pausterizadas, "pop" já haviam movimentos de 
resistência do Samba antes da virada do século, como por exemplo, o Projeto Nosso 
Samba de Osasco, em 2000, surge o Samba da Vela, na zona sul de São Paulo e 
desencadeia o nascimento de várias outras comunidades de Samba. (Marquinho Dikuã). 

• O fato de sermos consumidores de Samba contumaz nos levou a estudar e se propor a 
correr atrás de objetivos até então não procurados. Essa é minha visão. (Reinan Rocha). 

• As comunidades estarem unidas para atuarem culturalmente, politicamente por melhorias 
para os seus. (Maíra Guedes). 

• Com o enfraquecimento de eventos socioculturais das escolas de Samba junto as 
comunidades o movimento tende a crescer na cidade. (Ricardo Scotti). 

• Aproveitar o Samba como ferramenta agregadora através do encontro é uma boa forma 
de divulgar e trocar ideias e ideais. (Roberta Oliveira). 
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É possível entrever, dentre algumas dessas alegações para a criação ou fundação desses 

agrupamentos, uma percepção crítica acerca do processo de produção cultural que assolam o universo 

do Samba, em particular, e mais extensamente ao universo da cultura popular. Tal circunstância exige 

desses “militantes” a adoção de medidas que terminam por colocá-los na posição de sujeitos ativos no 

processo cultural. Individual e coletivamente implicados nas ações de elaboração, organização e 

realização das atividades para “manter viva e divulgar cada vez mais a cultura do Samba” (Roberta 

Oliveira), criando ou recriando formas novas que escapam aos modelos conhecidos de realização das 

atividades vinculadas ao Samba (prioritariamente as rodas de samba, por exemplo), respeitando suas 

tradições, origens e vínculos comunitários. Os coletivos que tomarão corpo ocuparão um espaço e 

sentido próprios nesse contexto. 

 

4.7 Comunidades e Terreiros de Samba: o lugar e a noção de comunidade 

 

Em meio ao cenário social marcado pelo intenso processo de globalização, caracterizado pelo 

desmedido fluxo de informação, constituição das redes sociais, da flexibilização da noção de tempo e 

espaço, e de uma ostensiva homogeneização de valores e visões de mundo, tem ressurgido na 

sociedade contemporânea, o fascínio pelas raízes, o reconhecimento e valorização da comunidade.  

Esse fenômeno do ressurgimento da comunidade – que ganha relevo e se insere entre os 

fenômenos sociais que afloram nessa contemporaneidade complexa- não se dá como um processo 

absoluto de negação das “vantagens” disponibilizadas pelo mundo globalizado. Antes, como parece 

indicar CASTELLS (1999, p.85), ressurge como valorização e defesa do local, os chamados localismos 

como forma de resistência, a esse contexto social da globalização. 

 

Quando o mundo se torna grande demais para ser controlado, os atores sociais passam a ter 
como objetivo fazê-lo retornar ao tamanho compatível com o que podem conceber. Quando 
as redes dissolvem o tempo e o espaço, as pessoas se agarram a espaços físicos, recorrendo 
à sua memória histórica. CASTELLS (1999, p. 85). 

 

Em meio a essa efervescência, não são poucos os agrupamentos que (sejam bairros, vilas, 

cidades, favelas, aglomerações de habitações populares, áreas periféricas aos centros urbanos, 

entidades de classe, associações religiosas, coletivos que atuam no âmbito das questões ambientais, 

coletivos que lutam e defendem direitos civis, coletivos que lutam por direitos e atuam em defesa de 

segmentos sociais como a população negra, a população indígena, os homossexuais, as mulheres, os 

imigrantes; redes de relacionamentos na internet, etc.) reivindicam para si o “status quo” de comunidade, 
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alguns até se autonomeiam, autorreconhecem e autoproclamam como as mais verídicas, autênticas, 

insuspeitas, honestas, evidentes e legítimas comunidades. 

Há ainda os “agrupamentos” que os olhares externos constroem e rotulam eufemisticamente 

como comunidades, tendo em vista mitigar o próprio olhar, querendo demonstrar comedimento ao 

sancionar uma ideia comum de que aqueles que co-participam de uma situação de exclusão social, 

discriminação e necessidades inerentes e decorrentes de uma situação de pobreza constituem-se como 

“comunidades verdadeiras”, verdadeiros fenômenos comunitários desenvolvidos, ou melhor dizendo, 

estabilizados, inertes, isolados que sobrevivem à margem, isentos e imunes aos processos e 

transformações da opulenta sociedade capitalista. 

Nesse cenário o referido termo comunidade, assim como uma série de outras palavras e 

denominações, também passa pelo processo no qual, dado ao uso intenso, indiscriminado e polissêmico, 

tem seus possíveis significados “suspeitavelmente” conhecidos. 

A noção de comunidade que norteia a presente abordagem desses movimentos de samba na 

Cidade de São Paulo, também imprecisa, diz mais respeito, por um lado, aos processos de inclusão e 

pertencimento, e exclusão e não pertencimento que tomam corpo no interior dos agrupamentos 

constituídos, como forma de organização coletiva voltada à prática do Samba, em meio a uma luta 

simbólica e enquanto ação de resistência cultural e luta pela valorização e preservação das suas 

tradições, origens e vínculos comunitários; por outro lado, se instituem como agrupamentos que, em 

decorrência da sua ação sociocultural, terminam por contribuir para a transformação social, econômica 

e política, do universo social no qual estão inseridos e vinculados. 

Tais comunidades se constituem como espaços de, digamos, celebração do Samba, levando em 

conta que os sujeitos estão vinculados pelas narrativas, acontecimentos reais ou imaginários, palavras 

e imagens que compartilham conscientemente, e que solicitam a formulação de compromissos, 

cooperação e coordenação. 

 

A produção espacial realiza-se no plano do cotidiano e aparece nas formas de apropriação, 
utilização e ocupação de um determinado lugar, num momento específico e, revela-se pelo 
uso como produto da divisão social e técnica do trabalho que produz uma morfologia espacial 
fragmentada e hierarquizada. Uma vez que cada sujeito se situa num espaço, o lugar permite 
pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto situações vividas, revelando, no nível 
do cotidiano, os conflitos do mundo moderno (CARLOS, 2007, p. 20). 

 

É esse processo que possibilita a transformação do espaço em lugar, um espaço vivido, pleno 

de significado, imprescindível no processo de construção da identidade e singularidade, com os quais os 
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sujeitos se identificam – individual e coletivamente -, reconhecem, são reconhecidos e terminam por 

portar seus conteúdos simbólicos. 

 

Pausa, movimento e morada conferem ao mundo vivido a distinção do lugar. As experiências 
nos locais de habitação, trabalho, divertimento, estudo e dos fluxos transformam os espaços 
em lugares, carregam em si experiência, logo, poesia, emoção. Sensação de paz e segurança 
dos indivíduos que estão entre os “seus”, tem uma conotação de per tinência por pertencer à 
pessoa e esta a ele, o que confere uma identidade mútua, particular aos indivíduos. MELLO 
(1997, p. 94) 

 

Esse lugar que surge da experiência e dos tipos de envolvimento, como um foco de ações e 

intenções, torna-se portador de significados, individual e/ou coletivo, e referência - de segurança, 

confiança e de existência -, para os sujeitos. O seu lugar. 

 

... o lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e 
ordens precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões 
humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 
espontaneidade e da criatividade. (SANTOS, 1997, p. 258). 

 

Desses espaços constituídos pelas Comunidades e Terreiros de Samba aflora a sensação de 

pertencimento, que perpassa os sujeitos e tem como fonte as experiências vividas. No entanto, esse 

pertencimento, não significa ignorar que as Comunidades e Terreiros de Samba, assim como qualquer 

outro tipo de comunidade, são organizações heterogêneas e contraditórias, pois envolvem em seu 

universo diferentes sujeitos, possivelmente, sob duas formas de vinculação: 

- “os de dentro”, composto pelos sujeitos que vislumbram o agrupamento a partir da sua 

localização geográfica - sua proximidade dos locais de moradia, trabalho, etc. -; dos vínculos históricos 

entre os componentes e o local onde são realizadas as atividades; da percepção do agrupamento como 

referência simbólica da população do entorno; dos laços e vínculos pessoais; 

- “os de fora”, composto pelos sujeitos membros da Comunidade e Terreiro de Samba que 

vislumbram o agrupamento a partir de um processo eletivo, por uma afinidade decorrente de referências 

emocionais – seu amor ao Samba, por exemplo -, da percepção do papel histórico e simbólico do 

agrupamento no movimento em prol do Samba, da participação militante efetiva na organização e 

realização das atividades, o sujeito escolhe ser daquela Comunidade ou Terreiro de Samba. 

Ser dessa ou daquela comunidade ou terreiro de samba explicita a vivencia, as relações sociais 

efetivas, experiência individual, a memória, imaginação, interpretação e representação do lugar, sua 

identidade espacial. Não se limita a uma área, a uma fronteira. O “seu lugar” é a Comunidade ou Terreiro 
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de Samba, portadores de coesão e coerência, cujas atividades contribuem para a constituição da 

imaginação, memória, aprendizado e experiências. 

A Comunidade ou Terreiro de Samba também é portadora de uma identidade fruto da ação 

humana. Uma identidade vinculada a sua finalidade em atuar em prol do Samba, que a legitima e confere 

importância. Também é portadora das formas e dos saberes de como fazer e atuar em prol do Samba, 

o que a singulariza e diferencia. E finalmente, por desejar ser permanente, duradoura e refutar a 

efemeridade. Segundo LEITE (1998, p. 10), “[...] os lugares só adquirem identidade e significado através 

da intenção humana e da relação existente entre aquelas intenções e os atributos objetivos do lugar, ou 

seja, o cenário físico e as atividades ali desenvolvidas [...]”. 

 

4.8 Comunidades e Terreiros de Samba: o lugar e a noção de identidade 

 

A identidade, passível de ser considerada como um instrumento de afirmação do sujeito no 

mundo, é instável, dinâmica e dependente. Fenômeno social, não decorre tão somente de processos de 

oposição e comparação, resulta das interações envolvendo indivíduo, a coletividade, a cultura e a 

sociedade, num processo dialético, onde a sociedade e seus processos sociais buscam delinear essa 

identidade que, por conseguinte, age no sentido da manutenção ou mudança da sociedade. 

Conforme indica CASTELLS (1999, p.85), a sociedade contemporânea contempla a 

intensificação da valorização e defesa dos conhecimentos e saberes locais e, por extensão, o 

fortalecimento das identidades locais, que se instituem como formas de resistência ao contexto social da 

globalização, caracterizado pela existência de múltiplas referencias, fragmentações. 

Essa realidade contemporânea fragmentada, de múltiplas referencias, tornou os processos de 

elaboração das identidades provisórios, efêmeros e mutáveis. 

 
Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma 
identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: 
formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL, 2006, p. 12). 

 

O indivíduo se desenvolve, desenvolve e constrói a sua própria identidade em sua relação com 

outros indivíduos, como uma estratégia na construção do seu processo de inserção na sociedade, nas 

organizações, no mundo, no lugar. No lugar, porque esse “[...] é considerado a base da existência 

humana, através da experiência e relação direta e profunda com o mundo repleto de significados [...].” 

(SASAKI, 2010, p. 115). 
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O lugar, para as Comunidades e Terreiros, termina por comportar e ser a referência e o núcleo 

dos valores, sentidos, experiências e aspirações dos seus componentes, conforma o suporte 

insubstituível para a sua existência pois é onde está depositado o “[...] somatório das dimensões 

simbólicas, emocionais, culturais, políticas e biológicas [...]”. (BUTTIMER, 1985, p. 228). Assim, se o 

processo de construção da identidade é um processo que recolhe significados junto às relações vividas 

cotidianamente, é “[...] possível afirmar que o lugar é um núcleo de significados imprescindível para a 

configuração da identidade individual de cada residente enquanto membro de uma comunidade [...]” 

(SASAKI, 2010). 

A relação indentitária desses sujeitos (componentes) com essas Comunidades ou Terreiros de 

Samba é intensa, não está circunscrita a determinados períodos do ano. Pertencer a esses 

agrupamentos é importante, foge ao efêmero. É permanente pois a relação é com o lugar, que não 

desaparece e é suporte de relações, identidades e história. Para as Comunidades e Terreiros de Samba, 

o lugar é estratégico, posto que seus componentes, dada à natureza dos seus vínculos e relações de 

pertencimento, portam uma identidade individual que expressa uma identidade coletiva. 

A Comunidade ou Terreiro de Samba, enquanto organização social e coletiva contribui para a 

constituição dessas identidades, mas também é objeto dessas identidades que contribuem para o seu 

processo de diferenciação. Sujeitos, isolados ou coletivamente, produzindo objetivações. Lugares, 

deixando florescer subjetividades. Processo de criação e recriação transformando o espaço em lugar. 

 

4.9 Comunidades e Terreiros de Samba: lugar de resistência 

 

A existência cotidiana dessas Comunidades e Terreiros de Samba é marcada por uma ação 

regular, uma produção cultural continua e sistemática, realidade que se dá em paralelo às ações, 

mobilizações e articulações da denominada indústria cultural, à distância dos centros de decisão políticas 

e administrativas do Estado, e apartados dos agentes articulados considerados como centrais no 

universo da cultura, como os agentes e representantes das artes, cinema, teatro, etc. 

Periféricos a esse cenário, Comunidades e Terreiros de Samba se constituem, por assim dizer, 

em novas formações culturais cuja existência implica na constituição de novas identidades, 

sedimentadas em elementos da memória, na instituição de uma ideia de comunidade, em um processo 

de reterritorialização e resistência, por se edificarem como espaços, políticos por excelência, onde são 

elaboradas novas visões da realidade social, política e cultural, de forma autônoma e independente. 
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Segundo Good (1994), a identidade cultural não decorre tão somente de um processo de 

estranhamento, de reação ao outro. Embora os fatores históricos, externos – reação ao outro - e relações 

assimétricas de poder contribuam para a construção da identidade cultural, tais aspectos estão envoltos 

em processos históricos longos e profundos, marcados por continuidades e descontinuidades. 

Compreende que a identidade cultural como um fenômeno dinâmico, que também possa decorrer de um 

processo cotidiano de criação, onde as relações de trabalho, relações de reciprocidade e continuidade 

histórica constituem os elementos básicos que contribuem para a constituição da identidade e a 

organização e caracterização da vida social. 

A categoria “continuidade histórica” decorre do uso da memória viva - individual ou coletiva -, 

que recolhe, junta, organiza e elabora diversas experiências ao longo do tempo. As Comunidades e 

Terreiros de Samba se consideram como uma forma de resistência cultural. 

 

• Sim com certeza porque dá voz aos excluídos. (Casca São Mateus). 

• Sim, pois mantemos viva a tradição das rodas de Samba, resgatando obras de grandes 
compositores e também fazendo um trabalho social. (Dani Oliveira). 

• Sim, Rodas de Samba e nossas ações por conta própria. (Presidente). 

• Acredito nisso. Continuamos fazendo Samba e desenvolvendo projetos mesmo em face 
das dificuldades e falta de apoio. (Carlão). 

• Sim. Fazemos desde 2006 roda de Samba mensal onde iremos cantar coisas dos 
bambas, Sambas de São Paulo e nossos Sambas autorais com letras que basicamente 
não falam de amor como os artistas de ponta. (Emersom Nehgo). 

• Sim. Como diz nosso nome, Samba de todos e de todos os tempos, velha guarda e 
vanguarda, de terreiro e de quintal, de morro e de asfalto. (Marquinho Dikuã). 

• Por que expressa o cotidiano do Samba de forma autêntica, respeitando a hierarquia do 
mais experiente e seguindo suas orientações. É assim que Tia Cida nos orienta. (Reinan 
Rocha). 

• Sim, porque luta particularmente pelo direito de ocupar os espaços públicos e a criação 
sem censura. (Maíra Guedes). 

• Sim, por insistir e resistir na cultura popular brasileira como nossos antepassados faziam. 
(Ricardo Scotti). 

• Porque os negros sambistas eram perseguidos no centro da cidade antigamente e muitos 
eram tidos como vadios. Hoje ele volta as rodas do centro da cidade, sendo aclamado 
pelo público. (Roberta Oliveira). 

 

Assim, ao se valer da memória, as Comunidades e Terreiros de Samba reelaboram e atualizam 

conteúdos culturais inerentes ao universo da tradição e origem do Samba, atribuindo uma ideia de 

continuidade a certos conteúdos importantes no processo de construção dessa identidade, como 

costumes, ações coletivas e territorialização. Considera-se que no universo do Samba já ocorram 

situações, ações ou atividades consideradas como expressões de resistência cultural, como: 

 

• As composições, a postura de alguns sambistas em se negarem a fazer concessões pra 
deixar de fazer o Samba mais tradicional, a própria dança, a mulher quando dança o 
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Samba pra mim é uma forma de resistência porque ali ela se torna soberana, exibe toda 
sua ancestralidade por isso tiram as meninas da comunidade do posto de rainha de 
bateria pra colocar figuronas da mídia no lugar delas, porque elas sabem que esse posto 
é máximo! (Casca São Mateus). 

• Rodas de Samba de comunidades, rodas onde compositores tem a oportunidade de 
mostrar as suas obras. (Dani Oliveira). 

• Todas as comunidades de Samba. (Presidente). 

• As Comunidades de Samba - Após a transformação dos desfiles das Escolas em Grandes 
Espetáculos, os sambistas passaram a se reunir em grupos comunitários para fazer seus 
Sambas, pois não tinham mais espaço nas Escolas. O Programa Samba Pede Passagem 
com Moisés da Rocha. Os aniversários das Comunidades de Samba que reúnem várias 
Associações de Samba e público. Gravações de CDs por comunidades que não fossem 
estes movimentos nunca teriam chance de realizar este trabalho. Sites, Web Rádio, 
revistas eletrônicas, etc. (Carlão). 

• Rodas de Samba que valorizam os nossos bambas de São Paulo e arrecadações de 
alimentos, roupas, que ajudam ongs e entidades sociais. (Emersom Nehgo). 

• Rodas de Samba, jongo, tributos, homenagens, releituras de obras especiais do Samba, 
comunidades de Samba, discos temáticos. 

• Somos sambistas que não tem espaço nas rádios e TVs, essa já é uma forma de 
expressão e resistência cultural incrível. (Reinan Rocha). 

• Compor sobre o que acha sobre todos os assuntos, repassar os cantos e ensinamentos 
trazidos pelos mais velhos e assim perpetuar conhecimentos, ensinamentos, etc. (Maíra 
Guedes). 

• Sambas de características históricas. (Ricardo Scotti) 

• O canto aos orixás. (Roberta Oliveira). 

 

Resistência, resgate e promoção do Samba, respeitando sua tradição e suas origens 

comunitárias, compromisso com a comunidade, valorização do coletivo em detrimento do individual, 

rejeição dos ditames consumistas. Como a coletividade, as demais pessoas envolvidas nas ações e 

atividades da Comunidade e Terreiro de Samba compreendem ou percebem tais ações e atividades 

como formas de resistência cultural? 

 

• Algumas sim outras de forma inconsciente, o povo sempre sabe de tudo, quando chega 
a informação ele admira sabe o que é bom. (Casca São Mateus). 

• Infelizmente nem todos compreendem nossas atividades como resistência, às vezes por 
falta de cultura, consequência muitas vezes da falta de estudo ou de conhecimento ou 
acesso à cultura. (Dani Oliveira). 

• Sim, para entender basta ser das áreas das periferias e fazer parte. (Presidente). 

• Na grande maioria sim. Poxa seria muito mais fácil tocar Sambas de modinha que cansam 
de tocar nas rádios comerciais. Nossos projetos estariam lotados até não caber mais. 
Quando as pessoas nos interpelam e dizem que respeitam e comparecem porque querem 
ouvir um Samba com qualidade. Quando temos uma visualização expressiva em nossos 
blogs e canais youtube por exemplo. No momento em que elogiam nosso repertório 
nominando as obras que executamos. (Carlão). 

• Sim, percebem e vão lá por isso. (Emersom Nehgo). 

• Sim, todos compreendem e colaboram, não podemos esquecer que estamos falando de 
pessoas simples, que depositam no Samba expectativas de diversão, alegria, 
descontração. O Samba em sua história na maioria das vezes foi contado na oralidade, 
ou seja, busco conhecimentos diariamente para ser o orador da minha roda de Samba, 
simplificando o máximo para maior entendimento de todos e alcance dos objetivos 
almejados.  (Marquinho Dikuã). 
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• Nem todos tem a mesma cabeça ou competência para o mesmo, mas é assim que 
construímos os sambistas de amanhã. Procurando estabelecer os fundamentos do 
Samba. (Reinan Rocha). 

• Sim. (Maíra Guedes). 

• Sim percebem e compreende porque se dedicam em pesquisas, vestes e diálogos sobre 
o tema. (Ricardo Scotti). 

• Não sei se percebem sozinhas, mas falamos durante as apresentações. (Roberta 
Oliveira). 

 

Um conjunto de aspectos compõem o arcabouços de justificativas para a origem das 

Comunidades e Terreiros de Samba e constituem o suporte dessa ação de resistência cultural, dentre 

elas a defesa da tradição do Samba frente aos avanços da indústria cultural e os efeitos negativos 

decorrentes da lógica do mercado, como o “pagode novo” dos “pagodeiros paulistas” e a ideia de uma 

tradição e originalidade histórica. 

 

• Em partes sim, porque a mídia dos anos 90 deu as costas aos sambistas mais 
tradicionais. (Casca São Mateus). 

• Não concordo totalmente. Acho que as comunidades surgiram principalmente pela falta 
de opção de lazer nas periferias e falta de opções onde se reunir com os amigos para 
participar de uma tradicional roda de Samba, onde muitas vezes também pode se ouvir 
um pagode. Mas hoje o número de comunidades cresceu muito, muitas rodas na 
realidade nem são de comunidades e existe sim um interesse comercial. (Dani Oliveira). 

• Sim, a nossa função e o resgate. (Presidente). 

• Primeiro acho que devemos tirar de nosso vocabulário esta questão de Samba Raiz. Tudo 
é Samba. Podemos situar aquilo que é modinha e que é determinado pelas rádios 
comerciais. Mas acredito que o principal mesmo foi a falta de espaços nas Escolas de 
Samba que se agigantaram e forçaram seus compositores a criar outros lugares para 
executar sua arte. Acontece que a falta de atitude do poder público é tão marcante, e o 
gênero Samba é tão ligado ao povo, a nossa cultura, que os movimentos começaram a 
crescer e influenciar outros a existirem, pronto formou-se uma grande corrente. Mesmo 
assim existem vários grupos que se auto denominam comunidades e executam os 
Sambas puramente Comerciais ou de "modinha". (Carlão). 

• Em partes, ninguém é obrigado a fazer Samba Raiz, existe um mercado do pagode da 
mídia, tem todo o direito de ganhar seu dinheiro. Errado é identifica-los como sambistas, 
gigantes do Samba, de pagodeiros terem revolucionado a história do Samba, de filhos de 
artistas famosos do Samba menos talentosos serem comparados e por alguns tidos como 
melhores sambistas e com o mesmo poder transformador de seus pais, isso é um 
absurdo. (Emersom Nehgo). 

• Concordo em partes. Primeiro não gosto da denominação "Samba de raiz" uso "Samba 
tradicional" quanto ao pagode, são todos filhos de quase duas décadas de veiculação 
midiática de um "jeito" de Samba que eles criaram, os mais jovens não conheciam o 
Samba tradicional, haja visto a distância da velha guarda com os mais novos. Pagode 
segundo o dicionário quer dizer: festa no quintal, o pagode da mídia é “power-trio“ (baixo, 
teclado e bateria) com pandeiro e surdo. (Marquinho Dikuã). 

• Não, pois muitas cantam o chamado (pagode).  (Reinan Rocha). 

• Embora não me familiarize com o Pagode contemporâneo, não desmereço o trabalho e 
considero apenas mais uma vertente parental do Samba. (Maíra Guedes). 

• Samba de Raiz e Pagode tem objetivos diferentes. Algumas comunidades tem em seu 
coletivo cantores de "pagode" que defendem a cultura e em outras ocasiões utiliza do 
modismo para ter recursos financeiros. (Ricardo Scotti). 

• São diferentes, mas a coluna vertebral é a mesma. Não gosto de estereótipos e rótulos. 
Não canto Sambas populares. Só pelo fato de serem já não os canto porque busco as 
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canções mais desconhecidas para justamente divulgá-las, mas não recrimino quem faz. 
(Roberta Oliveira). 

 

4.10 Comunidades e Terreiros de Samba: o ser e o fazer diário 

 

Esses espaços considerados como coparticipes de um movimento sociocultural que se 

esparrama pela Cidade de São Paulo, região metropolitana e outras cidades do interior do Estado de 

São Paulo, estariam voltados à defesa, preservação e prática do Samba como elemento prioritário de 

suas ações: realizar a roda de Samba, cantar Sambas, contar histórias dos compositores desses 

Sambas, resgatar e preservar o “Samba de raiz”, estimular a composição de novos Sambas em 

consonância com a sua tradição e origem. 

 

Mas qual a concepção de Samba que perpassava os lideres dessas iniciativas? 

 

• Samba além de ser um gênero também é um comportamento, um modo de vida, uma 
entidade, como existe um nkisi chamado Samba Kalunga, grande feito mar misterioso e 
belo. (Casca São Mateus). 

• Gênero musical brasileiro com raízes africanas, é uma forma de viver, Samba é religião 
é um estilo de vida, é cultura. (Dani Oliveira). 

• Movimento Popular de conotação mundial. (Presidente). 

• A maior expressão cultural da sociedade brasileira. Traz a cultura através de suas 
matrizes, a miscigenação de várias culturas, interferindo e sofrendo interferências, num 
processo de alto aculturamento. A base sólida africana, com seus batuques e 
batuqueiros, sua religiosidade, língua, alimentação, danças, confluindo com culturas 
europeias, asiáticas desenvolvendo uma manifestação resultante sem igual no mundo 
contemporâneo. Cultura Popular, pois continua em seu processo progressista e evoluindo 
sem perder sua característica sincopada. (Carlão). 

• A expressão popular mais autêntica do Brasil, o estilo que musical e cultural que define 
nosso povo. (Emersom Nehgo). 

• A manifestação cultural mais autêntica deste País. (Marquinho Dikuã). 

• Samba é uma Religião. (Reinan Rocha). 

• Ritmo brasileiro sincopado, vindo de Semba, ritmo trazido pelos escravizados vindos da 
África. Sua celebração abrange e une compositores, músicos, batuqueiros e contempla 
toda uma comunidade. (Maíra Guedes). 

• Samba é a maior expressão popular Brasileira. (Ricardo Scotti). 

• Semba ritmo angolano que no Brasil tornou-se Samba e tomou diferentes nuances de 
acordo com a região do Brasil. O Samba de terreiros e de roda do recôncavo baiano 
assume timbres mais agudos no Rio de Janeiro, enquanto que em São Paulo o Samba 
vem das congadas, Samba de bumbo que chegaram com os escravos em campos de 
trabalho. Lamentos e cantos de trabalho embalam a labuta dos escravos em grandes 
terras de café do interior paulista. (Roberta Oliveira). 

 

Como essas lideranças concebem a origem do Samba? 
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• Pra mim é oriundo do batuque Angola Conguês, da dissemba e posteriormente com 
influências da polca europeia e de ritmos indígenas..., mas predominantemente africano 
em sua maioria! (Casca São Mateus). 

• Acredito que veio dos nossos ancestrais, os escravos, os africanos, numa mistura de 
ritmos na Bahia. (Dani Oliveira). 

• Samba, oriundo das senzalas dos terreiros, dos movimentos Populares. (Presidente). 

• A origem do Samba é Brasileira. Em toda região onde existiu o negro nascido livre e que 
foi trazido escravo para o Brasil. Esses batuqueiros negros, que festejavam sua 
religiosidade através da dança ao som de seus batuques, nas senzalas são o embrião de 
criação, a matriz deste processo. O Samba não nasceu na África, mas sem estes não 
teria ocorrido. Cada região tem a sua denominação. Samba de Roda, Partido Alto, Samba 
Coco, Samba de Umbigada, Samba Rural, Samba de Bumbo. Suas matrizes, Jongo, 
Maxixe, Catira, Folia de Reis, e muito mais. (Carlão). 

• Difícil saber, uns dizem Bahia outros RJ temos focos de Sambas pautados no Samba de 
Pirapora, de bumbo oriundos do início do século passado. (Emersom Nehgo). 

• Cronologicamente assim: África, navio negreiro, Bahia, Rio de Janeiro, Brasil. (Marquinho 
Dikuã). 

• Pra mim, africana e de ancestralidade. (Reinan Rocha). 

• O Semba veio trazido por escravizados vindos da África e através de diversas 
transformações, em várias regiões, transformou-se no Samba. (Maíra Guedes). 

• O Samba tem estruturas musicais europeias e africanas. (Ricardo Scotti). 

• Africana. (Roberta Oliveira). 

 

Assim, quando solicitados a listar quais práticas do ponto de vista cultural e social são 

desempenhadas pelas organizações das quais fazem parte, percebe-se que o fio condutor das ações 

que destacam tem o Samba como elemento fundamental. 

 

• A Roda de Samba e as oficinas. (Casca São Mateus). 

• Cultural, uma forma de manter o Samba em evidência, e social levar a alegria, mostrar a 
diversidade entre as classes. (Dani Oliveira). 

• Propagação do Samba e ajuda ao próximo. (Presidente). 

• Os Sambas interpretados são socializados com o público, sempre algo sobre letra, 
compositor, intérprete são destacados durante as apresentações. A execução de 
Compositores Paulistas também é efetuada, prática comum em nossas apresentações. 
A preocupação com a história do bairro, disponibilizando estes saberes para acesso a 
todos. A interatividade possibilitou a expansão destes saberes. (Carlão). 

• Não temos vínculos políticos, midiáticos em tocar Sambas fora do nosso contexto. 
(Emersom Nehgo). 

• Cultural, na apresentação dos conhecimentos sambisticos adquiridos e dos intercâmbios 
com outros sambistas e comunidades que são sempre convidados em nossas reuniões. 
Social, por entender que o indivíduo socializa quando experimenta a atividade proposta, 
nosso lema é "No Samba de todos os tempos, nós somos todos iguais" na nossa roda de 
Samba toda e qualquer pessoa pode sentar e tocar conosco. (Marquinho Dikuã). 

• Histórias do Samba, de sambistas, de músicas consagradas, composições próprias. 
(Reinan Rocha). 

• Rodas 100% autorais, unindo compositores, trazendo pessoas que gostam de ouvir 
novas criações que falam sobre o cotidiano contemporâneo. Manutenção das 
características de união uma roda traz, vida em comunidade, compartilhamento e uso e 
vivencia nos espaços públicos. (Maíra Guedes). 

• Resgate da cultura e trabalhos sociais na comunidade e formação de novos sambistas. 
(Ricardo Scotti). 
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• Resgate cultural de obras não veiculadas na grande mídia. Promoção do Samba paulista 
e de terreiro. Aproximação entre o público e conceitos de cultura de religiões de matriz 
africana favorecendo o conhecimento e diminuindo preconceitos. (Roberta Oliveira). 

 

Compreendem que a cultura pode ser um instrumento de exercício da cidadania e inclusão 

social, porque 

 

• ... a cultura transforma um indivíduo, um sujeito sem cultura é um como um pote vazio. 
Através da cultura você dialoga com qualquer indivíduo, automaticamente você acaba se 
incluindo em qualquer setor da sociedade. (Casca São Mateus). 

• ... acho que a cultura tem muitos aspectos, crenças e valores que devem ser trabalhados 
de forma que todos tenham acesso, e através disso saibam respeitar as diferenças para 
que não haja algum tipo de exclusão ou preconceito, e sim um enriquecimento nos 
diversos tipos de relações culturais. (Dani Oliveira). 

• ... as comunidades de Samba já conseguiram o resgate de muitos para a sociedade e 
que os mesmos tem como fonte de renda a música. (Presidente). 

• ... é um instrumento. Bom primeiro de que inclusão estamos falando? Das inclusões, 
exclusões do Contrato Social de Rousseau. Somente através do conhecimento de sua 
origem e das linguagens utilizadas durante o desenvolvimento de uma sociedade pode-
se obter a identidade cultural. Um povo sem a sua identidade cultural fica mercê de outras 
sociedades e pode facilmente ser dominada. O exercício desta pluralidade, da 
convivência com o diferente, da maioria com a minoria é que potencializa o 
enriquecimento cultural e torna os processos democráticos e inclusivos. (Carlão). 

• ... quando está fazendo algo ligado a cultura o cidadão está longe de problemas ou más 
companhias. (Emersom Nehgo). 

• ... cultura inclui o indivíduo em um meio, compartilha caminhos, agrega valores, 
transforma ambientes, resignifica e valoriza a história de um povo ou de um local. 
(Marquinho Dikuã). 

• ... cultura nos faz pensar no próximo e isso nos leva a ajudar o semelhante. (Reinan 
Rocha). 

• ... a cultura é o viés mais autêntico de representação de uma sociedade e o meio que 
mais possibilita o engrandecimento do cidadão. (Maíra Guedes). 

• ... permite a participação dos cidadãos em âmbito local e pode demonstrar que a 
cidadania pode ser efetivada através da participação em movimentos culturais. (Ricardo 
Scotti). 

• ... melhorando as relações e a qualidade de vida dos indivíduos de uma localidade com 
ações e construção conjunta de conhecimento a cidadania pode via a ser um bem comum 
a serviço de todos. Para que isso seja democrático e acessível, a inclusão se faz 
primordial. (Roberta Oliveira). 

 

Desse modo, concebem a ação de suas organizações, considerando o Samba como um 

instrumento cultural para o exercício da cidadania e inclusão social. em relação às comunidades locais, 

no mínimo como importantes. 

 

• Já é um instrumento, haja visto o monte de jovem que saiu da marginalidade através do 
Samba, eu sou prova viva. (Casca São Mateus). 

• Com certeza. Hoje em dia existem muitos projetos que conseguem através da música dar 
uma oportunidade de vida para crianças, jovens, entre outros. Além adquirir mais cultura, 
o indivíduo também pode ter uma profissão como músico, cantor, etc. A música não 
transforma somente uma pessoa, pode transformar uma sociedade. (Dani Oliveira). 
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• Sim, e muitas pessoas saíram de situações de anonimato e hoje fazem parte da 
sociedade. (Presidente). 

• O Samba é o instrumento para a política de inclusão social, para formação de nossa 
identidade cultural. (Carlão). 

• As comunidades de Samba fazem esse papel, rodas de Samba sem se preocupar com 
modismos onde muitas mantêm a gratuidade, acesso e leva o jovem a pensar e pesquisar 
seus bambas, surgimentos, instrumentação, cultura, alimentação, dança, entre outros 
elementos. (Emersom Nehgo). 

• O Samba é um instrumento de exercício da cidadania e de inclusão social, com ele vem 
à tona toda a carga histórica da formação étnica e social do nosso País. O Samba é 
essencial para sabermos o que é ser brasileiro. (Marquinho Dikuã). 

• O Samba é. O Samba sempre foi e sempre será instrumento de cidadania. O Samba é o 
único ritmo brasileiro que o artista chega e faz uma canja, isso não acontece no Rock e 
outros ritmos. Isso é um processo de inclusão sensacional. (Reinan Rocha). 

• Sim, pelo seu poder de união, celebração e compartilhamento cultural entre os 
participantes. (Maíra Guedes). 

• Sim, por trazer a história da nossa cultura através das letras e melodias. (Ricardo Scotti).  

• Pelo seu poder agregador o encontro em orno do Samba pode ser uma fonte de 
discussões, reflexões e ações de uma comunidade. (Roberta Oliveira). 

 

Há uma percepção profunda sobre o papel dessas organizações para as populações negras, 

pobres e da periferia, excluídas ou sem representatividade, visibilidade e reconhecimento. 

 

• É uma comunidade especial pelo material humano, é importante porque é referência na 
região. (Casca São Mateus). 

• A Comunidade tem uma importância tanto cultural como social, pois ela além de levar um 
pouco de divertimento e cultura para os moradores da região que muitas vezes não tem 
acesso, também tenta ajudar arrecadando alimentos e fazendo ações onde as crianças 
da comunidade e região são contempladas. (Dani Oliveira). 

• Pelo respeito conquistado, e ser uma das referências do lado Leste e me considero 
importante por ser e fazer parte do entretenimento a muitas famílias. (Presidente). 

• Cultura Popular através do Samba, manutenção de nossa identidade cultural. (Carlão). 

• Na região de M' Boi Mirim fomos a primeira roda de Samba com esse formato de valorizar 
o Samba de raiz. (Emersom Nehgo). 

• São 12 anos, cantando, tocando, exibindo filmes, documentários, saraus, homenagens, 
espaço brincar para as crianças, oficina de musicalização, acho que tem uma importância 
significativa para nosso bairro, nossos eventos são na rua, lazer e entretenimento, cultura 
e inclusão social, sem apoio do poder público. (Marquinho Dikuã). 

• Importante para a comunidade local que carente de informação e entretenimento devido 
a sua renda e colocação social. (Reinan Rocha). 

• Porque fomenta e estimula criações autorais, traz compositores de diversas regiões da 
cidade, e não só bairrista, utiliza também espaços públicos, etc. (Maíra Guedes). 

• Importante para a economia local, divulgação e propagação da nossa cultura. (Ricardo 
Scotti). 

• Resgate cultural de obras não veiculadas na grande mídia. Promoção do Samba paulista 
e de terreiro. Aproximação entre o público e conceitos de cultura de religiões de matriz 
africana favorecendo o conhecimento e diminuindo preconceitos. (Roberta Oliveira). 

 

Está presente o entendimento de que a Comunidade e os Terreiros de Samba tem um papel que 

excede a ação cultural em suas comunidades. Para esses líderes e representantes, as Comunidade e 

Terreiros de Samba, face às necessidade e dificuldades das suas comunidades, terminam por ter de 
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assumir um papel social e político, realizando ações e intervenções que extrapolam sua dimensão 

especificamente cultural, envolvendo desde o atendimento aos idosos, arrecadação de alimentos, 

formação musical para as crianças e adolescentes, realização de abaixo-assinados solicitando a 

melhoria de condições de vida para a comunidade, etc. 

 

• Cultural pela música que faz, social pelo atendimento a terceira idade por exemplo e 
político pelo diálogo com o poder público o espaço foi conquistado através desse diálogo. 
(Casca São Mateus). 

• Sim. Fazemos a roda de Samba, ajudamos a comunidade com doação de alimentos e 
roupas. (Dani Oliveira). 

• Cultural preservação do Samba. Social agregando famílias e oportunidades aos jovens. 
Político devemos nos organizar. (Presidente). 

• Campanha de arrecadação de fotos antigas do bairro e histórias contadas pelos seus 
moradores. O produto desta ação se encontra disponível na internet através da nossa 
página www.Sambadosino.blogspot.com.br. Algumas das histórias também estão 
disponíveis no site. Outra ação foi a criação de um Bloco Carnavalesco sem cobrança de 
Abadás e sem cordão de isolamento. Também foram realizados vários Saraus Culturais.  
Foi desenvolvida uma pesquisa para identificação dos personagens que dão nome as 
Ruas do Bairro. Este trabalho também foi disponibilizado na página da internet. Foi 
possibilitado a participação de alguns moradores na concepção de um livro de memórias 
sobre o bairro pela APAAH. A história do Samba e biografias com discografia de vários 
sambistas, compositores e interpretes estão presentes neste trabalho. Em 2015 o Grupo 
Samba do Sino lançou seu primeiro CD com um enredo, entre tantos possíveis, sobre o 
Samba de São Paulo e seus compositores intitulado "Samba do Sino na Garoa". Essa 
página conta hoje em dia com 119 mil visualizações. Todo Segundo Sábado do Mês 
acontece o Projeto Samba Três onde se apresentam o Samba do Sino, Família 
Macambira mais um convidado. O Evento é grátis. Em 2016 foi lançada a Revista 
Eletrônica Samba Acadêmico - Valorizando a Cultura do Samba. (Carlão). 

• Sim, os movimentos de SAMBA em sua maioria estão nas periferias e temos o foco nas 
melhorias e benfeitorias dos bairros onde estamos inseridos. Politicamente não gostamos 
de apoiar candidatos a, b ou c, porém temos que valorizar os políticos que de alguma 
forma tem preocupação com culturas populares e são pouquíssimos, cultura não dá voto, 
pra eles é segundo plano. (Emersom Nehgo). 

• Posso citar duas ações que realizamos recentemente, uma foi uma homenagem a cantora 
Clara Nunes, onde 10 (dez) cantoras de várias partes da cidade interpretaram 26 (vinte e 
seis) canções da obra desta artista. A outra foi uma proposta aos nossos compositores 
de apresentarem seus novos Sambas citando o atual momento político do nosso país, 
foram apresentados 14(catorze) Sambas. (Marquinho Dikuã). 

• Cultural: manter viva a chama do Samba; social: ajudar a comunidade local, arrecadando 
alimentos, organizando todos os anos festas para as crianças carentes do bairro, dando 
aula de música; político: procurando o poder público quando necessário. Exemplo: 
fizemos um abaixo assinado para a obra de um córrego na Vila Flavia. (Reinan Rocha). 

• Insistência para continuar usando o nosso direito de usar espaços públicos. (Maíra 
Guedes). 

• O Samba é patrimônio histórico imaterial tem papel fundamental na história do pais desde 
sua origem e tem a finalidade de identificar a cultura de um povo. (Ricardo Scotti). 

• Cultural: Trazer grandes nomes de compositores paulistanos a conhecimento do público; 
social: Campanha do agasalho com varais durante o evento; político: Microfone aberto a 
todos que desejam convidar, cantar, apresentar e informar. (Roberta de Oliveira- Roberta 
Oliveira). 
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Mas em que, o papel ou função das Comunidades e os Terreiros de Samba, se diferencias das 

Escolas de Samba?  

 

• A comunidade está voltada para manter a tradição do Samba e na maioria das vezes para 
ajudar a sua comunidade através desse movimento, e as escolas de Samba apesar de 
também ter a tradição do Samba, faz um trabalho para divulgar a escola para um público 
diverso. (Dani Oliveira). 

• Comunidades atuamos o ano inteiro as agremiações fazem o carnaval que é totalmente 
comercial. (Presidente). 

• Hoje as Escolas de Samba são um grande espetáculo, suas necessidades são outras, do 
negócio, um grande negócio - mesmo que ainda não remunerados de acordo. Mas podem 
reverter parte deste sucesso em ações sociais para suas comunidades, mas serão o 
grande espetáculo. As comunidades estão inseridas, pelo menos por enquanto, num 
outro mundo, em um universo bem menor e sem as luzes e a vitrine do espetáculo maior. 
(Carlão). 

• Valorizamos o Samba sem preocupação com dinheiro, lógico precisamos dele para 
organizar de melhor forma, porém com a falta dele fazemos do mesmo jeito. As Escolas 
já diferem pois existe uma disputa, um torneio comunidades não, elas são livres e muitas 
de fato coirmãs. (Emersom Nehgo). 

• Acho que a escola de Samba deveria olhar com um pouco mais de carinho e atenção 
para as comunidades de Samba, essa troca de experiências e informações traria bons 
frutos para o Samba, num todo. (Marquinho Dikuã). 

• Cada um tem o seu papel. As escolas de Samba como já disse é um colosso e não tem 
comparação e funções inerentes. A comunidade quer fazer apenas o Samba e alegrar 
seu povo. (Reinan Rocha). 

• Hoje em dia as Comunidades estão mais atuantes junto à comunidade local que as 
Escolas de Samba. (Ricardo Scotti). 

• A diferença é a organização e os rituais que convém a ida dos integrantes da escola de 
Samba. As comunidades atendem a uma normativa própria, determinada pelos seus 
pares. Já a escola de Samba tem procedimentos e normas gerais que devem ser 
seguidas por todas as escolas. (Roberta Oliveira). 

 

As Comunidades e Terreiros de Samba compreendem também um vetor de dinamização 

econômica para suas comunidades, à medida que através das suas atividades, rodas de Samba, atraem 

pessoas de dentro e de fora da comunidade, possibilitam, em conformidade com o contexto e a cultura 

local, o rearranjo de ações para o aumento de renda de diversos entes da comunidade, impulsionam 

atividades empreendedoras e a circulação de recursos na comunidade, jogando um importante papel 

econômico de incentivo à economia criativa. 

 

• Economia criativa, fazer o dinheiro concentrar entre nós mesmos. (Casca São Mateus). 

• Quando acontece nossa roda, comércios em nosso entorno tem um movimento maior, 
alguns empreendedores vendem seus produtos em nossa comunidade, etc. (Dani 
Oliveira). 

• Entretenimento. (Presidente). 

• Neste aspecto a formação de um centro gerador de renda para os seus membros e para 
a comunidade. Objetivando o embelezamento de nossos eventos, buscamos atender 
também um público de turistas, considerando o aeroporto internacional. Neste sentido 
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estamos também trabalhando na construção de um prato (alimento) tipo possível para a 
nossa região. (Carlão). 

• Economicamente geram empregos, designers que fazem logotipos, camisetas, toalhas, 
estandartes, técnicos de som remunerados e proprietários de equipamento de som 
também, ambulantes que fazem o comércio nesses redutos. Entre outros. (Emersom 
Nehgo). 

• Gerenciamento financeiro ainda é um mundo a ser descoberto por nós (risos) criamos 
nossos produtos (camisetas, bonés, chaveiros, canecas, cds, dvds, etc.…) temos nossa 
praça de alimentação, onde convidamos os moradores do bairro para colocarem suas 
barracas com comidas e bebidas, todos cooperam. Pagamos aluguel de banheiros 
químicos, tendas, mesas com cadeiras, som, etc... (Marquinho Dikuã). 

• Gerar receita para a comunidade local, que vende um churrasco, cachorro quente da 
birosca que abre e vende sua cerveja etc. (Reinan Rocha). 

• As comunidades tem grande importância na economia local onde os frequentadores 
participam com contribuições e consumo dos mais variados produtos oferecidos. (Ricardo 
Scotti). 

• Ocupação consciente do espaço público com apoio dos bares e estabelecimentos 
comerciais da região, os quais são privilegiados pelo público que circula durante o evento. 
Expositores também rodeiam a roda de Samba. (Roberta Oliveira). 

 

Dentre as diversas ações realizadas por Comunidades e Terreiros de Samba, consideradas 

como formas de resistência cultural, objetivamente, a Roda de Samba, a um primeiro olhar, é a razão 

mais importante, por constituir o momento publicamente reconhecido, de concretização da ação cultural, 

principalmente artístico-musical. 

 

• Roda de Samba é um encontro de sambistas pra se cantar o Samba em forma de roda, 
eu caracterizo com instrumentação tradicional, músicos e pessoas em formato de roda 
como uma ciranda, cantando e batendo na palma da mão, dançando se manifestando 
dependendo do ritmo e melodia que está sendo entoada. (Casca São Mateus). 

• Reunião de amigos para cantar Sambas, onde os compositores também podem mostrar 
suas composições. (Dani Oliveira). 

• Uma reunião entre amigos, amantes do Samba, uma roda acústica. (Presidente). 

• Roda de Samba é um grupo de pessoas músicos ou não, compositores ou não, 
interpretes ou não, que se reúnem para dançar, cantar e ouvir Samba. Em algumas rodas 
pode haver resenhas sobre o Samba, compositor ou interprete. Algumas rodas dão 
preferência a compositores considerados mais tradicionais não tocando o que chamam 
de "modinhas". (Carlão). 

• Roda de Samba são informais, muitas formadas por amigos, parentes com resgate no 
Samba tradicional, com respeito ao SAMBA. (Emersom Nehgo). 

• Reunião de amigos músicos profissionais ou não, amantes do Samba, numa formação 
espacial em círculo, geralmente em volta de uma mesa, com alguns petiscos e bebidas 
em cima, cantando clássicos do Samba e também Sambas autorais num clima 
descontraído e alegre, contagiando a todos ao redor. (Marquinho Dikuã). 

• É como se fosse uma comunhão, reunir pessoas para comemorar em forma de música. 
(Reinan Rocha). 

• Uma roda de Samba é a união de músicos, compositores, batuqueiros, cantores, etc. que 
se unem com o mesmo propósito, o compartilhamento de seus cotidianos, sentimentos, 
vivencias, através das canções e da batucada. (Maíra Guedes). 

• Reunião de amigos com um objetivo em comum, transmitir diversão, entretenimento e 
conhecimento cultural, musical e econômico. (Ricardo Scotti). 

• A roda é essencial em diferentes culturas. Nela todos são iguais e tem o mesmo plano de 
visão. Todos estão ligados e assim é na roda. (Roberta Oliveira). 
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No entanto, a Roda de Samba, extrapola essa dimensão meramente artístico-musical, 

principalmente num espaço de resgate e promoção do Samba. Ali, a Roda de Samba tem seu significado 

ampliado, ela é o entretenimento, a manifestação viva da cultura do Samba, e o momento do 

pertencimento. 

 

• É muito importante porque entretém, aproxima as pessoas. (Casca São Mateus). 

• Sim, importante para que se mantenha viva a cultura do Samba e obras dos compositores 
sejam sempre lembradas. (Dani Oliveira). 

• Sim! Pra não perdermos a essência. (Presidente). 

• Mantém as tradições que a grande mídia não tem preocupação em mostrar. (Emersom 
Nehgo). 

• Sim. É um dos meios de entretenimento (sic) para a população mais carente, é um 
instrumento socializador e educador, um exemplo é a roda de Samba do Samba da Vela, 
que propõe o incentivo à leitura, das composições autorais apresentadas. (Marquinho 
Dikuã). 

• É uma forma de manter viva um pouco de nossos ancestrais e da cultura do povo 
extremamente miscigenado. (Reinan Rocha). 

• O estar junto, o compartilhar, através da música, nunca foi tão necessário novamente, 
como nos dias de hoje. (Maíra Guedes). 

• Sim, rodas de Samba são importantes para preservação da cultura brasileira. (Ricardo 
Scotti). 

• Sim, pois nesse formato onde todos são iguais quem se sobressai é o Samba. (Roberta 
Oliveira). 

 

As Comunidades e Terreiros de Samba, assim como qualquer outro tipo de comunidade, são 

organizações heterogêneas, mas que guardam algumas semelhanças entre si. No entanto, em termos 

gerais, diferenciam de outras formas de organização envolvidas com o Samba, como União das Escolas 

de Samba e a Liga das Escolas de Samba.  

 

• O que muda um pouco é que as comunidades fazem o trabalho (algumas) que as Escolas 
de Samba faziam no início do Século passado até a metade, depois por forças intrusas e 
também má gestão perderam a mão e aí as comunidades vieram nesse vácuo. (Casca 
São Mateus). 

• As comunidades na maioria das vezes sobrevivem sem a ajuda do poder público, sempre 
se reinventando para manter os seus projetos. (Dani Oliveira). 

• As comunidades caminham com as próprias pernas e a ajuda de seus membros. Não 
somos contemplados pelo poder público. (Presidente). 

• Protagonismo. Me parece que estar envolvido em algo maior e que pode diferenciar o 
lugar onde passam o maior tempo de suas vidas é o que mais importa. As comunidades 
tem seu protagonismo, mesmo invisíveis perante o poder e as políticas públicas e 
conseguem se organizar e fazer a manutenção cultural de suas comunidades. (Carlão). 

• Estamos iniciando a criação da União Sul Comunidades e Projetos de Samba, entidade 
da Z Sul, onde já realizamos dois eventos em 2015/2016, com arrecadação de alimentos 
onde distribuímos em diversas associação beneficentes. Ela irá representar a Zona Sul 
de São Paulo, onde só trabalharemos junto a comunidades e nada de artistas solos ou 
grupos de Samba e pagode. (Emersom Nehgo). 

• Acho que a grande diferença é que nas comunidades o objetivo é o Samba. O bem 
comum das pessoas, e principalmente o envolvimento das pessoas nos projetos culturais 
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e sociais, cujo o Samba é o protagonista. Do outro lado, vejo que os privilégios midiáticos 
prevalecem, principalmente no carnaval, que é a festa do Samba, difícil. (Marquinho 
Dikuã). 

• Sinceramente não conheço as organizações a fundo, pois não participo de nenhuma 
agremiação. As formas das comunidades ainda é uma coisa muito jovem para todos, com 
certeza a profissionalização vai vir e aí não tem como saber como vai se dar daí em 
diante. (Reinan Rocha). 

• A diferença é no recurso, na grande maioria das comunidades utilizam de recursos 
próprios para a realização de seus eventos. (Ricardo Scotti). 

• Cada comunidade se organiza de uma forma diferente. Você enquanto expectador deve 
entender e tirar de cada uma o que elas trazem de melhor. Não concordo com algumas, 
não gosto de outras e amo a maior parte delas pela alegria do encontro através do 
Samba. Acho que as escolas de Samba negligenciam sua velha-guarda e pouco fazem 
pela comunidade na qual estão inseridas, quando estão inseridas. (Roberta Oliveira). 
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Considerações finais 

 

No transcorrer de três séculos, notadamente dos séculos XVI a meados do século XIX, o tráfico 

da população negra e africana na condição de cativa para o território brasileiro, para atuar como mão de 

obra escrava na produção agrícola e na mineração transplantou milhões de pessoas. Não obstante a 

presença, nesse processo, de segmentos étnicos oriundos de regiões da África como Nigéria e Benim, 

o fato marcante é que o contingente “étnicolinguistico” Banto, composto, principalmente, por negros e 

negras provenientes de regiões como Congo, Angola e Moçambique foi majoritário. 

Esse grupo “étnicolinguístico” Banto, composto, principalmente por negros e negras 

provenientes de regiões que se consolidam como um vasto território africano subsaariano, caracterizado 

por processos de interação social, econômica, política e cultural, dinâmicos e constantes, se estabeleceu 

e se espalhou pelo território brasileiro em conformidade com as necessidades inerentes e decorrentes 

dos três principais ciclos econômicos que marcaram a economia brasileira. 

Portadores de uma cosmovisão de mundo, manifestações, práticas e expressões culturais já 

amalgamadas em território negro africano e propiciador de traços culturais comuns às centenas de 

sociedades da África subsaariana, denominados “africanidades” e, em seu processo de transposição e 

estabelecimento no Brasil, fundidas, sincretizadas, recriadas e ressignificadas em seus contatos com 

outros complexos culturais, em processos marcados pelo resgate e preservação, um processo de 

constituição de “denominadores culturais comuns” que resultaram em manifestações e expressões 

culturais que perpassaram a sociedade brasileira em constituição. Práticas religiosas, hábitos, costumes, 

culinária, se instauram no Brasil enquanto contribuição negra e africana. Dentre tais contribuições, como 

as congadas e moçambiques, ganha relevo o objeto desse trabalho: o Samba. 

O Samba como manifestação e expressão cultural com suas raízes plantadas nesse complexo 

sistema cultural negro africano Banto e decorrente de um processo continuo de resgate e ressignificação 

em território brasileiro. 

A partir do final do século XIX, já em um periodo pós-abolição do regime de escravidão, em 

diversos espaços, a população negra criou e estabeleceu formas socioculturais e de territorialização 

estimuladoras de processos identitários, propiciatórias do desenvolvimento de redes sociais, 

fomentadoras de sociabilidades e da elaboração de um ser e estar negro diverso das formulações 

impostas e das expectativas geradas pelos padrões instituídos. 

Estas formas socioculturais, expressas em modos e formas de organizações, constituíram-se em 

meio a práticas e espaços diversos em meio a processo de expansão econômica e urbanizações que 
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provocaram mudanças e alterações nos modos de representação e criação cultural, principalmente por 

impor limites e desestabilizar valores inerentes ao mundo rural e ainda permanentes na cidade em 

transformação e por impor a essa população um processo de marginalização extrema. 

Nesse processo se torna relevante a preservação de elementos essenciais e fundamentais à sua 

identidade, e essa população negra e pobre irá constituir um conjunto de organizações, verdadeiras 

estruturas de proteção e afirmação dos seus valores e das suas práticas, marcadas pela sua 

heterogeneidade, capazes de possibilitar a reelaboração da sua tradição cultural e gerar significações 

capazes de dar forma a um novo modo de penetração social. 

Os núcleos sociais formados nos redutos negros da cidade, constituíram verdadeiros centros de 

preservação e continuação cultural, o que possibilitou a permanência e a sobrevivência dessas 

manifestações tradicionais, marcadas por padrões éticos e estéticos do universo cultural da população 

negra - em particular o universo cultural cujas matrizes negras e africanas que remetem aos povos do 

grupo linguístico Banto. 

Não obstante tais iniciativas, a população negra e pobre da Cidade de São Paulo, permanece 

ignorada e mantida à margem dos “empreendimentos” culturais, desvelando o processo discriminatório 

e repressivo a que estava submetida essa população e as suas várias manifestações culturais. 

A reforma urbana, empreendida à época na Cidade de São Paulo, com vistas à instauração de 

uma cidade europeia nos trópicos, implicava não só na organização territorial e na organização das 

representações coletivas, mas também na subjugação e aniquilamento das formas e concepções negras 

e indígenas, manifesta no deslocamento da população negra dos seus lugares, na instauração de 

acessos diferenciados aos espaços e pela instauração de sua invisibilidade na Cidade de São Paulo. 

O Samba - enquanto manifestação cultural inerente à população negra e pobre -, tem suas 

origens na prática cultural de matriz negra e africana do grupo “étnicolinguístico” Banto e num longo 

processo de adaptação, reelaboração e síntese das inúmeras experiências das quais é herdeiro. 

As manifestações culturais de matriz negra africana no Brasil encontraram no seu processo de 

continuidade dessas matrizes seus próprios recursos de afirmação da identidade, renunciando os marcos 

dispostos pela hierarquia dominante e, no Samba, seu modo peculiar de continuidade e resistência 

cultural. 

A Cidade de São Paulo do final do século XX já se achava prenunciada nas transformações de 

que foi objeto na virada do século XIX para o século XX: intenso crescimento demográfico, mudança de 

matriz econômica – anteriormente, da agricultura para a indústria, dessa feita, da indústria para os 

serviços -, concentração de riqueza, infraestrutura e serviços públicos - voltados à população de baixa 
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renda – precários e inexistentes. 

Desse projeto os vários contingentes demográficos periféricos, principalmente a população 

negra, pobre e negra de tão pobre, bem como as suas manifestações culturais não estão incluídos. 

Na Cidade de São Paulo, na transição do final do século XX para o século XXI, a população 

negra, pobre, e negra de tão pobre, segregada e guetificada nos bairros periféricos, precários e carentes 

de infraestrutura pública, excluída do acesso aos bens e benefícios decorrentes do desenvolvimento 

econômico gerado socialmente, em decorrência de injunções econômicas, sociais, culturais e políticas 

decorrentes de concepções e valores hegemônicos que perpassam o Estado e sua concepção de 

cidadania, no que diz respeito às populações estabelecidas na periferias dos centros urbanos, também 

empreenderá suas formas de resistência e luta por direitos inerentes ao exercício da cidadania. 

Marginalizada e excluída do processo de construção dessa nova sociedade brasileira, a 

população negra, pobre e negra de tão pobre, outrora o corpo sobre o qual se constituiu a riqueza do 

país, não se deixa inerte, não se ausenta da participação efetiva na construção e transformação da 

Cidade de São Paulo. 

No processo de sua apresentação como agente histórico ativo da transformação social e luta 

contra os valores sociais hegemônicos, a população negra, pobre e negra de tão pobre, constituirá suas 

próprias plataformas de sobrevivência física e cultural, lançando mãos das suas manifestações culturais 

como instrumentos de resgate e preservação de sua identidade, fortalecimento de sua auto-estima, 

interpretação e intervenção em sua realidade. 

Nesse contexto, o Samba se apresenta como um “continuum” vinculado à população negra, 

pobre e negra de tão pobre, compreendendo um instrumento de inclusão social, de luta e resistência 

empreendido na construção e estabelecimento da sua cidadania frente aos obstáculos e restrições 

postas e impostas pelo projeto de sociedade hegemônico e absolutamente excludente. 

A Cidade de São Paulo tem assistido, principalmente a partir da última década do século XX, ao 

surgimento de uma diversidade de agrupamentos – Terreiros e Comunidades -, que tem o Samba e a 

Roda de Samba – expressão cultural negra e popular - como elementos centrais às suas atividades e 

existência. Essa pesquisa tem por objeto compreender como esses lugares de uma prática cultural que 

propicia situações e momentos de lazer e entretenimento, mas também momentos de reflexão sobre a 

realidade na qual essa prática cultural e seus praticantes, adeptos e apreciadores estão inseridos, se 

constituem como lugares de resgate e promoção da memória e tradição do Samba, de ressignificação 

do espaço, constituição de laços comunitários e identitários, num exercício pleno de cidadania e numa 
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ação continua de resistência cultural e de continuação de práticas culturais cujos denominadores 

culturais comuns remetem as ações empreendida pela população negra nos primórdios do século XX. 

Tendo o Samba e a Roda de Samba – expressão cultural negro e popular - como elementos 

centrais às suas atividades e existência, tem se caracterizado como lugares coletivos - em meio a uma 

sociedade indivualista e consumista - de uma prática cultural de luta, que propiciam situações e 

momentos de convivências, pertencimento, interação social e de reflexão sobre a realidade na qual estão 

inseridos os participantes. Também se constituem como territórios de sociabilidade, de resistência 

cultural, de memória e tradição, de reterritorialização e de ressignificação do que está posto pela cultura 

hegemônica na sociedade atual. 

Esse agrupamentos que se espalham pelas periferias da Cidade de São Paulo e pelo Estado de 

São Paulo se constituem em entes revigorantes do universo do samba paulista e paulistano, mas também 

como agentes importantes do cotidiano, posto que rearticulam o fazer humano – a cultura - à realidade 

cotidiana e ao contexto apropriam-se do espaço concreta e simbolicamente, atribuindo a esses espaços 

novos significados, funcionalidades, utilizações; se instituem como nova forma de luta por direitos 

inerentes à cidadania, elevando a concepção de comunidade a novo patamar. 

Como afirma SANTOS (2005), “[...] gente reunida é produtora de economia, criando, 

conjuntamente, economia e cultura. E sendo produtora de cultura, também é produtora de política. O 

país “de baixo” é uma fábrica de manifestações genuínas, representativas, autênticas [...]”. 

Essa abordagem desses agrupamentos – Terreiros e Comunidades de Samba – procurou expor 

como esses sujeitos, agentes ativos na pratica da cultura do Samba, são coparticipes de uma causa em 

continuação, partindo do ponto de vista de que o Samba e o universo que o mesmo envolve, permeado 

de denominadores culturais comuns à cultura negra, em particular das etnias que compõem o grupo 

“étnicolinguístico” Banto, é instrumento e suporte, um fato social total, por incluir em sua prática os 

fenômenos humanos de natureza econômica, cultural, política, religiosa, concretos e simbólicos, entre 

outros, que remetem à vida coletiva. 

Ao vislumbrar essa amplitude do Samba como uma causa de continuação, não como uma 

criação isolada, os liames que se estendem no tempo e no espaço, como expressão cultural de 

resistência negra e popular podem ser percebidos nas ações desses novos agrupamentos - Terreiros e 

Comunidades de Samba - que tem o Samba e a Roda de Samba como elementos centrais às suas 

atividades e existência. 

O Samba, em sua dinâmica, é lazer e entretenimento, mas também é instrumento de resistência 

sociocultural dos segmentos marginalizados da vida social, econômica, política e cultural brasileira. 
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O Samba é síntese, reverberando na atualidade o repertorio de que é portador, modos de ser e 

se fazer que o revestem de sentidos e significados diversos, que estão em consonância com o local, o 

período e a forma como é vivido, que variam em conformidade como contexto social, histórico, cultural e 

coletivo. 

Assim, o Samba, que ao longo de sua história se instituiu como “[...] experiência social e cultural 

de uma grande parcela da população, de modo a apreender as contradições e desigualdades sociais, 

bem como, as formas de interação da população, elementos fundamentais para a compreensão da 

questão social [...]” (PESTANA, 2016), também se constitui como lugar coletivo e instrumento de 

resistência sociocultural e de ressignificação dos processos de dominação, suporte para o 

estabelecimento de formas sociais e culturais de apropriação e transformação do espaço, estimuladoras 

de processos identitários, propiciatórias do desenvolvimento de redes sociais, fomentadoras de 

sociabilidades e da elaboração de um ser e estar diverso das formulações impostas e das expectativas 

geradas por projetos sociais baseados em valores hegemônicos e excludentes. 

O Samba, insere-se na modernidade e extrapola os limites de um simples produto de consumo 

para se instituir como ferramenta na construção e exercício de direitos civis, políticos e sociais. 
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