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RESUMO 

 

A concepção das manifestações culturais como movimentos de resistência contra 

hegemônicas norteou o direcionamento da pesquisa em tela. Como recorte, optamos pelo 

aprofundamento no universo do samba, importante bastião e representante da cultura popular 

no Rio de Janeiro e conhecido no âmbito nacional e internacional. Desta forma, debruçamo-

nos nos principais elementos que constituem este estilo musical na capital carioca e em 

Campos dos Goytacazes, cidade situada no Norte Fluminense, para identificar as diversas 

frentes que o samba atua como instrumento de resistência à cultura e ao ideário dominantes. 

Por meio de revisão bibliográfica e do recurso da oralidade, traduzidas em entrevistas 

realizadas com importantes atores sociais do bairro do Morrinho em Campos/RJ, foi possível 

construir uma análise crítica acerca da temática, apontando para o fortalecimento da 

compreensão desta manifestação cultural como resistência histórica aos diversos processos de 

exclusão e apartamento de um povo e de uma cultura. Assim, analisando letras de samba 

enredo produzidas no Morrinho e no Rio de Janeiro, pudemos identifica-las enquanto 

transmissora de mensagens capazes de aguçar a capacidade imaginativa de seus ouvintes e, 

por ter alcance popular, de possibilitar a propagação de novos códigos culturais importantes 

na construção de uma nova sociabilidade que envolve outra concepção de sociedade, Brasil e 

mundo.  

 

Palavras-chave: samba; samba enredo; resistência; hegemonia; cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ABSTRACT 

 

The conception of cultural manifestations as movements of counter-hegemonic resistance 

guided the direction of research on canvas. As a cutout, we chose to deepen the universe of 

samba, an important bastion and representative of popular culture in Rio de Janeiro and 

known nationally and internationally. In this way, we focus on the main elements that 

constitute this musical style in the capital of Rio de Janeiro and in Campos dos Goytacazes, a 

city located in Norte Fluminense, to identify the various fronts that samba acts as an 

instrument of resistance to the dominant culture and ideology. Through a literature review and 

the orality resource, translated into interviews with important social actors of the Morrinho 

neighborhood in Campos/RJ, it was possible to construct a critical analysis on the theme, 

pointing to the strengthening of the understanding of this cultural manifestation as historical 

resistance to the various processes of exclusion and apartment of a people and a culture. Thus, 

analyzing lyrics of samba plot produced in Morrinho and Rio de Janeiro, we were able to 

identify them as a transmitter of messages capable of sharpening the imaginative capacity of 

their listeners and, for having popular reach, to enable the propagation of new important 

cultural codes in the construction of a new sociability that involves another concept of society, 

Brazil and world.  

 

Keywords: samba; samba plot; resistance; hegemony; culture.  
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Introdução  

 As manifestações culturais das classes populares como instrumento de resistência é o 

tema desta pesquisa. Com ênfase no samba – que nasce no Brasil a partir de um conjunto de 

elementos da cultura negra, originalmente – o trabalho discute como esta música diaspórica 

pôde causar, em diversos momentos ao longo de sua história, um estremecimento no status 

quo e resistir social e culturalmente.  

  Para tanto, debruça-se na história do samba no Brasil – sobretudo na capital do Rio de 

Janeiro e em Campos dos Goytacazes, cidade situada no Norte Fluminense –, para 

compreender seu processo histórico e seus principais protagonistas, bem como os mais 

diversos elementos que circundam este estilo musical e fazem dele uma grande potência 

cultural nos dias atuais.  

 A idealização da temática nasce a partir de dois movimentos que consideramos 

fundamentais: o entendimento prévio de que o embate pela hegemonia pode acontecer pelo 

campo cultural; e as aspirações pessoais, que perpassam um sentimento particular desta 

escritora pelo samba e pelo carnaval organizado, materializado nos desfiles carnavalescos.  

 Partimos da hipótese, portanto, que as tendências culturais hegemônicas podem ser 

revertidas se tomadas pela consciência coletiva de um determinado grupo ou classe social, 

isto é, não se trata de um fenômeno estático e imutável. Sendo assim, a cultura popular, nesta 

pesquisa, é entendida enquanto uma possível ferramenta na construção da contra hegemonia.  

Nasce a necessidade, portanto, de olhar para as manifestações culturais das classes 

populares – o samba, especificamente – como um importante instrumento de resistência aos 

mais diversos processos de exclusão e marginalização de um povo e de uma cultura no âmbito 

da sociedade brasileira.  

 É válido destacar que além desta prévia percepção acerca do universo do samba e seu 

impacto social e cultural no âmbito regional, nacional e internacional, tudo que possuía esta 

escritora eram memórias afetivas que ligavam essa manifestação da cultura popular ao seu 

universo acadêmico.  

 Neste sentido, se considerarmos que o objeto de pesquisa deve ser aquele que nos 

move de maneira ou de outra, ou seja, que gera curiosidade de aprofundamento, a escolha 

pela temática perpassa um conjunto de elementos que formaram quem escreve sobre ela. 

 Sendo assim, a pesquisa constitui-se enquanto um desafio, sobretudo por se tratar da 

monografia de uma graduanda em Serviço Social, cuja lacuna bibliográfica acerca da 

dimensão cultural é notável. Desse modo, debruça-se nas produções das autoras Ivete 



12 
 

Simionatto (2011) e Marina Maciel Abreu (2008), que discutem a temática a partir do 

referencial teórico de Antônio Gramsci.  

 Para maiores contribuições, a pesquisa bebe da fonte das Ciências Sociais e conta com 

autores como: Álvaro Bianchi (2018); Antonio Candido (2017); Carlos Nelson Coutinho 

(2011); Ângela de Castro Gomes (2005) e Eric Hobsbawm (1990). 

É neste sentido que a monografia configura-se como uma produção ampla, trazendo a 

tona um debate pouco discutido no âmbito da profissão, dentro e fora da academia, à medida 

que há poucas produções sobre isto.  

Nasce a originalidade do estudo a partir desta constatação, discutida a partir de três 

panoramas: de contribuição teórica para o Serviço Social enquanto área de produção de 

conhecimento; de resgate da história e das memórias que caracterizam as expressões culturais 

do Morrinho em Campos/RJ, lugar de estudo desta pesquisa; e de visitação à parte da história 

cultural de Campos, à medida que a instituição pela qual se desenvolve esta pesquisa se trata 

de um polo universitário de desenvolvimento regional. 

 Desta forma, a pesquisa objetiva analisar as letras de sambas enredo produzidos pelo 

Morrinho – através da Associação de Arte e Cultura Escola de Samba “Mocidade Louca” – no 

que se refere às representações de resistência; bem como sambas enredo de algumas das 

principais Escolas de Samba do Rio de Janeiro que expressam o mesmo sentido.  

 Cabe ressaltar, assim, que a pesquisa busca desvendar elementos que apontam para o 

samba e para o carnaval, consequentemente, como um movimento de resistência importante 

na disputa hegemônica cultural. Na perseguição do recorte ideal da pesquisa, optamos por 

analisar os sambas enredo, tanto do carnaval campista, quanto do carnaval carioca.  

 É sabido, no entanto, que o carnaval do Rio de Janeiro possui blocos carnavalescos 

progressistas, criados para ser comissão de frente no quesito resistência política, cultural e 

social, sendo estes, por exemplos: Bloco “Comuna Que Pariu”
1
 e Bloco “Cordão do Prata 

Preta”
2
. 

 Em função da impossibilidade de abraçar todas as ramificações que envolvem a 

temática, o carnaval de rua não será aprofundado nesta pesquisa, deixando margem, no 

entanto, para outras possíveis pesquisas futuras.    

 Assim, metodologicamente, esta recorre a uma pesquisa de caráter exploratório, de 

dimensão qualitativa, que busca a partir de análise bibliográfica, pesquisa de campo e 

documental, alcançar o principal objetivo proposto.  

                                                           
1
 Bloco fundado em 2009, no Rio de Janeiro, pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB).  

2
 Bloco fundado no ano de 2004, também no Rio de Janeiro.  
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 No que se refere à pesquisa bibliográfica, foram realizadas buscas nas principais 

revistas acadêmico-científicas do Serviço Social na plataforma CAPES e nos livros da 

biblioteca básica desta área de conhecimento que discutam o tema. O escasso material 

encontrado, sobretudo no tocante aos artigos publicados em revistas, demonstra a carência 

que explicitamos acima.   

 No segundo momento, optou-se pela pesquisa de campo, cuja metodologia se baseia 

em utilizar-se da história oral, por meio de entrevistas, para melhor compreender como se 

constituiu a história e a identidade do Morrinho.  

A escolha pelo referido bairro se deu no período de idealização de recorte da pesquisa, 

através de sua apresentação por um frequentador do lugar. A partir deste encantamento 

prévio, bem como da compreensão de que estudar o Morrinho implica ampliar a produção 

acerca do desenvolvimento cultural de Campos, o trabalho foi iniciado.  

A aproximação com o campo se deu através de dois intermediadores próximos das 

principais referências do bairro, o que possibilitou acesso aos mesmos para a realização das 

entrevistas. A frequência desta escritora no mais conhecido bar do Morrinho – o “Bar do 

Dandão” foi também fundamental para esta aproximação.  

As primeiras conversas e demonstrações de interesse em participar da construção da 

pesquisa – por parte dos moradores do Morrinho – começaram em outubro de 2018, até serem 

realizadas as entrevistas entre fevereiro e março de 2019. A pesquisa não se deu, dessa forma, 

de maneira pontual. As relações com os moradores e com o bairro se deu anteriormente ao seu 

início e permanece após o seu término.  

Referente à pesquisa documental, esta se deu através deste intermediador, detentor dos 

livros que serão utilizados no primeiro capítulo e que são de autoria de Jorge da Paz Almeida 

– precursor do samba nesta localidade – como forma de tornar mais concreta a narrativa 

acerca da história do samba do Morrinho.  

 

Entende-se, desta forma, que através dos relatos das principais referências do bairro no 

que tange aos acontecimentos, fatos e memórias a partir das suas experiências de vida; bem 

como através dos livros que tivemos acesso, é possível conhecer o que é o Morrinho, como 

foi construída sua rede de solidariedade a partir do samba e porque se apresenta como uma 

trincheira de resistência. 

 Neste sentido, optamos por estruturar os capítulos da seguinte forma: o primeiro se 

propõe a adentrar o universo do samba a partir de sua história e sua origem no Brasil, com 

ênfase na capital do Rio de Janeiro, com o objetivo de desvendar os elementos que o 
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constituem enquanto um instrumento de resistência; além de apresentar o Morrinho, suas 

particularidades e história envolta ao samba, por meio de recurso bibliográfico e oral de seus 

atores sociais.  

 No segundo capítulo analisamos as letras de samba enredo
3
 – escolhidas pelo critério 

de melhor representarem a temática proposta – dividindo-o em dois momentos: o impacto da 

produção do Morrinho para Campos, e do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. Assim, 

abordamos como o samba pode dar significado à história e se constituir enquanto um 

instrumento de resistência, no sentido mais amplo da conotação.  

 Por fim, o terceiro capítulo apresenta um conteúdo teórico mais aprofundado, com 

conceitos elementares para endossar o embasamento de toda a discussão. Trazer à cena a 

discussão de categorias como hegemonia, cultura, filosofia da práxis e Estado ampliado é 

fundamental para compreender a totalidade da temática em evidência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 “Por samba enredo se entende a composição que é elaborada especificamente para o desfile oficial e executada 

ao longo de sua realização, cuja letra aborda o enredo ou tema, que foi escolhido pela Escola para a 

apresentação” (SILVA, 2007, p. 12).  
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Capítulo 1 – Considerações sobre a história do samba e as particularidades do Morrinho 

em Campos/RJ 

 

 Quem se propõe a estudar a história do samba, ao imergir neste universo, depara-se 

com uma série de complexidades e singularidades que são intrínsecas ao processo de 

desenvolvimento deste estilo musical, sobretudo quando se associa aos elementos do cenário 

brasileiro e carioca.  

  Desse modo é preciso desvendar com cuidado os debates inerentes à história do 

samba no Brasil e como suas transformações constituíram este estilo musical enquanto uma 

resistência histórica, isto é, enquanto demarcação política frente às adversidades ao longo de 

seu desenvolvimento.  

São inúmeras as discussões que envolvem a temática, nas quais alguns estudiosos já se 

lançaram ao desafio. Esta pesquisa optou pelo engajamento a partir do olhar de Muniz Sodré, 

professor titular da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ e autor do livro “Samba, o dono 

do corpo”, de 1998, por atender de maneira mais completa o que pretendemos analisar.  

 

1.1 O samba como ramificação da cultura negra e popular  

 

 Como início de narrativa, é necessário que se compreenda que discorrer sobre o 

desenvolvimento histórico do samba no Brasil, é tratar da afirmação da identidade negra e dos 

movimentos de resistência que se sucederam com este objetivo. Não se trata somente das 

diversas ramificações do samba que foram ganhando destaque em determinado tempo 

histórico, até ele chegar à sua estrutura atual. Mas de ter a clareza de que a cultura negra é 

intrínseca a este processo a partir, originalmente, da diáspora africana.  

 Não cabe neste espaço, todavia, a análise aprofundada a respeito deste fenômeno.  

Entretanto, não é possível tratar da história do samba sem vincular à trazida dos negros 

africanos ao Brasil no século XVI para os três séculos de escravidão que se sucederam. Isso 

porque os principais elementos musicais, rítmicos e corporais que envolvem o estilo musical 

foram incorporados à cultura brasileira a partir da chegada, à força, dos negros no país.  

 Muniz Sodré (1998) traz elementos importantes para compreender porque o samba se 

constitui enquanto música diaspórica, ou seja, que tem inteira conexão com seu lugar de 

origem, o continente africano. Chama a atenção do autor o som, o batuque, o rito de dança e a 
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síncopa
4
 característicos, cujo corpo exigido “é aquele mesmo que a escravatura procurava 

violentar e reprimir culturalmente na história brasileira: o corpo do negro” (SODRÉ, 1998, p. 

11). 

 As primeiras manifestações percebidas no Brasil do que mais tarde ganharia o nome 

de “samba” surgem nas lavouras de café, nas plantações e nos grandes engenhos, onde havia a 

maior incidência da população negra. De acordo com Sodré (1998):  

 

Havia samba onde estava o corpo negro, como uma inequívoca 

demonstração de resistência ao imperativo social (escravista) de redução do 

corpo negro a uma máquina produtiva e como uma afirmação de 

continuidade do universo cultural africano (SODRÉ, 1998, p. 12).  

  

 É preciso ter clareza que, ao longo do desenvolvimento histórico brasileiro, os 

processos de exclusão que sofria a população negra perpassaram, desde os primórdios, todos 

os âmbitos da vida em sociedade. A marginalização social e econômica dos negros 

acompanhou a discriminação cultural, que naturalmente envolvia os rituais religiosos, de 

canto e dança dessa população, que se entrelaçam até os dias atuais.  

 Assim sendo, não é difícil compreender os motivos pelos quais o samba sofreu 

diversas transformações ao longo da história. Além da alta influência da cultura europeia, 

também com forte eminência no Brasil, foram feitas diversas adaptações para que a música 

negra começasse a ser aceita pelos brancos mandatários do país.  

 Conta o referido autor:  

A crioulização ou mestiçamento dos costumes tornou menos ostensivos os 

batuques, obrigando os negros a novas táticas de preservação e de 

continuidade de suas manifestações culturais. Os batuques modificavam-se, 

ora para se incorporarem às festas populares de origem branca, ora para se 

adaptarem à vida urbana. As músicas e danças africanas transformavam-se, 

perdendo alguns elementos e adquirindo outros, em função do ambiente 

social (SODRÉ, 1998, p. 12-13).  

  

 Ao mesmo tempo em que os elementos da cultura europeia iam ganhando cada vez 

mais espaço nestes rituais, no centro do Rio de Janeiro – mais precisamente a localidade 

conhecida como Praça Onze – um grande polo de resistência foi construído no período pós-

abolição e o samba foi se constituindo enquanto “um instrumento efetivo de luta para a 

afirmação da etnia negra no quadro da vida urbana brasileira” (SODRÉ, 1998, p. 16).  

                                                           
4
 “Síncopa, sabe-se, é a ausência no compasso da marcação de um tempo (fraco) que, no entanto, repercute 

noutro mais forte” (SODRÉ, 1998, p. 11). 

“Tanto no jazz quanto no samba, atua de modo especial a síncopa, incitando o ouvinte a preencher o tempo vazio 

com a marcação temporal – palmas, meneios, balanços, dança” (SODRÉ, 1998, p. 11).  
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 Ressalta o autor que na virada do século, sobretudo, a praça era lugar de convivência 

entre os cidadãos europeus e seus descendentes, e considerada “a principal unidade urbana” 

(SODRÉ, 1998, p. 17) da época. Em oposição ao “espaço europeu”, a praça se tornou grande 

ponto de encontro entre ex-escravos, que fizeram dela um “centro de convergência para seus 

fluxos de sociabilização” (SODRÉ, 1998, p. 17). Reforça ainda Sodré: 

 

Depois de 1990, a Praça Onze tornou-se ponto de convergência da 

população pobre dos morros da Mangueira, Estácio, Favela, favorecendo a 

expansão territorial de blocos e cordões carnavalescos, além de rodas de 

samba (SODRÉ, 1998, p. 17). 

  

 

 É a partir deste momento que se pode tracejar como o samba desde então se tornou 

uma crescente, sendo cada vez mais incorporado à cultura brasileira. Segundo este estudioso, 

não é possível traçar com clareza a linha do tempo e dos acontecimentos que tornaram o 

samba dotado das características que hoje ele tem, mas é a partir deste período histórico que 

as expressões culturais, através da música, começam a ganhar forma no Brasil.  

 De acordo com Sodré (1998), o samba como música popular nasce, portanto, “do 

processo de adaptação, reelaboração e síntese de formas musicais características da cultura 

negra do Brasil” (SODRÉ, 1998, p. 35). É a partir desta mesma ideia que se pode analisar o 

nascimento das diversas ramificações do samba, sendo estas: partido-alto, samba de salão, 

samba cantado, samba de terreiro, entre outros. Todos com a mesma raiz genealógica, 

constituindo-se enquanto música diaspórica.  

 O autor conclui, ainda: “Foi graças a um processo dinâmico de seleção de elementos 

negros que o samba se afirmou como gênero-síntese, adequado à reprodução fonográfica e 

radiofônica, ou seja, à comercialização em bases urbanos-industriais” (SODRÉ, 1998, p. 35). 

Começando a ganhar força nas casas das “Tias” – como eram conhecidas as zeladoras 

dos Orixás, sendo a Tia Ciata a mais famosa delas – na área central carioca (Praça Onze, 

Cidade Nova e Gamboa), os principais atores sociais deste processo cantavam e dançavam o 

samba, além de criar e ensaiar os conhecidos ranchos. Assim, “o samba experimentava o seu 

contato com a sociedade global (branca)” (SODRÉ, 1998, p. 35).  

 Os ranchos têm papel fundamental no desenvolvimento do samba carioca, inclusive na 

nomenclatura de uma ramificação do samba que hoje é a maior atração da cidade do Rio de 

Janeiro no carnaval.  

Isso porque os ranchos carnavalescos, de estrutura essencialmente negra, ganhavam os 

territórios urbanos em um movimento denominado de “reterritorialização” que, nas palavras 
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de Sodré (1998), significa “o rompimento dos limites topográficos impostos pela divisão 

social do espaço urbano aos negros” e se constituía pela “busca de uma livre circulação das 

intensidades de sentido da cultura negra” (SODRÉ, 1998, p. 36).  

  O tipo mais conhecido de rancho é o chamado rancho-escola “Ameno Rosedá” que 

atuou no carnaval carioca de 1907 a 1941, “como uma espécie de „teatro lírico ambulante‟: à 

música (com orquestra e coral), juntavam-se as criações plásticas realizadas por artistas 

conhecidos da época” (IDEM).  

 Relembra o autor, que “o aparecimento da palavra escola é o sintoma de uma mutação 

ideológica: o rancho-escola abandonava as características (mais negras) dos cordões em favor 

de significações mais integradas na sociedade branca” (SODRÉ, 1998, p. 36-37).  

 A essa altura o leitor já deve imaginar onde vamos chegar. Foi inspirado nesta 

nomenclatura, alinhado às características dos ranchos-escolas que nasceram, na década de 

1920, as primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro.  

 É nesse cenário que é aderido ao samba seu valor comercial. A chegada das rádios e 

das gravações dos discos insere o samba no sistema de produção capitalista, já com algumas 

de suas características próprias, apostando na individualização da criação e na concorrência 

entre os atores sociais.  

 A comercialização do samba leva ao cenário a construção de sambas e desfiles mais 

intelectualizados, comprovados “por intenções críticas mais definidas, afastando-se do léxico 

popular e afetando a autonomia estética com relação à vida social” (SODRÉ, 1998, p. 49).  

 Sodré (1998) chama atenção, ainda, para a expropriação da classe média que, por sua 

vez: 

Não pode ser vista, paranoicamente, como um roubo deliberado dos valores 

de uma classe por outra, mas como a própria lógica de um processo 

produtivo que deu lugar à constituição de uma classe média com tal poder 

aquisitivo que tornou possível uma indústria fonográfica em bases altamente 

rentáveis (SODRÉ, 1998, p. 50).  

  

 É dessa forma que, segundo ele, o samba tradicional “passou a servir de fonte para 

uma variedade de produtos destinados ao consumo das camadas médias urbanas” (IDEM). E 

assim, como característico de tudo que está inserido no modelo capitalista de produção, a 

lógica da produtividade e do consumo acelerados não ficaram de fora destas transformações.  

 Ainda de acordo com Sodré (1998), o valor de uso do samba:  

 

Foi absorvido pela lógica do valor de troca que, para transforma-lo em 

espetáculo acabado, privilegia a tecnologia da produção (a forma/disco com 
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seus avanços eletroacústicos, os gadgets visuais, as imagens televisivas), o 

esteticismo (as performances ou as experiências individuais) e consolida a 

separação entre produtor e consumidor (SODRÉ, 1998, p. 53).  

 

 Nesse momento, entramos na delicada fronteira entre aqueles que aderiram essa nova 

lógica – entendível à medida que, como vimos, o samba precisou fazer adaptações 

estratégicas para dar continuidade e visibilidade à sua cultura, por exemplo – e aqueles que 

contestaram, ao longo da história, a grande espetacularização que sofreu este estilo musical, 

sobretudo nas escolas de samba cariocas.   

 Apesar do caráter paradoxal que emergiu com as novas demandas do samba, lembra o 

autor que todo poder que exerce dominância, nasce com ele um movimento de resistência. 

Ainda que diversas modificações tenham ocorrido em função da influência da cultura 

europeia e da negação da sociedade branca à cultura negra, o samba não deixou de ter em si a 

“a prática da contrariedade do poder, como o avesso da cultura dominante” (SODRÉ, 1998, p. 

56). 

 Assim, seus traços genealógicos de luta pela afirmação da identidade
5
 negra no Brasil 

não deixaram de existir. Através do canto e da dança, expressos em seus rituais, o samba 

navega – como navegou em diferentes momentos da história – na contramão da cultura 

dominante, reagindo de forma criativa e inteligente. No capítulo três a discussão será 

retomada com o devido aprofundamento.  

  

1.2 O Morrinho 

 O que é o Morrinho? Onde se situa no mapa de Campos dos Goytacazes? Quais são 

seus significados históricos no que tange a territorialidade e a sua identidade cultural? Estas 

são algumas perguntas que procuramos responder neste item e nos subsequentes deste 

capítulo.  

 Morrinho é o nome dado por seus moradores a uma determinada área geográfica do 

município de Campos dos Goytacazes, que compreende os bairros Parque João Seixas e 

Parque Rosário. A história da nomenclatura do lugar é contada por várias versões de uma 

mesma história. 

Sabe-se que ao final da antiga Rua do Sacramento – onde hoje é chamada de Rua 

Lacerda Sobrinho – havia uma pequena elevação que fechava a passagem para a atual Rua 

Cardoso de Melo. Vejamos no mapa a seguir, desenhado por um entrevistado:  

                                                           
5
 Entendida, neste trabalho, enquanto uma “categoria política e sócio histórica que se constrói na trama das 

relações sociais” (MARTINELLI, 2009, p. 17), bem como uma categoria dinâmica, “plena de movimento e 

historicidade” (MARTINELLI, 2009, p. 19).  
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             Figura 1. Mapa do Morrinho.  

                  Fonte: DOMINGUES, Jader. 2019.  

 

 Para melhor compreensão do que é este lugar e qual é o seu significado histórico e 

cultural, optou-se pela realização de entrevista semiestruturada e com perguntas abertas, 

coletadas por esta escritora e seu intermediador, outrora mencionado neste trabalho.  

 As referidas entrevistas foram realizadas com cinco personagens do Morrinho que 

consideramos fundamentais para esta contribuição, sendo estes: Clea e Clecia (filhas de Jorge 

da Paz Almeida); Roberto Duarte (dono do bar do Dandão e membro da velha guarda do 

Grêmio Recreativo Bloco de Samba “Os Psicodélicos”); Carlos Rogério (idealizador e 

realizador do “Quadrado mágico”, cuja análise faremos no decorrer da pesquisa); e Jader 

Domingues (morador do “Quilombo” e intérprete de samba da Associação de Arte e Cultura 

Escola de Samba “Mocidade Louca”).  

 De acordo com Roberto Duarte, mais conhecido como “Dandão”, morador e dono do 

bar no final desta rua: 

(..) Essa história de Morrinho é uma coisa muito interessante, porque a 

gente tem que falar de antigamente. Antigamente aqui tinha uma subida 

antes de o progresso chegar, antes da urbanização. Então aqui era um 

morro. Mas aí o progresso chegou, foi nivelado e o morrinho acabou. Então 

foi apelidado de morrinho na época e ficou até hoje. Que é o Morrinho do 

samba, né? Todo mundo conhece. (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019). 

  

 Apesar do Morrinho não existir no mapa da prefeitura de Campos, RJ como um lugar 

oficial, este é o nome atribuído à identidade local, marcado pela memória afetiva que 

atravessou o desenvolvimento histórico e urbano da região.  
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De acordo com moradores do lugar, o Morrinho trata-se de um bairro. Segundo 

Dandão: “É, o Morrinho é um bairro. Não é reconhecido como um bairro porque a prefeitura 

denomina aqui como sendo os Parques, né? Mas o morrinho é um bairro” (DEPOIMENTO 

DE DANDÃO, 2019).    

Da mesma maneira, Rogerinho, sambista nascido no lugar, e que oferece anualmente o 

chamado “O quadrado mágico” – manifestação de samba que será abordada posteriormente 

compreende o Morrinho:  

O Morrinho é conhecido na cidade e fora da cidade. Nego não fala Parque 

Rosário, Centro... É: “Vamos lá no Morrinho”. Eu chego nos amigos ali da 

Lapa e eles falam: “O Rogerinho lá do Morrinho”. Eles não falam que é do 

Parque Rosário (DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019).  

 

A formação identitária é tão presente que o nome atravessou o tempo e as gerações, se 

mostrando firme mesmo décadas após a derrubada desta pequena elevação. Para Jader 

Domingues – intérprete de samba e ritmista da Associação de Arte e Cultura Escola de Samba 

“Mocidade Louca”, com sede no Morrinho – o Morrinho permanece sendo chamado e 

reconhecido desta forma “Pra não perder a tradição (...). Já tinha se criado uma identidade 

e, não pra tira-la, eles deixaram” (DEPOIMENTO DE JADER, 2019).  

 Dessa maneira, tratar a questão da territorialidade, atrelada à formação sociocultural 

do lugar, é necessário para compreender como, através do samba como expressão da cultura 

popular, o Morrinho tornou-se e é percebido até hoje, pelos seus moradores, enquanto um 

polo de afirmação e resistência étnica e cultural.   

 No entanto, antes de aprofundar em sua história, é fundamental que se faça um breve 

resgate da história do carnaval campista. Isso porque compreender a formação cultural do 

município – com foco na história do samba e do carnaval – é necessário para que se obtenha 

maior clareza de como se constitui a identidade do lugar.  

 Em virtude da escassez de material que possa alimentar esta breve imersão, o livro 

“Campos: 50 anos de Carnaval” (1ª e 2ª versão – 1998) de Jorge da Paz Almeida, torna-se 

nosso grande aliado nesta descoberta. Além disso, como já pode ter-se observado, a chegada 

ao campo nos possibilitou a contar esta história através de entrevistas realizadas com os 

principais atores sociais do Morrinho.  

 Jorge da Paz Almeida foi um grande personagem na história do carnaval de Campos e 

o grande precursor da história do samba do Morrinho. Nascido em 1916, Jorge da Paz 

Almeida ou “Jorge Chinês”, como também era chamado, auxiliou na construção da memória 

cultural da cidade e deixou legados que até hoje se fazem presentes.  
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 Jorge Chinês estudou até a 3ª série do ensino fundamental – hoje conhecido como 4º 

ano – o que torna sua obra ainda mais importante. Além deste, escreveu mais dois livros, 

sendo estes: “O filho do mecânico” (1995) e “Poder negro não, integração sim”, que marca o 

autor na luta pela integração racial, sendo este orgulhoso de se entender como negro e tudo o 

que isso significa na sociedade brasileira.  

Em vida, foi inspetor do colégio Liceu de Humanidades, além de trabalhar como 

auxiliar e educandário neste mesmo local durante 34 anos. Além disso, foi jogador de futebol, 

participou da diretoria da Liga Campista de Desportos e fundou o São Cristóvão Futebol 

Clube.  

Morador do Morrinho, Jorge da Paz Almeida foi um dos fundadores da atual 

Associação de Arte e Cultura Escola de Samba Mocidade Louca, idealizador e um dos 

fundadores da Associação das Escolas de Samba de Campos
6
.  

Em entrevista, relembra Clea (61 anos), sua filha, sobre Jorge Chinês:  

Papai era muito intenso. No mês de fevereiro a gente o perdia e só catava 

papai de novo na terça-feira. Essa coisa de articulação dele era tão forte 

que ele frequentava todas as escolas de samba daqui, tanto que ele fundou a 

Associação das Escolas de Samba (DEPOIMENTO DE CLEA, 2019).  

   

 Apesar da dificuldade de traçar a linearidade dos acontecimentos, é a partir da 

narrativa de Jorge da Paz Almeida que esta breve imersão na história do carnaval campista 

será subsidiada para iniciarmos, em seguida, as considerações sobre a formação cultural e do 

samba do Morrinho. Inevitavelmente, o nome desta figura será lembrado em outras passagens 

desta pesquisa.  

 O livro “Campos: 50 anos de carnaval” se propõe narrar a história do carnaval de 

Campos de 1925 a 1975. Não nos deteremos a alguns detalhes como nome das agremiações e 

enredos importantes para o desenvolvimento do samba na cidade, exceto no tocante às 

histórias da Associação de Arte e Cultura Escola de Samba “Mocidade Louca” e do Bloco de 

Samba “Os Psicodélicos”, por serem instituições fundamentais na construção identitária e 

cultural do Morrinho – objeto de estudo deste trabalho final de curso.  

Assim sendo, o que mais nos interessa na historicidade dessa expressão da cultura 

popular é como o carnaval de Campos era organizado, com o objetivo de auxiliar a busca de 

hipóteses sobre como se chegou à sua dinâmica contemporânea.  

                                                           
6
 Informações retiradas da apresentação do autor em seu livro “O filho do Mecânico” (1995).  
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 Composto por ranchos, blocos e cordões, o carnaval de Campos sempre foi diverso. 

Marcado pela dicotomia entre as singularidades das instituições e, ao mesmo tempo, por sua 

coletividade, o carnaval campista viveu entre avanços e recuos que traçaram o caminho dessa 

cultura popular até os dias atuais.  

 Referente aos ranchos há um dado interessante que deve ser analisado. Tratava-se da 

única manifestação carnavalesca que as mulheres podiam participar na época, como lembra 

Jorge da Paz Almeida: 

Nos tempos passados, não tínhamos nem Escolas e nem Blocos de samba, 

então só se podia encontrar o belo sexo desfilando nos ranchos, pois era 

somente nestas sociedades que as moças encontravam as condições para tal. 

Tínhamos cordões, só de homens, então as moças que quisessem desfilar em 

alguma sociedade, só poderia fazê-lo num rancho (ALMEIDA, 1998, s/p). 

 

 

 Os ranchos, no entanto, foram desaparecendo com o surgimento dos blocos e, 

posteriormente, das escolas de samba. Embora nos anos que se sucederam o carnaval 

campista tenha sido marcado por certos conflitos e disputas entre as agremiações, na origem, 

o fenômeno era diferente.  

 Lembra o autor sobre o início dos blocos na cidade: 

 

Nossos primeiros Blocos Carnavalescos, ou blocos que já existiam na época 

em que remonta este livro, não eram blocos com objetivo de disputar títulos; 

eram blocos só de rapazes que se uniam para um desfile alegre, 

despretensioso, com o objetivo de divertimento dos seus companheiros, e 

agradar aos que iam à rua para ver o carnaval (ALMEIDA, 1998, s/p). 

 

 

 Conta Almeida (1998) que, por alguns anos foi assim que se desenhou o carnaval de 

Campos. Não muito tempo mais tarde, a rivalidade entre as “sociedades” – como eram 

chamados os grupos que desfilavam de forma mais ou menos organizada nos domingos de 

carnaval – tornou-se uma grande característica da festa popular da cidade.  

 Para entender a dinâmica desta festa, entretanto, é importante salientar que a 

organização do carnaval de Campos tem influência direta do carnaval do Rio de Janeiro. 

Acontece que os jovens campistas, apaixonados por carnaval, procuravam a capital carioca 

para aprimorar seus conhecimentos sobre o samba e aprender a organizar um batuque no 

interior do Estado. 

As primeiras batucadas surgiram sempre após o regresso de algum malandro. 

Ele trazia o samba, arranjava umas caixas de lança-perfume que, com bexiga 
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de boi, fazia os tamborins, barrica de mate para as cuícas e os surdos, o resto 

eram pandeiros, frigideiras, etc., etc (ALMEIDA, 1998, s/p). 

  

 Essa história também é inerente à trajetória de Jorge da Paz Almeida ou Jorge Chinês. 

Depois de um tempo no Rio de Janeiro com seu irmão que, por sua vez, foi um dos 

fundadores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas
7
, Jorge Chinês retorna à 

cidade campista com a ideia de fundar uma escola de samba. 

 Pelas palavras do próprio, em seu livro: “Reparem os leitores que o autor também 

estava recém-chegado do Rio de Janeiro, cheio de bossa, muito samba na cachola” 

(ALMEIDA, 1998, s/p).  

Em conjunto com alguns outros personagens importantes como: “Licurgo, Geraldo 

Lanterneiro, Cutin, Silva Arante Carvalho (Russo), e a família Feydt toda, através do seu 

Zizo”
8
, nasce, em 1958, a Mocidade Louca que, segundo Clea, filha de Jorge da Paz Almeida, 

o nome foi escolhido em função da juventude dos rapazes fundadores.  

Foi somente 10 anos após a criação da escola de samba, em 1968, que Campos 

oficializaria os desfiles dos blocos de samba e sediaria seu primeiro carnaval organizado. 

Neste mesmo ano, nascia o Bloco de Samba “Os Psicodélicos”, também com sede no 

Morrinho. Segundo Almeida: 

O Morrinho, que tinha visto seus blocos irem desaparecendo com a 

Mocidade Louca (...), os moradores já estavam pensando como voltar a 

participar do carnaval de domingo. Então, Cléber, Serginho, o Dr. Benedito 

Sérgio, Sílvio Feydit, Amaro Borracha, as professoras: Eneida Rita, Diva 

dos Reis Almeida (Reisinha), Josélia, Idali, Sônia de Miguel, Ana Maria 

Firmino de Carvalho, Amélia Maria Almeida (Lilica), Soninha, Lucinha, 

resolveram fundar um bloco de samba; imediatamente receberam adesão em 

massa. (...) Foi como uma bola de neve descendo a montanha, as adesões se 

multiplicavam, todas as famílias botavam suas crianças para sair no bloco 

que ao ser batizado, recebeu o nome de “Os Psicodélicos” (ALMEIDA, 

1998, s/p).  

 

 

 Lembra Clecia, outra filha de Jorge da Paz Almeida, sobre “Os Psicodélicos”, em 

entrevista: 

O primeiro ano dos psicodélicos eu me lembro. Eu tinha seis anos, não saí, 

mas me lembro porque foi todo mundo daqui, do buraco quente, eu me 

lembro como se fosse hoje... Era um shortinho verde, uma blusa toda 

estampada, uns óculos de papelão com um fundo verde. O nome foi dado de 

                                                           
7
 Fundada a 1º de maio de 1966 no bairro Parada de Lucas, no Rio de Janeiro.  

8
 Informações concedidas por Roberto Duarte em entrevista, dono do bar do “Dandão” e membro da velha 

guarda da Mocidade Louca, no Morrinho.  
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Os Psicodélicos porque minha prima falou assim: “Nós estamos na época 

da Tropicália, porque vocês não botam uma coisa assim bem psicodélica?”. 

(DEPOIMENTO DE CLECIA, 2019). 

 

  

 Ambas as agremiações – “Mocidade Louca” e “Os Psicodélicos” – conquistaram sede 

própria anos mais tarde, no final dos anos 1960 e no início dos anos 1970, respectivamente. 

Conta Clea (2019), em entrevista:  

Com o crescimento da mocidade louca na década de 1960, ele (Jorge da 

Paz Almeida) articulou a compra daquele terreno onde é a sede hoje. Quem 

deu uma grande ajuda a papai foi Natal, da Portela. Ele veio pra inaugurar 

e tal. E a construção da sede custou à Mocidade Louca um ano sem sair. O 

recurso era próprio: livro de ouro, ajudas, um pedreiro de prefeitura... Foi 

ele quem fez aquilo ali. Era o sonho dele. Porque uma escola de samba com 

sede social teria um status, entendeu? Antes ela ensaiava aqui na rua 

(DEPOIMENTO DE CLEA, 2019).  

 

 

 Já com “Os Psicodélicos” não foi um processo muito diferente: 

 

 
Os Psicodélicos começou ensaiando ali no quintal dos Feydit, depois foi 

ensaiar onde mora Lídia, Ana Maria e Russo. Depois surgiu o Grêmio. 

Naquela rua lá (Dr. Ultra) era um grêmio com aquela quadra. Aí como os 

Psicodélicos era de todo mundo pra cá: 28 de março, Cardoso de Melo, 

Silva Tavares... Passou ensaiar ali na quadra do grêmio. Não sei se depois 

compraram, fizeram algum termo de posse, não sei (DEPOIMENTO DE 

CLEA, 2019).  

  

 Foi no ano de 1969, um ano após a criação de “Os Psicodélicos”, que o carnaval 

organizado de Campos conseguiu pelo segundo ano consecutivo à ornamentação 

uniformizada dos desfiles, assim como as arquibancadas que, segundo Almeida (1998), “dão 

mais segurança e liberdade de movimentos aos componentes das sociedades desfilantes” 

(ALMEIDA, 1998, s/p).  

 Dessa maneira, desfilavam-se e disputavam-se cada um em sua modalidade: blocos 

carnavalescos e escolas de samba. Os desfiles, que marcaram a nova fase do samba no 

carnaval de Campos, aconteciam no segundo dia de carnaval, na passarela da Praça do 

Santíssimo Salvador. 

 Em 1992, os desfiles passaram a acontecer na Avenida 15 de novembro, como lembra 

Jader em entrevista, interprete de samba e ritmista da Mocidade Louca nos dias atuais:  

Foi o melhor carnaval de campos. Foi um dos melhores carnavais que teve 

em campos. Isso foi de 1992 até mais ou menos 2008. Depois que mudaram. 

Em 2008 mudou pra 7 de setembro e 2012 foi pra onde é hoje em dia, que é 

o CEPOP (DEPOIMENTO DE JADER, 2019). 
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 Desde 2014, no entanto, sob o discurso da ausência de verba pública, os desfiles não 

acontecem. O cancelamento do carnaval organizado nos últimos anos, por parte da prefeitura, 

tem provocado nos moradores e produtores de samba no Morrinho, um sentimento de 

frustração somado às tentativas de preservação da tradição carnavalesca e da cultura negra no 

local. Vejamos, a seguir, algumas manifestações que nos trarão esta clareza.   

 

1.3 A Fogueira 

 

 No início do capítulo, ao abordar brevemente a história do samba no Brasil, trouxemos 

alguns elementos da cultura negra que circundam este universo. Fica claro, portanto, que o 

samba não é um fenômeno isolado das raízes africanas, mas, sim, é parte de diversas 

manifestações da identidade negra que foram incorporadas à cultura brasileira.  

 Desse modo, é preciso compreender que, em toda descrição e análise das 

manifestações culturais que consideramos mais latentes no Morrinho, o samba está presente – 

ainda que aparentemente ele não esteja explícito. Isso porque não é possível descolar este 

estilo musical dos ritos e rituais africanos na construção da afirmação étnica e cultural de um 

lugar, neste caso, o Morrinho.  

 Ao imergir no campo, percebemos a Fogueira como um ritual de afirmação da história 

não só de uma família, mas do bairro como um todo. Pelo que foi possível identificar, trata-se 

de um ritual que atravessa gerações e se constitui enquanto um capítulo importante da 

memória coletiva do Morrinho.  

 Comandada atualmente por Clea e Clecia, filhas de Jorge da Paz Almeida, a Fogueira 

é um evento que acontece pelo menos uma vez por ano, em época de São João, na casa onde 

moram, situada na Rua Lacerda Sobrinho, no Morrinho.  

 A origem da Fogueira, conta Clea em entrevista, nasce da religiosidade de suas tias 

que, no mês de junho, acendiam uma fogueira no quintal desta mesma casa para que as 

crianças – ela, sua irmã e seus primos – pudessem se divertir.  

A tradição nasce para compensar as horas de estudo que ambas passavam em casa, já 

que sua família sempre incentivou que estudassem – hoje, ambas são professoras, Clecia se 

formou em psicologia pela Universidade Federal Fluminense de Campos e Clea é graduada 

em História e atualmente cursa doutorado em Políticas Sociais na sede, em Niterói.  
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 Quando chegava o frio, portanto, para celebrar São João, todos se juntavam ao redor 

da fogueira para brincar a festividade. Lembra Clea de um momento marcante para elas: 

“Prova de fé era passar a fogueira com o pé descalço. Sempre tinha um saliente que 

queimava o pé (risos)”. 

 Após a mudança de suas tias, Clea e Clecia, crianças, tentaram dar continuidade à 

tradição, mas não conseguiram faze-lo. Anos mais tarde, no entanto, após o nascimento da 

bisneta de Jorge da Paz Almeida – ambas tiveram a ideia de retomar este ritual no intuito de 

preservar a memória e dar continuidade às festividades da infância.  

 Ao longo do tempo, a fogueira se expandiu para o bairro e acrescentou novos 

significados. Relata Clea (2019):  

 

Quando nasceu a primeira bisneta de papai, ele queria contar pra 

Renatinha como era nosso quintal. E aí começou a acender uma fogueira de 

nadinha ali pra contar pra ela que ele tinha isso. De Renatinha pra cá a 

gente nunca mais deixou de fazer. A gente tinha a instrução (...) e a gente 

nunca prendeu isso com a gente, não. Pegava as crianças e botava aqui na 

fogueira, ensinei muita gente a ler (DEPOIMENTO DE CLEA, 2019). 

  

 Assim, é possível ter a compreensão do que significou para elas e para as crianças que 

frequentariam sua casa anos depois, o incentivo à busca pelo conhecimento que tiveram desde 

nova. Esta, portanto, ressalta que a Fogueira não se restringe, agora, aos familiares de laço 

consanguíneo, mas recebe em sua casa crianças de todo o bairro do Morrinho para o 

compartilhamento de saberes e de cultura.  

  Abarca o ritual outro significado que consideramos imprescindível trazer à cena, à 

medida que estamos tratando de elementos da cultura negra intrínsecos ao samba: a ligação 

direta com as religiões de matriz africana. Ao redor do fogo, Clecia expõe para as crianças o 

significado histórico desse elemento tanto para o desenvolvimento social do mundo, quanto 

para os santos cultuados pelas religiões africanas.  

 Nas palavras de Clea (2019):  

A nossa intenção é fazer com que as crianças daqui tenham isso 

incorporado nelas como um elemento que agrega na cultura afro brasileira. 

Porque para muitas civilizações africanas o fogo é tudo. E até para o 

processo civilizatório do mundo mesmo, de todas as etnias, o fogo tem uma 

representatividade muito grande. Então ela conta o porque; fala que de uma 

certa forma também tem a presença de Xangô; quem é Xangô, o Orixá da 

justiça... Normalmente sempre sentado em uma pedra representando sua 

força. E sua força se dá pelo que? Pela fé e pela união entre as pessoas 

(DEPOIMENTO DE CLEA, 2019).  
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 Foi dessa maneira que a Fogueira – com letra maiúscula, para enfatizar os significados 

ocultos por trás dessa ação – ficou conhecida pelos moradores do bairro e hoje é uma grande 

tradição, lembradas por muitos enquanto uma manifestação de representatividade da cultura 

negra no Morrinho.  

Dandão (2019), quando lhe foi perguntado sobre a fogueira, respondeu:  

Ah, rapaz... É um evento importante aqui, que é especificamente cultuada na 

família de Jorge da Paz Almeida. Lá eles cultuam todo ano uma fogueira, 

que é uma manifestação afrodescendente e que faz parte da cultura dos 

negros, faz parte da cultura do samba, porque o negro é da cultura do 

samba (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019).  

É interessante perceber que a perspectiva macro da história do samba no Brasil, 

sobretudo no Rio de Janeiro, não se distancia da realidade de um bairro no interior do Estado 

carioca. Ao contrário, atua sobre ela em uma relação dialética, na qual pode ser usada para 

explicar os fenômenos uma da outra.  

Diante disso, observa-se: é possível explicar os elementos que compreendem a história 

da cultura negra no Brasil – sobretudo no Rio de Janeiro – a partir dos elementos que 

compreendem a cultura negra no Morrinho. Da mesma maneira, é possível explicar os 

elementos que compreendem a cultura negra no Morrinho a partir de uma análise a nível 

estadual. Assim, temos uma visão holística do desenvolvimento histórico nesta região.  

Ainda mais relevante de ser ressaltado é como isso chega aos atores sociais, ainda que 

– no caso de Dandão – não se tenha tido contato com os escritos literários que pudessem tê-lo 

alertado previamente sobre que é cultura dos negros, e como ela está ligada aos rituais 

religiosos de matriz africana e ao culto do samba.  

Esse entendimento abre a discussão para um dos elementos abordados no segundo 

capítulo, isto é, o quanto as expressões da cultura popular têm força para disseminar, a partir 

da sua própria dinâmica, um pensamento crítico da realidade. Por enquanto, as análises e 

descrições de outros fenômenos no Morrinho elucidarão o que se quer dizer. 

 

1.4 O Quilombo 

  

 O Quilombo, no Morrinho, pode ser compreendido a partir de certas aproximações 

com o que eram as praças públicas no final do século XIX e início do século XX, isto é, lugar 

de convergência da população negra para sua sociabilização e afirmação de sua identidade.  

 O que se pretende não é forçar semelhanças quanto ao alcance populacional ou efeito 

sequencial para o desenvolvimento cultural na sociedade campista, como foi para o do Rio de 
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Janeiro na referida época. Tampouco se pretende fazer uma comparação atemporal, 

desconsiderando as particularidades territoriais e o contexto histórico em que cada um está 

inserido.  

 O ponto que se quer chegar é como esse lugar é visto pelos seus atores sociais e quais 

são os significados implicados para os moradores e transeuntes do quilombo, isto é: o que 

esse lugar representa para essas pessoas?  

 O quilombo a que nos referimos nada mais é (no sentido geográfico) do que a 

residência de uma família moradora do Morrinho, mais precisamente seu quintal. No entanto, 

se analisarmos de perto, é um lugar dotado de representações e simbologias e que, portanto, 

será destacado por este estudo. 

 Situada no final da Rua Lacerda Sobrinho, a casa de quintal grande, que chega à 

esquina da Rua Cardoso de Melo, é um próprio reduto do samba dentro do Morrinho. 

Segundo o Jader Domingues, morador do Quilombo, a casa é um ponto de encontro entre os 

moradores do bairro e mantem sua porta sempre aberta. 

 Pelos moradores do Morrinho, a casa onde mora há décadas essa família, é 

reconhecida como um lugar de grande festividade relacionada ao samba e ponto de encontro 

entre aqueles que manifestam o desejo de passar esta cultura adiante.  

  Por si só, o nome do lugar já traz alguns elementos de análise: como se dá a origem 

do nome e as associações deste quintal aos polos de resistência de escravos negros no tempo 

passado.  

Assim, a análise de depoimentos dos moradores indica a variedade de versões a 

respeito desta história, o que torna curiosa a oralidade entre os próprios atores que arriscam 

contar como isso aconteceu, evidenciando, de fato, a mesma origem cultural.  

 Roberto Duarte, o Dandão, relata (2019):  

 

O nome Quilombo se dá pela raiz, pelos primeiros moradores daqui serem 

africanos, lá no inicio. Foi um dos primeiros aqui. Então, o pessoal intitula 

de Quilombo. O nome foi dado muito depois. Acho que quem criou foi meu 

cunhado Marquinho dois. Ele dizia: “Ih, rapaz, chegou o povo do 

quilombo”. Que é o que? Vão chegar pra demarcar o território deles. Com 

festa, cerveja, risadaria. Então, o Quilombo é uma ideia de manifestação, 

arruaça. Mas não arruaça de briga não. E sim de manifestação. Se 

identificaram e levam isso até hoje (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019).  

 

 Clea, uma das filhas de Jorge da Paz Almeida, entrevistada para esta pesquisa, também 

dá sua contribuição sobre o motivo pelo qual este quintal se chama Quilombo: 
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Porque ali é o foco de resistência. Eu às vezes entro ali, vejo aquele fogão 

de lenha de Marilena, que era a que a mãe e a avó dela cozinharam, aquilo 

que ela mantém o fogão em uso e gosta de receber todo mundo ali... tem 50, 

60 pessoas dentro daquele quintal. E aí tem sempre uma batucada, uma 

bebedeira, uma comidaiada (DEPOIMENTO DE CLEA, 2019).  

 

 As características apontadas pelos dois entrevistados em questão são confirmadas, de 

forma ou de outra, pelo Jader – intérprete de samba da “Mocidade Louca” e morador do 

Quilombo. Embora não saiba dizer o tempo exato que sua família reside neste quintal, ele 

sabe que isso atravessa décadas: “Eu nasci em 1985 e já moravam aqui há muitos anos. Meu 

bisavô morava aqui, dentro desse quintal” (DEPOIMENTO DE JADER, 2019). 

 Ainda acrescenta a respeito da origem do nome quilombo:  

Dizem que foi Rogerinho, dizem que foi Dandão, dizem que foi Marco dois 

(risos). A gente aqui, quando começou essa história, a gente tinha uma roda 

de capoeira. E ali era tudo poeira, chão, ficava descalço. Aí um chegou e 

falou: “Rapaz, isso aqui tá parecendo um quilombo”. Aí Clea foi lá e falou 

pra gente registrar o quintal da minha casa de quilombo. Então é só esse 

pedaço aqui (DEPOIMENTO DE JADER, 2019).  

 

 

 Assim, foi possível constatar que no espaço do Quilombo ocorrem as grandes festas e 

rodas de samba para todo o bairro, com comida feita em fogão a lenha e muitas bebidas para 

os convidados. Carlos Rogério
9
, dono do “quadrado mágico” – que será abordado no subitem 

sequente – lembra: 

Já teve muita festa ali, muito samba. É um pessoal bem de raiz mesmo, você 

vê que as crianças lá já crescem feras na percussão, conhecem tudo de 

instrumento, desfilam na comunidade, o próprio Jader é o intérprete. Já tem 

um talento que vem do sangue, vem da genética deles, né?  (DEPOIMENTO 

DE ROGERINHO, 2019).  

 

  

 Diante destes depoimentos, é possível observar conexões entre o quilombo e os 

elementos da cultura negra que vêm sendo apresentados. Para o morador deste quintal e os 

demais moradores do Morrinho que acompanham a trajetória histórica do lugar e seus 

significados enquanto território
10

 e representatividade – entendida enquanto uma categoria 

                                                           
9
 Esta figura será chamada de Rogerinho, ao longo trabalho, por se tratar da forma como este se denomina.  

10
 Neste trabalho chamamos atenção para a dimensão cultural do território, isto é, “que dá prioridade à dimensão 

da subjetiva, sendo o território interpretado como fruto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em 

relação a seu vivido” (AZEREDO, 2015, p. 22).  
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que representa um povo e uma cultura – o quilombo é um ponto de sociabilização e afirmação 

da identidade local.  

 Identidade essa que, voltamos a dizer, está escorada em diversos elementos da cultura 

negra que se desenvolveram e se ressignificaram ao longo do tempo e do ambiente social. No 

interior do Estado do Rio de Janeiro – apesar de merecer ter respeitada toda sua 

particularidade em sua trajetória histórica – o eco e a disseminação das formas de 

sociabilidade desta cultura não foram muito diferentes.  

 É desta maneira que encontramos no Morrinho algumas formas de manifestação desta 

sociabilidade iniciadas através do samba e suas representações que, ao longo do tempo, 

atribuiu a este lugar um rosto próprio e uma potente memória coletiva. Estas manifestações, 

acreditamos, se constroem na perspectiva de preservação histórica da personalidade local e de 

resistência frente às adversidades que se apresentam.   

1.5 O Quadrado Mágico  

 

 

Geograficamente, o “quadrado mágico” se trata da varanda de uma casa situado no 

chamado “buraco quente” – nome dado à Rua Obertal Chaves, sem saída, transversal à Rua 

Lacerda Sobrinho, no Morrinho.  

 Nos altos da casa de Rogerinho – personagem do Morrinho que promove esta 

manifestação – acontece duas vezes por ano uma grande roda de samba para os sambistas e 

moradores do bairro e outros sambistas da capital do Rio de Janeiro. Conta o Rogerinho sobre 

a origem deste nome:  

É o espaço, né? Que não chega a ser um quadrado exatamente. Aí um amigo 

meu, Bebeto, vizinho aqui, falou “Rapaz, isso aqui é o quadrado mágico”. E 

éramos uns quatro amigos, também. E mágico porque um espaço desse aqui, 

a gente bota 70, 80 pessoas. Nunca teve um tumulto, uma briga, nunca teve 

uma vacilação, uma fofoca, né? Então, você vê uma energia boa pra 

caramba (DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019).   

 

Em entrevista, ele conta que tudo começou há cerca de 10 anos, com um samba de 

“jingle Bell”, que acontecia no final do ano em sua varanda. Ressalta: 

Fiz uma festa aqui primeiro, só que deu muita gente e no outro ano muita 

gente ia querer vir. Aí um amigo meu que veio disse: “Ó, ano que vem eu 

vou patrocinar”. Aí ele trouxe... Trouxe a Esquadrilha (do samba) que é um 

grupo lá do Rio que tocava no Renascença Clube junto com Renato 

Milagres. Trouxe Renato Milagres, trouxe Juninho Timbal, trouxe Leandro 

de Menor e botamos 80 caixas de litrão de cerveja, o ingresso era 50 reais, 

só que todo o dinheiro for revertido em cesta básica. O cara não quis nada, 

ele bancou e eu botei essa ideia (DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019).  
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 O que se pode observar em diversas passagens da entrevista é que o objetivo da roda 

de samba não é obtenção de lucros. A maior parte dos gastos do evento fica por conta de 

Rogerinho, que só pede aos seus convidados uma contribuição para ajudar nos custos e um 

fardo de cerveja. E é por esse motivo, também, que a manifestação encontra, por vezes, 

dificuldades de acontecer. 

Depois não fiz mais porque é muito caro fazer, veio a crise... Até pra fazer 

hoje em dia aqui em casa tá complicado, mas mesmo assim na resistência a 

gente faz. Eu tenho que me organizar porque a maior parte do custo fica por 

minha conta, né? E é pesado. Eu peço a eles um fardo de cerveja, dez reais, 

quinze... Mas a maior parte do gasto eu que coloco. É carvão, é gelo, é 

carne, é comida... No final da brincadeira a gente gasta 1000, 1500 (reais). 

Diminuiu bastante. Eu fazia quatro, cinco, seis por ano (a roda de samba). 

Agora é dois e olhe lá (DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019).  

 

 O grande objetivo, em contrapartida à dimensão financeira, é fazer da roda de samba 

um momento de encontro, convergência e sociabilização, além de outra dimensão de 

resistência que se propõe esta pesquisa a se deter: a expressão da cultura popular enquanto 

fuga, no sentido de enfrentamento aos caos vivenciado. Expressa Rogerinho, ao falar do 

quadrado mágico: “Vem sempre uns amigos de fora que trabalham o ano todo e não têm um 

momento de lazer” (DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019).  

 Estamos trabalhando aqui com as diversas dimensões de resistência que circundam a 

trajetória do samba e que, por sua vez, é parte integrante da cultura negra. Desse modo, 

identificamos ao longo da pesquisa, múltiplas manifestações que fazem parte deste universo e 

que não podem ser desarticuladas.  

  Assim sendo, não é possível ignorar a dimensão religiosa que compõe este ritual e que 

é lembrado Dandão, morador do Morrinho, quando lhe foi perguntado sobre o “Quadrado 

mágico”. Contribui o entrevistado:  

Essa manifestação lá do quadrado mágico, que é uma manifestação de 

samba, uma manifestação cultural, enaltece ainda mais o Morrinho e traz 

um pessoal de fora, de samba. E no dia também tem a sua parte mística 

porque eles cultuam o nosso santo São Jorge, que é o nosso Ogum. Tem uma 

hora que eles cantam a oração de São Jorge, que é regido por Ogum na 

Umbanda. Então, é uma manifestação do samba, mais uma manifestação 

religiosa, mais uma manifestação afrodescendente. Toda vez que tem, eu 

faço questão de participar (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019).   

É possível observar o vínculo entre samba e religiosidade na figura ilustrativa a seguir, 

durante um evento do “Quadrado mágico”.  
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               Figura 2. Roda de samba no Quadrado Mágico, culto à Ogum.  

               Fonte: Rogerinho, 2019.  

 

Ao se declarar umbandista, Rogerinho conta um pouco sobre a sua fé:  

Eu nem sei como surgiu (...). É mais ou menos que a gente é escolhido. A 

gente não escolhe São Jorge, a gente não escolhe Ogum. Eu tava no samba 

uma vez e um cara me deu um fio de conta e disse que Ogum mandou me 

dar, entendeu? O próprio pai de santo falou pra mim: “Ó, seu santo é 

Ogum. É ele que te guia”. O meu orixá é Ogum, é ele quem me protege 

(DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019). 

O caráter religioso de culto ao santo é mais um fator que alimenta o que temos 

explicitado. Os valores “universais” do samba e tudo o que essa cultura popular significa, 

sendo identificados em um bairro específico na cidade de Campos dos Goytacazes. Elementos 

que, juntos, somam e enriquecem a percepção do quanto a cultura negra, em suas mais 

diversas manifestações, podem ser apresentadas em uma perspectiva local.  

 

 

1.6 O Grito do Morrinho 
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 Pudemos observar, neste capitulo, a trajetória que percorreu o samba e as suas 

necessárias modificações ao longo da história e das adversidades. No Morrinho, antes dessa 

manifestação ter a organização, dinâmica e o significado que hoje tem, teve muito chão e 

história pra contar. Contamos com o resgate da memória de alguns moradores, entrevistados 

para esta pesquisa: 

O Grito de Carnaval hoje existe como uma manifestação do Boi Motivo. 

Porque não existia o grito do Morrinho, era o Boi Motivo. Começou com a 

manifestação do boi pintadinho, que era batido em lata, muito simples, que 

foi evoluindo. Ao ponto de três anos do Boi Motivo brincado aqui com os 

moradores do bairro, surgiu a ideia entre os grupos que faziam parte dessa 

manifestação de criarem o primeiro grito do Morrinho. Foi o primeiro grito 

organizado. O boi unir o bairro e fazer o grito organizado maior, pra trazer 

o público mais pra perto (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019).  

Começou com um boizinho de João Gabriel que conseguiu com o Beto 

baixinho, que era o Boi Capeta, aí doou pra ele. Ele reformou, botou de Boi 

Motivo. Aí no primeiro ano era uma bandinha pequeninha que Dandão 

arrecadava o dinheiro junto com o pessoal pra pagar. Essas bandas de 

carnaval, né? Ficava debaixo do telhadinho ali, um negócio bem pequeno. 

Aí tinha uma bateria depois, depois rodava, um negócio bem pequeno 

(DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019). 

 

A gente desfilava com o boi aqui tocando em lata. Boizinho que nós fizemos 

de madeira aqui em casa. Forramos de chitão e saíamos tocando em lata de 

tinta na rua. Saíamos rodando, não tinha som, nada. Hoje em dia tá isso aí 

(DEPOIMENTO DE JADER, 2019).  
 

  

 A manifestação do carnaval do Morrinho, onde desfilavam a Boi Motivo e a Banda do 

Morrinho, foi crescendo em alcance, proporção e significado, até se tornar uma manifestação 

carnavalesca mais organizada e receber este nome, sobretudo após a prefeitura de Campos 

não repassar recursos materiais e financeiros necessários para a realização do carnaval 

campista e cancelar os desfiles oficiais, em 2016. 

O Grito do Morrinho – nome que sugere resistência – traz em sua reformulação o 

objetivo de fazer das adversidades um momento de festa e celebração das tradições locais. 

Acontece desde 2016, todo ano, uma semana antes do calendário oficial do carnaval carioca.  

Clea, filha de Jorge da Paz Almeida e uma das organizadoras do Grito, dá sua 

explicação sobre a escolha deste nome:  

Por causa justamente desse descaso do poder público com essa cultura 

popular, essa expressão de cultura popular. O mesmo ano que começou o 

grito foi o primeiro ano que cancelaram o carnaval (...). Entra nessa vibe do 

grito porque não quer essa dependência da prefeitura (DEPOIMENTO DE 

CLEA, 2019) 
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 Da mesma forma, quando foi perguntado sobre essa nova conotação e roupagem do 

Grito, Dandão (2019) alertou:  

Agora com o prosseguimento da manifestação dos gritos organizados do 

Morrinho, passou a ser um protesto. As pessoas responsáveis pelos órgãos 

públicos de Campos tão esquecendo o que é a manifestação popular, o que é 

o samba, a importância do samba; a importância da população chegar pra 

se divertir e se manifestar. Então eles deveriam hoje ter uma grande 

preocupação com isso, porque é cultural. A população precisa de cultura, 

essas coisas tem que chegar. O povo não pode estar excluído disso. E 

infelizmente não existe esse pensamento, e tem que existir. De cultura, de 

agregação de pessoas, de manifestação popular. Tem que ter os olhos 

voltados pra isso (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019).  

 Conhecido como o reduto do samba, a grande tarefa que cumpre o Grito do Morrinho 

é colocar-se enquanto resistência. A mensagem que se quer passar ao celebrar o carnaval de 

rua sem recursos da prefeitura é, sobretudo, que o pertencimento cultural que circunda os 

moradores e transeuntes que vivem o cotidiano do lugar, não só existe como deve ser 

preservado. 

 É importante reforçar o papel que se destina a cumprir o Grito. Podemos supor que, 

aos olhos de quem não conhece a história do Morrinho ou de como o samba se tornou ao 

longo dos anos parte fundamental da identidade do lugar, o movimento trata-se tão somente 

de mais uma festa de rua para o divertimento do grande público. Mas vai além.  

 Enquanto pesquisadora que acompanhou, de forma breve, os bastidores do “Grito” – 

considerando a participação em reunião entre os integrantes da organização – é possível 

afirmar o empenho colocado pelos grandes atores do Morrinho em fazer do “Grito” mais um 

movimento histórico e político para constar em sua biografia.  

 Estavam na reunião os representantes da organização desta manifestação, sendo estes: 

As Sras. Clea e Clecia (filhas de Jorge da Paz Almeida); Os Srs. João Gabriel (presidente do 

Boi Motivo); Roberto Duarte (dono do bar do Dandão e membro da velha guarda do bloco 

“Os Psicodélicos”); Sílvio Feydt (representante da velha guarda do bloco “Os Psicodélicos”), 

além do representante da Escola de Samba “Mocidade Louca” e da “Banda do Morrinho”.  

Assim sendo, cada membro da comissão organizadora cumpre uma função para 

colocar o “Grito” na rua. A rede de solidariedade e colaboração entre todos os presentes foi 

um fenômeno de fácil identificação ao longo da reunião. Subdivididos cada um em sua 

respectiva tarefa, todos se preocupavam em ajudar nas dificuldades que apareciam pelo 

caminho, de modo que fizesse do “Grito” uma construção justa, mútua e coletiva.  
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 Esse foi o cenário encontrado no dia 22 de fevereiro de 2019, dia em que aconteceu o 

4º “Grito do Morrinho” nas ruas Lacerda Sobrinho e Cardoso de Melo, em Campos. No local, 

todos reunidos em suas diversas funções de arrecadação financeira para o pagamento de todo 

o espetáculo montado para o grande público e, sobretudo, para os próprios moradores do 

Morrinho, que viam naquela noite o avivamento do seu carnaval.  

 Um evento para os que não conhecem a construção da identidade social, política e 

cultural do Morrinho, mas, sobretudo, para aqueles que conseguem reconhece-la em cada 

movimentação das famílias e protagonistas do carnaval ali presente. Abaixo, é possível 

observar a tradição envolta da procissão que se segue no desfile do Boi Motivo. 

 
Figura 3. Cortejo no desfile do Boi Motivo. 

   Fonte: AZEREDO, Luiza. 2019.  

 

Ainda era possível ver o esforço para que tudo saísse como o esperado e para que o 

Grito cumprisse o seu grande objetivo. Pelas palavras de Jader (2019):  

Eu cheguei a chorar porque vi todo mundo junto, as agremiações... Vem 

muita gente de fora pra ver. Então isso é uma satisfação imensa. Porque a 

gente vê gente de outras agremiações participando do nosso grito, de outros 

lugares. Isso faz a gente ficar a pessoa mais feliz do mundo. E dá muita 

visibilidade para o Morrinho. Porque o pessoal fala: “Ah, vamos lá no 

Grito do Morrinho”. Você vê que aqui não tem nenhuma confusão, nenhuma 

briga, não tem tiro. É só família. A gente não deixa esse tipo de coisa 

acontecer para que as pessoas voltem sempre. É preservar a história do 

Morrinho (DEPOIMENTO DE JADER, 2019).  
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 Dessa forma, não é difícil identificar quais são as intenções dos organizadores do 

Morrinho e quais são os sentimentos gerados a partir da colocação neste evento na rua. Não se 

trata de falar sobre subjetividades descoladas de um processo histórico e concreto da realidade 

e, sim, de conseguir compreender que existe toda uma trajetória que, até então, havia sido 

negligenciada.  

  A face que o Grito do Morrinho apresenta na rua é de resistência cultural, isto é, a 

notável busca pela recuperação da tradição local, outrora gloriosa e outra, enfraquecida. 

Assim, este é mais um elemento que soma na compreensão de que, apesar das dificuldades 

que se colocam, há muita vontade dos herdeiros dos pioneiros do carnaval campista – e do 

Morrinho – de fazer este fenômeno perdurar.  

  

1.7 Conflitos externos e nota de repúdio 

 

 No item anterior foram mencionados os conflitos externos entre o carnaval do 

Morrinho e a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Acreditamos que cabe uma 

seção especial para uma breve consideração do episódio, por nele conter elementos que se 

percebem enquanto resistência.  

 Além do cancelamento dos desfiles oficiais do carnaval, a prefeitura tem alegado, 

sobretudo nos últimos quatro anos, a falta de verba e estrutura para incentivar, como deveria, 

o carnaval de rua na cidade.  

 Enquanto uma manifestação carnavalesca de protesto, o “Grito do Morrinho” se 

coloca, desde então, como uma atividade alternativa de afirmação da identidade local – que se 

constrói a partir do samba – e enquanto uma garantia desta expressão da cultura popular como 

direito da população.  

 No ano de 2019, conta Clea, que a prefeitura do município se encarregou de deixar 

claro que o incentivo ao carnaval do Morrinho não viria. Neste caso, chamamos de incentivo 

o auxílio com os seguintes itens, sobretudo: banheiros químicos e segurança pública. Sobre 

estes incentivos, opina Jader: “Já que o carnaval de Campos tá abandonado, a prefeitura 

viabiliza isso aí pra dizer que tem um carnaval, né? Mas o recurso mesmo é tudo os 

moradores, dos amigos. A prefeitura ajuda muito pouco” (DEPOIMENTO DE JADER, 

2019).  

 Mesmo sem disponibilizar as referidas estruturas, a prefeitura da cidade de Campos, 

RJ inseriu o “Grito do Morrinho” na agenda pública, apropriando-se do evento como se esta 
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tivesse participado da organização, direta ou indiretamente, através dos recursos necessários. 

Nas palavras de Clea:  

A prefeitura bateu a porta na nossa cara até a primeira semana de 

fevereiro: “A prefeitura não tem banheiro, não tem mais agenda”. E aí 

depois vai lá e assume? Não rolou. E aí nós fizemos a nota de repúdio e 

mandaram tudo (risos). A nota circulou na terça, na quinta eles começaram 

a ter tudo. Teve tudo. Na sexta-feira a tarde tinha tudo pro Grito. Tinha 

banda, banheiro, polícia, tudo (DEPOIMENTO DE CLEA, 2019).  

 

Para Clecia, o incentivo da prefeitura com estes itens é obrigação, e isso não faz dela 

uma parceira de organização, de modo que, para ela, o poder público não deve ser tido como 

um aliado, tampouco se apropriar deste movimento como sendo de iniciativa dele.  

A prefeitura quer que entre no circuito, mas aí vai perder o sentido. As 

pessoas não conseguem alcançar isso. “Ah, o que tem ela ser parceira?”, 

gente, não importa, não adianta botar isso no circuito da prefeitura porque 

amanhã a gente elege um evangélico e ele fala: “Não, não quero mais 

carnaval” não vai ter. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que 

reinventar outro grito. Vai ter que fazer o que? Um berro, um desespero? 

Então, o grito tem esse sentido. A prefeitura não quer acrescentar nada, ela 

quer botar no circuito só pra botar uma azeitona na empada. Aí ela começa 

anunciando o carnaval do Morrinho como organização da prefeitura... E 

não foi. “Ah, mas a gente tem que pedir licença disso e aquilo”. Não 

interessa, a gente pede a licença, mas isso é obrigação dela. Não é parceira 

por conta disso. Parceira seria se mandasse toda uma estrutura e mandasse 

alguém vir aqui: “Olha, eu soube que vocês tão fazendo um grito aí, no que 

a prefeitura pode ajudar?”. Não pra prefeitura ir lá pra botar o nosso nome 

numa placa. Isso não existe. É uma visão crítica. Não tem que botar 

(DEPOIMENTO DE CLECIA, 2019). 

 

Acrescenta ainda a entrevistada que o Grito de carnaval do Morrinho se coloca 

enquanto um instrumento de briga frente ao descaso público, isto é, demarca um 

posicionamento político contrário ao desmantelamento do carnaval campista. Conclui ela:  

O Grito é muito importante. Não dá pra dar de bandeja pra um prefeito, pra 

amanhã outro tirar. Então tira o nome de grito, bota “Encontro do 

Morrinho”. Mas enquanto for um grito, significa que você tá pedindo um 

socorro. É uma forma de dizer: “Olha, vocês não gostam de cultura e não 

vão fazer, mas nós vamos brincar com o que a gente tem". Não foi assim que 

nasceu o bloco dos sujos? Batendo numa lata... Então o carnaval é 

democrático por isso, você brinca como você quiser, com dinheiro ou sem 

dinheiro (DEPOIMENTO DE CLECIA, 2019). 

 

 Foi a partir desta percepção que parte da comunidade do Morrinho teve a ideia de 

escrever uma nota de repúdio diante da tentativa da prefeitura de apropriação deste evento. 

Assinaram esta nota os organizadores do Grito do Morrinho: 
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O Grito se origina justamente como uma voz, um berro contra o fim do 

encanto que é o carnaval de Campos dos Goytacazes, contra aqueles que 

mandam e desmandam em nossa festa, alterando datas, cortando subvenções 

e debochando de agremiações históricas e importantes para a cultura popular 

campista. Nossa festa está na rua, não pelo poder público; mas sim, pela 

colaboração de comerciantes de nossa área e importantes colaboradores 

particulares, pessoas simples e sensíveis a nossa causa, que nos ajudam a não 

deixar o samba morrer. 

 

Entre importantes considerações críticas acerca do descaso do poder público com esta 

expressão da cultura popular, a nota se encerra:  

 

Nosso evento existe para chamar a atenção quanto à importância das 

expressões populares locais e, principalmente, da volta do carnaval na nossa 

cidade. Aqueles que não entendem o recado e querem fazer de nós uma 

estatística, tão somente pelo registro de procedimentos e burocracias do 

poder público, o nosso recado é: Não vamos nos calar diante daqueles que 

não colaboram para a promoção da cultura carnavalesca enquanto 

patrimônio do município de Campos. Não somos apenas um bloco e muito 

menos massa de manobra para marketing político. 

 A partir deste documento e das entrevistas transcritas, é possível ter maior clareza do 

que é esta manifestação, o motivo pelo qual ela constitui enquanto um movimento de 

resistência e qual é a sua ligação com a trajetória de contrariedade que o samba e tudo que 

envolve a cultura negra e popular enfrentam desde os primórdios.  

 Em diversos momentos da história – considerando a trajetória da capital carioca ou da 

cidade campista – o samba e os demais elementos da cultura negra passaram por diversas 

provações e adaptações para que conseguissem manter vivas as suas tradições e identidade.  

 Acontece que, até para fazer do carnaval uma festividade de divertimento aceitável na 

população branca e média como hoje ele é, precisou-se criar certo distanciamento dos rituais 

de origem e absorver múltiplos elementos que não fazem parte da sua cultura natal.  

 Conseguimos compreender este processo a partir do entendimento de que, em um 

lugar onde outra cultura também impera – a cultura europeia, branca – a fusão destes 

elementos torna-se um processo quase intrínseco para a sociabilidade harmônica deste lugar. 

 No entanto, há de se considerar que, em amplos aspectos ao longo do desenvolvimento 

histórico, a cultura negra e popular, de maneira ou de outra, sofre tentativas de derrubada e 

enfraquecimento, além de não ser enxergada como um patrimônio a ser preservado e 

incentivado enquanto memória e prática.  
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 Por essa razão, as práticas que descrevemos e analisamos percebidas no Morrinho, a 

partir do cenário que se é colocado, são manifestações de afirmação de uma etnia
11

, de uma 

cultura e de uma identidade que, por si só, se edificam enquanto elementos que, 

historicamente, resistem.   

 

1.8 O samba no Morrinho como resistência histórica  

Morrinho velho, quem te viu e quem te vê 

Às vezes tenho saudade de você 

Suas casas coloridas e seus matizes 

Seus antigos moradores, suas raízes 

Já não existe mais sua elevação 

Encimado por um velho barracão. 

Josélia Feidth Ferreira. 

Figur

a 4. Velha guarda de “Os Psicodélicos”. 

Fonte: AZEREDO, Luiza. 2019.  

 

Na breve passagem que discorremos sobre a trajetória do carnaval de Campos, foi 

descrito como se deu o processo de idealização e fundação da Associação de Arte e Cultura 

                                                           
11

 Relaciona-se com o conceito de Etnicidade, ou seja, “conceito que cobre uma gama de fenómenos relativos a 

comportamentos e crenças determinados ou condicionados pela situação de membros de povos” (OLIVEIRA, 

1979, p. 60).  
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Escola de Samba “Mocidade Louca” e Bloco de Samba “Os Psicodélicos”, na década de 1950 

e 1960, respectivamente.  

A criação destas duas agremiações fez do Morrinho não só um reduto do samba – já 

que ambas foram criadas naquelas ruas e hoje têm sede no bairro – mas construiu, ao longo 

dos anos, uma rede de solidariedade entre as famílias e moradores do lugar, identidade que 

atravessa gerações e é enaltecida por seus atores sociais.  

Todos os entrevistados que pudemos ter acesso, de forma ou de outra, relataram a 

existência da ajuda mútua entre seus moradores, que são vizinhos há muitos anos. 

Consideram o Morrinho, portanto, uma grande família, independente dos laços 

consanguíneos.  

A história em torno do samba, isto é, como o samba pode unir essas pessoas e 

construir para o bairro uma identidade social e cultural próprias, é a primeira percepção deste 

lugar enquanto uma fonte de resistência. Sendo assim, duas perspectivas de resistência são 

claras: o de afirmação de uma cultura que se quer preservar e a da rede de solidariedade 

construída a partir disso.  

Para aprofundarmos nesse ponto crucial de análise, faz-se necessário resgatar, através 

da oralidade, como se deu a construção desta identidade. Práticas que, segundo foi possível 

observar, permanecem até os dias atuais.  

Os entrevistados para essa pesquisa contam que desde novos, sob influência de suas 

famílias ou vizinhos sambistas, foram inseridos no samba, como conta Dandão (2019), em 

depoimento: 

 

Eu muito pequeno aprendi a tocar samba em “Os Psicodélicos”. Menos que 

na Mocidade Louca. Porque quando “Os Psicodélicos” foi criado eu tinha 

10, 11 anos, onde eu participava das manifestações, mas não participava da 

bateria. Mas, enquanto a bateria descansava, a gente ficava batendo nos 

instrumentos. Ia batendo e batendo. E fomos tomando gosto. Vai 

observando, prestando atenção, sendo chamado. Até que as pessoas olham 

pra você e vê que você tem jeito pra coisa. Então, você vai chegando e sendo 

acolhido pelo samba. Quando você vê, tá dentro do samba e levando ele 

como raiz. Eu tenho a raiz plantada no samba.  

Eu como sambista fui inspirado quando o samba foi criado na frente da 

minha residência. O samba era batido ali, cantado ali. A bateria batia ali. E 

as pessoas que faziam parte desse samba eram os meus primos, Jorge da 

Paz Almeida, eram os meus vizinhos do Quilombo, era o meu irmão mais 

velho Israel... A família da Paz Almeida, a família Feydit, a família Arante 

do Nascimento. Então, eu tive uma influência do samba criado dentro da 

minha casa. Então, não tinha pra onde fugir. Eu estava com a tendência 

toda pro samba. Ele tocou dentro de mim (DEPOIMENTOS DE DANDÃO, 

2019). 
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Nesta mesma ótica, relata Rogerinho – idealizador do “quadrado mágico”:  

Nasci no Morrinho, não tem como não gostar de samba. A gente escuta isso 

aqui, a quadra é aqui do lado. Quando eu tô na sala, que eu falo: “Hoje eu 

não vou na quadra não”, aí abre a janela e tá o samba entrando aqui, eu 

acabo botando a roupa e indo. Quando não é isso, é na esquina do Dandão, 

é no vizinho, é no bar do tio Beto. A gente faz samba na rua, na calçada, os 

amigos são sambistas (DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019).  

 

 Acrescenta, ainda, Jader (intérprete de samba e ritmista da Mocidade Louca):  

Isso travessa gerações. Como na minha família... Meu sobrinho toca na 

bateria. Isso vem de gerações pra gerações. Tem muita gente boa dentro do 

reduto do Morrinho. Mas que mora aqui só minha família, a de Samuel... O 

Morrinho vai crescendo. Como teve no grito aqui (de carnaval). A gente viu 

muita gente nova participando. Parece que aqui é que nem coração de mãe, 

né? (DEPOIMENTO DE JADER, 2019).  

 

  Observa-se com clareza que a construção das agremiações do Morrinho e a influência 

de grandes baluartes como: Jorge da Paz Almeida, Aluísio Feijão, Jobel, Silvio Feydt – entre 

outros nomes citados pelos entrevistados – construiu neste lugar uma memória coletiva e um 

sentimento de pertencimento no decorrer de décadas. 

É a partir destas pessoas, apaixonadas por carnaval e que foram precursoras dessa 

expressão da cultura popular no Morrinho, que o legado se faz presente e tem sido passado 

para frente. 

 Sobre Jorge da Paz Almeida e seu legado no Morrinho, Jader contribui:  

 

Pra mim, o legado dele é que eu nunca posso deixar o samba morrer dentro 

do Morrinho. Ele fez muita coisa dentro desse morrinho. Eu que faço parte, 

que moro aqui, eu não posso deixar. Então, se for pra eu brigar pro samba 

acontecer, vou sempre brigar (DEPOIMENTO DE JADER, 2019).  

 Esse é um dos motivos pelo qual a velha guarda do bloco de samba “Os Psicodélicos” 

é uma das maiores satisfações dos entrevistados. Isso porque é a partir dela que essa história 

começa e é através dela que esses atores sociais mantém vivas determinadas tradições que 

nasceram com essas pessoas. Ressalta Dandão, que é integrante desta:  

A velha guarda dos Psicodélicos foi uma das criações mais inteligentes dos 

últimos tempos aqui. Porque no dia da criação da velha guarda, eu chorei 

muito na quadra. Chorei porque fui criado ali dentro, chorei porque eu 

revivi 20 anos atrás que eu tinha participado. Então, eu vi sambas cantados 

quando era menino, adolescente e eu tava cantando aquele samba. Minha 

memória tava voltando. A velha guarda é a volta da memória da escola e da 

memória do samba. A velha guarda nada mais é do que criar aquele corpo 
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que tem o conhecimento, que tem os sambas, que tem os valores, que teve e 

tem a escola na mão, então é uma coisa super evolutiva. É uma coisa 

maravilhosa (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019). 

 Neste sentido, ressaltamos a importância da imagem para ilustrar a força da memória e 

das representações. Na figura a seguir, um membro da velha guarda de “Os Psicodélicos” 

durante o Grito de Carnaval do Morrinho, portando a vestimenta própria dos sambistas: o 

chapéu de malandro.  

Figur

a 5. Chapéu de malandro, velha guarda de “Os Psicodélicos”. 

Fonte: Da autora. 2019.  

 

 Vê-se que há uma preocupação com as formas de preservação desta memória e com a 

continuidade das tradições ritualísticas que envolvem o samba e os demais elementos da 

cultura negra, como a religiosidade de matriz africana que circunda o cotidiano desse bairro e 

faz do Morrinho uma grande praça de acontecimentos culturais, políticos, sociais e, claro, 

festivos.  

  Lembra Sodré (1998) que, às vezes, “todo um bairro pode assumir característica de 

„praça‟”. Isso porque “na praça, lugar de encontro e comunicação entre indivíduos diferentes, 

torna-se visível uma das dimensões do território, que é a flexibilidade de suas marcas” 

(SODRÉ, 1998, p. 17).  
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 A partir desta percepção, pode-se pensar na hipótese do Morrinho ser uma praça, ou 

seja, um lugar de convergência que possui memórias, ritos, afetos, lutas e diversas 

manifestações de resistência. 

 Isso porque é identificado por seus atores sociais o quanto esses elementos culturais 

foram sendo construídos e constituídos enquanto uma identidade do território e resistem ao 

tempo, à urbanização, às transformações do samba e aos processos discriminatórios que sofre, 

de modo geral, a cultura negra e popular. 

 Durante todo o percurso monográfico temos encontrado um elo intrínseco do samba à 

cultura negra trazida pela diáspora africana e que, claro, sofreu inúmeras adaptações e 

reformulações em decorrência dos acontecimentos que explicitamos no início do capitulo.  

 Não seria um processo diferente com o Morrinho que, apesar de ter atores sociais de 

religião católica, por exemplo, não desvinculam o sincretismo religioso das manifestações de 

samba e conseguem compreender o que é a cultura negra, o que é a cultura do samba e qual é 

a conexão entre ambas.  

 Nas palavras do Dandão: 

 

É como a gente fala: hoje nós temos aqui do lado da gente uma casa onde 

moram várias pessoas que muitos dos nossos aqui do Morrinho identificam 

como quilombo. E Quilombo te lembra o que? O negro. E ali a família é 

toda negra. Mas eles têm uma afro descendência que tem influência de todos 

os santos, como na minha família tem. Como na “Mocidade Louca” tem 

influência dos filhos de Jorge. Como nos “Psicodélicos” também tem suas 

influências, entendeu? Então a influência do santo tá introduzida no samba 

e também nos moradores do Morrinho, porque nós temos várias pessoas 

aqui que cultuam os santos, que tem a sua manifestação. A festa da fogueira 

é uma manifestação santa puxada ao lado dos santos. É um sincretismo 

religioso. A festa faz parte, os vizinhos cultuam isso. A Mocidade Louca é 

regida por uma pessoa que é filha de Jorge, cabeça de Jorge. Que é Ogum, 

Oyá. Então tem uma influência forte (DEPOIMENTO DE 2019).  

 

 É notório que há uma compreensão muito clara, por parte dos moradores, do que 

significa esse lugar e da dinâmica interna que aviva o cotidiano destas pessoas, através, 

sobretudo, das suas formas de manifestação. Essa memória coletiva da historicidade e dos 

simbolismos dessa cultura faz do Morrinho, até hoje, uma grande rede de solidariedade
12

.  

A rede de solidariedade que se construiu a partir do tempo e dos acontecimentos 

históricos ao redor do samba é enaltecida pelos entrevistados nessa pesquisa. Ao ser 

                                                           
12

 Categoria relacionada à noção de proteção social primária, isto é, como os vínculos se estabelecem a partir da 

identificação de um grupo social em um mesmo território. Segundo Azeredo (2015), “o enfoque recai sobre o 

modo como as sociabilidades são traçadas e como os laços de reciprocidade nelas são amarrados” (AZEREDO, 

2015, p. 108).  
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perguntado sobre o quadrado mágico – acima descrito e analisado – Roberto (Dandão) fala 

um pouco sobre como se deu essas relações: 

 

O Quadrado Mágico é uma coisa muito bem idealizada por um garoto – que 

eu chamo ele de garoto porque o pai dele era um grande amigo meu e eu via 

ele pequeno, como eu vejo o filho dele hoje. Isso é uma coisa que faz parte 

da manifestação cultural do morrinho. Porque o pai dele era cria do 

morrinho, a mãe dele foi minha mãe de leite, os tios dele são meus irmãos de 

leite. Porque antigamente tinha isso, os irmãos de leite. Minha mãe me teve 

ao mesmo tempo em que a mãe dele teve o irmão dele. Aí quando ela não 

tinha leite minha mãe ia lá pra amamentar ou quando minha mãe não tinha 

leite, a mãe dele ia me amamentar. Então tem uma ligação muito grande 

(DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019).  

 

 

 Referente ao que se quer dizer com esta rede de solidariedade, conclui o entrevistado: 

“Existe sempre a memória coletiva, como existe as divergências, como existe a „tomada de 

partido‟, mas eu acho que no final de tudo o legado é o Morrinho. É o que une o Morrinho. 

Todos os amigos, os vizinhos, toda a comunidade. É uma grande família” (DEPOIMENTO 

DE DANDÃO, 2019).  

Nesta mesma direção, Clea relata o que vivencia enquanto filha de Jorge da Paz 

Almeida e moradora do Morrinho desde o nascimento: 

  

Aqui todo mundo é parente. Todo mundo é parente de todo mundo. É irmão 

de leite, aqui é uma irmandade mesmo. A gente hoje mantem laços de 

amizade que começaram a ser construídos com nossos avós. A nossa família 

sempre foi assim, trocava um quilo de sal por um de farinha 

(DEPOIMENTO DE CLEA, 2019).  

É essa rede de solidariedade, construída a partir do samba, que faz com que os 

moradores se sintam em família e se ajudem sempre que podem, deixando em evidencia, 

assim, a outra perspectiva de resistência que nos referimos no início deste item.  

Além de pensar o samba enquanto enredo vinculado à escola de samba “Mocidade 

Louca” e ao bloco “Os Psicodélicos”, as rodas de samba que acontecem ao longo do ano, não 

necessariamente ligado ao período carnavalesco, pode ser observada a partir das perspectivas: 

enquanto momento de encontro e confraternização do bairro; enquanto afirmação e 

preservação da identidade cultural do Morrinho e enquanto uma atividade solidária. 

 Enquanto narrativa, identificamos um episódio que pode elucidar melhor o que se é 

considerado. Ao sofrer um acidente de moto, o então conhecido Rogerinho – ator social que 

promove a manifestação denominada de “quadrado mágico” – precisaria ficar alguns meses 

sem trabalhar, devido ao repouso necessário para sua recuperação.  
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Quando a situação foi percebida, fizeram o evento denominado “Samba da 

Recuperação”, na quadra do bloco “Os Psicodélicos”, com o objetivo de angariar fundos para 

ajudar o amigo do bairro, como lembra o próprio Rogerinho, em entrevista: 

 

É, esse samba foi bacana demais. Isso tá guardado na mente, coração, que 

isso aí foi bonito. Foi o Edson Cruz, tudo que envolve amizade e samba é 

com ele. Ele agrega bastante. Aí ele foi me visitar e falou: “Rapaz, esse 

negócio vai ficar uns meses”. Eu tinha botado um monte de pino, parafuso... 

Aí ele falou: “Vamos fazer um samba aí pra te ajudar enquanto você não 

recebe do INSS” (DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 2019). 

 

 

 Acrescenta, também, que a quadra lotou e todo dinheiro arrecadado no valor da 

entrada e na venda das bebidas, foi destinado à sua recuperação. Ele conclui: 

 

Aí fizeram esse samba lá pra mim nos “Psicodélicos” e deu muita gente. 

Você pensa numa quadra que lotou. Acabaram com a bebida toda que tinha 

no bloco. Teve até a situação de um amigo que foi embora e voltou porque 

tava animado, e aí quando ele pegou um táxi pedindo pra levar pra quadra 

dos “Psicodélicos”, o taxista falou: “Rapaz, já fiz umas quatro corridas pra 

lá. Esse tal do Rogerinho é famoso mesmo né”. Então é bacana, a gente vê 

que a gente é querido, o pessoal gosta. Gosta de fazer o samba no intuito de 

todo mundo ficar satisfeito, alegre (DEPOIMENTO DE ROGERINHO, 

2019). 

 

 

 A identificação do samba também enquanto resistência na perspectiva da solidariedade 

entre os moradores do Morrinho é lembrado por Jader Domingues intérprete da “Mocidade 

Louca”. Quando lhe foi perguntado sobre as características do que ele considera que esta rede 

de solidariedade tem, ressalta: 

 

Rapaz, é amizade e convivência. Porque por minha parte, se eu tô vendo um 

amigo que precisa, eu vou dar tudo pra ajudar ele. Vou fazer de tudo. Eu 

fazendo, outros vão fazer, pensam: “Po, o Jader tá fazendo. Vamos chegar e 

ajudar‟. Aí o outro já chega lá na frente: “Po, vamos chegar e ajudar, tem 

gente lá fazendo”. Então ali vai acontecendo. Junta uns e outros e sai. 

Solidariedade a gente faz. “Vamos fazer um samba aqui pra ajudar um 

amigo que tá ali precisando, não tá bem? Não tá em condições, vamos 

ajudar?”. Então a gente junta, um pouquinho de cada um, e no final dá um 

montão (DEPOIMENTO DE JADER, 2019).  

 

 Dessa forma, a partir destes relatos e da trajetória histórica do samba nesse lugar, é 

possível identificar como e a partir de quais elementos pode-se compreender o samba no 

Morrinho enquanto um instrumento de resistência.  
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O aprofundamento do conhecimento teórico sobre a cultura negra e este estilo musical, 

de maneira geral, somada à imersão no campo, auxiliaram na compreensão de que a 

resistência não apresenta, necessariamente, somente uma configuração.  

 É possível identificar que, no Morrinho, ela se configura e veste sua roupagem de 

diversas formas e em diferentes tempos históricos. Entretanto, todas elas possuem a mesma 

raiz genealógica.  

 Seja enquanto busca por uma realidade alternativa às adversidades – através do 

divertimento –; seja enquanto construção de uma rede de solidariedade na perspectiva de 

enfrentamento das dificuldades; ou enquanto afirmação étnica, cultural e política de um povo 

e de um território, o samba, expressão da cultura popular, é, por si só, um movimento de 

resistência. Assim também o é no Morrinho.  

 É nesse sentido que, ao relatar sobre o cancelamento dos desfiles de carnaval oficial da 

cidade de Campos dos Goytacazes, Dandão, sem ter tido acesso às produções acadêmicas 

sobre a história do samba e sua importância para a sociedade, desabafa:  

 

Eu me sinto frustrado e preocupado. Preocupado com a cultura, porque o 

carnaval é uma cultura que quando você reúne vários grupos (das escolas 

de samba e dos blocos), cada um deles vem trazendo um motivo da cultura. 

Um vem falando da África, outro vem falando de antigos compositores, 

outros falando da manifestação de futebol... é a memória do país. O 

aprendizado e a memoria do país. Porque quando você leva o povo, com 

certeza o povo aprende, entendeu? Porque você vai tá trazendo a cultura, 

porque tá trazendo uma história que tem muitos valores. Então existe uma 

preocupação. Quando você cancela você exclui o povo da possibilidade de 

se expandir, manifestar, de ouvir, de aprender, de crescer (DEPOIMENTO 

DE DANDÃO, 2019). 

 

É por essa linha de raciocínio, pontuada por Dandão, que se alimenta essa produção. 

Os próximos dois capítulos darão aprofundamento à discussão.  

 

 

 

 

 

Capítulo 2 - As letras de samba enredo como estratégia de resistência 

 

        Desperta Brasil 

Ocupa o seu lugar na história 
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Desperta Brasil, para o seu futuro de glória 

Levanta Brasil, quero ver teu gigante caminhar 

Desperta, desperta Brasil 

E deixa o mundo te admirar 

E seu despertar será noventa milhões 

Cantando numa só voz 

Liberdade, liberdade 

Abre as asas sobre nós 

“Desperta Brasil” de Jorge da Paz Almeida (s/d). 

 
 

 O samba que abre este segundo capítulo foi escrito por Jorge da Paz Almeida, um dos 

baluartes do carnaval campista, precursor do notável vínculo estabelecido entre o samba e a 

comunidade do Morrinho em Campos/RJ, ao longo do desenvolvimento histórico do lugar.  

 Neste capítulo, abordaremos como o samba enredo pode levar significado à história e 

se constituir enquanto um transmissor de mensagens através de suas letras, que flutuam 

discretamente entre fantasia e realidade. 

 Respeitando os diferentes níveis de impacto – o Morrinho para Campos e o Rio de 

Janeiro para o Brasil (e o mundo) – o capítulo se divide em dois momentos para tratar do 

samba enredo enquanto estratégia de resistência. 

Neste primeiro, resgata algumas letras escritas pela instituição Associação de Arte e 

Cultura Escola de Samba “Mocidade Louca” para elucidar a discussão; e retoma o recurso da 

oralidade para compreender a percepção dos moradores do Morrinho sobre o caráter de 

resistência do samba.  

 No segundo momento, amplia a discussão do regional para o nacional – e 

internacional – isto é, analisa o impacto das letras de samba enredo produzidas pelas 

principais escolas de samba do Rio de Janeiro no Brasil, enquanto importante ferramenta da 

cultura popular que atua enquanto transmissora de mensagem e conhecimento.  

 Para tanto, faz-se necessário aprofundar brevemente o debate iniciado no primeiro 

capítulo referente ao processo de comercialização do samba na capital e a oficialização do 

carnaval enquanto um direito de expressão das camadas populares.  

Pode estar se perguntando o leitor porque o aprofundamento da história do samba e do 

carnaval no Rio de Janeiro, através de uma perspectiva mais linear, faz-se importante. É 

fundamental que se compreenda os processos históricos para analisar criticamente porque 
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uma letra de samba enredo, hoje, pode se construir enquanto um elemento que resiste, nos 

mais amplos aspectos da conotação. 

 É este o caminho, portanto, que será subsídio para análise do quanto o samba enredo 

pode ser considerado um instrumento de resistência à medida que não só conta uma história – 

por vezes oculta, o que o coloca na condição de transmissor de mensagens – como também 

utiliza da sua força de propagação para atingir seus objetivos, quais sejam: afirmação de uma 

identidade cultural – de exaltação do negro e das religiões de matriz africana, por exemplo; 

demarcação de um posicionamento político – enquanto uma representação da vontade do 

povo; e de consolidação do próprio samba enquanto uma manifestação cultural popular, 

escorada na luta dos seus ancestrais no seu processo de descriminalização.  

  

2.1 O Morrinho para Campos  

 

 No capítulo anterior nos detemos em descrever e analisar as entrevistas que pudessem, 

de maneira mais clara, construir uma narrativa sobre o que é o Morrinho e o que significam 

algumas de suas atividades culturais. Assim, foi possível propiciar uma visão de totalidade 

deste lugar no campo geográfico, histórico, social e cultural.  

 A partir dos relatos de seus principais atores sociais, pudemos identificar elementos 

que sugerem um movimento de resistência. Dessa forma, a continuidade da descrição destas 

entrevistas torna-se elementar para a fundamentação desta hipótese, bem como a trazida de 

alguns de seus sambas enredo – que podem ser considerados um legado da produção cultural 

de Campos dos Goytacazes.  

 Na letra a seguir podemos observar a exaltação de um patrimônio público da cidade – 

o colégio Liceu de Humanidades – que foi, inclusive, o lugar que trabalhou por 34 anos um de 

seus autores. A composição de “Liceu Centenário”
13

 é de autoria de Jorge da Paz Almeida, 

Silvio Feydit e Manuel Tancredo (s/a), pela Associação de Arte e Cultura Escola de Samba 

“Mocidade Louca”: 

Abre-se as cortinas da cultura 

Ciências e Literatura 

Para a Mocidade homenagear 

Cem anos deste grande educandário 

Verdadeiro relicário 

Que o samba vem saudar (bis) 

 

Mil oitocentos e oitenta 

                                                           
13

 Todos os sambas produzidos no Morrinho presentes nesta pesquisa estão disponíveis no livro “Campos: 50 

anos de carnaval campista” de Jorge da Paz Almeida, 1998. 
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Vinte e dois de novembro 

Em sublime inspiração 

João Marcelino de Souza Gonzaga 

Dava a palavra final 

O decreto de mil oitocentos e três 

Criava esse polo educacional (bis) 

 

Secular a luminosa trajetória 

Pelo muito que nos deu 

Deixa eu cantar a sua história 

Oh! Liceu, Liceu, Liceu 

 

De Cândido Lacerda a Marilda 

Grandes vultos se destacaram 

Plasmando caracteres 

Muitas vidas e destinos se moldaram 

Jornalistas, poetas e escritores 

Grandes mestres, verdadeiros lumiares 

E um grande presidente da República
14

 

Nasceram em seus bancos escolares 

 

A cidade está em festa 

O Liceu faz cem anos 

Parabéns, felicidades 

É o que lhe desejamos 

 

 Embora não conste data de criação deste samba na bibliografia que tivemos acesso – 

todas elas estão contidas no referido livro de Jorge da Paz Almeida, acessado via 

intermediador desta pesquisa com o Morrinho –, podemos sugerir que data aproximadamente 

do ano de 1980 visto que, neste ano, se comemorou cem anos deste patrimônio. Cinco anos 

antes do fim da ditadura civil militar (e empresarial) no Brasil, a letra abre as cortinas da 

cultura e cultua a promoção do conhecimento enquanto uma importante ponte para o 

desenvolvimento social de Campos.  

 Da mesma forma que exalta seus grandes feitos e legados, o samba enredo pode ser 

instrumento de lamentação frente às mudanças históricas, deixando claro o sentimento 

saudosista. Como exemplo, segue a letra “Terra do já teve”, de composição de George Farah 

(s/a), também pela Associação de Arte e Cultura Escola de Samba “Mocidade Louca”: 

Jorra, jorra, ouro negro 

Engrandece esta nação 

Mas não deixam de mandar 

Para cá nosso quinhão (Bis). 

 

Saudade, saudade, o que passou passou 

Campos „terra do já teve‟ 

                                                           
14

 Referência a Nilo Peçanha, nascido no distrito de Morro do Coco, em Campos/RJ e que assumiu brevemente a 

presidência da república em 1909, após o falecimento do então presidente Afonso Pena.   
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Fez do samba meu dilema 

E a Mocidade Louca apresenta como tema 

 

Campos já teve seus dias de glória 

E o seu chão é repleto de história 

Terra de um povo valente e aguerrido 

Bairrista e comunicativo  

Cidade invejada lá fora 

E o povo fala só para aporrinhar 

„Campista, nem fiado nem à vista‟ 

 

O Trianon, a Fábrica de Tecidos 

E no carnaval deixa que eu chuto a Plutão 

Ficaram patenteados 

Dentro do coração 

 

Quanta saudade do bonde do Capão 

A imprensa do passado, nossa gratidão 

Do seriado no Coliseu 

Bafo bafo figurinha 

Este gibi é meu 

 

Jorra, jorra, ouro negro 

Engrandece esta nação 

Mas não deixam de mandar 

Para cá nosso quinhão (Bis).  

 

 A estrofe que inicia e encerra a letra nos dá indícios mais claros do que ela significa e 

qual é a mensagem que se pretende passar. Partimos da hipótese de que os sambas enredo 

cumprem a função de contar uma história, em que a fantasia e a poesia misturam-se com o 

verdadeiro e o concreto.  

 Sendo assim, a “Terra do já teve” sugere um passado de glórias de uma cidade do 

interior do Estado esquecida pela centralidade econômica e cultural. Apresenta, portanto, a 

necessidade de desenvolvimento do país, mas enfatiza em seus dois últimos versos a igual 

importância do desenvolvimento regional e municipal.  

 No capítulo anterior, discorremos com auxílio de Sodré (1998), sobre a origem do 

samba no Rio de Janeiro e tudo que estava envolto deste estilo musical, trazendo à cena 

diversos elementos da cultura negra que estão intrínsecos a essa manifestação da cultura 

popular.  

 Em meio a escassez de conteúdo referente aos sambas enredo produzidos no 

“Morrinho” encontramos este, de autoria de Jorge da Paz Almeida (s/a), que contribui com o 



52 
 

seu olhar campista para este fenômeno com a letra “Escola de samba: origem e 

importância”
15

: 

Sons distantes 

Gritos e lamentos 

Hábito de vários lugares 

Cultura vinda dos mares 

Para fazer uma nação 

Cantos, danças e rituais 

Em incontroláveis vertigens 

Sobre influências regionais 

Nosso samba teve origem (Bis) 

 

É ô Maracatu 

É ô ê Gongada  

Moçambigue Caiapó 

Cabloquinho Maculelê 

Candomblé e umbigada ê ê ê 
16

 

 

Ismael da Silva
17

 

Organizou os bambas 

Em princípio batucadas 

Depois escolas de samba 

Verdadeiros heróis 

Que veladamente se combatem 

Em simpósio abre o debate 

Como reivindicação  

Para ocupar o lugar 

Que não lhe quiseram dar 

Como polo de integração (Bis). 

 

 É possível observar que alguns dos inúmeros elementos que analisamos acima estão 

presentes nesta letra de samba enredo e contam de maneira popular e discreta todos os 

fenômenos culturais embutidos neste estilo musical, quais sejam: a trazida deste batuque 

através dos negros africanos escravizados; as religiões de matriz africana; e todas as lutas e 

sofrimentos cantados desde a chegada desse elemento da cultura negra, até o seu processo de 

descriminalização e “aceitação” pela sociedade branca.  

 Não precisamos de obviedades para entender nas entrelinhas destes versos o que o 

compositor está chamando atenção. Traz, entre clarezas e mensagens ocultas, palavras chaves 

como gritos, lamentos, lutas, dores, sofrimento, combate e reivindicação. Entrelaça a origem e 

                                                           
15

 Segundo Jorge da Paz Almeida em seu livro “Campos: 50 anos de carnaval”, este samba ficou em segundo 

lugar no V Simpósio Nacional do Samba, em São Paulo.   
16

 Não pudemos ter acesso a algum material ou documentação que sugerisse análise aprofundada destas 

referências. Contudo, cabe maior aprofundamento destas categorias em pesquisas futuras.  
17

 Ismael da Silva foi um cantor e compositor niteroiense (1905 – 1978) e um dos fundadores da primeira Escola 

de Samba do Rio de Janeiro, a “Deixa Falar”, em 1928.  
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a importância do samba enquanto uma resistência desde sua chegada pelo além-mar, até as 

suas tentativas de integração social e cultural.  

 É imprescindível lembrar que o que se quer dizer é que as letras de samba enredo 

podem ser consideradas estratégias de resistência por si só, mas vai além. O que as tornam, de 

fato, estratégias de resistência, é o alcance popular de sua manifestação. Isto é, por ser uma 

manifestação da cultura popular, o cântico ecoa entre os ouvintes sem distinção de classe e 

chega às camadas menos abastadas da sociedade em uma linguagem popular e com efeito de 

pertencimento.  

   Não se tem registro do impacto deste samba para a população campista da época, 

tampouco se sabe sobre a data em que este samba cresceu no carnaval da cidade. O que se 

pode supor é que, mesmo que tenha sido de pequeno alcance, pelo menos uma pessoa ouvinte 

pode ter tomado conhecimento da história sem ter lido um livro – acadêmico ou não – sobre 

ela.  

 Neste sentido, cabe resgatar a oralidade por meio das entrevistas realizadas com os 

moradores e personagens que desempenham uma função social e cultural no Morrinho, com a 

finalidade de compreender quais são suas percepções referentes ao samba enquanto estratégia 

de resistência.  

 Perguntamos a alguns entrevistados se o samba enredo é capaz de transmitir 

conhecimento. Dandão – dono do bar de mesmo nome e membro da velha guarda do Grêmio 

Recreativo Bloco de Samba “Os Psicodélicos” ressalta: 

 

Muita coisa. O samba tem essa força, por ser muito popular. Eu acho que o 

samba como uma manifestação popular agrega muitos valores. Então, 

quando você agrega muitos valores e faz parte daquilo, você culturalmente 

se enriquece. Porque você vai juntando várias pessoas e vai trazendo várias 

pessoas de valores culturais, de grande expressão, e você vai unindo e 

crescendo junto com aquilo. Então é importante, é uma coisa que agrega 

muito porque soma valores pra evoluir (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 

2019).  

  

A exaltação aos sambistas compositores é notável em todo depoimento já que, para 

ele, se assemelham aos professores. A assimilação que faz o entrevistado nos remete a noção 

de “intelectual orgânico” que veremos no capítulo a seguir através de Antônio Gramsci (2014) 

e Carlos Nelson Coutinho (2011).  

 

O sambista é um professor. Embora às vezes ele não seja uma pessoa 

culturalmente letrada, formada, mas ele tem nele uma criatividade, 
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entendeu? Um pensamento sobre as coisas, uma evolução que torna ele um 

professor. Ele culturalmente não tem formação acadêmica, não tem 

formação universitária, nada. Mas ele tem uma formação cultural formada 

por todas as histórias que ele conhece, por todas as histórias contadas, por 

todas as histórias que existem no país que tá gravado nele, que quando ele 

pega o cavaquinho dele, que alguém chega e fala: “Olha, você vai ter que 

contar a história de Santos Dummont à Carlos Drummond de Andrade”, a 

cabeça daquele homem que conhece várias faces da história, ele viaja. Ele 

pega seu cavaquinho e viaja. Então ele vai falar de cultura, de evolução do 

país e vai contar aquela história, que aquilo ali chega pra população toda 

(DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019).  

 

  

 Nesse relato de Dandão podemos observar como se manifesta e como é compreendida 

a cultura dos de baixo. Queremos dizer com isso que a cultura não erudita, não acadêmica, 

não letrada, é também reconhecida enquanto uma cultura repleta de valores importantes para 

o desenvolvimento social e cultural.  

 Referente ao compositor enquanto um professor e, ao samba enredo enquanto um 

transmissor de mensagens e de conhecimento, Dandão (2019) completa: 

 

Um compositor que tem um grande valor cultural, às vezes até pequena (de 

formação), mas pela criação que ele tem, da onde ele veio, até pela 

descendência dele, ele tem muitas coisas em mente voltadas para o samba, 

para a cultura, para as coisas importantes. Até com debates, com sátiras. 

Porque a sátira nada mais é que você criticar não querendo criticar, mas 

criticando, dando o recado. Então quando as pessoas vão lá (nos desfiles), 

elas se aguçam pra isso. O cara faz um samba e o outro pensa: “Caraca, é 

uma sátira sobre aquele acontecimento no ano tal”. Então isso é cultura, 

gente. É trazer o acontecimento pra atualidade. Você se atenta pra coisas 

que não tinha se atentado e você ali a sua mente flui. Você ouve o samba e 

sua mente abre (DEPOIMENTO DE DANDÃO, 2019).  

   

 Não se trata de pensar o compositor como o detentor de conhecimento que vai passar 

isso através do samba, para a população, sem um estudo prévio. Definidos os enredos e as 

temáticas, a pesquisa se mistura aos conhecimentos cotidianos e a letra flui. Jader Domingues 

(2019), intérprete de samba enredo da “Mocidade Louca”, reforça:  

 

Aprendi muito. Fazendo então... a gente vê a história e tá aprendendo. 

Então a gente entra naquela história e cria na nossa cabeça. A gente que tá 

fazendo aprende, a pessoa que tá ouvindo aprende. Todo mundo aprende 

(DEPOIMENTO DE JADER, 2019).  

  

 Em entrevista, Rogerinho – responsável pelo “Quadrado mágico”, manifestação 

cultural explicitada no primeiro capítulo – traz sua perspectiva sobre o samba enredo ser uma 

forma de aprender e ensinar, na mesma proporção: 
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É cada letra que vem diferente, vem ensinando, vem com o objetivo de 

passar alguma informação pra poder acrescentar. Não é só aquele negócio 

de você estar curtindo o samba, com bebida e farra. Samba é uma cultura, é 

uma resistência, é algo muito forte. A gente tem que dar muito valor. É 

difícil, né? Que muitas vezes rola o preconceito, mas já diminuiu bem. 

Antigamente você não via samba na casa de burguês (DEPOIMENTO DE 

ROGERINHO, 2019).  

 

 

 O entrevistado refere-se ao tempo em que o samba não era aceito enquanto uma 

cultura hegemônica carioca, sobretudo pelas classes mais abastadas. Reforça igualmente o 

quanto isso tem se modificado, principalmente com o seu processo de comercialização e 

espetacularização – o que veremos no item a seguir com mais aprofundamento – mas que 

ainda não é um processo fácil.  

 Neste sentido é que se coloca enquanto resistência histórica e as letras de samba 

enredo podem cumprir a função de quebrar determinados paradigmas e se afirmar enquanto 

uma cultura legítima e não menos importante que as demais manifestações. Jader (2019) 

relata sobre isto e conclui:  

 

Um dos que mais gosto é “Aquarela Brasileira” (Império Serrano, 1964). 

Porque conta a história do Brasil: “Vejam essa maravilha de cenário, é um 

episodio relicário que o artista num sonho genial escolheu para este 

carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de 

aquarela...” Então vem cantando a história do Brasil todinha. É uma fonte 

de informação. Outro samba também é o da Vila Isabel contando a história 

do Zumbi: “Valeu, Zumbi, um grito forte dos palmares...”. O do Tuiuti 

(2018) que vem falando do racismo.  

Pra mim o racismo não acabou, só no papel. Na boca de muita gente não 

acabou (...). Eu e minha tia passamos por uma situação na Praça São 

Salvador, porque tinha barraca na beira-rio e umas cadeiras. E tinha uma 

porção de gente clarinha e nós fomos sentar. Chegou um guarda na hora e 

mandou a gente levantar. Não foi até outras pessoas pra pedir pra elas 

levantarem, só até a gente. A gente viu que não era porque a gente estava 

sentado ali. O samba foi uma coisa que foi feita pra gente brigar pra acabar 

com isso. A gente vê que é difícil, mas a gente tenta. A gente não vai 

conseguir muito, mas um pouquinho a gente consegue.  Através do samba a 

gente consegue atingir muita gente e dar visibilidade à causa. 

(DEPOIMENTOS DE JADER, 2019).  

 

 

 Através dos depoimentos dos entrevistados é possível observar o quanto, para eles, o 

samba enredo assume – dentre outros papéis – o de levar à sociedade uma mensagem de 



56 
 

afirmação étnica, cultural e histórica, por vezes oculta ou negada no cotidiano brasileiro, 

sobretudo em períodos de ascensão do conservadorismo
18

. 

  Embora os registros sobre o carnaval campista e a história do samba no Morrinho 

sejam escassos, podemos considerar que a relação dialética entre ambos tornou possível a 

construção de sambas enredos que apresentam resistência em diferentes aspectos, bem como a 

construção de uma consciência crítica do que significam estas letras para o interior das classes 

populares e o impacto delas na sociedade como um todo.  

 É neste sentido que é possível afirmar que o samba enredo é uma estratégia de 

resistência também neste lugar, cujos holofotes não são voltados para seu carnaval. Ao 

contrário do espetáculo na capital carioca, os sambas enredos produzidos em Campos, há 

quatro anos, não conseguem ser cantados em sua avenida.  

 Não deixam de ter sido, entretanto, um legado para os novos compositores e amantes 

do samba no que diz respeito à forma, conteúdo e história. Seja como meio de exaltação à 

cultura e a um patrimônio campista, ou como mecanismo de alerta do esquecimento da cidade 

enquanto um potente polo econômico e cultural, ou ainda como forma de contar a origem do 

samba enquanto elemento da cultura negra e sua importância social, os sambas enredo 

produzidos no Morrinho são um símbolo de resistência cultural em Campos.  

  

2.2 O Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo 

 

 No primeiro capítulo, ao imergir na história do samba no Brasil e no Rio de Janeiro, 

sobretudo, apontamos para o processo de comercialização do samba e a consequente 

espetacularização a partir da inserção deste estilo musical no modo de produção capitalista.  

 A perspectiva que trazemos é a dos sambistas enquanto sujeitos ativos neste processo 

de maior projeção do samba e dos desfiles carnavalescos, bem como os objetivos de 

consolidação desta propagação no que tange a afirmação e a continuidade dessa manifestação 

da cultura popular.  

 Identificar o papel dos sambistas e das escolas de samba na busca pela oficialização 

dos desfiles e pela propagação massiva do carnaval entra em conflito com a concepção de que 

a comercialização do samba foi um processo de cima para baixo, de apropriação cultural do 

Estado.  

                                                           
18

 Referenciamos os períodos em que o Estado brasileiro é tomado por representantes conservadores e que 

buscam, a partir dos aparelhos privados de hegemonia, a propagação em larga escala da ideologia burguesa, isto 

é, investem no consentimento passivo da população de acordo com seus próprios interesses. Este fenômeno 

perpassa a ascensão de valores moralizadores da vida social que tendem, inclusive, a contribuir para processos 

de descriminação e violência contra diversos sujeitos sociais, dentre eles, a violência racial e religiosa.  
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 Não cair na uniteralidade do controle de massas é importante para perceber não só o 

movimento de luta pela oficialização dos desfiles pelos próprios sambistas e escolas de 

samba, mas também para compreender porque a difusão em larga escala dos desfiles 

carnavalescos contribui para que o samba enredo se constitua enquanto uma estratégia de 

resistência.   

 Segundo Silva (2007),  

 

Para além da alegada manifestação pura da cultura negra deturpada pela 

interferência de outros grupos sociais, é certo que as Escolas de Samba são 

resultado das relações estabelecidas por diversos grupos em sociedade. A 

confissão de Paulo da Portela, de que devia todas as suas conquistas à 

imprensa, mostra como os sambistas tinham consciência da importância da 

relação com os jornais. Eles, os sambistas, não foram elemento passivo nessa 

relação, exercendo papel ativo para o seu fortalecimento (SILVA, 2007, p. 

28).  

 

  

 Pode-se observar que a imprensa cumpre um papel fundamental para a oficialização 

dos desfiles e ampliação dos sambas enredo no Rio de Janeiro, estreitando a relação com as 

Escolas de Samba e seus representantes sambistas, que brigavam juntos pela visibilidade do 

samba e do carnaval enquanto manifestações culturais legítimas e importantes para um povo.  

 Nesse sentido, fica claro que os objetivos destes sujeitos sociais em firmar uma relação 

com a imprensa era o de obter o aceite do Estado para a realização dos desfiles e possibilitar 

maior abertura desta cultura no imaginário e na realidade da sociedade carioca, cujo impacto 

passa a reverberar em todo Brasil e mundo.  

 

Estes tiveram um papel ativo e fundamental em todo este processo de 

construção identitária, atuando na edificação cultural do samba enquanto 

elemento preponderante da identidade nacional. Ao longo dos fatos, em 

nenhum momento foram os sambistas sujeitos passivos no processo de 

consolidação do samba (SILVA, 2017, p. 45).  

 

 

  Da mesma maneira contribui Silva (2007) sobre as intenções e consequências desta 

negociata para os sambistas e as Escolas de Samba: 

 

Examinando esse quadro em perspectiva comparada com o contexto de 

surgimento das Escolas de Samba é inegável que a projeção social alcançada 

por elas representou possibilidades de integração social. Pessoas que 

tentavam sobreviver contemplava sobre o fio da navalha de uma estrutura 

social que não a viram, em pouco mais de uma década, organizações por elas 
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constituídas terem peso no jogo da política institucional (SILVA, 2007, p. 

45).  

 

  

 O processo de desenvolvimento envolto a consolidação dos desfiles carnavalescos, no 

entanto, acompanha um contexto de contradição. Ao passo que estes foram ganhando cada 

vez mais destaque nacional e internacional, a espetacularização do carnaval foi se ampliando 

na mesma medida.    

 Lembra o autor sobre um marco neste processo, acontecido no ano de 1952:  

 

Outro fato que marca o ano de 1952 como decisivo para o que estava por vir 

para as Escolas de Samba é a montagem de tablados sobre os quais os 

componentes evoluiriam, palanques para autoridades e jurados e 

arquibancadas para turistas e convidados. Exatos dez anos após o início da 

montagem das arquibancadas, outro passo é dado, quando, em 1962, passam 

a serem cobrados ingressos para o desfile (SILVA, 2007, p. 47).  

 

 

 Neste cenário, as atrações turísticas começam não só a ganhar espaço, mas se 

consolidar enquanto parte integrante do carnaval carioca. Os holofotes, a apropriação desta 

manifestação cultural pelos turistas, a visão excessiva nos lucros
19

, a transformação do 

carnaval em comércio, e a delimitação do tempo de desfile para a transmissão televisiva, não 

foi motivo de celebração de parte da comunidade carnavalesca.  

 O fenômeno foi objeto de crítica do enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba 

São Clemente no ano de 1990, cujo samba enredo
20

 chama-se “E o samba sambou”
21

: 

Vejam só 

O jeito que o samba ficou (e sambou) 

Nosso povão ficou fora da jogada 

Nem lugar na arquibancada  

Ele tem mais pra ficar 

Abram espaço nesta pista 

E por favor não insistam 

Em saber quem vem aí 

O mestre-sala foi parar em outra escola 

Carregado por cartolas 

Do poder de quem dá mais 

E o puxador vendeu seu passe novamente 

                                                           
19

 “Ao largo da consolidação do grande espetáculo das Escolas de Samba, surge uma gama de segmentos 

econômicos que lucram, sejam ligados diretamente à confecção do desfile, como ornamentos artefatos diversos, 

seja ligados mais propriamente à festa, como bebidas alcoólicas ou outras áreas do entretenimento da cidade, 

como boates clubes, bares, restaurantes etc” (SILVA, 2007, p. 52). 
20

 A letra deste samba enredo da São Clemente e dos outros dois, da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti e 

Estação Primeira de Mangueira, foram acessados em seus respectivos websites.  
21

 Autores: Helinho 107, Mais Velho, Nino e Chocolate; Intérprete em 1990: Izaías de Paulo; Intérprete em 

2019: Bruno Ribas.  
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Quem diria, minha gente 

Vejam o que o dinheiro faz 

 

É fantástico  

Virou Hollywood isso aqui (isso aqui) 

Luzes, câmeras e som 

Mil artistas na Sapucaí (bis) 

 

Mas o show tem que continuar 

E muita gente ainda pode faturar 

„Rambo-sitores‟, mente artificial  

Hoje o samba é dirigido com sabor comercial 

Carnavalescos e destaques vaidosos 

Dirigentes poderosos criam tanta confusão 

E o samba vai perdendo a tradição (Bis) 

 

Que saudade! 

Da Praça Onze e dos grandes carnavais 

Antigo reduto de bambas (Bis) 

Onde todos curtiam o verdadeiro samba.  

 

 Imerso na nova dinâmica do carnaval carioca, o samba enredo traz a denúncia da 

transformação desta cultura popular em show business para turistas e celebridades, além de 

sua comercialização excessiva que sugere o distanciamento das origens do samba em solo 

brasileiro e fluminense, marcado por suas características populares e tradicionais. 

 De acordo com Silva (2017) “alçado à condição de vitrine cultural brasileira sob a 

marca de „Maior espetáculo da Terra‟, o desfile do Grupo Especial tornava-se um dos 

principais produtos turísticos do país - senão o mais conhecido deles” (SILVA, 2017, p. 33).  

 É possível afirmar, no entanto, que o próprio samba enredo ecoa na avenida chamando 

atenção para as mazelas desta espetacularização dos desfiles e da relativa perda da essência do 

samba no tocante a seus objetivos e significados primeiros. Um enredo como este é um 

sintoma de um aspecto da resistência que tratamos no capítulo anterior: o de afirmação de 

uma cultura popular, isto é, feito pelo povo, para o povo. 

 No ano de 2019, vinte e nove anos após o primeiro desfile, o samba voltou ao enredo 

da São Clemente como forma de protesto ao não rebaixamento de quatro agremiações do 

grupo especial por dois anos consecutivos (2017 e 2018), depois de reunião entre as Escolas 

de Samba
22

 e a LIESA – Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro
23

. Estes 

acontecimentos foram considerados, para muitos, uma “virada de mesa” do carnaval carioca.  

                                                           
22

 Todas as agremiações do Grupo Especial do carnaval carioca participaram, salvando do rebaixamento as 

Escolas “Paraíso do Tuiuti” e “Unidos da Tijuca”, em 2017; e “Grande Rio” e “Império Serrano” em 2018. As 

Escolas que votaram contra a virada de mesa, em ambos os casos, foram “Portela” e “Mangueira”.  
23

 Principal órgão que organiza as Escolas de Samba e os desfiles carnavalescos do Rio de Janeiro. 
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 Flutuando entre fantasia e realidade, este foi um importante indício de que o samba 

enredo pode assumir, além do lúdico, também a vestimenta da reivindicação, da denúncia e da 

resistência, independente da questão social, política e cultural que se apresenta.  

 Camilo da Silva (2017) desperta a atenção para as diversas indumentárias que as 

escolas de samba vestiram e vestem, alertando para sua dialética enquanto uma manifestação 

cultural mutável:  

Desde suas primeiras apresentações públicas, nos anos 30, as escolas de 

samba passaram, e ainda passam, por transformações que dizem respeito às 

soluções práticas de seus agentes culturais frente aos contextos de 

desenvolvimento em seu espaço-tempo (SILVA, 2017, p. 42). 

 

 

 Incorporado pelo discurso nacionalista com início datado na década de 1940, o samba 

enredo ganha uma nova roupagem e passa a tratar de temas relacionados ao Brasil e suas 

riquezas naturais, além de resgatar importantes processos históricos ao longo de seu 

desenvolvimento, sobretudo os que dizem respeito ao período colonial e escravista. Estas 

histórias, no entanto, são contadas com altas doses de romantismo, sem a preocupação de 

demonstrar o Brasil real ou concreto. 

 A diversificação temática chega ao carnaval carioca nos anos 1960. Segundo Silva 

(2007):  

É sintomático que um dos principais marcos da diversificação de temas dos 

sambas enredo seja Chica da Silva, do Salgueiro, em 1963, que simboliza as 

aspirações de mobilidade individual, representadas pela ascensão social de 

uma mulher negra, fugindo da exaltação de grandes vultos da nacionalidade 

que caracterizou o samba enredo até então. Começam a surgir, então, 

enredos que abordem temáticas ligadas à negritude, ao mundo infantil, a 

culturas regionais, religiosidade, etc. (SILVA, 2007, p. 69).  

 

 Se no decorrer nas décadas, sobretudo a partir de 1970, os personagens históricos 

começam a ganhar a cena nos desfiles carnavalescos, essa apropriação também se faz mais de 

sonho do que de realidade, demonstrando “como a história serve aos sambas enredo como 

casca vazia, a ser preenchida de acordo com o discurso que se pretende sustentar” (SILVA, 

2007, p. 84).  

 Queremos chamar atenção de que se, antes os sambas enredo se colocavam em um 

lugar de sonho e fantasia, isto é, sem necessariamente nexo com a realidade histórica, alguns 

sambas que escolhemos para análise se apresentam na contramão disso.  

 Podemos observar a seguir que, sem se distanciar do imaginário ou do poético, 

tampouco do lúdico e do sonho – lembramos que se trata de uma manifestação cultural que 

mexe com as emoções de quem faz e quem assiste – os sambas enredo têm mais compromisso 
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com a verdade histórica, ou seja, ao invés de reforçar a história romantizada, retira o véu do 

obscurantismo e traz à avenida a história ocultada.  

 Vejamos este samba do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, de 

2018, intitulado “Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”
24

: 

Irmão de olho claro ou da Guiné 

Qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado 

Senhor, eu não tenho a sua fé  

E nem tenho a sua cor 

Tenho sangue avermelhado 

O mesmo que escorre da ferida 

Mostra que a vida se lamenta por nós dois 

Mas falta em seu peito um coração 

Ao me dar a escravidão  

E um prato de feijão com arroz 

 

Eu fui mandinga, cambinda, haussá 

Fui um rei Egbá preso na corrente 

Sofri nos braços de um capataz 

Morri nos canaviais onde se plantava gente 

 

Ê Calunga, ê! Ê Calunga! 

Preto Velho me contou, Preto Velho me contou 

Onde mora a senhora liberdade 

Não tem ferro nem feitor (bis) 

 

Amparo do Rosário ao negro Benedito 

Um grito feito pele do tambor 

Deu no noticiário, com lágrimas escrito 

Um rito, uma luta, um homem de cor 

 

E assim quando a Lei foi assinada 

Uma lua atordoada assistiu fogos no céu 

Áurea feito o ouro da bandeira 

Fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel 

 

Meu Deus! Meu Deus! 

Se eu chorar não leve a mal 

Pela luz do candeeiro 

Liberte o cativeiro social 

 

Não sou escravo de nenhum senhor 

Meu Paraíso é meu bastião 

Meu Tuiuti, o quilombo da favela 

É sentinela da libertação.  

 

 São diversos elementos importantes contidos nesta letra se considerarmos toda 

discussão que envolve a cultura negra e as diferentes facetas que o samba foi incorporando à 

                                                           
24

 Autores: Cláudio Russo, Anibal, Jurandir, Moacyr Luz e Zezé; Intérpretes: Nino do Milênio, Celsinho Mody e 

Grazzi Brasil.  



62 
 

sua história no Rio de Janeiro. Elementos esses que, por sua vez, indicam um movimento de 

resistência.  

 Além de ser possível observar a diversificação temática acima retratada – ao tratar 

especificamente dos corpos negros e da escravidão no Brasil – é possível identificar esta 

temática contada através de outra perspectiva, mais realista e menos idealizada no que diz 

respeito aos aristocratas da escravatura.  

 Com o apontamento para a dor do negro neste período histórico, a narrativa se constrói 

desde a trazida dos negros africanos para o país, tirados de sua terra para o trabalho escravo 

brasileiro. Percebam no verso: “Fui um Rei Egbá preso na corrente”, em referência a um 

governante ou chefe de Estado de um país do continente africano
25

.  

 De maneira a reforçar o que acima explicitamos, o samba enredo afasta a visão 

romantizada dos senhores de escravos como homens de boas intenções, apesar da relação 

escravocrata: “Mas falta em seu peito um coração, ao me dar a escravidão e um prato de 

feijão com arroz”. É possível observar a ênfase de que o “feijão com arroz” não é suficiente, 

tampouco parâmetro para uma relação humanizada.  

 Os versos que se seguem aprofundam ainda mais esta percepção. O uso do paradoxo 

“bondade cruel” em referência a abolição da escravatura em maio 1888, é um exemplo claro 

do papel que se propõe este samba enredo a cumprir desde o nome que ele apresenta.  

 Diferente da fantasia histórica contada ao longo dos anos, a Lei Áurea não é contada 

como fruto de bondade da princesa e tampouco preocupada com o futuro dos negros ex-

escravos, deixados em condições de desigualdade social após a abolição e cujas 

consequências reverberam até os dias atuais.  

 Este é o motivo pelo qual o samba enredo traz em sua nomenclatura um 

questionamento, ao invés de uma afirmação. Reparem que com a interrogação o sentido da 

frase modifica-se completamente, fazendo refletir seus ouvintes na avenida: na sociedade 

brasileira atual ainda é possível observar elementos que indiquem que a escravidão não foi 

completamente extinta. 

  A clamada pela libertação do cativeiro social firmado em solo brasileiro vem 

acompanhada da afirmação do samba enquanto um lugar de resistência histórica. Ao 

caracterizar o “Paraíso” – referência ao nome da agremiação “Paraiso do Tuiuti” – como um 

bastião, isto é, uma trincheira que defende alguma coisa, a Escola de Samba se coloca como 

                                                           
25

 Embora necessite de pesquisa aprofundada de nossa parte, estima-se que “Egbá” trata-se de um povo 

originário do sul da Nigéria.  
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um território de defesa, afirmação e luta pela verdade, pela libertação, pelos valores 

democráticos e pela legitimidade da cultura negra e popular no Brasil.  

 Sob esta mesma ótica, embora com temática diferente, se fez o samba enredo da 

Estação Primeira de Mangueira do ano de 2019. A escola de samba propôs-se a apresentar na 

avenida uma história ocultada, ou seja, buscou a fuga do senso comum e cantou na avenida a 

história do Brasil real. Vejamos a letra do samba intitulado “História para ninar gente 

grande”
26

: 

Brasil, meu nego, deixa eu te contar 

A história que a história não conta 

O avesso do mesmo lugar 

Na luta é que a gente se encontra 

 

Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 

Desde 1500 

Tem mais invasão do que descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado  

Mulheres, tamoios, mulatos 

Eu quero um país que não está no retrato 

 

Brasil, o teu nome é Dandara 

E a tua cara é de Cariri 

Não veio do céu 

Nem das mãos de Isabel 

A liberdade é um dragão no mar de Aracati  

 

Salve os caboclos de julho 

Quem foi de aço nos anos de chumbo 

Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, Malês   

 

Mangueira, tira a poeira dos porões 

Ô, abre alas pros seus heróis de barracões  

Dos Brasis que se faz um país de Lecis, Jamelões 

São verde-e-rosa as multidões (Bis).  

 

 Como dissemos acima, o samba enredo traz a história contada por outro ângulo, 

diferente daquele que foi ensinado por muitos anos no contexto brasileiro. Em um 

contraponto à história oficial que suaviza séculos de exploração e escravização do país e de 

sua população, a Mangueira traz à cena a realidade concreta desde o período colonial, até o 

escravista, passando pela ditadura (1964-1985) e desembocando no Brasil atual. 

                                                           
26

 Autores: Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mama, Marcio Bola, Ronie Oliveira e Danilo Firmino; 

Intérprete: Marquinhos Art'Samba. 
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 É sabido – e o samba demonstra isso de forma notável – que a história oficial oculta os 

grandes personagens que lutaram contra as injustiças sociais e a tirania do Estado brasileiro. 

Os versos: “Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado” e “Mulheres, tamoios, 

mulatos, eu quero um país que não está no retrato” elucidam com clareza o que queremos 

dizer.  

 Revisitando a história do samba pudemos identificar que, no início dos anos 1970, os 

personagens históricos ganharam espaço enquanto temática nos desfiles carnavalescos, mas 

nem sempre foram contados em consonância com a história concreta e reproduziram com 

romantismo a passagem dos tiranos pela historiografia brasileira, cada um em seu tempo 

histórico.  

 Nesse sentido, o referido samba enredo deixou de lado os nomes homenageados dos 

nobres e aristocratas brasileiros “na perspectiva da narrativa tradicional e eurocêntrica” 

(SILVA, 2018, p. 74) e, em seu lugar, citou alguns nomes escondidos da história oficial, em 

nome de todos aqueles que lutaram por melhores dias de um povo ou classe social.  

 O aspecto revolucionário – no sentido de trazer a temática atualizada e na contramão 

do cenário político brasileiro contemporâneo – se encontra na abertura dos porões da história 

e da necessidade de dar vez aos “de baixo”, ou seja, aqueles cujas vozes foram negadas ou 

silenciadas.  

 Em um Brasil de grandes tensões sociais e políticas, em que a verdade histórica é 

colocada à prova a todo o momento por alguns segmentos da sociedade civil e da sociedade 

política – os conceitos de ambas veremos no próximo capítulo – fazer este samba ecoar na 

avenida e ser o vencedor do carnaval de 2019 é um movimento de resistência significativo.  

 É, neste sentido que chegamos ao momento crucial do capítulo, isto é, o olhar para o 

samba enredo enquanto uma estratégia de resistência e o levantamento dos motivos pelos 

quais ele se constitui desta maneira.  

 No início deste item, trouxemos a importância de olhar para a oficialização e a 

consequente comercialização do samba e do carnaval para facilitar a compreensão do porque 

consideramos esta manifestação da cultura popular enquanto uma resistência e qual é o 

sentido dado por esta palavra.  

 Além das letras, sobretudo nos últimos anos, apresentarem um posicionamento 

político de acordo com a luta dos movimentos sociais e das classes populares, a grande 

nuance que faz dela um importante instrumento de resistência é o seu largo alcance popular.  

 Ao longo deste capítulo vimos que os sambistas e escolas de samba foram agentes 

políticos fundamentais na consolidação do samba no Rio de Janeiro, cujo objetivo era dar 
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visibilidade ao que esta manifestação poderia levar à cidade, ao Brasil e ao mundo enquanto 

um transmissor de mensagens.  

 Ainda que com a espetacularização – que, como vimos, foi (e talvez ainda o seja) 

objeto de crítica em alguns momentos da história – a visibilidade que ganha o carnaval 

carioca possibilita que a mensagem seja transmitida de forma organizada e em larga escala, 

cuja linguagem é facilmente interpretada pelas classes populares. 

 Chamamos atenção, então, para a síncopa trazida por Sodré (1998) no capítulo 

primeiro, elemento característico da música diaspórica e do samba, por sua vez. Vimos que a 

síncopa é o silêncio entre uma batida mais fraca e outra mais forte, momento em que os 

ouvintes da música preenchem a seu modo – como uma batida de palmas, por exemplo.  

 Se aguçar os ouvidos para o samba enredo da Mangueira (2019), fica fácil perceber 

que o segundo canto da música tem uma grande parada proposital, chamando os ouvintes a 

cantarem à capela, sem qualquer som de instrumento da bateria ou do interprete da Escola.  

 Este é o alcance popular que queremos chamar a atenção: a história real cantada por 

uma multidão em linguagem não acadêmica, isto é, estritamente popular e de fácil 

compreensão. Há, portanto, uma identificação das classes populares no que tange aos 

principais elementos que contribuem para que isso aconteça.  

 Por ter nascido das classes populares e que historicamente lutam pelo reconhecimento 

da sua cidadania e de seus direitos humanos, o samba enquanto manifestação da cultura 

popular traz em sua gênese a identificação de uma classe, seja pelas próprias características 

desta manifestação, seja pelas batidas da música, ou por estar no cotidiano dos becos e favelas 

da capital carioca e demais territórios brasileiros.  

 A grande popularidade dos desfiles carnavalescos – momento em que estes sambas são 

apresentados com um conjunto de elementos na avenida que auxiliam a contar uma história – 

faz esta cultura popular chegar aos grandes centros urbanos e atravessar as fronteiras 

territoriais, ou seja, causam um impacto significativo para que a mensagem possa atuar.  

 Nesta perspectiva, Ana Lúcia da Silva (2018) reforça:  

Ao se levar em consideração esse universo de transmissão da festa do 

carnaval carioca, pode-se afirmar que as pedagogias culturais nos sambas-

enredo foram e são difundidas tanto no contexto nacional como 

internacional. Neste espetáculo da mídia, entende-se que a cultura popular 

negra ensina, ou seja, as representações produzidas geram significados e 

sentidos, saberes, identidades e subjetividades (SILVA, 2018, p. 104). 
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Neste sentido, segundo Silva (2007) “se o carnaval é o momento de inversão da ordem 

social, como definiu DaMatta
27

, as Escolas de Samba são os agentes sociais onde essa 

inversão se dá; e o samba é o meio que a viabiliza” (SILVA, 2007, p. 93).  

É, por esta perspectiva, que reforçamos o samba enredo como estratégia de resistência. 

Sua popularidade permite, por meio do alcance e da linguagem popular, que a mensagem 

chegue às classes populares e que elas cantem os mais diversos elementos que se colocam na 

contramão da hegemonia dominante.  

Trata-se, portanto, de um estremecimento no status quo no sentido de oferecer meios 

mais populares de acesso ao conhecimento e possibilitar o livre pensar das classes populares, 

bem como permitir o efeito deste fenômeno a nível nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 – O embate entre hegemonia dominante e contra hegemonia: a cultura 

popular como possibilidade de transformação social  

 A proposta deste terceiro capítulo é encontrar o elo entre os conceitos de hegemonia, 

Estado ampliado, filosofia da práxis, ideologia e cultura e a discussão do samba como cultura 

popular que se apresenta enquanto resistência histórica. Para tanto, debruçamo-nos na 

perspectiva Gramsciana que se coloca como principal matriz teórica que subsidiará, através 

destes conceitos, o que pretendemos debater neste trabalho.  

                                                           
27

 A referência de Roberto DaMatta utilizada pelo autor é a obra “Ensaios de Antropologia Estrutural”, 1977: 

21-2. 
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 Faz-se necessário, dessa maneira, compreender como atua o Estado frente à sociedade 

e como se constroem os processos de dominação – através do ideário dominante e de valores 

burgueses – em todos os âmbitos: econômico, social, político e cultural. Assim, é preciso 

compreender como se constrói a relação de hegemonia das classes dominantes e quais são as 

possibilidades concretas – não utópicas – de enfrentamento do status quo por parte das classes 

populares, no tocante à construção de processos contra hegemônicos.  

 Dessa maneira, o objetivo deste capítulo é debater a correlação de forças entre classes, 

considerando os processos históricos de dominação que compõe a relação entre Estado, 

sociedade civil e sociedade política – cujo aprofundamento dos conceitos veremos adiante – 

bem como compreender como as classes populares podem reverter as tendências hegemônicas 

para si através de sua organização coletiva e orgânica. 

 Neste sentido, optamos por dividir o capítulo nos seguintes itens: 1.1) Hegemonia e 

Cultura; 1.2) O Estado ampliado e 1.3) Ideologia, Filosofia da práxis e cultura.  

Para tanto, optamos por fazer a discussão a partir de Gramsci (2014) e suas intérpretes 

mais reconhecidas no âmbito do Serviço Social brasileiro
28

 – Ivete Simionatto (2011) e 

Marina Maciel Abreu (2008); além de contar com importante contribuição de autores que são 

referências na área das Ciências Sociais, quais sejam: Álvaro Bianchi (2018); Antonio 

Candido (2017); Carlos Nelson Coutinho (2011); Ângela de Castro Gomes (2005) e Eric 

Hobsbawm (1990).  

 

 

 

3.1. Hegemonia e Cultura 

As reflexões sobre o conceito de hegemonia, desde a sua formação, dinâmica, até seus 

momentos de crise, originam a articulação com a categoria cultura em uma relação de 

coexistência entre ambas.   

 Originalmente, Simionatto (2011) ressalta que a concepção de hegemonia junto às 

alianças e as disputas de classe tornam-se ideia central para Gramsci
29

 durante seu período 

carcerário. A categoria, para o autor, é compreendida como “as relações entre infraestrutura 

                                                           
28

 Esta escolha ocorre, predominantemente, por ser a área de formação da autora deste estudo. 
29

 Nascido em 1891, Antônio Gramsci foi um ativista político, jornalista e intelectual italiano. Perseguido pelo 

fascismo de Mussolini, foi preso em 1926. “Em 8 de fevereiro de 1929, Gramsci começa a escrever o primeiro 

caderno de um total de 33 cadernos” (PAIVA, 2018, p. 37). Um deles é referência para este capítulo. 
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e superestrutura, à forma como as classes sociais se relacionam e exercem suas funções no 

interior do „bloco histórico
30

‟” (p. 47).   

Para melhor explicitar seu conceito, Bianchi (2018) evidencia que:  

 

O bloco histórico era concebido como uma ferramenta crítica com vistas à 

interpretação das relações históricas, portanto, concretas e moventes, 

existentes entre estrutura e superestrutura, condições objetivas e condições 

subjetivas, forças materiais de produção e ideologias (BIANCHI, 2018, p. 

123).  

 

É importante ressaltar que, no interior do que Gramsci denomina de bloco histórico, 

ocorre o embate pela hegemonia entre a classe dominante e a classe subalterna, na qual esta 

segunda exerce determinada pressão na busca pela construção e implementação de uma 

nova sociabilidade.  

Embora não se trate de um estudo semântico, é importante compreender o contexto – 

quando e porque – o termo “subalterno” surge no vocabulário Gramsciano. Isto porque é 

preciso cuidado ao debruçarmo-nos sobre esta categoria, à medida que existem análises 

críticas sobre o termo, por parte de alguns estudiosos.  

De acordo com Simionatto (2009), nas obras do referido autor, as primeiras aparições 

do termo “subalternidade” se originam em seu período pré-carcerário e designam “[...] a 

submissão de uma pessoa a outras, mais especificamente no contexto da hierarquia militar” 

(SIMIONATTO, 2009, p. 42).  

No entanto, é durante o período em que está preso, em seus escritos nos Cadernos do 

Cárcere, que a noção de subalternidade se amplia, construindo ligações dialéticas com a 

sociedade civil, o Estado, a ideologia, a filosofia da práxis e a cultura. Neste contexto, a 

subalternidade é compreendida como intrinsecamente ligada aos processos de dominação 

em todos estes âmbitos.  

 Dessa maneira, os condicionantes que determinam a subalternidade dependem de uma 

série de mediações entre todos estes elementos, como: o comportamento das classes 

dirigentes; a relação entre consenso e controle das classes subalternas; se estas travam lutas 

de resistência e como se caracterizam as reinvindicações dos próprios grupos subalternos 

(SIMIONATTO, 2009).  

                                                           
30

 O conceito de Bloco Histórico, para Gramsci, trata-se da articulação entre infraestrutura e superestrutura; entre 

teoria e prática. É onde ocorrem os embates ideológicos e hegemônicos, que inclui o protagonismo de 

intelectuais, partidos políticos, Estado e sociedade civil (SIMIONATTO, 2011).  
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A partir do pensamento Gramsciano, é possível constatar que o processo de luta pela 

hegemonia protagonizada pelas classes populares pode ocasionar o enfraquecimento do 

poder e do direcionamento político-ideológico da classe dominante e a consequente perda do 

consenso desta mesma classe, fundamental para sua reprodução.   

A perda do consenso pela classe dominante obriga-a a se utilizar de sua força 

coercitiva, o que faz com que as tendências hegemônicas comecem a entrar em colapso, pois 

é neste momento que se despertam as consciências críticas e “as grandes massas se separam 

das ideologias tradicionais” (SIMIONATTO, 2011, p. 47).  

Dessa forma, falar da construção de uma nova sociabilidade através da conquista da 

hegemonia pelas classes populares implica, antes e sobretudo, na crise da hegemonia 

dominante que, por sua vez, pode gerar dois processos distintos.  

Isto significa que, se por um lado é possível que, nestas situações de crise, a classe 

dominante pode, através da coerção, recompor sua hegemonia, por outro, a classe dominada 

tem a seu favor um cenário propício para se articular e reverter as tendências hegemônicas 

para si. Trata-se da tomada de consciência de classe capaz de se distanciar das velhas 

premissas e discursos que visem o consenso passivo das classes populares.  

Em sua interpretação, Simionatto (2011) destaca que Gramsci utiliza-se de dois 

aspectos que auxiliam na compreensão desta categoria – a hegemonia: pelo domínio
31

 e 

como direção intelectual e moral. Por se relacionar diretamente com o campo social, político 

e cultural somente o segundo aspecto será aprofundado aqui e retomado em itens 

posteriores, para maiores considerações.  

A direção intelectual e moral “se exerce no campo das ideias e da cultura, 

manifestando a capacidade de conquistar o consenso e formar uma base social” 

(SIMIONATTO, 2011, p. 49). Diferentemente da manifestação como domínio, a 

subalternidade gerada pela hegemonia não refere-se somente à força ou coerção, mas 

também a ideologia determinada e reproduzida pelos mecanismos e instituições de controle 

que buscam a produção e a manutenção do consenso passivo das classes antagônicas às 

dominantes.  

A compreensão deste processo, denominado de “subordinação passiva” (p. 49), torna-

se mais claro quando se pensa nos aparelhos que acompanham e formam os indivíduos 

desde a mais tenra idade. A família, a escola, a igreja e a mídia, sobretudo, são aparatos que 

                                                           
31

 De modo geral, o domínio trata-se de uma “revolução passiva”, ou seja “de uma revolução onde os principais 

sujeitos históricos são excluídos do processo e cooptados pela hegemonia de classes totalmente alheias aos seus 

interesses (SIMIONATTO, 2011, p. 49). 
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contribuem na formação social, política e cultural dos sujeitos individuais e coletivos e, 

portanto, cumprem a função de subalternizar as classes populares de acordo com seus 

interesses. 

É assim que, como complementação à discussão do papel do Estado como educador 

social, Gomes (2005) relaciona estes aparelhos de hegemonia ao que ela denomina de 

“cultura política”
32

. Para a autora, “em todos os casos, as culturas políticas articulam, de 

maneira mais ou menos tensa, ideias, valores, crenças, símbolos, ritos, mitos, ideologias, 

vocabulários, etc” (GOMES, 2005, p. 32) e encontram meios de se manifestarem e se 

disseminarem. Dessa maneira, é a partir do que a autora chama de “instituições-chave”, 

citadas anteriormente, que a ideologia dominante vai encontrar seu caminho de legitimidade 

e poder.  

Entendemos, portanto, que é a partir desta formação social, política e cultural dos 

sujeitos individuais e coletivos que se constroem as relações sociais, bem como a 

emergência e dinâmica das próprias classes sociais. Todavia, é preciso enfatizar que na 

percepção da autora acima supracitada, a cultura política não atua somente na concepção de 

classe em sua perspectiva macro, mas também pode constituir-se a partir da historicidade 

local. 

Queremos dizer com isso que o modo de agir sobre a vida e o mundo se desenvolve a 

partir de como foi constituída a cultura política de determinado local, macro e/ou micro, e 

por isso é instrumento formador de identidades de diferenciados grupos sociais, no tocante à 

apreensão de valores, crenças, ritos, comportamentos e ideologias coletivas.  

De acordo com Rodrigues (2010) 

 

Para fins de análise, não há como definir uma cultura política única e 

homogênea. Podemos examinar os códigos culturais que foram sendo 

naturalizados e os processos de adesão e contestação, historicamente 

constituídos, que possibilitam explicar as relações sociais em um 

determinado contexto, numa dada configuração hegemônica (RODRIGUES, 

2010, p. 22).  

  

É neste sentido que podemos tratar de um repertório de códigos culturais que 

possibilitam a constituição de discursos e identidades políticas em suas perspectivas micro ou 

macro ao longo do desenvolvimento histórico. 

                                                           
32

 “Cultura política é um conjunto de referências, mais ou menos formalizadas em instituições e mais ou menos 

difundidas na sociedade” (GOMES, 2005, p. 41).  
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Para melhor entendimento do que se quer dizer, é possível articular a cultura política 

como contraponto daquilo que é dado como natural, na perspectiva de Gramsci (2014). Neste 

sentido, o autor questiona: “O que significa dizer que uma certa ação ou costume são 

„naturais‟ ou que eles, ao contrário, são „contra a natureza‟?” (GRAMSCI, 2014, p. 50). 

É preciso desde logo estabelecer que não se pode falar de „natureza‟ como 

algo fixo, imutável e objetivo. Percebe-se que quase sempre „natural‟ 

significa „justo e normal‟ segundo nossa consciência histórica atual; mas a 

maioria não tem consciência desta atualidade determinada historicamente e 

considera seu modo de pensar eterno e imutável (GRAMSCI, 2014, p. 51).  
 

 

 Podemos compreender, portanto, que o “natural” é dado a partir da realidade histórica 

de cada tempo, ou seja, o natural pode estar em constante transformação e desenvolvimento a 

partir de como se desenvolve a cultura política de determinado lugar e como os homens 

interpretam e apreendem seus valores, sua moral, sua percepção de mundo. Dessa maneira, 

“não é algo homogêneo para todos os homens em todos os tempos” (GRAMSCI, 2014, p. 51).  

Não se trata, portanto, de desconsiderar a perspectiva ampliada da cultura política, mas 

de ter a compreensão de que na dialética do mundo globalizado de hoje, a cultura política 

pode se desenvolver de múltiplas formas e significados distintos e que, dentro de uma mesma 

classe social, é possível e natural que se tenha grupos sociais que incorporam os elementos da 

cultura política de maneira diferente, de acordo com as experimentações de vida constituídas 

na história de determinado local.   

Por não desconsiderar sua perspectiva macro e ampliada de classe é que o diálogo 

entre Gomes (2005) e Simionatto (2011) não só é possível como pode ser complementar. À 

medida que optou-se pelo estudo de um determinado grupo social - em evidência no primeiro 

capítulo -, é necessário deixar claro que quando se propõe conhecer um determinado grupo 

social considerando a formação histórica, social, política e cultural destes sujeitos, torna-se 

imprescindível compreender como estes indivíduos se constituem enquanto classe. No caso de 

Gramsci, classe é constituída da dialética entre subalternidade e hegemonia, e a passagem de 

um lugar ocupante na sociedade para o outro, se dá na correlação de forças sociais na disputa 

pela supremacia social, política e cultural.  

A criação de um novo bloco histórico, pelo olhar Gramsciano, perpassa a passagem da 

estrutura para a superestrutura, fenômeno denominado de “catarse”. De acordo com 

Simionatto, “catarse seria o momento em que a esfera egoísmo-passional, a esfera dos 

interesses corporativos e particulares, eleva-se ao nível ético político, ao nível da 

consciência universal” (SIMIONATTO, 2011, p. 51).  
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Sendo assim, a tomada de consciência de classe, isto é, a compreensão dos indivíduos 

enquanto sujeitos coletivos, é fundamental para que este grupo social acumule forças 

capazes de disputar ideologia e conquistar hegemonia plena – compreendida no campo 

ideológico, político, econômico, social e cultural.  

É possível pensar, então, que construir uma contra hegemonia perpassa tornar 

universais os desejos individuais das classes populares para que estas ganhem identidade e 

um norte na direção da formação de uma nova sociabilidade.  

No entanto, para Gramsci, este processo encontra relativa dificuldade na falta de 

autonomia das classes subalternas em se organizarem à medida que, 

Por causa da ausência de autonomia na iniciativa histórica, a desagregação é 

mais grave e é mais forte a luta para se libertarem dos principio impostos e 

não propostos, para obter uma consciência histórica autônoma (GRAMSCI, 

2014, p. 52).  

 

 O autor acentua ainda que “a luta é uma história continua dos indivíduos e de grupos 

para mudar aquilo que existe em cada momento dado; mas, para que a luta seja eficaz, estes 

indivíduos e grupos deverão se sentir superiores ao existente” (GRAMSCI, 2014, p. 54). 

Outro ponto de Gramsci fundamental para a análise do conteúdo proposto, que 

relaciona-se diretamente com o exposto acima, é a concepção mecânica de mundo que se 

articula intrinsecamente com a passividade. Como explica Simionatto (2011), “a maioria dos 

homens pensa uma concepção de mundo imposta mecanicamente a partir do ambiente externo 

e obedece a essa concepção de mundo de modo passivo” (SIMIONATO, 2011, p. 54).  

Este é um dos motivos pelos quais a cultura é um importante instrumento de 

transformação social à medida que o processo de luta pela hegemonia não se dá somente nos 

aspectos políticos e econômicos. Ainda de acordo com a autora acima supracitada, “a 

elevação cultural das massas assume importância decisiva neste processo, para que elas 

possam libertar-se da pressão ideológica das velhas classes dirigentes e elevar-se à condição 

destas últimas” (SIMIONATTO, 2011, p. 54).  

 Discutir a cultura e a hegemonia a partir da perspectiva Gramsciana, é pensar como as 

classes subalternas superam a “racionalidade da produção capitalista” (ABREU, 2008, p. 19) 

e constroem uma nova sociabilidade. Dessa forma, a cultura, através de suas manifestações, 

relaciona-se diretamente com a luta de classes na busca por uma nova hegemonia em que as 

classes populares sejam protagonistas.  

É assim que, como foi descrito anteriormente, a cultura é um dos principais elementos 

na organização das classes populares, no que diz respeito à abertura de outras possibilidades e 
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alternativas capazes de romper com as concepções de mundo hegemônicas historicamente 

determinadas e construir outra nova, superior.  

De acordo com Simionatto (2009), “a cultura é instrumento de emancipação política 

das classes subalternas, o amálgama, o elo entre os que se encontram nas mesmas condições e 

buscam construir outra hegemonia” (SIMIONATTO, 2009, p. 45). 

Dessa maneira, a formação de outra cultura que permita nova formulação de ideias, 

valores e práticas é um ato revolucionário que propicia “a transformação do senso comum em 

uma concepção de mundo independente e autônoma” (SIMIONATTO, 2009, p. 45).  

Segundo Abreu (2008), a prática pedagógica, isto é, cada relação de hegemonia, 

“vincula-se à necessidade de organização da cultura pelas classes sociais na luta pela 

hegemonia” (ABREU, 2009, p. 22), numa perspectiva de fortalecer o protagonismo e a busca 

por emancipação das classes populares.  

Parte-se da concepção de cultura em Gramsci como tudo aquilo que se expressa pelo 

modo de vida, ou seja, de pensar e agir sobre a sociedade e o mundo, a organização da cultura 

pelas classes populares vincula-se à construção de uma nova concepção de vida enquanto 

classe, a partir do rompimento com a ideologia dominante historicamente determinada. Assim 

sendo, a conquista de uma consciência autônoma em relação à classe dominante, oferece a 

cultura como instrumento capaz de se contrapor à hegemonia dada e de socializar, através de 

suas manifestações, sua nova sociabilidade.  

De acordo com a interpretação de Abreu (2008), Gramsci preocupa-se em não resumir 

a categoria hegemonia apenas em suas funções políticas e econômicas e, por isso considera a 

cultura uma “estratégia revolucionária” (ABREU, 2008, p. 24) fundamental para o processo 

de emancipação político-ideológica das classes populares.  

É neste sentido que vale reforçar que, na visão gramsciana, a valorização da cultura e 

das atividades culturais é tão fundamental quanto as frentes econômicas e políticas.  

Relativa a esta concepção, Gramsci (2014) lança mão de uma metáfora em Os Cadernos 

do Cárcere que pode auxiliar na compreensão do que queremos explicitar, quando revela que 

não se deve negligenciar outros fatores essenciais em detrimento da economia e da política.  

Explico-me. O animal não vive se não tem seu alimento. E pode obtê-lo 

porque nele nasce o sentimento da fome, que o leva a buscar a comida. Mas 

num animal, além do sentimento da fome, produzem-se muitos outros 

sentimentos, relativos a outras operações, os quais, igualmente, contribuem 

para sua atividade (...). Assim, por exemplo, o homem é estimulado em 

muitos sentidos. E, em todos irresistivelmente é estimulado pelo sentimento 

da fome, é estimulado por outros sentimentos, produzido em razão de sua 

estrutura especial e das sensações e ideias que nele nascem através da ação 

externa (GRAMSCI, 2014, p. 29).  
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É possível, assim, compreender que a cultura, na visão gramsciana, perpassa a vida 

concreta do homem, isto é, é capaz de estimular seus sentidos através das ideias e das 

sensações, e assim contribuir para uma atividade humana que impulsione atitudes 

transformadoras, igualmente ao sentimento que o leva a buscar comida quando se tem fome.  

É neste sentido que a cultura é também um fenômeno político. Segundo Simionatto 

(2009), “cultura e política relacionam-se, para Gramsci, à perspectiva de transformação social, 

às formas de aceitação ou contestação das relações de poder existentes na sociedade” 

(SIMIONATTO, 2009, p. 47).  

A partir desta compreensão, é concebível pensar que só é possível fazer frente e vencer 

a batalha cultural se houver formas e mecanismos de resistência presentes no cotidiano das 

classes populares, dando a devida importância à linguagem para dar visibilidade à nova 

concepção de mundo advinda da classe popular.  

Este trabalho trata-se de pensar a cultura popular como ferramenta contra hegemônica 

essencial que busque reduzir ou amenizar uma cultura erudita que não contempla a grande 

massa, da qual por vezes esta nem tem acesso.  

A compreensão sobre a cultura popular como parte do movimento de resistência 

significa uma nova concepção de mundo, de pensar, de sentir e agir sobre a vida que nasça e 

ganhe força nas classes populares e que esta, por sua vez, ainda que não conquiste a plena 

hegemonia, ocupe um espaço digno de seu tamanho e que suas vozes, através das 

manifestações culturais populares, sejam ouvidas na sociedade do capital.  

 “Só assim será possível criar condições para superar a distância entre dirigentes e 

dirigidos (...) e, dessa maneira, abrir espaços para que o Estado seja reabsorvido pela 

sociedade civil” (SIMIONATTO, 2011, p. 55). Neste sentido, é comum que se perguntem: 

como a cultura pode ser instrumento transformador de determinada realidade?  

Partimos do pressuposto e, este é o foco neste terceiro momento do trabalho, de que a 

literatura, a arte, o humor, a música, a dança, etc, permitem um enfrentamento da realidade. 

Isto é, a partir destas manifestações culturais, ser capaz de desenvolver uma capacidade 

imaginativa que torna possível a projeção de outros mundos, de outra vida, de outra 

sociedade.  

Com isso queremos dizer que a imaginação é uma forma de resistir subjetivamente e 

abre caminhos para a mudança no sentido concreto, na vida pessoal dos indivíduos ou de 

maneira mais ampla.  
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Isto porque as manifestações culturais atuam na vida concreta do homem, isto é, a 

partir delas é possível construir posicionamentos e impulsionar ações da vida cotidiana na 

perspectiva de enfrentar as mais diversas expressões da questão social e resistir às 

dificuldades que se apresentam.  

É através do humor que se pode ironizar o poder excessivo do Estado e seus mandantes, 

por exemplo, bem como uma poesia usar da ironia para denunciar sua angústia frente ao 

genocídio negro (como ocorre em muitas poesias no Slam das Minas
33

, no Rio de Janeiro), da 

mesma forma que os sambas carnavalescos desfilam nas ruas e caem no canto de multidões 

com seu conteúdo que grita as mais diversas injustiças sociais. 

Neste sentido é que a cultura popular é capaz de ser instrumento transformador da 

realidade. Isto porque, se estamos corroborando com a hipótese de que o grande poder contra 

hegemônico emana do povo e a grande parte deste público tem possibilidades restritas de 

acesso e/ou permanência no lugar ainda tão elitizado como as universidades – que 

possibilitaria o acesso à produção acadêmica, por exemplo – então, são as próprias 

manifestações culturais das classes populares que tornarão possível uma realidade diferente.  

Desta maneira, a cultura popular – através da arte, da literatura, da música, entre outros 

– tende a ter mais alcance, sobretudo pela linguagem e pelas próprias representações. Por 

representações, queremos dizer, como já foi discorrido, que as próprias experimentações e 

experiências de vida percebidas na perspectiva da coletividade são capazes de despertar 

identificações, seja com algum discurso, alguma pauta ou uma letra de samba enredo. 

Portanto, se os indivíduos começam a se sentirem representados, as possibilidades de se 

construírem movimentos de resistência e, assim transformar uma dada realidade, podem se 

tornar significativamente maiores.  

Candido (2007) quando escreve sobre o Direito à literatura em seu livro “Vários 

escritos”, entende esta categoria 

De maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, 

ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 

tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, chiste, até as 

formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes 

civilizações (CÂNDIDO, 2007, p. 176). 

 

 

                                                           
33 No Rio de Janeiro, o Slam das Minas se consolidou em 2017 pela poetiza Letícia Brito, que expressa a 

necessidade de encontros e afetos entre mulheres a partir do rompimento de paradigmas através da poesia, bem 

como o deslocamento de pessoas para as ruas como um grito.   
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Segundo o autor, a literatura, entendida como um conjunto de todos estes elementos da 

cultura, “confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de 

vivermos dialeticamente os problemas” (CANDIDO, 2007, p. 177).   

 Apesar de não ser objetivo específico de Candido (2017), é possível relacionar o que 

o autor chama de literatura ao que denominamos de cultura. Isso porque os elementos que 

circundam a compreensão da literatura e sua influência na vida cotidiana dos indivíduos se 

assemelham aos que queremos explicitar neste trabalho. 

Segundo o autor, a literatura – cultura – através das suas manifestações, permite o 

aumento da capacidade dos indivíduos de fazerem uma leitura crítica da realidade e 

construam meios legítimos de transforma-la.  

Para melhor explicitar o que se quer dizer, o referido autor articula a literatura com os 

direitos humanos como indissociáveis. Segundo ele, da mesma maneira que a alimentação, a 

moradia, o vestuário e a saúde são bens fundamentais aos indivíduos, assim o é, também, a 

literatura.  

 

Por isso, a luta pelos direitos humanos pressupõe a consideração de tais 

problemas, e chegando mais perto do tema eu lembraria que são bens 

incompreensíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência física em 

níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São 

incompreensíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a 

instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo a justiça pública, a 

resistência à opressão, etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer 

e, por que não, à arte e à literatura (CANDIDO, 2007, p. 176).  

 

Candido (2007) vai além quando atenta que “não há povo e não há homem que possa 

viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de 

fabulação” (p. 176). E mais, a literatura – compreendida em seu sentido mais amplo, 

considerando todas as possíveis formas de manifestação – “é o sonho acordado das 

civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho 

durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura” (CANDIDO, 2007, p. 177).  

É neste sentido que os direitos humanos se fazem presente, pois é possível pensa-los e 

buscar, a partir deles, ferramentas de luta que possam tornar possíveis outras realidades à 

medida que existem possibilidades palpáveis – não utópicas – de se aproximar de uma 

dinâmica social mais igualitária e justa através da literatura. Sobre isso, o autor reforça que 

“se as possibilidades existem, a luta ganha maior cabimento e se torna mais esperançosa, 

apesar de tudo o que o nosso tempo apresenta de negativo” (CANDIDO, 2017, p. 172). 



77 
 

É a partir do entendimento de que a cultura pode ser um instrumento transformador da 

realidade que torna a sociedade mais igualitária e democrática que construímos este trabalho, 

isto é, como a cultura pode ser considerada um processo de humanização porque “confirma no 

homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão e a aquisição 

do saber” (CANDIDO, 2007, p. 178) e o quanto, tomada pelas classes populares, a cultura 

pode ser instrumento de resistência e transformação.  

3.2.  O Estado Ampliado  

 Para facilitar a compreensão de toda discussão sobre hegemonia e a dinâmica 

societária em que a cultura está inserida, é fundamental que se retome de forma mais profunda 

e detalhada as considerações de Gramsci sobre Estado, através de Abreu (2008), Bianchi 

(2018), Coutinho (2011) e Simionatto (2011).  

 No item anterior, foi descrito, de forma breve, sobre os aparelhos e instituições que 

são capazes de produzir e reproduzir os interesses econômicos, sociais, políticos e culturais da 

hegemonia dominante e o quanto isso reverbera nas concepções de mundo e de vida da 

sociedade de maneira geral.  

 É nessa perspectiva que o Estado é concebido como um educador social, ideológico e 

cultural. Segundo Abreu (2008), para Gramsci,  

As funções do Estado não se resumem às atividades coercitivas 

desenvolvidas pelo aparato do governo executivo e instituições político-

policiais ou sociedade política = Estado no sentido restrito, mas inclui 

funções de consenso ou educativas a cargo dos organismos privados da 

sociedade civil (ABREU, 2008, p. 27).  

 

 Assim, por deter os meios de disseminação da hegemonia dominante, as bases da 

organização de uma cultura emancipatória encontram dificuldade de impor-se através de suas 

manifestações. Sobre isso, a autora expressa que "as bases materiais de organização dessas 

classes (populares) encontram-se profundamente debilitadas (...) que enfraquecem também o 

seu projeto de emancipação econômica, política e social” (ABREU, 2008, p. 33).  

  Em suas interpretações sobre o termo “subalternidade” e seu significado para Gramsci 

(2000), Simionatto (2009) revela que “as reflexões sobre subalternidade aparecem 

dialeticamente interligados com o Estado, a sociedade civil e a hegemonia” (SIMIONATTO, 

2009, p. 42).  

  A relação do Estado neste processo se dá, sobretudo, porque o Estado é a principal 

fonte de dominação. Isto porque as novas concepções da política, das leis, da economia e da 
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educação, por exemplo, são criadas a partir dos interesses do Estado burguês, “estabelecendo 

uma unidade não apenas no plano jurídico-formal, mas ideologicamente projetada para toda a 

sociedade” (SIMIONATTO, 2009, p. 42).  

 É notório que, segundo interpretação de Simionatto (2009) sobre os escritos de 

Gramsci (2000), o Estado atua como um anulador de autonomia das classes subalternas, à 

medida que mantém seu domínio através de seus aparatos hegemônicos, o que, por sua vez, 

gera o fortalecimento da subalternidade. Por deter os principais meios de disseminação de 

discurso e, logo, de ideologia, o Estado fortalece a fragmentação social das classes subalternas 

a partir da criação do senso comum.  

 Segundo Simionatto (2009)  

Essa maneira de agir do Estado reverte-se de um grande poder 

desmobilizador, na medida em que bloqueia as iniciativas da sociedade civil 

na articulação de interesses e propostas voltadas à luta pela superação entre 

os “governantes e governados”, “dirigentes e dirigidos” (SIMIONATTO, 

2019, p. 43).  
 

  

  É neste sentido que reforçamos a função do Estado como um educador social, à 

medida que para Gramsci (2000), segundo Simionatto (2009), quando o Estado se propõe a 

realizar uma ação pouca ou antipopular cria, anteriormente, uma opinião pública que dê 

legitimidade e força de base para implantar tal ação, na perspectiva de torna-la uma vontade 

pública nacional. 

   Esse movimento ocorre porque além do Estado ter a seu favor aparelhos privados de 

reprodução do status quo burguês, é ele quem detém o monopólio dos meios que disseminam 

sua ideologia dominante, quais sejam: jornais; a maioria dos partidos políticos e a mídia em 

geral. O resultado é que se cria o consenso passivo da sociedade civil, bem como o senso 

comum que reduz os interesses das classes subalternas em tão somente econômicos.  

 A percepção de mundo e sociedade permeados pelo senso comum impede as classes 

subalternas, muitas vezes, de chegarem às “elaborações críticas sobre as formas de cooptação 

e as situações de exploração a que são submetidas cotidianamente” (SIMIONATTO, 2009, p. 

43).  

 De forma complementar ao pensamento marxista, para Gramsci, segundo Simionatto 

(2011),  

As funções de hegemonia e dominação, ou coerção e consenso, podem ser 

apontadas. No entanto, o que permite que a postura do Estado seja menos 

“coercitiva” e mais “consensual”, imponha-se menos pela dominação e mais 

pela hegemonia, depende da autonomia relativa das estruturas e de como se 
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colocam no interior do Estado e organizações de cada esfera 

(SIMIONATTO, 2011, p. 71). 

 

 A importância de refletir acerca do Estado ampliado nasce, portanto, da compreensão 

de que o Estado não se constitui somente como um aparelho coercitivo, mas também faz uso 

do poder por meios não violentos que envolvem, sobretudo: ideologia, hegemonia e consenso. 

 A partir das contribuições de Coutinho (2011) - um dos intérpretes mais reconhecidos 

de Gramsci – é possível compreender a ampliação da concepção de Estado para o autor a que 

nos referimos: “o Estado – os mecanismos de poder – não se limitam mais aos institutos de 

dominação direta, aos mecanismos de coerção; em suma, ao que Gramsci chama ora de 

„Estado em sentido estrito‟, ora de „sociedade política‟” (COUTINHO, 2011, p. 14). 

 É por isso que o Estado, para Gramsci, segundo Simionatto (2011) é dotado de uma 

nova dinâmica e se mostra de forma ampliada, chamando atenção para a emergência da 

sociedade civil e para uma esfera pública mais complexa.  

 Dessa forma, de acordo com a autora, Gramsci pensa o Estado “a partir da existência 

de duas esferas distintas no interior da superestrutura, quais sejam: a) sociedade civil; b) 

sociedade política” (SIMIONATTO, 2011, p. 69). Neste caso, a sociedade civil corresponde 

ao conjunto dos indivíduos de uma determinada sociedade, enquanto a sociedade política 

corresponde ao Estado que, por sua vez, exerce sua função hegemônica sobre o primeiro 

bloco.  

 Para aprofundar o conceito de sociedade política, Bianchi (2018) interpreta que “trata-

se do Estado no sentido restrito, ou seja, o aparelho governamental encarregado da 

administração direta e do exercício legal da coerção sobre aqueles que não consentem nem 

ativa nem passivamente” (BIANCHI, 2018, p. 157).   

 Embora tenha se baseado em Marx e assuma o autor como um dos seus principais 

formadores teóricos, Gramsci amplia seu conceito de sociedade civil e pensa esta categoria 

como um conjunto das relações sociais que estabelecem conflitos, interesses comuns e/ou 

antagônicos, projetos e ideologias que, tomada por uma consciência coletiva, torna-a uma 

potencial protagonista no embate com a sociedade política pela conquista da hegemonia.  

 Em outras palavras a sociedade civil:  

 

Compreende o conjunto de relações sociais que engloba o devir concreto da 

vida cotidiana, da vida em sociedade, o emaranhado de instituições, 

ideologias, projetos e interesses de classes distintos e, portanto, espaço de 

disputa pela hegemonia (SIMIONATTO, 2011, p. 71).  
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 A sociedade civil é, ainda, “o espaço onde se organizam os interesses em confronto, é 

o lugar onde se tornam conscientes os conflitos e as contradições” (SIMIONATTO, 2011, p. 

70).  

 A emergência da sociedade civil surge a partir da nova compreensão de Estado para 

Gramsci. Segundo Coutinho (2011),  

 

Ele viu que, com a intensificação dos processos de socialização da política, 

com algo que ele chama algumas vezes de “estandartização” dos 

comportamentos humanos gerada pela pressão do desenvolvimento 

capitalista, surge uma esfera social nova, dotada de leis e de funções 

relativamente autônomas e específicas – o que nem sempre é observado – de 

uma dimensão material própria (COUTINHO, 2011, p. 14).  

 

 Para melhor especificar, o autor explica:   

Digamos que, entre o Estado que diz representar o interesse público e os 

indivíduos atomizados no mundo da produção, surge uma esfera pluralista de 

organizações, de sujeitos coletivos, ou luta ou em aliança entre si. Essa 

esfera intermediária é precisamente a sociedade civil, o campo dos aparelhos 

privados de hegemonia, o espaço da luta pelo consenso, pela direção 

política-ideológica (COUTINHO, 2011, p. 16). 

 

Neste sentido, partindo do entendimento de que no interior da sociedade civil podem 

surgir movimentos tanto de garantia do status quo burguês quanto de sua superação, é que se 

pode compreender que a sociedade civil, ou parte dela, dotada de consciência de classe, é 

capaz de desviar dos aparelhos privados do Estado que exercem domínio e coerção, e negar o 

consenso passivo que mantenha a ordem e a estrutura social, política, econômica e cultural da 

classe dominante.  

Isto porque o senso comum a que nos referimos é compreendido de duas formas na 

visão Gramsciana, embora não sejam excludentes entre si. Por um lado é compreendido como 

um conjunto de “concepções fragmentárias e desagregadas” (SIMIONATTO, 2009, p. 43), 

normalmente advindas de concepções filosóficas incoerentes, irracionais e conservadoras. Por 

outro, o senso comum não é estático, tampouco engessado, de modo que pode flutuar para 

transformações contínuas na perspectiva crítica e libertadora. 

 A superação do senso comum torna-se possível a partir de uma organização sólida da 

sociedade civil, ainda que não tenha força suficiente para romper com o status quo, mas que 

consiga mover uma determinação coletiva capaz de resistir e demarcar posições outrora não 

conquistadas.   
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 É menos provável que aconteça esta organização, todavia, se as classes subalternas 

não se depararem com uma nova concepção de mundo, que envolve olhar para a realidade a 

partir de uma totalidade crítica.  

É neste sentido que, para Gramsci, a superação da condição subalterna 

perpassa uma nova percepção de mundo „crítica e coerente‟, necessária para 

suplantar o senso comum e tornas as classes subalternas capazes de produzir 

uma contra hegemonia (SIMIONATTO, 2009, p. 43).  

 
 

 À medida que para o referido autor o Estado não é compreendido somente pelos 

aspectos econômicos, sociais e políticos, mas também culturais, optamos por estudar como a 

cultura pode ser instrumento transformador da realidade e ser capaz de reverter as tendências 

hegemônicas para as classes subalternas.  

Dessa maneira, as manifestações culturais das classes populares podem ser pensadas 

como um meio de superação do Estado que determina a vida em sociedade de maneira 

vertical e deve ser interpretada como um caminho para a democratização das suas relações, 

bem como para o acesso ao direito ao pertencimento artístico e cultural que seja a expressão 

da vida do povo.  

 Para tanto, entra em cena a filosofia da práxis, caminho pelo qual acredita-se ser 

fundamental para este movimento. Entendamos o porquê.  

 

3.3 Ideologia, Filosofia da Práxis e Cultura  

 

Muito já foi discorrido sobre como a hegemonia e a ideologia dominante opera na vida 

das classes populares, de modo que neste item o protagonismo será dado à capacidade de 

organização e consciência destas mesmas classes.  

 Ainda na perspectiva Gramsciana, como é composto grande parte deste trabalho, 

Simionatto (2011) faz o resgate da concepção de ideologia para o autor e relaciona a noção de 

filosofia da práxis à discussão da cultura. Segundo sua interpretação “a ideologia é algo que 

se objetiva na realidade social, histórica e concreta” (SIMIONATTO, 2011, p. 75) e “tem um 

peso decisivo na organização da vida social” (SIMIONATO, 2011, p.76). 

 É preciso compreender que de acordo com Bianchi (2018), Gramsci analisava como 

“reducionismo” o conceito unitário de ideologia, isto é, sem distinção do que ele denomina de 

“ideologias historicamente orgânicas” das ideologias “arbitrárias e voluntaristas” (BIANCHI, 

2018, p. 120).  
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 A necessidade de separação conceitual entre ambas advém da compreensão de que as 

ideologias arbitrárias e voluntaristas cumprem a função de alimentar somente “movimentos 

individualistas e pequenas polêmicas” (BIANCHI, 2018, p. 120), enquanto a ideologia 

orgânica fornece possibilidades de ações coletivas, de luta e posicionamento frente a 

hegemonia burguesa dominante, através da tomada de consciência crítica. 

 Já segundo Simionatto (2011), a “ideologia orgânica” que Gramsci apresenta em sua 

contribuição teórica, diz respeito a um movimento histórico e social capaz de direcionar 

processos revolucionários ou conservadores e reacionários, a depender do grupo social pelo 

qual é tomada a ideologia.  

 É consenso neste trabalho que a ideologia orgânica é capaz, então, de despertar 

movimentos que possibilitem a passagem de uma estrutura engessada para uma superestrutura 

dinâmica que, adotada pela sociedade civil, pode alcançar os indícios dos princípios 

democráticos.  

 Neste sentido, a ideologia orgânica pode ser instrumento transformador de uma dada 

realidade social que se materializa nas diversas formas de manifestação, dentre elas a arte e a 

cultura, permitindo uma concepção de mundo e agir sobre a vida em um determinado 

ambiente, espaço geográfico ou que constituem uma rede de solidariedade. Desse modo, é 

orgânico porque se trata do real, isto é, diz respeito à experiência própria de uma dada 

realidade concreta e, por isso, a ideologia orgânica é capaz de ser meio modificador desta 

mesma realidade.   

 Neste sentido, quando tomada pelas classes populares, as novas ideologias são criadas 

a partir das próprias experiências e experimentações da realidade social que essas classes 

estão inseridas. É a partir desta compreensão que pode ser chamada a “filosofia da práxis”, 

isto é, “o terreno no qual determinados grupos sociais tomam consciência do próprio ser 

social, da própria força, das próprias tarefas, do próprio devir” (SIMIONATTO, 2011, p. 78). 

 Por se situar neste tipo de ideologia (orgânica), a filosofia da práxis não é descolada de 

um processo histórico real e pode ser entendido a partir da articulação entre teoria e prática, o 

que deixa holística a concepção de mundo e a forma de agir sobre ele. 

 Para melhor explicitar o que Gramsci (2014) denomina de filosofia da práxis, é 

importante fazer um breve resgate histórico do que, para o autor, pressupõe como seu 

significado e como ela atua.  

A filosofia da práxis pressupõe todo este passado cultural, o Renascimento e 

a Reforma, a filosofia alemã e a Revolução Francesa, o calvinismo e a 

economia clássica inglesa, o liberalismo laico e o historicismo, que está na 

base de toda a concepção moderna da vida. A filosofia da práxis é o 
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coroamento de todo este movimento de reforma intelectual e moral, 

dialetizado no contraste entre cultura popular e alta cultura (GRAMSCI, 

2014, p. 37).  
 

 

 Assim, pressupõe o autor, que a filosofia da práxis contribuiu, de modo ou de outro, na 

superação de velhas premissas e implantação de novas formas de pensar que ressignificaram a 

história em diversos locais e em diversos tempos históricos distintos.  

 O que Gramsci (2014) denomina de “reforma”, portanto, neste caso, intelectual e 

moral, diz respeito a como a filosofia da práxis foi precursora de diferentes transformações na 

sociedade e como historicamente, deste modo, ela cumpre a função de modificar a realidade.  

Para melhor ilustrar o que queremos dizer, Bianchi (2018) toma como análise a 

Revolução Francesa de 1789, que apareceu nos escritos de Gramsci quando refletia acerca do 

Estado integral, entre 1930 e 1932. Já vimos, no item antecedente, que o Estado para Gramsci 

é compreendido em seu sentido amplo e orgânico “como o conjunto formado pela sociedade 

política e sociedade civil” (BIANCHI, 2018, p. 155), capaz, dessa forma, de criar condições 

favoráveis de expansão a um determinado grupo. 

 Sendo assim, no tempo histórico analisado (França, em 1789), é possível compreender 

que “tendo reunido as condições necessárias e suficientes para a superação da antiga ordem, 

pôde a burguesia proceder à completa reorganização da sociedade” (BIANCHI, 2018, p. 156) 

através da reforma intelectual e moral que a filosofia da práxis possibilitou. 

 Assim, o autor retoma a relação da filosofia da práxis com os processos históricos no 

tocante às suas transformações quando nos sugere: 

A filosofia da práxis não só pretendia explicar e justificar todo o passado, 

mas explicar e justificar historicamente a si mesma, isto é, era o 

“historicismo” máximo, a libertação total de todo “idealismo” abstrato, a 

conquista real do mundo histórico, o início de uma nova civilização 

(GRAMSCI, 2014, p. 41).  

 

 

 É neste sentido que esse fenômeno é denominado de filosofia, porque “opina sobre o 

mundo, formula juízo de valor de caráter geral, os quais, tomados em conjunto, apresentam 

uma certa organização intelectual e moral da experiência individual e coletiva” (GRMSCI, 

2011, p. 84).  

 Dessa forma, para Gramsci, segundo Simionatto (2011, p. 77) “a filosofia expressa a 

concepção de uma classe social” e por isso relaciona-se diretamente à ideologia orgânica. É 

neste sentido que, para o autor, a filosofia da práxis trata-se do próprio marxismo, entendendo 

este não somente como método, mas como uma filosofia, uma concepção, que perpassa a 
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compreensão de que “o momento metódico e o momento da concepção de mundo se 

encontram intrinsecamente relacionados” (SIMIONATTO, 2011, p. 80).  

 Segundo Simionatto (2011, p. 79), “a filosofia marxista reveste-se de originalidade, 

apresentando-se como uma nova maneira de pensar o real”. Nas palavras de Gramsci (2014), 

“a filosofia da práxis foi um momento da cultura moderna, uma atmosfera difusa, que 

modificou velhos modos de pensar mediante ações e reações não aparentes e não imediatas” 

(GRAMSCI, 2014, p. 33).  

 Ainda segundo o autor,  

A afirmação de que a filosofia da práxis é uma concepção nova, 

independente, original, mesmo sendo um momento de desenvolvimento 

histórico mundial, é a afirmação da independência e originalidade de uma 

nova cultura em preparação, que se desenvolverá com o desenvolvimento de 

relações sociais. O que existe em cada momento é uma combinação variável 

de velho e novo, um equilíbrio momentâneo das relações culturais 

correspondentes ao equilíbrio das relações sociais (GRAMSCI, 2014, p. 39-

40).  

 
 

 Entendendo a necessidade de reafirmar sua diferenciação e de demonstrar sua 

originalidade, Bianchi (2018) ressalta: 

A diferença fundamental entre a filosofia da práxis e as outras filosofias é 

que estas últimas não seriam senão criações inorgânicas, contraditórias, pois 

tentam conciliar interesses opostos e excludentes e, por essa razão, 

extinguem-se assim que a necessidade de proceder a essa conciliação cessa. 

A filosofia da práxis, pelo contrário, coloca claramente as contradições da 

história e da sociedade (BIANCHI, 2018, p. 121).  

 

 

Dessa maneira, é através da filosofia da práxis que é possível ultrapassar todas as 

outras filosofias – incoerentes e fragmentadas – e constituir-se enquanto uma alternativa 

crítica capaz de avivar outra concepção do mundo, da sociedade e de si mesmo, enquanto 

classe.  

 O que se quer dizer com isso, em outras palavras, é que no interior das próprias classes 

populares pode surgir um despertar de consciências sobre o seu lugar na sociedade e como o 

Estado, através dos seus mecanismos de coerção e disseminação ideológica, exerce um papel, 

uma dominação que não contempla os interesses populares.  

 A partir dessa compreensão, é possível fazer uma retomada da discussão do item 

anterior no tocante à produção e reprodução do senso comum por parte do Estado e como é 

possível oportunizar essa superação através da filosofia da práxis.  

 À medida que se fala em filosofia, é importante explicitar que no pensamento 

Gramsciano, o senso comum se constitui também enquanto uma filosofia, ainda que 
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fragmentada, pois opina sobre o mundo e emite juízos de valor que apresentam certa 

organização intelectual e moral. 

 Segundo o referido autor em estudo, a partir da interpretação de Simionatto (2009), o 

senso comum está presente em todas as classes sociais, sendo encontrada entre dirigentes e 

dirigidos. No entanto, há uma diferença peculiar entre ambas, no sentido de como atua o 

senso comum sobre os fenômenos sociais e os sujeitos.  

 A diferença é que o senso comum das classes dominantes “atua como força ideológica, 

de modo que pode ocorrer a desmobilização das iniciativas críticas advindas das camadas 

subalternizadas” (SIMIONATTO, 2009, p. 43). O senso comum envolve, desta forma, certa 

relação de poder. E por se constituir enquanto uma relação de poder, “sua crítica representa 

um momento fundamental para agregar a „vontade coletiva‟, superar a velha ordem e 

construir uma nova” (SIMIONATTO, 2009, p. 44).  

 Neste sentido, a superação do senso comum ocorre através da filosofia da práxis 

porque ela permite uma concepção superior da vida e dos fenômenos sociais, rompendo com 

o modo de pensar primário e fragmentado ao buscar a compreensão da realidade por meio da 

totalidade crítica – unitária e coletiva.  

 É, portanto, a partir deste alcance intelectual e moral, que é possível um progresso 

intelectual da grande massa que, nestes termos, poderão construir uma nova sociabilidade 

tomada pelas classes populares.  

 Em outras palavras, “a filosofia da práxis possibilita superar o senso comum (...) 

contribuindo para recuperar a capacidade crítica e analítica mediante a qual as classes 

subalternas poderão construir propostas alternativas ao projeto dominante” (SIMIONATTO, 

2009, p. 45). 

 Nessa perspectiva, é válido demarcar o papel atribuído aos intelectuais no trato com as 

classes populares, no sentido de terem “a possibilidade de „purificar o senso comum‟, 

produzindo a consciência crítica e histórica de uma classe social” (IDEM). É preciso reforçar, 

todavia, que embora consideremos esta relação entre intelectual e povo parte fundamental do 

processo emancipatório, é importante ter cuidado para não inclinarmo-nos na verticalidade 

que perpassa a ideia de intelectuais-heróis e subalternos-dependentes.  

 Este trabalho parte da premissa de que todo conhecimento produzido e levado às 

classes populares é imprescindível para a elaboração de uma nova concepção de mundo, no 

entanto reforça a igual capacidade crítica que pode nascer no interior das próprias classes 

populares a partir dos seus próprios saberes, experimentações de vida e de sua cultura – 

compreendida como modo de viver, pensar e sentir.  
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 É neste sentido que não se trata, portanto, de “levar consciência” às classes populares 

como se estas fossem sempre passivas e desprovidas da capacidade de concepção ampla e 

não-restrita de mundo e sociedade. Mas de enxergar a função dos intelectuais como de 

ordenar e organizar os pensamentos, na perspectiva de serem instrumentos facilitadores para 

torna-los unitários e orgânicos. 

 Dessa maneira, é imprescindível que se coloque em cena a noção do “intelectual 

orgânico”, relacionando-a dialeticamente com a organização da cultura. De acordo com 

Coutinho, a organização da cultura “resulta da própria trama complexa e pluralista da 

sociedade civil” (COUTINHO, 2011, p. 17).  

 Queremos dizer com isso que os intelectuais orgânicos, na dinâmica emergente da 

sociedade civil, não são aqueles necessariamente ligados ao Estado ou as suas formas diretas 

de representação. Segundo o referido autor,  

Eles podem se articular agora com a esfera de organismos „privados‟, 

exercendo suas atividades (e, entre elas, a de lutar pela hegemonia política e 

ideológica do grupo social que representam) através e no seio dessas formas 

autônomas de criação e difusão da cultura (COUTINHO, 2011, p. 17). 

  

 

 Assim, por serem intelectuais membros da sociedade civil – emergentes dos 

sindicatos, partidos, editoras, jornais, grupos teatrais, etc – é que “o „intelectual orgânico‟ tem 

uma maior consciência do vínculo indissociável entre sua função e as contradições concretas 

da sociedade” (COUTINHO, 2011, p. 17).   

 Esse fenômeno contribui para uma organização da cultura mais democrática, plural e 

com mais alcance popular. Isso porque aumentam de maneira significativa os meios de 

disseminação da ideologia orgânica que, por sua vez, pode promover avanços importantes na 

batalha pela hegemonia cultural.  

Sob essa mesma ótica é possível enxergar o papel que podem cumprir os artistas no 

tocante à organização do pensamento. A relação que se faz é coerente, à medida que, nestes 

termos, muitos destes podem ser considerados intelectuais orgânicos ao passarem, através das 

manifestações artísticas, uma mensagem que faça movimentar novas percepções de mundo e 

sociedade.       

Recorrendo novamente aos escritos de Candido (2017) no Direito à Literatura, o autor 

descreve a capacidade que tem uma boa obra literária – compreendida em seu sentido amplo, 

e por isso tomamos a liberdade de incluir as letras de música - de organizar o desordenamento 

presente no interior das próprias mentes. 



87 
 

Segundo o autor,  

Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra 

literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar nossa 

própria mente e sentimentos; e, em consequência, mais capazes de organizar 

a visão que temos do mundo (CANDIDO, 2017, p. 179). 

  

 É dessa maneira, também, que se constitui o caráter humanizador da relação entre 

intelectuais, artistas e povo, à medida que a organização da palavra pode levar clareza ao que 

antes era um sentimento e/ou saber desordenado, auxiliando na construção de uma 

consciência crítica. “O caos imaginário, isto é, o material bruto a partir do qual o produtor 

escolheu uma forma, se torna ordem; por isso, o meu caos interior também se ordena e a 

mensagem pode atuar” (CANDIDO, 2017, p. 180). 

 É dessa forma que a cultura e as manifestações culturais entram em cena. Ainda 

segundo Candido (2017) “as produções literárias, de todos os tipos e todos os níveis, 

satisfazem as necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa incorporação, que 

enriquece nossa percepção e a nossa visão de mundo” (CANDIDO, 2017, p. 182).  

 A função que cumpre a arte e as manifestações culturais, portanto, possibilitam uma 

“tomada de consciência” que, coletivamente, encontrará meios de resistir e responder as 

injustiças sociais e políticas a que estão submetidos a sociedade, sobretudo as classes 

populares. Isto porque, a literatura – considerando aqui todas as formas de manifestação 

cultural – “satisfaz, em outro nível, à necessidade de conhecer os sentimentos e a sociedade, 

ajudando-nos a tomar posição em face deles” (CANDIDO, 2017, p. 183). 

 Hobsbwam (1990), em “A história social do Jazz”, analisa o surgimento do Jazz e seus 

significados históricos, bem como sua influência na sociedade e como este estilo musical é 

parte integrante da cultura popular. Fazendo uma relação com o samba – objeto de estudo 

deste trabalho – e com aquilo que queremos explicitar com a importância das produções 

artísticas para a organização da cultura, o referido autor afirma que “o música de jazz 

geralmente não pinta ou esculpe, não faz filmes, mas uma coisa que faz bem – e quase não 

pode evitar – é usar bem as palavras” (HOBSBAWM, 1990, p. 165). Assim, os pensamentos 

se ordenam e a mensagem atua. 

 Seria natural que se perguntassem o motivo pelo qual optamos por trazer, brevemente, 

a discussão do Jazz em um trabalho sobre samba. Explicamos: trata-se também de uma 

música nascida nas classes populares que, ao longo de sua popularização, encontrou percalços 

que incluíam discriminação e criminalização. Da mesma forma, segundo Hobsbawam (1990), 
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é um estilo musical que respeita os princípios democráticos, atinge todas as classes sociais e 

se coloca como um protesto diante das formas de opressão e repressão.  

 Não cabe neste trabalho fazer um comparativo entre ambos os estilos musicais – jazz e 

samba – à medida que o foco que se coloca aqui é o estudo crítico e aprofundado do segundo 

e sua importância na construção de uma contra hegemonia. No entanto, debruçando-nos sobre 

outras considerações acerca da cultura popular, identificamos que o objetivo do autor ao 

escrever sua obra se assemelha ao que pretendemos nesta, de modo que justifica sua 

ilustração:  

Meu objetivo é mostrar, não porque as pessoas precisam de maneiras 

diferentes de fazer protestos através da música, ou de válvulas de escape, 

mas por que, tendo tais necessidades, elas encontram no jazz um veículo tão 

adequado. E isso se dá porque é “música de pessoas comuns”, que, tanto por 

suas origens sociais quanto por suas associações e peculiaridades musicais, 

se presta a tal interpretação mesmo quando esse não é o objetivo 

(HOBSBAWAM, 1990, p. 281).  

  

  É neste sentido que estudamos o samba como uma possibilidade de resistência 

histórica e de construção contra hegemônica. Não se trata de pensa-lo como uma 

manifestação cultural que se coloca exclusivamente como protesto diante da hegemonia 

burguesa dominante – podemos identificar outras produções que reforçam laços 

conservadores e coloniais. Todavia, outros inúmeros cumprem a função de pensar de maneira 

crítica a realidade e denunciar as mais diversas expressões da questão social que se 

apresentam. 
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4. Considerações finais  

 

 Esta pesquisa objetivou, através de análise das letras de samba enredo, elucidar os 

motivos pelos quais esta manifestação da cultura popular se constitui enquanto um 

movimento de resistência. Para tanto, recorreu ao resgate histórico do samba no Brasil e 

percorreu o desenvolvimento deste no Rio de Janeiro e em Campos dos Goytacazes, com foco 

na localidade do Morrinho.  

 O entendimento da cultura popular enquanto uma força capaz de mover uma estrutura 

dominante nasce da compreensão de importantes conceitos que pudemos descrever no último 

capítulo. É difícil demarcar este posicionamento, portanto, sem clarear de antemão nossa 

concepção de hegemonia, em sintonia com aquilo que Gramsci (2014) deixou de legado.  

 Partiu-se do pressuposto, dessa forma, de que hegemonia não é um fenômeno estático. 

Ao contrário, é passível de sofrer rupturas e transformações a partir da correlação de forças 

que se estabelece entre classes ou grupos antagonistas que buscam a sua supremacia.  

 Assim, vai além do campo econômico e pensa o embate pela hegemonia também pelo 

campo cultural, considerando a cultura como tudo que se expressa pela vida cotidiana, 

traduzida nos modos de pensar e agir sobre o mundo e a sociedade.  

Queremos dizer com isso que a inversão das tendências hegemônicas pode acontecer 

não somente a partir da passagem de uma classe para outra no plano econômico, mas, 

também, pelas vias da direção intelectual e moral. Neste sentido, a filosofia da práxis entra em 

cena como ponte na construção de uma nova sociabilidade.  

 Como vimos, a construção de uma nova sociabilidade – alinhada aos interesses das 

classes populares – perpassa a superação da ordem burguesa vigente através de novos códigos 

culturais que dão corpo à formação de uma nova identidade. É por essa perspectiva que se 

pode entender a cultura também como um fenômeno político.  

Esta percepção está intrinsecamente ligada à noção de representação e identificação, 

isto é, a tomada coletiva de consciência das próprias experiências e experimentações de vida 

que vão determinar sua forma de enxergar os fenômenos sociais, políticos e culturais 

vivenciados.  

Foi possível observar, assim, qual espaço ocupa o intelectual orgânico – considerando 

os artistas e, é claro, os sambistas que produzem os sambas enredo – neste cenário. Não se 

trata de fazer comparações forçadas, mas de entendê-los enquanto um organizador de ideias 

que podem aguçar a capacidade imaginativa do público que se pretende atingir.  
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 A compreensão da cultura como categoria capaz de estimular os sentidos, ideias, 

sensações e sentimentos; e também como parte da vida concreta do homem, nos permitiu 

pensar as manifestações culturais das classes populares como transmissoras de mensagens que 

possam movimentar novas concepções da vida individual e coletiva.  

 O samba – com ênfase nos sambas enredo e no carnaval carioca e campista – ganhou 

destaque dessa maneira, trazendo à cena importantes elementos para pensar como, 

historicamente e em amplo aspecto, se construiu como um movimento de resistência.  

 Pudemos perceber que o referido estilo musical traz consigo complexidades que dão 

margem às mais diversas interpretações. Revisitando sua história, foi possível identificar que 

alguns de seus estudiosos caem na uniteralidade da relação “samba-Estado” e encara o povo 

do samba como pessoas passivas, que foram apropriadas pela classe média e pelo poder 

estatal, como se fossem desprovidas de pensamento crítico e de capacidade de reação.   

 Como contraponto a isto, corroboramos com a ideia de que, de forma malandra – se é 

que permitem o uso da ironia relacionado ao ethos do sambista – o povo do samba deixou este 

estilo musical ser apropriado pelas camadas mais abastadas para ganhar espaço, voz e vez na 

arena cultural da sociedade carioca.  

 Usando de estratégia contra a discriminação do samba – que, repetimos, é parte 

elementar da cultura negra trazida pela diáspora africana no Brasil – a ideia era entrar cada 

vez mais nos centros urbanos e, posteriormente, nos veículos de comunicação, para dar 

continuidade à cultura e não deixa-la ficar à margem da sociedade brasileira de hegemonia 

cultural e ideológica, branca.  

 Foi assim que o samba ganhou espaço, negociando e barganhando com os setores mais 

poderosos da sociedade e do Estado, deixando apropriar-se por outras culturas, mas mantendo 

suas tradições e raízes africanas percebidas nos cânticos, nos batuques e nos seus principais 

protagonistas.  

 O carnaval organizado, tal como hoje conhecemos – e, se tratando da capital carioca, 

conhecido mundialmente como o “Maior espetáculo da Terra”, foi desenvolvido desta forma, 

resistindo ao período higienista de Pereira Passos – marcado pela expulsão dos sambistas da 

Praça Onze –, e fazendo do Sambódromo da Marquês de Sapucaí trampolim para sua 

consolidação.   

 Por outro lado, ao adentrar um pouco mais no estado fluminense pudemos identificar 

outras facetas do que consideramos resistência. Diferente do que ocorre na capital do Rio de 

Janeiro, em Campos dos Goytacazes o carnaval organizado não é reconhecido pelas 
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autoridades locais e, há quatro anos, os desfiles são cancelados com alegação de falta de 

recurso público.  

 Além da briga histórica da Escola e do Bloco de Samba do Morrinho em Campos/RJ 

pelo direito de levar seu carnaval às ruas, foi possível perceber na ida ao campo que o bairro 

mantém viva as suas tradições que, por sua vez, possuem diversos elementos da cultura negra 

discorridos neste trabalho – traduzidas em algumas de suas manifestações que descrevemos e 

analisamos no primeiro capítulo.  

  Utilizando-nos do recurso da oralidade e da análise de alguns de seus sambas enredo, 

foi fácil reconhecer este lugar como uma trincheira de resistência, à medida que manifesta em 

diversas frentes a vontade e o cuidado de manterem acesas as chamas da cultura no bairro e na 

cidade, entendendo-a como categoria elementar na construção da vida social dos sujeitos. 

Reforçamos, desse modo, que estas manifestações acontecem, sobretudo, pelo samba e 

através do samba.  

 Sob ótica semelhante encontramos, na história e nas letras de samba enredo do 

carnaval do Rio de Janeiro, elementos que colaboraram na construção da resposta à hipótese 

que estamos defendendo até os últimos parágrafos desta pesquisa. Vejamos:  

A resistência foi verificada: na luta pela consolidação do samba como parte da cultura 

brasileira, contrariando aqueles que descriminaram e ainda o faz, em função de suas origens e 

elementos africanos; na exaltação aos corpos e à cultura negra (entre batuques, religiões e 

história); e na história contada a partir da perspectiva “dos de baixo”, aqueles historicamente 

esquecidos e silenciados na historiografia brasileira.  

 Diante disto, chegamos à conclusão de que o samba não atua somente em uma única 

frente de resistência, mas manifesta-se com esta roupagem em inúmeras delas. Por essa razão 

é que esta manifestação da cultura popular é uma importante ferramenta na construção da 

consciência coletiva capaz de fazer frente no embate pela hegemonia. 

 O alcance popular que hoje o samba possui – graças ao movimento dos sambistas 

nesta direção, lembramos – faz dele um importante transmissor de mensagens que 

enfatizamos no início destas considerações. A identificação das classes populares com aquilo 

que está sendo cantado na avenida, nos rádios e nas ruas torna possível uma tomada de 

consciência com força satisfatória para iniciar a promoção de uma nova forma de pensar e 

agir na sociedade. 
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