
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

 

 

     

 

LEONARDO BRITO AROUCA 

 

 

 

 

ONDE O SAMBA É CANTADO NO GOGÓ: 

RODAS “ACÚSTICAS” E O SAMBA “AUTÊNTICO” DO TERREIRO 

DA VOVÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

 

 

     

 

LEONARDO BRITO AROUCA 

 

 

 

 

ONDE O SAMBA É CANTADO NO GOGÓ: 

RODAS “ACÚSTICAS” E O SAMBA “AUTÊNTICO” DO TERREIRO 

DA VOVÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 

Graduação em Comunicação, na linha de 

Estéticas e Tecnologias de Comunicação, da 

Universidade Federal Fluminense, para a 

obtenção do grau de Mestre em Comunicação. 

 

Orientador: Prof. Dr. Felipe Trotta. 



           LEONARDO BRITO AROUCA 

 

 

 

 

 

ONDE O SAMBA É CANTADO NO GOGÓ: 

RODAS “ACÚSTICAS” E O SAMBA “AUTÊNTICO” DO TERREIRO 

DA VOVÓ. 

 

Niterói, 18 de setembro de 2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Felipe Trotta – Orientador 

 

 

_______________________________________________ 

Profª. Dr.ª Simone Pereira de Sá 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Samuel Araújo 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

À Cristina, Edilson, e Vinicius e Guilherme, pelo amor e apoio de sempre.  

 

 

Ao restante da grande e bonita família, onde isto tudo ecoa.  

 

 

Aos meus amigos que começaram esta discussão nos bares da vida.  

 

 

Aos amigos feitos nesta trajetória da UFF, que seguirão juntos por aí.  

 

 

Aos docentes, discentes, funcionários do Programa de Pós-graduação em Comunicação 

da Universidade Federal Fluminense.  

 

 

À Simone Pereira de Sá e Samuel Araújo, pela gentileza de avaliar este trabalho.  

 

 

A Felipe Trotta, pela parceria na caminhada.  

 

 

A Guilherme e ao Terreiro da Vovó, onde as portas sempre estiveram abertas, desta vez 

escancaradas.  

 

 

Ao samba, que confesso: és minha alegria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maior invenção do homem é a roda.  

A segunda é a roda de samba.”  

 

(Luiz Carlos da Vila)  

 

 



RESUMO  

 

 

Refletimos nesta pesquisa sobre um modo particular de tocar samba, observado 

em algumas rodas “acústicas”, aprofundado especialmente em um estudo de caso no 

samba do Terreiro da Vovó, realizado no bairro do Fonseca, em Niterói. Estas rodas, 

presentes em distintas geografias da cidade do Rio de Janeiro, costumam se pautar por 

discursos de autenticidade atravessados pela sonoridade e pelo repertório, onde uma 

participação mais coletiva do público ainda é notada, sobretudo por meio da mediação da 

tecnologia a partir da ausência de microfones para as vozes. Passamos pelo Samba da 

Serrinha em Madureira, o Samba da Gávea, o Pagode do Biro na Tijuca e o Samba da 

Pedra do Sal no Centro, anotando algumas semelhanças e diferenças, registrando os 

repertórios, a fim de compreender as especificidades deste universo particular no mundo 

do samba.  

Dialogando com os estudos sobre as materialidades da comunição (LATOUR, 

2012; MILLER, 2010), trouxemos no primeiro capítulo aspectos importantes desta 

mediação da amplificação para a constituição de uma rede sóciotécnica. Olhando ainda 

para o samba como um gênero musical nascido dentro de casa (SANDRONI, 2001; 

SODRÉ, 1998; MOURA 1995), procuramos observar como estas sociabilidades e 

materialidades agem na sonoridade deste modo de fazer específico. No capítulo dois, 

dialogamos sobre as fronteiras do samba (TROTTA, 2011),  suas as classificações 

(LOPES E SIMAS, 2015) e tensionamentos notados no gênero na contemporaneidade, 

tentando compreender como o debate sobre cena musical (STRAW, 2013) se adequa 

melhor à localidade (PEREIRA DE SÁ, 2011; HERSCHMANN, 2013). Por fim, no 

capítulo final trouxemos o estudo de caso realizado nas sociabilidades do Terreiro da 

Vovó, argumentando sobre os impactos desta mediação tecnológica na roda, seus efeitos 

no repertório e toda performance envolta do samba cantando no gogó.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

  Recentemente, mais precisamente em 2017, foram celebrados os 100 anos do 

samba como música brasileira, tendo como referência seu primeiro registro em 1917, o 

“samba carnavalesco” Pelo Telefone1. Acompanho a trajetória do gênero no Rio de 

Janeiro a partir de meados dos anos 2000 até então, inicialmente como frequentador, mais 

adiante em uma experiência empreendedora — produzindo camisas relacionadas ao 

universo do samba em parceria com diversas rodas. Com a Rato Cinza, um e-commerce 

que também participava de eventos, tive uma experiência particular com o gênero, por ter 

que me aproximar das rodas em busca de parcerias comerciais. Em muitos momentos foi 

possível notar a informalidade que se manifesta na prática do samba em diversos sentidos 

também nessas relações, o que de certa forma ajuda na compressão do que vamos discutir 

nesta pesquisa. Fizemos camisas de sambas e estantes em diferentes pontos da cidade, 

como no Samba da Ouvidor no Centro, no Mafuá no Quintal na Abolição, no 

Sambalangandã em Santa Tereza, no Terreiro de Crioulo em Realengo, nos sambas do 

Teatro Popular Oscar Niemeyer, na Toca da Gambá e no Candongueiro em Niterói 

(dentre outros). Também fizemos parcerias ainda mais mercadológicas de divulgação, 

como com o conhecido programa Samba Social Club, iniciado na extinta rádio MPB FM 

e que hoje acontece na Super Rádio Tupi. Estas imersões proporcionaram um aumento 

da percepção entre a relação/recepção do público com o gênero. Por exemplo, o sentido 

que um personagem ou uma ideia em uma camisa representava nos diferentes territórios 

em que circulamos, que de certa maneira também reverbera nas práticas e sociabilidades 

das rodas.   

As perguntas que atravessaram esta trajetória foram muitas, e se transformaram 

durante o percurso, com o fim da empresa e o início no mestrado. Inicialmente, o projeto 

pretendia discutir a reconfiguração do samba a partir das novas tecnologias de comunição, 

 
1 É importante registrar duas observações sobre esta data de nascimento do samba. De acordo com Sandroni 

(2001), dentre as polêmicas entorno da música está o fato de já terem sido observados outros registros com 

o nome do gênero anteriormente, mas que a popularização se marcou com esta canção. Além disso, 

questiona-se historicamente a autoria dos compositores argumentando que o samba seria uma obra coletiva 

gerada nas noitadas musicais da casa da Tia Ciata, baiana erradica no Rio de Janeiro no começo do século 

XX de suma importância na constituição do gênero.  

 

Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=-XPFQIrdAL4> 
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de como formas de consumir música na cultura digital afetavam a circulação do gênero, 

ainda com um olhar instigado de um frequentador presente e impacto por estas 

transformações. Conversa vai, conversa vem, nos grupos de pesquisas de ricas trocas 

(LabCult2 e o MusiLab3); conteúdos igualmente esclarecedores das disciplinas acabaram 

por nortear os caminhos para outras interferências da tecnologia no gênero, especialmente 

a partir do debate sobre as materialidades e a importância dos objetos para a constituição 

de uma rede sócio-técnica (LATOUR, 2012; MILLER, 2010). Por exemplo, na 

materialidade das coisas, um balde no canto do quintal que vira instrumento para a 

batucada. Ou, nas materialidades da comunicação, a amplificação mediada para a busca 

de uma sonoridade particular.  

Uma trajetória de pesquisa semelhante e curiosa foi a do trabalho do Carlos 

Alberto Messeder Pereira (2003), que pretendia discutir a ausência do samba na TV na 

década de 80, mas acabou se tornando uma pesquisa sobre o Cacique de Ramos e o samba 

ali reinventado pelo movimento do pagode. Esta possível ausência na TV em outros 

tempos, a relação as novidades podem estar atravessadas por uma cultura do gênero em 

sua intimidade, que é a roda de samba. Os sambas na cidade são (a grande maioria) em 

roda. A gravação do DVD do Zeca Pagodinho é uma roda. O Samba do Trabalhador, um 

dos mais frequentados atualmente no Rio de Janeiro, também é roda. Os videoclipes do 

samba geralmente são rodas, muitas vezes sem muitas produções ou articulações que 

afetem esta prática simbólica e histórica do gênero.  

Em vista disso, já com uma inclinação maior de pesquisa, partimos então da 

premissa de que existe uma importante mediação da tecnologia nas rodas, mais 

especificamente as “acústicas” — a partir da ausência de microfones especialmente para 

as vozes. Como definiu um dos entrevistados, o compositor Marcos Diniz: um “acústico 

meia boca”, que geralmente amplifica os instrumentos harmônicos, como o cavaquinho 

e o violão, além dos percussivos menos acústicos — por exemplo, o surdo. Desta maneira, 

uma primeira questão que surge é: por que esta sonoridade é importante para o sambista 

e se manifesta em diferentes geografias da cidade? Sem, obviamente, ter a pretensão de 

identificar todos os porquês, mas atento a influências destas materialidades, passamos por 

algumas dessas rodas, como o Samba da Serrinha, o Samba da Gávea, o Pagode do Biro 

 
2 Laboratório de Pesquisa em Culturas Urbanas e Tecnologias da Comunicação, liderado pela docente 

Simone Pereira de Sá. 

 
3 Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Música e Cultura, liderado pelo docente Felipe Trotta. 
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e a Pedra do Sal. Nosso objetivo com estas caminhadas foi de tentar identificar algumas 

semelhanças e diferenças entre elas, aumentar nossas percepções sobre o formato para 

explorar ainda mais nosso estudo de caso sobre o Terreiro da Vovó. Já nas divulgações 

nota-se um pouco do propósito destes eventos, como no Terreiro que destaca que o samba 

é cantado no gogó. Outras conotações são utilizadas para assinar esta maneira, como o 

samba cantado “no bafo” e/ou “perdigoto”, em uma alusão irreverente ao calor humano 

e as salivas que podem escapar em função do canto e do coro próximos.  

Analisando as formas e o repertório, procuramos compreender quais elementos 

atravessam estas narrativas, que são pautadas pela tradição, discursos de resistência e 

buscam a todo momento transmitir uma autenticidade. Se a sonoridade é parte 

fundamental desta construção, o repertório é outro ponto essencial que, a partir de resgates 

de músicas menos populares dita um tom aparentemente mais “verdadeiro” para os atores 

envolvidos. Temos, desse modo, um segundo ponto importante: em que medida as 

fronteiras do samba se estabelecem nestas territorialidades e se manifestam nas práticas 

e nos discursos? Tentamos perceber, além de como se toca e de como é tocado, as 

idiossincrasias desses pagodes em meio a toda a atmosfera que lhes envolve.  

Além das observações de campo, as entrevistas foram a chave principal das nossas 

descobertas, tecendo fios para outras discussões e contribuindo de forma bastante 

produtiva para os nossos argumentos. Em todas elas, buscamos insistir nas perguntas 

sobre as particularidades desta forma, por exemplo, de como é a condução da harmonia 

da roda durante esta performance. No entanto, a questão sonora, sempre destacada na 

maioria das vezes como a mais prazerosa, era acompanhada por outros elementos 

fundamentais nesta constituição. Se o samba em sua intimidade é um dos marcos desta 

celebração, o ambiente e suas sociabilidades são aspectos históricos e elementares no 

gênero que elucidam porque tocar desta maneira é essencial para o sambista. 

Entrevistamos três integrantes do Terreiro da Vovó que participam do grupo desde 

sua origem em 1997, quando ainda se chamava “Nossa Arte”. O pandeirista e organizador 

dos eventos, Guilherme Ramos, neto da vovó Carminha que acolheu o samba no quintal 

que batizou o evento; o percussionista Matheus, que toca tantã no grupo desde da sua 

primeira formação; e o cavaquinista Jair, que além de tocar com o Terreiro também fez 

da música sua profissão, nos fornecendo olhares importantes sobre outros modos de fazer 

em função de outros grupos/formações em que fez/faz parte. Além dos três membros, 

ainda conversamos com o sambista Luciano Bom Cabelo, cavaquinista do grupo durante 

o evento na antiga sede, organizador e atuante de outras rodas acústicas pelo Rio de 
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Janeiro. Por fim, entrevistamos o padrinho do Terreiro da Vovó, o compositor Marcos 

Diniz, dono de vários sucessos no gênero, filho de Monarco, com longa história 

percorrida no samba. Essas duas últimas conversas também foram fundamentais para 

outros momentos da nossa discussão, nos fornecendo olhares sobre outros pormenores, 

de questões étnicas e territoriais, até mesmo da relação com atual do sambista com a 

indústria fonográfica.  

Estes convívios, leituras e desdobramentos da pesquisa nos levaram a ampliar a 

compreensão da constituição do samba como um gênero musical caseiro, como na famosa 

casa da Tia Ciata no começo do século XX (SANDRONI, 2001; SODRÉ, 1998; MOURA 

1995). Nas entrevistas, apareceram depoimentos em consonância com a importância 

destes ambientes para formação de sambistas, de batizados a aniversários, em 

experiências na intimidade dos quintais. Se estas rodas são, de certa forma, uma 

reprodução deste “aconchego”, enxergamos no Terreiro da Vovó uma oportunidade de 

traduzir estas manifestações, que por mais que estejam “em casa” não deixam de ser 

tensionadas em função dos aspectos valorativos que envolvem o consumo da música. 

Falamos também sobre alguns outros ambientes do samba historicamente e na atualidade, 

como o das escolas de samba, para ajudar na percepção sobre quais espaços e movimentos 

estamos inseridos.  

Em meio a toda essa discussão, não tivemos como deixar de destacar o grupo 

Fundo de Quintal, que além de uma referência de sonoridade e repertório para estas rodas 

ainda simboliza, por meio sua história comunitária e suburbana, as sociabilidades dos 

quintais de que estamos discorrendo. Trançando um breve histórico do grupo e apontando 

alguns elementos desta constituição, destacando a ação de atores humanos e não humanos 

que participaram desta rede sócio-técnica. Algumas rupturas sonoras, a partir da ação dos 

objetos, além de outras interferências materiais que influenciaram neste modo de fazer 

foram assinalados, como a renascimento do banjo e a “sujeira acústica” de sua batucada. 

Outros elementos sonoros, como a caixinha de fósforo, e outras extensões materiais da 

cozinha, foram abordados neste diálogo que estamos propondo para a compreensão desta 

rede/roda.  

Ainda na tentativa de aumentar a noção da discussão sobre o samba como gênero 

musical, tendo como horizonte os debates nos estudos da comunicação, seguimos com a 

debate sobre as fronteiras do samba (TROTTA, 2011) e algumas percepções sobre os 

julgamentos que atravessam o gênero em discursos e práticas na contemporaneidade. 

Trazendo algumas classificações de figuras importantes, como Nei Lopes (2008; 2015), 
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sambista e pesquisador influente no meio, procuramos apontar alguns tensionamentos que 

aparecem no universo do samba que são importantes para localizar o ambiente que 

estamos inseridos.  Para manter estas classificações dentro da ótica dos estudos da 

comunicação, traçamos alguns paralelos com a noção de Fabrri (1981) sobre gêneros 

musicais e suas regras.  

Essas diferentes territorialidades nos conectaram com as discussões sobre 

cenas/circuitos musicais (STRAW, 2013), aprofundada e discutida na realidade brasileira 

pela rede de pesquisadores dos estudos de som e música (PEREIRA DE SÁ, 2011; 

HERSCHMANN, 2013; TROTTA, 2013). Passamos também pela construção da Lapa 

como a “cidade da música” (HERSCHMANN, 2007) no início dos anos 00, que foi um 

importante momento para o circuito do samba e do choro na cidade. No entanto, em 

função dos deslocamentos da cena e a construção de outros espaços, achamos importante 

destacar outros movimentos, como a organização da Rede Carioca de Rodas de Samba. 

Criada com a intenção de ajudar na organização/promoção das rodas e analisada por uma 

pesquisa de doutorado da geografia (GRAND Junior, 2017), nos forneceu importantes 

dados para compreensão do atual cenário em que o samba se estabelece na cidade.  

Por fim, no estudo de caso que fizemos sobre o Terreiro da Vovó, discorremos e 

dialogamos com grande parte das entrevistas citadas, com o foco mais detalhado no nosso 

objeto, tentamos a todo momento ampliar os olhares da discussão para o nosso recorte. 

Buscamos, desse modo, compreender as seguintes questões: 1) os porquês de se fazer a 

roda desta maneira, a partir de indagações sobre esta busca da autenticidade; 2) as 

diferenças que se estabelecem na sonoridade com este modo de fazer, pautando sempre a 

mediação da tecnologia em torno da performance; 3) o papel do repertório na transmissão 

desta “verdade”, que é a todo momento atravessada pela mediação do público e pela 

questão sonora desta proposta. Além das entrevistas, registramos cerca de 300 músicas 

durantes este percurso nas rodas, quase metade delas no Terreiro da Vovó, 

disponibilizando o que se ouviu em cada samba em uma playlist no Spotify. A nossa 

intenção com esta parte da análise foi de entender o que é tocado nestas rodas, anotar 

algumas semelhanças e diferenças e, especialmente na observação do Terreiro, distinguir 

quais tipos de samba estão sendo executados dentro de suas variedades — subgêneros, 

estilos, modalidade etc. Por que o samba é gogó? Vamos, entre papos, estudos e cavacos, 

ao início das argumentações.  
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  CAPÍTULO 1  

  ______________ 

 

SAMBA DA ANTIGA E DE GENTE AMIGA 

 

 

 Diversos são os sambas que, como no título retirado da canção4 de Candeia, falam 

sobre aspectos de sociabilidade do gênero e servem como elementos introdutórios para 

nossa discussão. Neste primeiro capítulo abordamos, — visitando as tradições, as 

ancestralidades, os laços afetivos, os saberes caseiros e comunitários, dentre outras 

práticas históricas importantes na constituição do samba —, determinadas questões que 

fundamentais para compreendermos alguns discursos e modos de fazer que aparecem no 

nosso objeto.  

 Inicialmente, a fim de apontar alguns marcos importantes, vamos, por meio de 

partes da história e de entrevistas realizadas, tentar construir um diálogo entre estes 

elementos formativos e suas manifestações contemporâneas. Por exemplo, de como das 

festas da Tia Ciata no começo do século XX na Praça Onze, ao pagode da Tia Doca em 

Madureira já neste século, as casas e quintais despontam como espaços representativos 

para o gênero, e que trazem legitimidades ao território, como no caso do Terreiro da 

Vovó. Além disso, de como as materialidades destes espaços se tornam fundamentais na 

construção da sonoridade, assim como suas sociabilidades.  

 Ainda trouxemos para o debate, sem querer reverberar uma dicotomia entre um 

samba suspostamente verdadeiro e outros menos legitimados, alguns antagonismos que 

foram estabelecidos em determinados momentos para que estes ambientes se 

notabilizassem como refúgios, tal qual o celebrado Cacique de Ramos. À vista disso, 

aprofundamos, por meio do grupo Fundo de Quintal, a Teoria das Materialidades da 

Comunicação, sublinhando exemplos e ilustrando como os artefatos técnicos e a 

mediação da tecnologia são fundamentais no acontecimento das rodas acústicas.  Envolto 

a estas questões sonoras e afetivas, também nos interessa observar em que medida estas 

conexões resultam na performance das rodas, olhando para as participações tanto dos 

músicos quanto do público, atravessada por pelos pontos abordados.   

 

 
4 Samba da Antiga, Candeia. Disponível no YouTube:  

 

<https://www.youtube.com/watch?v=UJN4poNdryE> 
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1.1 - O SAMBA EM SUA ÍNTIMIDADE: UM GÊNERO MUSICAL CASEIRO.   

 
Domingo, lá na casa do Vavá 

Teve um tremendo pagode  

que você não pode imaginar  

(Paulinho da Viola, 1972) 

 

Roberto Moura (2004) sugere que a roda é anterior ao samba e seria sua origem 

física, onde a mistura de outros gêneros traria a sua origem estética. O autor sublinha que: 

“uma coisa é o samba; outra, a escola de samba. Uma terceira, que por incrível que pareça 

antecede as duas, é a roda de samba” (MOURA, 2004, p. 36). Um “tremendo pagode”, 

portanto, pode acontecer em um show de um determinado artista do gênero com ingressos 

e uma produção mais estruturada, ou também, no caso do samba, em locais mais íntimos 

que fazem parte de seu histórico e a todo momento são exaltados, como no retrato da casa 

do Vavá cantado por Paulinho da Viola5. No mundo do samba, cada um destes ambientes 

tem particularidades bastantes distintas, onde a roda será comumente o local onde as 

resistências ficam bandeiras. Esta origem circular se manifestou em cantos e danças que 

o samba herdou dos séculos XIX e XX, como nas rodas de batuques dos negros que já 

indicavam diversos elementos que veríamos mais a frente, como o ritmo 2/4 da percussão 

e os versos de improviso (TINHORÃO, 2008, p. 86). Tinhorão, por meio de manuscritos 

do botânico Freire Alemão, narra um acontecimento em 1859 que fornece uma medida 

dessas heranças 

 

No quintal achamos uma grande roda de negros e negras, cálculo em mais 

de 100, escravos dessas famílias, e das mias de Pacatuba. Os instrumentos 

eram tambores, caquinhos, com que atormentavam os ouvidos, e ainda 

mais com cantos, algazarras e vivas. As senhoras chegavam muitas vezes 

para a roda, assim como os homens, e assistiam com prazer as danças 

lúbricas dos pretos, e os saltos grotescos dos negros, que também fizerem 

jogo de pau etc. Saindo dessa roda vinham para a sala tirar sortes, ou para 

a casa jantar e a comer, e beber. D. Maria Teófilo era incessante, e tomou 

grande interesse fazendo dançar os seus pretos, e designando-os pelos 

nomes, e esteve por muito tempo com uma vela na mão para alumiar 

melhor a cena (Freire Alemão, citado em TINHORÃO, 2008, p. 90).  

 

 

 
5 No Pagode do Vavá, Paulinho da Viola. Disponível no YouTube:  

 

<https://www.youtube.com/watch?v=GBtojIEGatQ> 
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A roda e os tambores do samba vêm de muito longe. As danças circulares, 

tradicionais e antigas, ativam memórias dos participantes pelos ritmos e gestos, 

oferecendo um sentimento de pertencimento (SABINO e LODY, 2011). No entanto, 

apesar de ser este ritual ancestral, com regras e práticas consagradas, a roda de samba é 

também um elemento de transformação, que vai dialogando e estabelecendo mudanças 

com o tempo. Registros históricos ressaltam a todo momento a importância das casas das 

tias baianas que abriam suas residências para práticas culturais e teriam sido 

determinantes na origem do gênero no início do século XX, a partir do fluxo migratório 

para o Rio de Janeiro (nova capital) e constituição de uma comunidade baiana/negra no 

centro da cidade.  Na mais citada delas, a casa da Tia Ciata, conta-se que tinham seis 

cômodos, um corredor e um terreiro. Nas salas se realizavam bailes misturando cantos e 

danças de origem a africana (lundus) e europeia (polcas). A batucada se localizava no 

terreiro e o samba de partido-alto ou samba raiado no fundo do quintal (SANDRONI, 

2001; SODRÉ, 1998; MOURA, 1995).  Ou seja, “desde que o samba é samba”6 a casa, o 

quintal e o terreiro estão presentes como espaços de sociabilidade.  Até hoje, é comum 

vermos sambas serem construídos nestes espaços representativos e batizados em 

homenagem a dona da casa, como o pagode da Tia Doca7, criado no quintal da pastora da 

portela em 1979 e que, entre idas e vindas, ainda sobrevive em Madureira — mantido 

pelo filho após seu falecimento em 2009.  

Sandroni (2001) sublinha alguns aspectos históricos importantes para 

compreendermos ainda melhor as simbologias da casa no imaginário do samba, 

destacando aspectos arquitetônicos e comportamentais da época. Na mesma casa da Tia 

Ciata — que reproduzia o funcionamento das elites —, havia uma distinção das práticas 

culturais entre a sala de jantar e a sala de visitas, hierarquizando os espaços com a partir 

das danças e/ou gêneros musicais mais ou menos respeitáveis. Muito embora tenham 

 
6 Expressão que se popularizou com a música de Caetano, “Desde que o samba é samba”, que fala sobre 

particularidades do gênero desde então. Disponível no YouTube:  

 

<https://www.youtube.com/watch?v=dRUqLsdwIhA> 

 
7 O CD do pagode da Tia Doca, de 2002, é um marco da história recente do samba por reproduzir diversos 

aspectos que vamos abordar ao longo da discussão. Além de tentar reproduzir o ambiente do quintal, a 

gravação se notabilizou pelo coro das músicas — sem um cantor principal —, um dos principais destaques 

das rodas acústicas. Além de músicas em sequência (Pot-pourris) que são constantemente lembradas no 

repertório das rodas atuais. Disponível no YouTube:  

 

<https://www.youtube.com/watch?v=lRzBjjTHMZ8> 
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diferentes registros sobre as terminologias das práticas em cada ambiente, o que nos 

interessa aqui é destacar, a partir deste exemplo, a esfera da intimidade em que o samba 

foi constituído e até mesmo deslocado em função da sua origem social. Os espaços da 

casa, por mais que permitissem circulações, eram adequados de acordo com seus valores, 

fazendo com que um lugar menos nobre, como o quintal, começasse a ganhar importância 

a partir das permissões de sociabilidade. Moura (2005) ainda destaca que, dentre os 

atrativos da casa de Ciata, a cozinha era parte do enredo que fazia a festa acontecer  

 

Ciata de Oxum — orixá que expressa a própria essência da mulher, 

patrona da sensualidade e da gravidez, protetora das crianças que ainda 

não falam, deusa das águas doces, da beleza e da riqueza. Na vida no 

santo e no trabalho, Ciata era festeira, não deixava de comemorar as 

festas dos orixás em sua casa da Praça Onze, quando depois da cerimônia 

religiosa, frequentemente antecedida pela missa cristã assistida na igreja, 

se armava o pagode. Nas danças dos orixás aprendera a mostrar o ritmo 

no corpo, e, como relembra sua contemporânea, d. Carmem, “levava 

meia hora fazendo miudinho na roda”. Partideira, cantava com 

autoridade, respondendo os refrões nas festas que se desdobravam por 

dias, alguns participantes saindo para o trabalho e voltando, Ciata 

cuidando para que as panelas fossem sempre requentadas, para que o 

samba nunca morresse (MOURA, 2005, p. 143).  

 

Esta prática musical domiciliar é, portanto, natural na história do samba e comum 

de se ver até os dias de hoje. Em entrevista ao autor, o sambista Luciano Bom Cabelo, 

um dos representantes da nova geração8, ressaltou alguns desses aspectos em sua 

formação como sambista, mesmo sem que fosse abordado essa questão de forma 

premeditada, dando sinais na naturalidade de algumas ocasiões   

 

Eu curti de tudo na minha adolescência... comecei a ir para baile funk 

“pra caralho” .... O samba estava caminhando ali juntamente, por causa 

de uma questão familiar... era o clima que meus pais curtiam. Minha 

família era do Bafo da Onça, que era bloco de carnaval, mas era samba. 

Eu ia para festa dos meus familiares, era samba. Aniversário dos meus 

pais, viam os caras de Vila Isabel todos para cá, que era o falecido 

Paulinho da Aba, o Dunga, o falecido Zé Trambique... era tudo amigo do 

meu pai e eu tinha 15/16 anos. Fui ali criado no ambiente do samba. Meu 

pai não era músico, minha mãe não era musicista, mas era um ambiente 

de samba. Então, involuntariamente eu estava no samba. Eu morava em 

escola pública. Minha mãe era merendeira e meu pai era servente de 

escola. A gente morava numa escola que tem aqui no Andaraí. E no final 

de semana, espaço grande da escola... festa, churrasco... e rolava um 

 
8 Expressão utilizada como referência a sambistas/compositores atuantes na cena do Rio de Janeiro dos 

anos 2000 até aqui.  Sem referências a um grupo específico, o termo foi utilizado para gravação do DVD 

do “Samba Social Club – Nova Geração”, e é comumente escutado para se referir a uma aparente renovação 

de atores do gênero.  
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samba. Os amigos do meu pai... eu ficava sempre olhando e tal. Aí, meu 

pai: - Pô, meu amigo tá fazendo sucesso... Era o Dunga. Deu um disco de 

vinil pra ele... era maneiro (Entrevista concedida ao autor em janeiro de 

2019).  

 

O samba é um gênero musical comum em aniversários, como citou Luciano, ou 

em outras festas/comemorações íntimas, que faz com que sua prática amadora acione 

constantemente simbologias para outros espaços em que o gênero é executado. Como, 

por exemplo, a relação com a cozinha e determinadas comidas que, por vezes, são o 

destaque do evento junto com a música, como as tradicionais feijoadas. Por mais que 

Luciano tivesse uma relação social de adolescente com outro gênero musical (o funk), em 

ascendência com a juventude na época, ainda mantinha uma relação com o samba a partir 

de sua prática domiciliar. Em outra entrevista realizada durante a pesquisa, desta vez com 

o compositor Marcos Diniz, já com mais tempo de vida no samba, tivemos uma mesma 

perspectiva registrada, pois  

 

Eu tenho 54 anos. Antigamente, tinha um tal de baile de Soul ... os caras 

usavam uma calça apertadinha, um cabelo desse tamanho... black power, 

né? Eu nunca assisti, eu nunca fui em um baile de black power... desde 

criança eu ia pra roda de samba. Tinha pagode na Mangueira, eu com 12 

anos de idade... as minhas andanças foram sempre com o samba... 

Cacique de Ramos, Urubu Cheiroso, Pena Vermelha, Xodó de Oswaldo 

Cruz, Arrasta Povo... onde tinha o Roberto Ribeiro lá no Cajueiro... Eu 

fui diretor de bateria dos blocos ali em Madureira, em Vaz Lobo, com 14 

anos. Frequentei muito o Cacique de Ramos, no pagode depois do futebol 

que eles faziam às quartas-feiras. Mas, minha escola mesmo de fato 

foram os pagodes nas casas das pessoas, nos batizados de antigamente... 

aí quando tinha um batizado faziam aquele "panelão de angu, aí chamava 

a rapaziada a gente ia com um cavaco, com um surdo, às vezes batia no 

balde...  e aquilo durava três dias, entendeu? E aquilo ali foi impregnando 

na veia... aquele lance de versar, do improviso... eu versava bastante 

antigamente, tinha umas habilidades, né... não durmo de toca ainda não, 

mas deixei com os meninos aí agora. Aí eu conheci Luiz Grande, 

Barbeirinho do Jacarezinho, João Nogueira... não aprendi muito não, mas 

já deu pra colocar um pezinho na frente (Entrevista concedida ao autor 

em junho de 2019).  

 

Marquinhos Diniz, como é mais chamado no meio, é um reconhecido compositor 

do samba, com diversos sucessos gravados na voz de Zeca Pagodinho, dentre eles, o 

“Caviar”9. Entrevistado durante a pesquisa por ser o padrinho do Terreiro da Vovó, em 

 
9 “Caviar” foi feita em parceria com o sempre irreverente Trio Calafrio, em fez parte com os já falecidos 

compositores Luiz Grande e Barbeirinho do Jacarézinho. Disponível no YouTube:  
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diversos momentos discorreu sobre pontos que reverberam entorno da nossa discussão, 

como nesta lembrança sobre a sua escola caseira. Filho de Monarco, um dos grandes 

representantes da velha guarda da Portela e compositor de muitos clássicos do samba, ele 

destaca as rotinas dos batizados que viveu com festas na intimidade que o formaram como 

sambista, além de outros blocos e movimentos na época que nos mostram particularidades 

balizadoras do gênero. Destacando suas habilidades como versador10, também já 

engatilha os discursos de legitimidade que veremos ao longo do debate, como neste caso 

por meio do partido alto e sua atribuição de um “samba autêntico”.  

Além da casa, ao longo deste século de história, outros ambientes também foram 

espaços de sintonia importantes a prática, como nas quadras das escolas de samba. Moura 

registra que do reconhecimento institucional do samba — de 1935 até meados dos anos 

60 do século passado (2004, p. 131) —, a roda era vivida em plenitude dentro das escolas. 

Em um depoimento do Paulinho da Viola resgatado pelo autor, podemos observar como 

esta esfera da intimidade sempre é lembrada no samba como elemento de autenticidade  

 

O samba estava na quadra e muitas vezes ela era tocado por um grupo 

grande que batia tarol, surdo, fazendo uma cantoria danada... Só que às 

vezes, o melhor samba não era este, mas aquele se tinha só um 

cavaquinho. Aquela rodinha no canto e cavaquinho. Eu presenciei isso 

tantas vezes! Era uma manifestação espontânea, verdadeira.... ninguém 

ali estava preocupado com nada além de se divertir (Paulinho da Viola, 

citado em MOURA, 2004, p. 133).  

 

 

Paulinho descreve dois tipos de samba no mesmo ambiente, um que remete aos 

sambas enredos das escolas e toda a performance inerente aos desfiles, e outro samba 

executado na roda, na intimidade. Nos terreiros das escolas, que depois viraram quadras, 

as rodas aconteciam para cantar os sambas de terreiro11 simultaneamente a competição 

 
<https://www.youtube.com/watch?v=1pM-7xA5tjw> 

 
10 No samba de partido alto, os sambistas fazem versos improvisados em cima de um refrão/tema. Nestes 

ambientes íntimos, como em aniversários, geralmente assuntos relacionados aos momentos e aos presentes 

são abordados, o que permite exercitar a agilidade do raciocínio fundamental para um partideiro. Quando 

o partido acontece na roda, muitas das vezes são realizados duelos entre os versadores, por isso a habilidade 

de quem se destaca no verso são comumente exaltadas.  

 
11 Definição de Nei Lopes, consagrado compositor no samba, também é reconhecido por ser um intelectual 

de intensa produção histórica sobre o gênero. Em parceria com o historiador Luiz Antônio Simas, no 

Dicionário social da história do samba. “Essencialmente diferente do samba de enredo, o samba de terreiro 

tradicional é aquele curto, de andamento médio, com a segunda parte mais contida e que prepara a virada 

da bateria para o retorno, animado, ao início. É o estilo de samba que, no âmbito da rádio, foi chamado de 

“samba de carnaval” – no sentido estrito da palavra e no sentido lato também. E que se consolidou quando, 

a partir dos anos 1930, o gênero foi se estruturando, com a inclusão de segundas partes em composições 

que, naquele momento, prescindiam delas...” (LOPES e SIMAS, 2015, p. 287) 
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de samba-enredo12. Este espaço da escola como identidade originária do sambista se 

afirma, segundo Lopes (apud MOURA, 2004, p. 134), pela lembrança dos seus heróis-

fundadores que eram compositores: Cartola na Mangueira, Antenor Gargalhada no 

Salgueiro, Paulo da Portela, Mano Elói no Império Serrano, entre outros. Além disso, 

ainda era um espaço de congregação entre os sambistas, como cantou o próprio Cartola 

em Sala de Recepção13: “Minha Mangueira és sala de recepção / aqui se abraça o inimigo 

/ como se fosse um irmão...”. A roda, portanto, seria esta prática mais comunitária do 

samba, que contrapõe a lógica mercantil em que as escolas foram se estabelecendo a partir 

determinada época. Lopes e Simas (2015, p. 25) registram que, na década de 60, a 

expressão “samba autêntico” passou a ser utilizada para qualificar composições criadas 

dentro de um ideal imaginado.  Trotta (2011, p. 211) destaca que, já na década de 70, o 

termo raiz aparece para associar a prática do samba a sua ancestralidade, em oposição a 

descaracterização dos desfiles carnavalescos. A tradição, portanto, está presente como 

narrativa do discurso e como abordagem temática das letras, produzindo autenticidades, 

que vão se manifestar nas práticas cotidianas da roda que recorrentemente vão ecoar como 

maneiras mais “verdadeiras” de acontecer.  Para Coutinho (2002), esta relação se dá a 

partir de uma comunicação entre gerações, pois 

 

A comunicação intertemporal é a reelaboração de um traço que nos foi 

legado pelas gerações passadas. Ao reinterpretá-lo, a partir de dados e 

perspectivas presentes, estamos afirmando valores, ideias que por sua vez 

irão demandar uma resposta das gerações futuras. Na realidade, este 

processo, o momento da recepção é também o momento de nova 

interpelação, isto é, de construção de novas ideias e valores que, por seu 

turno, serão reinterpretados criativamente ou reiterados mecanicamente, 

de modo a conservar velhas formas sociais (COUTINHO, 2002, p. 24).  

 

 

Esta reinterpretação de ideias e valores praticados nas rodas é que nos interessa 

nesta pesquisa, sobretudo para identificar quais disputas e negociações ainda reverberam. 

Eduardo Coutinho (2002, p. 26) reforça que os discursos de autenticidade não se referem 

necessariamente a algo puro e original, mas as práticas que representam organicamente 

sujeito e objeto.  As performances entorno da informalidade e espontaneidade nas rodas 

de samba vão aparecer nestes discursos atrelados a tradição, muitas vezes contrapondo o 

 
 
12 “Modalidade de samba que consiste em letra e melodia criadas a partir do resumo do tema escolhido 

como enredo de uma escola de samba...” (LOPES e SIMAS, 2015, p. 257) 

 
13 Disponível no YouTube: <https://youtu.be/16R24yGX-6M>  



22 

 

inautêntico a partir do que é mais comercial, que aparece tanto na questão sonora — rodas 

com ou sem microfone / repertórios mais ou menos conhecidos —,   quanto na questão 

territorial, representados por locais que evocam este imaginário — 

ruas/casas/quintais/terreiros. Em entrevista ao autor, quando abordamos especificamente 

sobre o formato das rodas acústicas, Luciano logo relacionou a tradição, pois  

 

Não é porque em 1920 tomavam cerveja quente, porque antigamente não 

tinha geladeira, que hoje a gente vai continuar bebendo cerveja quente... 

A cerveja boa é a gelada, irmão. Não vou beber cerveja quente porque o 

Noel bebia cerveja quente. Então eu acho que tudo tem o limite da 

tradição. Hoje a gente trabalha com a voz. Se vamos fazer uma roda de 

samba desligada, vamos colocar um microfone ambiente que capte a 

energia, pelo menos o áudio geral da parada que, uma: o povo vai 

entender do lado de fora o que está acontecendo. Porque às vezes a gente 

ta cantando o samba aqui desligado, mas por pura vaidade... tá só eu e tu 

cantando. Agora com um microfone aqui e o cara lá, chega alguma coisa. 

Aí o cara começa a cantar daqui o cara do lado canta... Então isso ajuda 

uma roda de samba tradicional a funcionar. Então é uma tecnologia que 

veio a favorecer o samba e não tem por que você não usar. O surdo, que 

é um instrumento pouco acústico, ele dá um peso necessário... então ligar 

o microfone no surdo é de suma importância. O pandeiro e o tantã eu 

acho que não precisa. Agora um cavaquinho baixinho, um violãozinho 

pra você escutar direito o que que o cara tá tocando... eu acho de suma 

importância (Entrevista concedida ao autor em janeiro de 2019). 

 

O primeiro ponto levantado por Luciano reforça que as tradições dialogam com 

os elementos de transformações ao longo do tempo. Usando uma analogia da cerveja e 

seus parâmetros de qualidade e os limites da reverência ao Noel Rosa, ele conduz os 

argumentos para levantar algumas definições fundamentais das rodas “acústicas” que 

acionaremos ao longo da discussão. Vamos perceber que, durante as entrevistas, os 

entrevistados vão se referir a este formato de roda de diversos modos, como neste 

momento foi apontada como “desligada”. Como o próprio definiu, de maneira geral, estas 

rodas acontecem com os instrumentos harmônicos amplificados, microfones espalhados 

pela mesa para captar o coro, além de poucos instrumentos percussivos ligados no som, 

ou quase sempre somente o surdo, por não ter uma sonoridade que reverbera 

adequadamente no formato acústico. Nas divulgações destas rodas pelo Rio de Janeiro, 

que são menos comuns, geralmente a sonoridade é destacada como o principal diferencial 

do evento.  

Luciano e outros entrevistados indicam a possibilidade de contar com a 

amplificação de maneira positiva, sugerindo que o “x da questão” está na administração 

desta interferência. Hobsbawm (1984) destaca que “muitas vezes, “tradições” que 
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parecem ou são consideradas antigas são bastante recentes, quando não são inventadas” 

(HOBSBAWM, 1984, p. 9). Para o autor o termo é utilizado de maneira ampla para 

classificar tradições inventadas, institucionalizadas e outras difíceis de localizar no 

tempo. As rodas “acústicas” trazem um conjunto de práticas que simulam algumas regras 

e simbologias. Mas, em que medida, da maneira que são executadas na 

contemporaneidade representam uma continuidade do passado? Como ainda citou 

Luciano, realizar a roda “desamplificada” em alguns momentos pode acionar uma certa 

vaidade dos músicos, em uma oposição artificial as inovações.  

Além do formato circular das apresentações, as rodas de samba habitualmente se 

apresentam com alguns instrumentistas/cantores e todos os instrumentos amplificados. 

Por vezes, este formato da roda é complexo de ser adequado ao ambiente em função da 

disposição. Nos atentando ao exemplo da Portela, escola de samba muito ligada à tradição 

por ter tido compositores de samba além do samba-enredo, conseguimos identificar 

algumas dessas negociações na atualidade. Entre os carnavais e ensaios técnicos, 

atividades principais do grêmio recreativo, a quadra da escola funciona como um espaço 

de entretenimento que tem diversos eventos — com feijoadas, shows da velha-guarda, 

rodas de sambas mais tradicionais ou mais contemporâneos. Nas feijoadas14 e shows da 

velha guarda, por exemplo, é mais comum que as apresentações sejam no palco da escola, 

com os músicos dispostos de frente para o público, com as pastoras em destaque, assim 

como em shows de grupos de sambas mais contemporâneos15.   

Já em rodas mais tradicionais, como o Quintal da Portela16 ou o Candongueiro, 

temos a roda no meio da quadra para que o público se posicione em volta, acionando a 

ideia de circularidade ancestral que já abordamos. Esses três eventos nos dão um pouco 

da dimensão dos diferentes universos existentes no mundo do samba, entre a escola, as 

rodas, o gênero e suas variações. Se observamos pela nomenclatura dos eventos, já temos 

um pouco desta medida, fazendo algumas conexões. Por exemplo, a feijoada da família 

 
14

 Feijoada da Família Portelense. Disponível no Facebook: 

<https://www.facebook.com/PortelaNoAr/videos/585098651952058/> 

 

15 Sacode, Portela: Dilsinho e Imaginasamba. Disponível no Facebook: 

<https://www.facebook.com/PortelaNoAr/videos/1009217049226534/> 

 

 
16

 Quintal da Portela. Disponível no Facebook: 

<https://www.facebook.com/watch/?v=478749635996902>  
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portelense nos dá associação do samba com a cozinha e com a comunidade, um evento 

tradicional na quadra e que busca acionar elementos representativos da história da escola: 

velha guarda, sambas históricos, pastoras e a própria feijoada da Tia Surica — pastora da 

escola famosa pelos seus dotes culinários. Já no Sacode Portela, com o show do cantor 

Dilsinho, a apresentação se deu completamente diferente, com uma produção de palco 

mais espetacularizada, permeada por jogo de luzes, entre outras características das 

apresentações de pagode, como também na sonoridade, que acionam muitas vezes o 

debate sobre as fronteiras do samba ao negociar espaços e públicos (TROTTA, 2011).  O 

Quintal da Portela, a partir de uma roda circular e com um repertório mais clássico, já 

busca referências na intimidade e na tradição na qual estamos nos atentando. Portanto, 

cada ambiente do universo do samba terá sua característica. As rodas de samba, com 

ideias de tradição, performances particulares, sonoridades variadas interligada aos 

territórios e afetos de cada lugar que vão transmitir simbologias distintas.  Questionado 

especificamente sobre as rodas acústicas em outros tempos, Marquinhos Diniz ainda nos 

trouxe a memória da própria Portela e seus modos de fazer   

 

Há 35 anos atrás o acústico era acústico mesmo... não tinha nada ligado. 

Mas o que acontece? Existiam muitos instrumentos ... você ia nos 

terreiros da Portela... tinha o Avaiade de cavaquinho, Osmar do Cavaco, 

Seu Jorge do Violão, o Velha... eu ia assistir lá. Aí tinham dez 

cavaquinhos tocando e oito violões. Todo mundo escutava. Um surdo 

bem miudinho no meio daquele monte de corda... às vezes um flautista 

bem de longe só tiritintando uma coisinha... nada ligado... aí dava aquela 

multidão de 500 pessoas pra assistir um ensaio da Velha Guarda da 

Portela.  Mas com tempo, com o mecanismo, nós fomos evoluindo por 

um crescente que é melhor. Porque você quando participa de um acústico, 

totalmente acústico... você no dia seguinte fica com uma rouquidão 

maior, porque você é obrigado a colocar a música um tom acima.  Porque 

quando tem um coro em volta, sem microfonar, é preciso colocar um 

pouco do tom acima... porque senão fica sem graça. E se você tocar no 

tom natural, sem microfone... fica baixo, entendeu? Geralmente o coro 

canta uma oitava acima... é natural. Senão fica jururu música... perde a 

alegria. E o coro faz isso como? Com a cara cheia de cerveja, de cachaça.. 

desse jeito! Esse é o samba que mantém a gente vivo, sabe? (Entrevista 

concedida ao autor em Junho de 2019).  

  

Percebemos, por meio deste recorte, a importância da materialidade na prática e a 

interferência da tecnologia, destaca pelo músico como uma melhoria de condições, mas 

que trará diversos elementos que vamos discutir ao longo da pesquisa. Ao mesmo tempo 

que é, como citado, o samba que alimenta a alma do sambista, afeta a saúde de 

profissionais muitas vezes com hábitos boêmios, que nesta busca por autenticidade 
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entram em conflito com o dever. Constantemente definidas de formas paradoxais, as 

rodas acústicas vão apresentar estes dilemas entre uma maneira mais “verdadeira” de se 

fazer samba e a mediação desta interferência material de uma maneira que não afete esta 

performance, com particularidades específicas da sonoridade, do repertório e da 

participação do público.    

Napolitano e Wasserman (2000) se baseiam em duas correntes historiográficas 

que nos ajudam na ampliação do debate sobre a autenticidade no samba. A primeira, 

aponta para a discussão sobre a “busca das origens” e a raiz “autêntica” da música 

brasileira, na qual o samba está diretamente associado por ter se tornado a música símbolo 

da nação. A segunda, a partir de uma tendência mais acadêmica, para exatamente 

questionar este lugar das origens e buscar outros vetores formativos, onde a autenticidade 

passa por “uma reconstituição social, uma convenção que deforma parcialmente o 

passado, mas que nem por isso deve ser pensada sob o signo da falsidade.” 

(NAPOLITANO e WASSERMANM, 2000, p.168). Esta narrativa de reconstrução passa 

por diversos mistérios brasileiros (VIANNA, 1995), como a brasilidade e a identidade 

nacional, onde a fabricação desta autenticidade passa por este processo histórico-

antropológico.  

 Para Taylor a autenticidade, em linhas gerais, “envolve criação e construção, 

assim como descoberta, originalidade e, frequentemente oposição às regras da sociedade 

e mesmo ao que reconhecemos como moralidade” (TAYLOR, 2003, p. 67). Neste 

sentido, argumentamos que constantemente esta produção de autenticidade no samba 

estará relacionada a uma construção supostamente orgânica, onde o inautêntico se 

manifesta de diferentes perspectivas a partir do território em questão. Tendo, durante a 

história, diversos marcos de resistências e antagonismos, o samba criou critérios de 

valoração que transitam nos espaços e nos modos de fazer.  

Estes elementos históricos, resgatados e/ou fabricados, mesmo modificados com 

o tempo acabam reverberando nos discursos e nas práticas do gênero. Se, por um lado 

temos as rodas buscando elementos do passado que as representem, por outro ainda temos 

uma mediação da tecnologia que, a partir da inserção do microfone transformam e 

ressignificam essas práticas. Este lugar de referência ao modo de fazer formou um dos 

grupos de sambas mais reconhecidos da história, o Fundo de Quintal, que foi fundamental 

para a reinvenção da tradição (especialmente na sonoridade), estabelecido no notado 

movimento do pagode ocorrido nos subúrbios cariocas na década de 80. O termo, que no 

Rio de Janeiro tinha o significado de reunião de sambistas (LOPES e SIMAS, 2015, p. 
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207), a partir de então começou a se referir também a um estilo de compor e cantar samba, 

pois sempre foi uma forma íntima do sambista de chamar sua canção. O grupo surge na 

quadra do Cacique de Ramos, bloco de destaque no carnaval carioca com fortes raízes 

comunitárias, que serão fundamentais para o entendimento de sociabilidades que vemos 

nas rodas, na qual dialogaremos a seguir.  

 

1.2 - O “DOCE REFÚGIO” DO FUNDO DO QUINTAL ENTRE AFETOS, 

MATERIALIDADES E PERFORMANCES.  

 

É uma festa brilhante  

Um lindo brilhante tão fácil de achar  

É perto de tudo ali no subúrbio 

Um doce refúgio pra quem quer cantar 

(Luiz Carlos da Vila, 1983) 

 

Antes de discutir as fundamentais modificações sonoras e materiais do grupo 

Fundo de Quintal, vamos destacar alguns pontos importantes da constituição do Cacique 

de Ramos, que propicia este ambiente afetivo ao sambista que enfrentava estranhamentos 

da prática do gênero nas escolas de samba. O bloco traz um aspecto fundamental para o 

entendimento deste lugar que fomenta a realização das rodas, que são os laços familiares 

e a ideia de casa/lar/intimidade. Organizado no começo dos anos 1960 por várias famílias 

do subúrbio carioca que se movimentaram para promover a cultura popular (PEREIRA, 

2003),  teve como integrante desde as origens os irmãos Bira e Ubirany que, 

respectivamente, foram instituídos presidente e vice-presidente do bloco e posteriormente 

vão também fazer parte da formação do grupo Fundo de Quintal, permanecendo como 

integrantes até os dias atuais.  A origem familiar influencia na construção deste espaço de 

congregação do bloco, que: “Além dos laços afetivos, de solidariedade etária ou de 

vizinhança, duas outras coisas uniam essas pessoas: o amor ao samba — e sobretudo ao 

carnaval — e uma herança familiar religiosa.” (PEREIRA, 2003, p. 40). Coutinho (2002, 

p. 16) aponta que os discursos de autenticidade possuem afinidade com os discursos 

religiosos, dando um caráter divino as tradições, que também estão presentes nas práticas 

e narrativas do samba enaltecido como verdadeiro, e no caso do Cacique por meio da 

Umbanda e do Candomblé. Para além desses dois aspectos fundamentais daquele 

ambiente, também temos uma articulação da cultura popular em um período turbulento 

da política cultural brasileira, pois 
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O que me chama atenção aqui é que os jovens do Cacique de Ramos 

tinham mais ou menos a mesma idade dos jovens do CPC e da UNE, 

todos no começo de seus 20 anos. Assim, a reflexão em torno da 

“história” do Cacique me parece excelente oportunidade para se 

confrontar o projeto de ambos os grupos, especialmente quando sabemos 

que boa parte das discussões do CPC referia-se à natureza e aos rumos de 

um projeto de “cultura popular”; nada melhor, então, do que  observar, 

atentamente, o que os jovens do Cacique de Ramos, sem dúvida alguma, 

representante de segmentos “populares” estavam articulando (PEREIRA, 

2003, p. 39).  

 

 

 Entretanto, esta articulação, de acordo com seus fundadores, surge 

ocasionalmente, assim como o movimento do pagode que mais a frente vai se estabelecer 

por lá. Pereira enaltece que o cotidiano da quadra refletiu em uma sábia utilização 

potencial do espaço para práticas dos grupos que frequentavam o Cacique e seu capital 

cultural negro/popular/urbano/musical. Entre solicitações para festas e jogos de futebol, 

o local passou a ser também o espaço para realizações dos pagodes, sobretudo em 

sincronia com esses eventos. Quando nos envolvemos com um gênero musical, ou 

formatos ainda mais específicos deste gênero, construímos relações afetivas diferentes. 

Neste exemplo do Cacique, ainda entrelaçados com a integração da comunidade, 

construção de sociabilidade e elaboração de identidades. Janotti (2003) defende que a 

percepção sobre estes envolvimentos a partir da ideia do afeto, tendo como referência o 

Rock  

 

Os afetos são lugares privilegiados de percepção local. Investir 

afetividade em um bar ou em uma determinada loja é preencher as 

cidades com práticas afetivas. Os aspectos geográficos não podem ser 

subestimados. As cidades são os lugares onde se formam as intersecções 

entre a cultura global e suas apropriações locais. A manifestação do rock 

é ligada aos espaços urbanos e a ideia de autenticidade. Para citar um 

exemplo, em Salvador, diante da pressão da axé-music, os espaços para 

shows de rock são poucos, o mercado é pequeno e as possibilidades de 

viver como músico de rock são bastante reduzidas, mas a coesão grupal 

parece ser demarcada de maneira ainda mais feroz... O rock é uma espiral 

de afetos. Os diversos gêneros e grupamentos urbanos afetam e são 

afetados pelo aparato denominado rock. Os rockeiros fazem significar o 

mundo nas diferenças. A demarcação dos lugares é construída em relação 

ao outro, que varia de acordo com diferentes contextos e diferentes 

situações (JANNOTI, 2003, p. 2). 

 

 

A partir de uma leitura de Grossberg, o autor sugere que os gêneros musicais, cada 

qual a sua maneira, ocupam os espaços urbanos, demarcando os lugares atravessados pela 

ideia de autenticidade. Os afetos são manifestados, portanto, de diferentes formas. Ser 



28 

 

sambista, para além de tocar, compor e/ou escutar, evolve outras práticas e saberes que 

envolvem hábitos cotidianos, jeitos de comer, beber, vestir e até mesmo enterrar os 

mortos (LOPES e SIMAS, 2015). Os níveis de envolvimento com essas práticas vão 

também resultar na busca de cada roda, na medida em que ela representa estes 

pertencimentos. O sucesso desses pagodes do Cacique tornou a quadra um roteiro 

obrigatório para os sambistas e outras personalidades na época, o que também gerou 

destaque na imprensa, espaço nas rádios e nas gravadoras — especialmente na segunda 

metade da década de 80. Para o crítico musical Tarik de Souza o sucesso da cena do 

pagode nos anos 80 também tem a ver com o crescimento do samba nos anos 1970, pois  

 

O samba deslanchou violentamente na década de 70. Ele ganhou os meios 

de comunicação, até por causa do refluxo da chamada música brasileira 

universitária. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo 

Vandré, todos foram para no exílio. Então essa linha de frente da MPB 

ficou praticamente a descoberto. (...) havia uma demanda de música 

popular brasileira que foi supria pelo samba. Aí parece Martinho da Vila, 

já em 1969, e surgem três cantoras básicas do samba da época que são 

Beth Carvalho, Clara Nunes e Alcione. E o samba ganhou uma solidez e 

um impacto no mercado que ele provavelmente nuca teve. (...) Esse 

samba da década de 70 ganhou o primeiro plano em termos de vendas do 

Brasil. E com isso ele ganhou também a possibilidade de fazer aparecer 

pessoas, houve a descoberta de sambistas antigos – com o Cartola, Nelson 

Cavaquinho... Houve, então, uma demanda muito grande de samba que 

foi reprimida já no final da década de 1970, exatamente pelo 

aparecimento de outras formas musicais. (...) Resultado: os sambistas 

ficaram sem ter – essa turma que veio depois, puxada pelo sucesso do 

samba na década de 70 – ficaram sem ter onde mostrar suas músicas. E 

aí começaram a se reunir em palcos improvisados que seriam os palcos 

de suas vizinhanças. (...) Por outro lado, o samba, na década de 70, 

explodiu no mercado e aí começou a ter orquestrações cada vez maiores, 

cada vez mais imponentes, distanciando-se também do público básico 

dele, das ‘origens’, das fontes instrumentais primitivas do samba. E o 

pagode, então, faz exatamente isso: recoloca o samba nos trilhos (TS, 

citado em PEREIRA, 2003, p. 107). 

 

 

Se por exemplo, a partir de uma narrativa econômica é gerado uma escassez de 

espaços, os atores vão se reorganizar em busca de territórios que dialoguem com suas 

identidades. Não só a escola de samba, mas outros lugares que se associem à elementos 

mais comerciais, geralmente são enfrentados pelo discurso do inautêntico.  A quadra do 

bloco foi o espaço onde uma geração de sambistas de muito talento obteve destaque na 

década de 80. Nomes como Almir Guineto, Luiz Carlos da Vila, Arlindo Cruz, Zeca 



29 

 

Pagodinho, a madrinha17 Beth Carvalho (entre outros) são alguns dos artistas que 

movimentaram e fizeram os pagodes do cacique se eternizarem na história do samba.  

 

 

 

Figura 1. A sonoridade do Fundo de Quintal apadrinhada por Beth Carvalho.  

Fonte: Site Catraca livre18.  

 

Estas relações, neste caso com fortes raízes comunitárias e de elaboração de 

identidades, produzem afetos que para Latour (2012) podem ser notados a partir da 

sociologia das associações. O autor propõe na Teoria Ator-Rede (TAR), a importância de 

perceber como os modos afetivos geram ações, onde o papel da sociologia seria descrever 

os fenômenos sociais ao invés de interpretá-lo. Os coletivos — que são híbridos, instáveis 

e heterogêneos —, seriam constituídos por diversos vínculos, onde os atores seriam os 

mediadores. Portanto, a TAR também seria uma teoria das mediações. Sem nos atentar 

aqui para a TAR como um método, pretendemos observar, a partir de algumas de suas 

noções, a importância dos atores humanos e não humanos para a constituição de uma rede 

sócio-técnica nas rodas de samba. Simone Pereira de Sá (2016) indica que não é possível 

 
17 O apadrinhamento no samba funciona para artistas consagrados legitimarem novos sambistas.  

 
18 Disponível em: <https://samba.catracalivre.com.br/rio/samba-rj/barato/fundo-de-quintal-e-beth-

carvalho-se-apresentam-no-cacique-de-ramos/>  
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pensar na cultura musical na modernidade sem nos atentar para os meios, formatos, 

suportes e instrumentos musicais que constroem esta experiência. Neste sentido, vamos 

procurar compreender em que medida alguns artefatos técnicos — atores não-humanos 

— atuam nesta rede com os atores humanos, sem que haja uma hierarquia estabelecida.   

A Teoria Ator-Rede funciona a partir da observação das fontes de incertezas, 

sendo a natureza das ações coletivas uma delas. Ao elencar diferentes formas de mapear 

as controvérsias das ações, a TAR propõe o entendimento sobre o equilíbrio entre a força 

local e as foças externas. O grupo Fundo de Quintal, que surge nos sambas do Cacique, 

promove algumas inovações instrumentais em função da intimidade das rodas (força 

local) e pela falta de dinheiro para amplificação das mesmas (forças externas). À vista 

disso, acontecem algumas inovações e inclusão de instrumentos que moldaram as rodas 

de samba até hoje, a partir do banjo, do tantã e do repique de mão.  

O samba urbano carioca atual é, inicialmente, um estilo influenciado pelos 

bambas19 do Estácio de Sá e da primeira escola de samba “Deixa Falar” (SANDRONI, 

2001). Instrumentos como surdo, pandeiro, cuíca e tamborim foram inseridos neste 

período (entre 1928 e 29) e permanecem até hoje como fundamentais nas formas de tocar. 

A ruptura do estilo do Fundo de Quintal está associada a produção de menos barulho 

percussivo, substituindo o reco-reco, agogô e o tamborim pelo tantã, pandeiro e repique 

de mão e de uma sonoridade harmônica mais alta proporcionada pelo banjo. Temos aqui 

um primeiro ponto importante para nos atentar: que é a ressignificação de alguns 

instrumentos musicais em função da sonoridade acústica, interferindo diretamente na 

experiência musical em função da adaptação do ambiente.    

O compositor Almir Guineto é muitas vezes referenciado como o inventor do 

banjo na roda, mas o mesmo sempre afirmou que apenas reinseriu o que estava esquecido 

— lembrando que o banjo já havia sido utilizado outrora em outras formações do samba. 

O banjo com braço de cavaquinho teria sido um presente do amigo Mussum, ainda músico 

do grupo Originais do Samba, trazido de uma de suas viagens do exterior com o grupo 

(TROTTA, 2011). Adaptando para afinação do cavaquinho, permitiu-se uma sonoridade 

mais perceptível em função de sua acústica, além de uma palhetada percussiva apesar de 

ser um instrumento harmônico (LOPES apud MOURA, 2004, p. 202). Se a atribuição 

aqui geralmente é dada a intencionalidade de um ator humano (Almir Guineto), devemos 

reforçar a importância da ação do objeto. Para Latour (2012, p. 108), “qualquer coisa que 

 
19 “Qualificativo do sambista virtuoso e, outrora, destemido. Do quimbundo mbamba, “proeminente” 

(LOPES E SIMAS, 2015, p. 31).  
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modifique a situação fazendo a diferença é um ator”. Isso não significa que os objetos 

determinam ou realizam atos no lugar dos humanos, mas que participam, autorizam, 

interrompem, influenciam, possibilitam como atores não-humanos das ações.  

O repique de mão, que também foi outro instrumento modificador, foi concebido 

por outro integrante do grupo, o Ubirany. Segundo o percussionista, a ideia começou com 

o mesmo tocando balde20 em um pagode da família. Um amigo ao ver a cena pegou tom-

tom da bateria para ele adaptar a levada, que fez o maior sucesso no encontro. Andando 

com esse novo instrumento pelas rodas, lhe ofereceram um repinique de escola de samba, 

onde ele foi aprimorando até chegar o repique de mão. Daniel Miller (2010), ampliando 

a discussão sobre a Teoria das Materialidades, ou sobre “os trecos, troços e coisas”, sugere 

que os objetos são co-criativos na construção das subjetividades e da cultura, e que, para 

compreender a humanidade, é preciso observar nossa materialidade fundamental. 

Poderíamos, no caso do repique, novamente nos atentar para a transformação a partir da 

intencionalidade humana, sem perceber a ação material. Miller reforça que muitas vezes 

a humildades das coisas as torna importante, como no caso do balde que, a partir de uma 

presença quase esquecida, determina o que ocorre a partir de uma inconsciência da sua 

capacidade (Miller, 2010, p.78). A concepção do repique é atravessada por essa 

competência dos objetos saírem do foco, como um balde largado no canto de um quintal 

que se torna um ator não-humano da experiência musical. Por fim, nesta reorganização 

da sonoridade, tivemos o tantã, integrado pelo percussionista Sereno por fazer uma 

marcação grave diferente da feita pelo surdo. O instrumento, resgatado dos trios de 

boleristas dos anos 50, foi reinventado nos pagodes por meio de uma nova batida.  

Jorge Sabino e Raul Lody (2011), em um estudo sobre as danças de matrizes 

africanas, apontam que o samba de roda baiano (forma ancestral da dança do samba), 

nasce como uma “extensão corporal das atividades da cozinha: mexer panelas, ralar coco, 

catar feijão, fritar, bater a massa do bolo, enfim, uma série de posturas que traduz 

funcionalmente diferentes atitudes, gestos, jeitos, maneiras especial de viver o corpo.” 

(SABINO e LODY, 2011, p. 48).  Os autores ainda acrescentam que, para marcar o ritual 

que une a comida e a música, diferentes materiais e objetos são percutidos, como uma 

colher batendo na panela ou a faca no prato — instrumento esse que, além de simbólico, 

 
20

 Entrevista ao site catraca livre. Disponível em:<https://samba.catracalivre.com.br/rio/samba-na-

net/indicacao/samba-na-ponta-dos-dedos/> Último acesso em 22/07/2017.  
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virou tradicional nas rodas de samba em função de sua sonoridade particular. Em 

consonância com a ação do balde, joga luz sobre a discussão para valorizar a ação das 

coisas. Voltando na casa de Tia Ciata (MOURA, 2005), percebemos estas práticas entre 

o samba e a cozinha que presente nas primeiras rodas de samba e enraizada nos primeiros 

sambistas  

No samba se batia pandeiro, tamborim, agogô, surdo, instrumentos 

tradicionais que vão se renovando a partir da nova música, 

confeccionados pelos músicos, ou com o que estivesse disponível, pratos 

de louça, panelas, raladores, latas, caixas, valorizados pelas mãos 

rítmicas do negro. As grandes figuras do mundo musical carioca, 

Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Heitor dos Prazeres, surgem ainda 

crianças naquelas rodas onde aprendem as tradições musicais baianas a 

que depois dariam uma forma nova, carioca (MOURA, 2005, p. 147).  

 

Latour (2012) ainda argumenta que os objetos fazem parte dessas relações sociais 

nas esferas simbólicas e reflexivas além de materiais (Latour, 2012, p.108). O autor 

exemplifica reforçando que ninguém dúvida que as panelas fervam águas, facas cortem 

carnes ou que martelos preguem pregos. Os objetos da casa agem no curso da ação da 

sonoridade do samba, onde também ninguém duvida que a faca toque o prato.  Isso não 

significa que o objeto determina a ação, mas que tem seu poder ao materializar as 

relações. A faca, por meio de sua serra, gera um atrito na borda do prato em contraste 

com a porcelana. A frigideira21 invertida gera uma acústica particular ao ser tocada por 

um outro objeto, como por exemplo uma chave de fenda. Esta rede sócio-técnica 

constituída na sonoridade do samba, com a ação entre atores humanos e não-humanos, se 

evidencia nas próprias classificações. O balde que virou instrumento é chamado de 

repique de mão. Também temos o repique de anel, que tem a sonoridade mediada pelo 

anel batido na lateral do instrumento em contraponto com a mão que bate no couro. Estas 

matérias às vezes se mantêm de forma originária no samba e em outras são aprimoradas, 

sendo importantes mediadores na experiência musical.   

Esta mediação entre o corpo e o instrumento ainda nos dá um pouco mais de 

elementos ao aprofundar olhar para cada particularidade. A caixa de fósforos, por 

exemplo, geralmente fica entre aberta para que os palitos sacudam no ritmo conduzido 

por alguns dedos da mão. Elton Medeiros, exímio tocador, contou em entrevista22 que a 

 
21 A frigideira no Samba do Trabalhador. Disponível no YouTube: <https://youtu.be/sh2rLPMneWE>  

 
22 Os mistérios da caixinha. Disponível em: <http://albumitaucultural.org.br/secoes/os-misterios-da-

caixinha/>  
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caixinha não precisa estar nem cheia nem vazia, e que deve ser executada devagar. 

Presente em diversas gravações23, a caixa de fósforos também se tornou um elemento 

simbólico de alguns personagens do samba, como Ciro Monteiro.  

 

 

 

Figura 2: A caixinha com acompanhantes ilustres: Batatinha, Adoniran Barbosa e Cyro 

Monteiro. Fonte: (http://albumitaucultural.org.br) 

 

O Fundo de Quintal tenta ilustrar as particularidades destas sonoridades em suas 

gravações, onde o ambiente participativo roda tentará ser representado. O primeiro álbum 

do grupo foi gravado em 1980, intitulado “Samba é no Fundo de Quintal24”.  O coro é 

uma das características marcantes do estilo do grupo. Logo, diversas músicas ou partes 

são executadas assim, como em “Prazer da Serrinha”. Também para representar a esfera 

de intimidade, são reproduzidas conversas no início das canções, como se a música 

estivesse sido gravada do meio do encontro, como na canção “Marido da Madame”.  

Trotta (2016) recorda que o canto em uníssono é uma herança do grupo Originais do 

Samba, que nos anos 70 consolidou um viés estético-sonoro que moldou o estilo do 

pagode carioca. Para ao autor, ao pensar na sonoridade buscamos as pontes entre a prática 

musical e as ideias que são articuladas, pois  

    

Pensar sobre a sonoridade é buscar pontes de contato entre a prática 

musical e as ideias que são articuladas, tensionadas e elaboradas a partir 

dessas práticas. As sonoridades não são neutras, elas acionam 

imaginários compartilhados e produzem mudanças em comportamentos, 

códigos sociais, modelos de visibilidade e audibilidade compartilhados. 

 
23 Ilmo. Sr. Cyro Monteiro, ou Receita Para Virar Casaca de Nenén. Música de Chico Buarque feita pra 

Cyro Monteiro, que traz na introdução o marco de sua caixinha. Disponível no YouTube: 

<https://youtu.be/Onlp0jB3vEo>  

 
24 Integrantes: Bira Presidente (pandeiro), Ubirany (repique de mão), Sereno (tantã), Almir Guineto 

(banjo), Jorge Aragão (violão), Neoci (percussão) e Sombrinha (violão de 7 cordas). Disponível em: < 

https://spoti.fi/2wqTNU3> 
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O trabalho d”Os Originais” funciona, assim, como um referencial 

estético-sonoro que articula duas ideias: de um lado, a ideia de “mercado” 

entendido como espaço de disputas comerciais por dinheiro e prestígio e, 

do outro, a ideia “autenticidade”, estratégia para ocupação estética do 

mercado pela legitimidade construída a partir de um pertencimento 

presumido e reafirmado a um ambiente sociocultural reconhecidamente 

válido (TROTTA, 2016, p.3).  

 

  O coro traz, portanto, a ideia de espontaneidade e congraçamento comunitário do 

samba. Por meio de uma releitura dos Originais, o estilo de tocar característico do Fundo 

de Quintal também é notado, sobretudo com o banjo e sua harmonia percussiva ganhando 

destaque nos arranjos, assim como na combinação entre a percussão do repique de mão 

com o tantã, as principais inovações sonoras do grupo. No entanto, percebe-se que por 

mais que esta personalidade fora destacada nas gravações, outros instrumentos que não 

estão na formação original também marcam presença, de acordo com a importância de 

cada para os arranjos das canções, onde “a sonoridade do “Fundo de Quintal” incorpora 

uma maior “sujeira acústica”, resultado de desenhos rítmicos superpostos e coincidentes 

executados por vários instrumentos” (TROTTA, 2006, p. 15). Influenciando as próximas 

gerações, o grupo foi um dos principais responsáveis pelo compartilhamento de diversos 

códigos que vemos hoje nas rodas, dos diversos formatos, que também por meio dos 

outros membros da geração Cacique são referências de boa parte dos repertórios. Em 

entrevista ao autor, mais uma vez elencando alguns pontos espontaneamente sobre a 

experiência com as rodas acústicas, o sambista Luciano Bom Cabelo falou da herança 

sobre este modo reinventado de fazer samba já na década de 90  

 

Acho que a primeira roda de samba que eu frequentei assiduamente foi 

em 95... roda de samba desligada que eu achava foda. Eu nem sabia que 

sabia tantas músicas e despontei até como cantador de pagodes, porque 

chegava lá e ficava disputando quem cantava mais alto que os caras da 

roda. Na Rua da Quitanda, meu primeiro emprego em 94/95, se eu não 

me engano, por aí... trabalha de office boy e tinha o pagode da Rua da 

Quitanda... que era um pagode muito famoso e todo mundo que tu falar 

do samba, que tenha uns 40 e poucos anos até 50, passou por ali.  Já vi 

muitas pessoas que hoje são nomes do samba que passaram por ali. Esses 

dias eu tava conversando com Lula Matos e o Jorge André do Galocantô: 

— Eu lembro de vocês, a gente não se conhecia, mas tava sempre no 

pagode da rua da Quitanda... aí começou a lembrar o nome dos caras... 

nego Ciro, fulano, beltrano... Só tinha um banjo na roda. Era um banjo, 

um tantã de marcação, um tantã de corte, um pandeiro e um afoxé. O coro 

comia e o pagode ficava lotadão ... era uma lanchonete de um português, 

que na hora do samba o cara ficava fritando sardinha e vendendo cerveja 

pra caralho... o bagulho lotado e o pagode rolando. Só não tinha quando 

chovia. Aí eu trabalhava perto e era o primeiro a chegar... e me descobri 

como cantador ali... eu lembrava dos pagodes e os caras começavam a 
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cantar, tinha a voz alta... hoje tô todo fodido. Depois acabou o pagode ali, 

foi um pouco mais pra frente e colocaram microfone... aí eu já não curtia, 

não gostava muito... o bagulho se profissionalizou e tal... (Entrevista 

concedida ao autor em janeiro de 2019). 

 

Luciano, ainda como frequentador, destaca a importância da roda para sua 

formação, ressaltando que se descobriu como “cantador de pagodes” neste formato de 

samba, pela potência na voz na juventude se sobressaindo no ambiente. Observamos que, 

a partir da sonoridade acústica, que permite essa interação do público de forma mais 

intensa e dinâmica, descobertas musicais podem ser percebidas em função das 

participações, por meio do conhecimento do repertório ou até mesmo da potência da voz. 

Outro ponto destacado, sobre a “profissionalização” da roda a partir da inserção do 

microfone, é um fator constantemente acionado para apontar o inautêntico. Mesmo que 

todos os outros elementos ainda estivessem presentes — samba na rua, realizado por 

amantes da música, talvez com os mesmos instrumentos e o mesmo cachê — a 

“profissionalização” é caracterizada pela mediação da tecnologia. Simone Pereira de Sá 

(2002), na discussão sobre as mediações culturais de Carmem Miranda, sublinha que a 

gravação elétrica transformou as interpretações dos cantores, pois  

 
Paralelamente a este desenvolvimento, a indústria fonográfica também  

passava por transformações a partir da gravação elétrica introduzida no 

país em 1927. Até então, no sistema de gravação mecânico, somente os 

cantores com voz muito potente, de tipo operístico, conseguiam um 

resultado satisfatório. Já com gravações elétrica, não: muito mais 

sensível, ela permite que vozes pequenas, sem um grande alcance vocal 

sejam aproveitadas. Esta transformação foi fundamental: ela possibilitou 

um novo estilo de interpretação menos impostado, mais falado, como é o 

caso das vozes e estilos de (entre outros) Carmem Miranda, Mários Reis 

e também de Noel Rosa – vozes pequenas mas cujas interpretações, 

cheias de bossa, coloquiais, conquistaram os ouvintes e se tornaram uma 

das marcas do estilo musical carioca que surgiu naqueles anos (PEREIRA 

DE SÁ, 2002, p. 40).  

 

Percebemos que, a mediação da tecnologia, na época, permitiu a variação de 

estilos e surgimento de novas vozes. No caso das rodas acústicas, como citou o 

entrevistado anteriormente, as vozes potentes e operísticas são um diferencial, em função 

de estarem em conjunto no coro com vozes menos vibrantes. A inserção do microfone, 

neste caso, reorganiza estas interações, estabelecendo uma “hierarquia vocal” entre os 

músicos da roda e o público que sinaliza uma distinção nas formas de fazer, notadamente 

nas participações. Luciano, seguindo com as memórias afetivas das rodas em que 

frequentava, destacou outros marcos na sua formação oriundos deste formato, pois  
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Eu me lembro que eu ia pra uma roda de samba desligada que tinha na 

Joaquim Silva, no final dos anos 90...  e eu estava começando a tocar. 

Comecei a tocar cavaquinho em 97. Aí eu comecei a ir pra roda com 

cavaquinho, com banjo...  fazia uma roda de samba em frente a pizzaria 

Guanabara, no antigo Asa Branca. Tocava pra caralho e ganhava 10 reais 

ali. No intervalo tinha um pagode na rua de cima, que eu me lembro que 

o Renatinho Partideiro passava com um pandeiro... e eu conhecia ele da 

casa do Nene Brown, que a gente estudava junto. Ai eu conheci os caras, 

o Renatinho Partideiro, o irmão dele que eu era o maior fã de roda de 

samba desligada... o irmão dele era lenda no subúrbio... Paulinho 

Bombeiro... tocava banjo... e as rodas de samba desligadas da Zona Norte 

era tudo ele. Tinha roda de samba aqui no Renascença dia de quarta-feira, 

parceiro... caralho... cheiona, lotadona...  e ele matava no peito a roda. E 

tinham vários coroas...  Tinha o Serginho de Campo Grande, o Jorginho 

China, o Sinval... mas ele era o chefe. O repertório dele era foda. Ele 

catava de tudo. Ele vinha de Noel até os dias de hoje. Passava no Jorge 

Bem, passava no Gonzaguinha. Cantava um Bebeto, daqui a pouco um 

Fundo foda... cantava um Geraldo Babão... o maluco era muito foda... 

aprendi muito samba com ele. Hoje nego fala: — Caralho, Bom Cabelo, 

seu repertório é foda, tu sabe a hora certa de colocar... e eu falo: — Mano, 

eu ia pra roda de samba desses caras. Ele sabia a hora certa... tinha a 

condução de músicas de tocar no começo da roda, no meio da roda, no 

final da roda... além de saber tem que saber colocar (Entrevista concedida 

ao autor em janeiro de 2019). 

 

 Além do repertório adquirido, Luciano destaca um ponto importante para a sua 

formação como músico, que é a “hora certa de colocar”, ressaltando como o Paulinho 

Bombeiro, uma “lenda suburbana dos pagodes”, passava por diferentes estilos de samba, 

como Noel Rosa, Jorge Ben e Gonzaguinha. A fala aponta para uma importância da 

performance ali executada, onde o conhecimento vai se transmitindo a partir dessas 

interações. Zumthor (2014), afirma que a performance é um fenômeno heterogêneo e de 

difícil definição, mas que a ideia da presença do corpo estará sempre presente. Para o 

autor, “A performance, de qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é 

simplesmente um meio de comunicação: comunicando, ela o marca.” (ZUMTHOR, 2014, 

p. 35). Esta perspectiva do autor está em consonância com o relato de Luciano, tanto nas 

memórias que marcaram e construíram seus afetos quanto na modificação e construção 

do seu conhecimento. Paul Zumthor, que discute a ideia de performance na recepção e na 

leitura, sugere que “ler possui uma reiteralibilidade própria”, onde um conjunto de 

disposições fisiológicas, psíquicas, além das exigências do ambiente (cadeira, silêncio) 

afetam na ação da leitura de um jornal, de um romance ou de um poema (Zumthor, 2014, 

p. 36). Em um paralelo com as rodas acústicas, que também possuem seus próprios 

hábitos, podemos dizer que, aparentemente, o conjunto de fatores ali presentes — 
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sonoridade, interação e ambiente — afetam a performance dos atores envolvidos. A 

performance, portanto, produz efeitos, ao ser recebida e reconhecida.  

A partir dos argumentos colocados neste capítulo introdutório, aonde abordamos 

questões importantes sobre a construção do samba que dialogam com nossa discussão, 

vamos avançar no debate sobre gênero musical presente nos estudos da comunicação, 

assim como na noção sobre cena musicais, para compreender como estas rodas se 

estabelecem na atualidade, tal qual ecoam nos discursos e práticas de legitimidade que 

transitam entre estes territórios.  
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CAPÍTULO 2 

                                                         ______________ 

 

TENSIONAMENTOS NO GÊNERO MUSICAL E O CIRCUITO DAS 

RODAS ACÚSTICAS 

 

 

Neste capítulo vamos dialogar sobre as classificações do gênero  na atualidade, 

com um olhar a partir dos territórios em que circulamos, de entrevistas realizadas e de 

alguns outros discursos observados. As disputas e negociações na música, presentes nas 

conversas cotidianas sobre os gêneros musicais, reverberam no samba de maneira 

particular, sobretudo pelo seu histórico na música brasileira, com o status de símbolo da 

nação, patrimônio cultural imaterial, dentre outras associações que ajudam nas 

construções dos discursos de autenticidade.  Portanto, a nossa intenção neste capítulo é 

fornecer elementos que ajudem na compreensão de que estilo de samba estamos falando 

no recorte proposto nesta pesquisa. Quais os conflitos presentes, as fronteiras que são 

estabelecidas, as oposições que são postas dentro de um universo com práticas distintas 

no cenário carioca.  

  Partindo desta premissa, de que existem tensionamentos nas classificações dos 

gêneros, pretendemos aprofundar ainda mais as observações para perceber como estes 

conflitos aparecem nas rodas, com destaque para as acústicas, foco da nossa análise.  

Entendemos que esta busca da autenticidade também passa pelos territórios e que estes 

são legitimados por algumas narrativas, em uma variada construção, que passa pela 

sonoridade, pela geografia, por questões étnicas e sociais.   

 Passamos por algumas rodas para ajudar neste entendimento sobre elas, 

sublinhando semelhanças e diferenças. Fomos ao Pagode do Biro na Tijuca, o Samba na 

Serrinha em Madureira, o Samba da Gávea no bairro homônimo e o Samba da Pedra do 

Sal, na Saúde. Todas com uma proposta acústica, porém com algumas particularidades 

na sonoridade e nos ambientes, que afetam diretamente nas performances estabelecidas 

neste evento. Ainda fazendo o acompanhamento dos repertórios executados, procuramos 
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registrar as músicas para perceber qual estilo de samba está sendo acionado, visto que as 

legitimações passam constantemente pelo o que é tocado, além do como se toca. Com 

estas considerações, nosso intuito é fertilizar o terreno para o estudo de caso sobre o 

Terreiro da Vovó no último capítulo, com a presença de alguns destes debates que 

veremos agora.    

 

2.1 - SAMBA e PAGODE: UMA ETERNA DISCUSSÃO?  

 

Na década de 1990, no auge do sucesso dos grupos de pagode romântico, Zeca 

Pagodinho, também em evidência na época, foi convidado pelo programa Jô Soares Onze 

e Meia. O entrevistador, então, pergunta para Zeca qual a distinção entre samba, pagode 

e partido alto e, em uma resposta25 confusa e irreverente, o sambista sugere que o pagode 

para ele é um estilo, “igual ao samba, mas diferente”. Recentemente, décadas depois, 

também como convidado do programa Alta Horas, foi questionado por um integrante da 

plateia com a mesma pergunta, em uma clara referência à entrevista antiga que percorre 

pelo YouTube. Um pouco incomodado, foi sucinto na explicação26, relacionando os 

estilos a territórios distintos, afirmando que não seria ele que esclareceria a questão. Frith 

(1998) diz que um dos prazeres da cultura popular é falar sobre ela, como nesta eterna 

discussão sobre a diferença entre samba e pagode. Questões como essa surgiram antes do 

Zeca e hão de surgir nos julgamentos culturais sobre o que é bom ou ruim nas conversas 

de botequim. A resposta sobre as classificações eternizada pelo Zeca ainda virou produto 

em uma das suas rodas recentes, indicando coisas que estão, e sempre vão estar, na “boca 

do povo”.   

 

 
25 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=7lb5IIndy8Y>   

 
26 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=W8cR_6ZISGI>   
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Figura 3: Copo do Samba do Zeca Pagodinho 

 

 

Simone Pereira de Sá e Jeder Janotti (2018), revisitando a noção de gênero musical 

nos estudos da comunicação, recordam da importância de pensar o gênero como mediador 

entre as relações entre produtores e consumidores de música, assim como nos atentar para 

uma visão além de um conjunto estável de sonoridades. Os autores destacam que, em uma 

análise comunicacional, é fundamental analisar os elementos sonoros e não sonoros. Por 

mais que o samba seja um gênero tradicional, é preciso desestabilizar suas dinâmicas para 

compreender suas disputas e fronteiras. Portanto, o pertencimento ou não a determinado 

gênero é um jogo processual constante. Sob a luz desse debate, pretendemos, dessa 

maneira, trazer alguns tensionamentos do gênero na atualidade a fim de compreender em 

que cenário estes debates se estabelecem, nos dando elementos para perceber a cultura de 

gênero na comunidade do samba.  

O samba é, para muitos, uma espécie de “magistério”27, dotado de uma sabedoria 

popular, com critérios e fundamentos que determinam suas classificações. A primeira 

escola de samba, a Deixa Falar, foi batizada por Ismael Silva por se localizar na rua de 

uma escola, já dando uma ideia metafórica dos seus propósitos pelo próprio batismo 

(LOPES e SIMAS, 2015, p. 116). As práticas para além das escolas de samba também 

trazem estas simbologias pedagógicas, aplicadas no fazer das rodas, onde a ideia da escola 

associada à tradição e reverência vão ser constantemente acionadas. Samba e pagode28 

 
27 Fundamento, samba de Paulo César Pinheiro e Wilson das Neves, que fala do samba como magistério. 

Disponível no YouTube: <https://youtu.be/G8lkOPKKSK0> 

 
28 “Presente na língua portuguesa, na acepção de “festa ruidosa”, desde o século XVI, o termo “pagode” 

ganhou, no Rio de Janeiro, primeiro, a acepção de “reunião de sambistas”, que se estendeu depois à 
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podem ser considerados sinônimos em alguns territórios, mas é importante fazermos 

algumas distinções históricas em vista de alguns tensionamentos dos termos. Tais 

classificações são bastante acionadas para legitimar a tradição e distanciar o gênero e suas 

práticas do que é rotulado como mais comercial. Em outras palavras, para afirmações do 

tipo: isso é samba ou não é samba. Ou, isso não é samba, isso é pagode. Quando o termo 

pagode estabelece uma relação maior com os grupos pops e comerciais nos anos 1990 

(TROTTA, 2011), formas de distinções, como a expressão samba de raiz, ganham força 

para fazer oposição e demarcar territórios.  

No entanto, diversos sambas no Rio de Janeiro que têm um repertório mais 

tradicional são intitulados como “pagodes”, como o Pagode da Tia Doca, o Pagode do 

Pipa, o Pagode do BomCa, o Pagode do Biro, dentre muitos outros. De certa forma, em 

uma posição que parece ignorar a conotação comercial do termo ao condicionar sua 

classificação às origens. Por outro lado, temos agentes do intitulado pagode romântico 

que se rotulam como sambistas. Uma recente turnê do Belo (ex-Soweto), do Alexandre 

Pires (ex- Só Pra Contrariar) e do Luiz Carlos (Raça Negra) foi chamada de: “Gigantes 

do samba - o maior encontro de samba de todos os tempos”, que gerou tensionamento 

no mundo do samba. O sambista carioca Gabriel Cavalcante, do Samba do Ouvidor e do 

Samba do Trabalhador, em uma postagem29 no seu perfil do Facebook, publicou uma 

crítica na época afirmando que o título seria um desrespeito a história do samba, e que tal 

conotação seria digna a Dona Ivone Lara, por exemplo, pois 

 

Estou há mais ou menos um mês pensando em escrever sobre o tal show 

Gigantes do Samba. Creio já ter passado da hora de enxergarmos certas 

coisas com naturalidade. Ver os três cantores em questão, recebendo este 

título, é sim, um grande desrespeito com a história do gênero. Não estou 

falando em gosto pessoal, embora creia que a maioria aqui saiba qual é a 

minha opinião, pois esta não é a questão. O buraco é mais embaixo, 

rapaziada! Poderia citar centenas de pessoas, essas sim, compromissadas 

com a história do samba, que viveram uma vida dedicada a criar algo com 

fundamento, e que, JAMAIS, chegarão perto de receber na vida toda o 

que os "Gigantes do Samba" receberão para fazer esta turnê. Também 

não estou cobrando justiça. Vivemos num país onde os valores culturais 

são invertidos por uma indústria fonográfica cretina e por uma mídia mais 

cretina ainda. A única questão que tento levantar com estas palavras é 

que não sejamos coniventes com os deslizes históricos que vêm 

cometendo há anos com o samba. Cada coisa no seu lugar, por favor. Na 

 
composições nelas cantadas; para então, a partir da década de 80, designar um estilo de composição e 

interpretação do samba como gênero de canção popular.” (LOPES E SIMAS, 2016, p. 207).  

 
29 Disponível no Facebook do cantor: http://bit.ly/criticagabriel  
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foto, Ivone Lara, a primeira mulher a ganhar um samba-enredo na 

história, 94 anos de vida, mais que gigantesca, uma rainha absoluta da 

Música Brasileira (Cavalcanti, 2016).  

 

Estas disputas de gosto vão estabelecendo fronteiras que reverberam nos modos 

de fazer, muito embora a autoridade discursiva dos agentes do campo musical esteja 

sempre colocada em questão (SÁ e JANOTTI, 2018). A crítica do cantor reverberou 

dentro da rede, com comentários e compartilhamentos, boa parte em consonância com a 

sua opinião. No entanto, mesmo quando não temos no pagode romântico a oposição em 

questão, outras disputas simbólicas ocorrem e sinalizam as instabilidades em que esses 

embates valorativos se situam. Para Fabbri (1981), os gêneros musicais se estabelecem 

por meio de regras que são definidas e socialmente aceitas. O autor propõe o 

entendimento dos gêneros a partir de uma analogia com os conjuntos, que podem ter 

subconjuntos (subgêneros) onde se estabelecem as negociações destes termos, suas 

aproximações e diferenciações. Franco Fabbri ainda reforça que, a partir de um olhar 

sociocultural para as classificações de gênero, este conjunto de regras são negociados por 

compositores, intérpretes, público, produtores e críticos. As regras para essas 

demarcações aparecem de formas distintas, que transitam entre: A) Regras formais e 

técnicas, mais acionada na musicologia onde se dará mais importância para elementos 

harmônicos, melódicos e rítmicos; B) Regras semióticas, os códigos vão além de 

elementos musicais, como as relações nos eventos, os gestos, as posturas, o vestuário, 

onde cada gênero vai estabelecer seus espaços de forma particular; C) Regras de 

comportamento, que variam de gênero para gênero, são particulares aos músicos e ao 

público de cada um; D) Regras sociais e ideológicas, que são as que determinam o 

estabelecimento destas hierarquias, sobretudo na busca da autenticidade; E) Regras 

econômicas e jurídicas, pautada pela cadeia produtiva da música e pela propriedade 

intelectual.  

O samba, por sua posição histórica na música popular brasileira, seria um grande 

conjunto que abriga múltiplas expressões e classificações, algumas consideradas mais 

“autênticas” do que outras. Para uns o pagode será um subgênero comercial, para outros 

um estilo. E há ainda os que consideram também a conotação tradicional da festa do 

samba. Já o partido alto, por exemplo, seria o samba improvisado, que: “sempre foi visto, 

sem contestação, como um samba de estatuto superior, apanágio dos sambistas não só 

mais inspirados como mentalmente mais ágeis (LOPES, 2008, p. 18).  Lopes e Simas 

(2015) indicam que, além dos subgêneros, existem modalidades, expressões, estilos, entre 
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outras categorizações que promovem estas regras e hierarquias. O diálogo entre as regras 

propostas por Franco Fabbri e a as classificações de Lopes e Simas (2015) parece 

produtivo para nossa discussão pelo lugar de Nei Lopes que, além de ser um sambista 

notável na história e de ampla circulação no meio, também tem respeitada bibliografia 

sobre o gênero, o que lhe confere determinada propriedade parar demarcar e estabelecer 

estas regras.  Nesta taxionomia dos autores um subgênero, por exemplo, seria o samba de 

breque, com um tom de humor, uma sonoridade sincopada30 e paradas onde o cantor 

expressa algumas falas. Já uma modalidade seria um agrupamento que estabelece outras 

características, como o samba de enredo, onde letra e melodia são desenvolvidas a partir 

de um tema escolhido na escola de samba. Já o estilo incorporaria outras nuances, como 

sambalanço, surgido nos bailes do Rio de Janeiro com a proposta de ser um samba pra 

dançar. As expressões seriam termos que demarcam algumas fronteiras do gênero, como 

o samba de raiz ou samba de morro, que acionam elementos como a tradição e a 

territorialidade. Ou, como no caso das rodas sem microfone: no “gogó”, que faz referência 

ao coro fundamental; no “bafo”, que indica um calor humano particular; no “perdigoto”, 

que de forma irreverente adverte que salivas são expelidas pelo canto uníssono.   Percebe-

se que, por o samba ser fundado em tantas regras, há uma certa complexidade nessas 

classificações. O que define um subgênero ou um estilo pode estar condicionado a 

ideologias que direcionam as definições de cada, onde semelhanças e diferenças podem 

se confundir.  

Nestes embaralhamentos, aparecem estas diferenças entre os autores envolvidos 

que nos ajudam a entender a importância dessas marcações. Em um embate estabelecido 

de um outro lugar, o cantor Xande de Pilares, que transita entre o samba mais tradicional 

e o pagode romântico, demostrou um certo incômodo quando é taxado como 

“pagodeirozinho”, pois  

 

Essa turma da Lapa... já tive que tomar umas atitudes para mostrar quem 

eu sou, de onde venho. Recebi uns olhares esquisitos e tive que mostrar 

que conheço samba, porque o pessoal gosta de falar em Cartola, mas 

conhece só os sucessos. Eu conheço meio de disco. Fiquei famoso, mas 

continuo indo ao Samba do Trabalhador, ao Carioca da Gema para ver 

Marquinhos China, não abandonei a escola de samba — diz Xande, que 

não gosta de ver o samba tratado como “patrimônio cultural”. — Isso é 

papo para enrolar a gente. Samba é música popular brasileira e ponto. E 

 
30 “Na linguagem musical, deslocamento da acentuação de um tempo rítmico para antes ou depois da parte 

que naturalmente deveria ser acentuada; articulação de um som “na parte fraca de um tempo ou compasso, 

prologando-se pela parte forte do seguinte”. (LOPES e SIMAS, 2015; p.276) 
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essa história de pagode? Faço samba. “Ah, o Sorriso Maroto canta 

pagode.” Não, o que eles fazem é o samba-canção que Elizeth cantava. 

Namoro uma portuguesa, cantora de fado, a Raquel Tavares. Ela é 

radical, critica o fado atual, falo para ela tem que aceitar o que o pessoal 

de hoje está fazendo (Lichote, 2012).  

 

 

A “turma da lapa” que o cantor se refere é a geração que se notabilizou nos anos 

2000 por meio de uma revitalização do local e pelo resgate de um repertório mais 

tradicional do gênero. Ressaltando que também sabe músicas desconhecidas, “de meio de 

disco”, ainda deu outro exemplo sobre o Fado português que reforça as fronteiras que 

estamos sublinhando, presentes em diversos gêneros musicais. Semelhanças e diferenças 

vão sendo negociadas dentro de um sistema onde a canção popular está inserida na 

circulação e no consumo do cotidiano. As classificações, portanto, não seriam estáticas e 

estariam o tempo todo em negociação. Trotta (2005) aponta que estas taxionomias estão 

diretamente relacionadas ao consumo, onde a canção popular tem um papel fundamental 

no nosso cotidiano. Para o autor, a partir do momento em que compartilhamos estas 

experiências musicais, as afinidades e identidades são expressadas que são inseridas 

nestes sistemas, que estabelece as hierarquias de acordo com critérios e julgamentos 

simbólicos e econômicos. Em um embate recente o grupo Molejo foi criticado pelo 

compositor Toninho Gerais, em um comentário no Instagram do cantor do grupo, 

Anderson Leonardo.  Após uma postagem de Anderson com Jair Bolsonaro desejando 

sorte depois de vencer a eleição, Toninho Geraes comentou que se tratava de um grupo 

de pagode que nunca fez samba. Ao pedir desculpas a partir da repercussão negativa, 

muito em função dos integrantes do grupo terem elos no samba tradicional, o compositor 

justificou que quis dizer o samba tem militância, neste caso com em oposição ao 

presidente eleito.  
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Figura 4: Publicação no Instagram do cantor Anderson Leonardo do grupo Molejo. 

 

Em resposta a Toninho Gerais, Anderson Leonardo cantou31 um samba gravado 

pelo mesmo e em tom de ironia disse que o grupo “não era samba”, mas sim um gênero 

musical próprio, com grande apoio do público e de outros atores do meio nos comentários, 

tanto de “pagodeiros” quanto de “sambistas”. Na época, o comentário de Toninho Gerais, 

que foi apagado, assim como o pedido de desculpas, tinham tensionamentos de ambos os 

lados, em acordos e desacordos com a crítica. As fronteiras do samba, ora veladas outrora 

minimizadas, como neste caso, estão presentes em discursos e práticas do cotidiano 

musical, por meio de músicos, da crítica e do público.  

Essas discussões são permanentes no mundo da música por seus atores sempre 

buscarem popularidade e legitimidade, atravessados pelo juízo de valor que permeiam a 

valorização estética. Trotta (2011) aponta que em algumas críticas se baseiam na teoria 

da diluição, onde o ponto principal da questão estaria em uma suposta perda progressiva 

da essência, geralmente associada a cooptação do mercado, fórmulas de sucesso e pouca 

autonomia artística de quem se alinha a uma estética mais pop. No entanto, nem sempre 

estas posições são rígidas, como podemos ver neste depoimento do cantor Luiz Carlos da 

Vila, que colocou teclado e outros instrumentos eletrônicos no seu disco Pra esfriar a 

cabeça (1983) e justificou o porquê: “Acho que não é o pessoal do samba que é 

 
31 Disponível no Instagram: <https://www.instagram.com/p/BpiH6poH5pW/> 
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conservador, mas o que ouve o samba. Se tudo muda, evolui, porque só o samba precisa 

continuar sempre no cavaco, pandeiro e violão? É uma discriminação.” (CUNHA e 

SIMAS, 2018).  Embora ocorram demarcações nas cenas, onde territórios e públicos 

costumam ser distintos, por mais que note-se interseções, algumas propostas tentam 

aproximar estas fronteiras, como no caso deste evento realizado em 8 de Junho de 2019 

no Boteco do Lira em Niterói, intitulado “Samba Sem Preconceito32”, que assina sua 

descrição da seguinte maneira: “criado para simbolizar a admiração e união entre um 

Grupo de Pagode dos anos 90 e um Grupo de Samba de Raiz, mostrando que não existe 

um muro de separação entre os dois gêneros e sim muito respeito, amizade e admiração”. 

Entretanto, apesar de sugerirem que não existe fronteiras entre os gêneros, na descrição 

do evento eles distinguem as referências dos repertórios para, aparentemente, uma melhor 

percepção do público sobre o que será oferecido, reforçando o poder das classificações. 

Falando a partir da ótica do compositor, Marcos Diniz, em entrevista ao autor, destacou 

aspectos do repertório para legitimar determinada rodas. Além disso, discorreu sobre sua 

prática atual como compositor e suas adaptações ao mercado, pois  

 

“Menino, de 47, de ti ninguém esquece...” Se você chegar aqui, você vai 

escutar isso. Em outros sambas, lá no Terreiro de Crioulo, você vai 

escutar um monte de miscigenação de jongo, algumas pitadas de ponto 

de umbanda, gritos de candomblé misturados com samba, entendeu? 

Nessas rodas de samba o sucesso é uma coisa que chega gradativamente, 

por você não arreda o pé. Eu sou sambista de raiz. Recebi agora convite 

da gravadora pra fazer música sertaneja. Eu sou compositor exclusivo da 

gravadora Universal. Mas eu não faço esse tipo de coisa. Aí eles me 

deram alguns contatos de pessoas que fazem esse tipo de música. Aí a 

gente tá começando a interagir... eu mando a letra pro cara e o cara 

transforma em sertanejo... porque eu não sei nem por onde que começa, 

nem quero aprender. Mas financeiramente é bom pra mim e pra muitos 

outros (Entrevista concedida ao autor em junho de 2019).   
 

Marquinhos levanta uma questão em que já abordamos anteriormente, que é esta 

relação do samba como ancestralidade, legitimando o repertório de determinadas rodas 

por meio da relação religiosa. Em seguida, aponta novamente os conflitos da paixão e da 

profissão, que instiga a busca de algumas práticas e reordena outras. Para sobreviver, o 

compositor, reconhecido por sua veia popular, está tendo que se aproximar até mesmo a 

outros gêneros, como o sertanejo, em destaque na indústria fonográfica e foco da sua 

gravadora. Em que medida estas negociações interferem nos territórios? Essas práticas 

também giram entorno destes conflitos, influenciando na busca por outros espaços?  

 
32 Disponível no Facebook: <https://www.facebook.com/events/2423489101260579/>  
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Pereira de Sá e Janotti (2018) sublinham que som e música mediam amplas 

relações socioespaciais, construindo mapas urbanos, identidade locais ou regionais, 

delimitando espaços simbólicos de circulação de gênero, entre laços afetivos outras 

alianças entorno da música que vão atravessar estas práticas, como no caso do Cacique 

de Ramos e o movimento do pagode da década de 80 em que destacamos anteriormente 

no capítulo 1. No Rio de Janeiro, esta espacialidade vai se manifestar de formas distintas 

geograficamente, porém com algumas similaridades estéticas assinadas pela sonoridade. 

A fim de ampliar esta discussão também sob a ótica dos estudos na comunicação, vamos 

seguir no diálogo sobre territórios, no intuito de balizar nosso olhar ainda mais para as 

propriedades das rodas acústicas.  

 

2.2 – RIO DE RODAS: TERRITORIALIDADES NO MUNDO DO SAMBA 

CARIOCA.   

 

 Partindo da premissa de que existem disputas nas classificações dos gêneros 

musicais em diversas esferas, pretendemos observar como estas negociações refletem nos 

territórios, como nas chamadas cenas ou circuitos musicais. Sem a pretensão de realizar 

um mapeamento das rodas da cidade, que são múltiplas e com variadas propostas, vamos 

sublinhar nesta sessão algumas particularidades da cidade para situar os espaços em que 

as rodas acústicas buscam preencher. Pereira de Sá e Janotti (2018) destacam que  esta 

relação que  som e música estabelecem com o espaço urbano partem de uma via de mão 

dupla: “Por um lado, bairros e/ou cidades, inspiram compositores, diretores, e criadores 

do campo musical; por outro lado, letras de músicas ou mesmo um gênero musical podem 

ressignificar o imaginário sobre uma cidade ou país.” (PEREIRA DE SÁ E JANOTTI, 

2018, p. 7). O samba no Rio de Janeiro tem esta relação construída pelas duas vias, em 

locais como Madureira, Lapa, nas escolas de samba mais tradicionais, dentre outros 

territórios simbólicos. Assim como sua histórica narrativa sobre o berço do samba no 

país, que atravessou um século de história na música popular brasileira.  

O conceito de cena, cunhado pelo jornalismo cultural e integrado ao debate 

acadêmico por Will Straw, traz interessantes aspectos para entendermos a música e suas 

sociabilidades. Para Straw (2013), de maneira mais ampla, a cena é um meio de falar 

sobre a teatralidade da cidade, da capacidade de ocupação e representação do espaço 

público de formas atraentes, não somente por meio informais de organização do lazer. 
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Estas sociabilidades geram interesses que fomentam a vida cultual das cidades, que 

poderiam ser destaca pelos seguintes pontos 

 

A cena pode então sugerir, segundo Straw (2006, p. 6): 1) Congregação 

de pessoas num lugar; 2) O movimento destas pessoas entre este lugar e 

outro; 3) As ruas onde se dá este movimento; 4) Todos os espaços e 

atividades que rodeiam e nutrem uma preferência cultural particular; 5) 

O fenômeno maior e mais disperso geograficamente do qual este 

movimento é um exemplo local; 6) As redes de atividades 

microeconômicas que permitem a sociabilidade e ligam esta cena à 

cidade (PEREIRA DE SÁ, 2011, p. 152). 

 

À vista disso, temos na noção de cena, portanto, uma perspectiva para perceber os 

gêneros musicais e suas articulações nos territórios. Nas rediscussões dos estudos de 

comunicação e música (HERSCHMANN, 2013; PEREIRA DE SÁ, 2011), algumas 

reflexões foram postas para nos ajudar a perceber melhor as adequações ao mundo do 

samba, dentro das necessárias ressalvas ou de sua conotação mais adequada à localidade. 

Sá (2011) aponta uma oposição da ideia de cena com a de comunidade musical, que seria 

mais estática, enraizada tanto na geografia quanto na história local, logo mais 

caracterizada pela busca as raízes e os discursos de autenticidade. Portanto, de acordo 

com essa interpretação, a noção de comunidade estaria mais próxima às práticas do 

samba, por ser mais homogênea e fechada. Também repensando a aplicação do conceito 

no cenário nacional, Herschmann (2013) propôs uma diferenciação conceitual entre 

cenas, circuitos e cadeia produtiva, aproximando o conceito de cena na indústria nacional 

ao conceito de circuito, pois 

 

Ambos sugeriam relações mais fluidas, marcadas por um cotidiano de 

informalidade, no qual o protagonismo é dos atores sociais: sugeriam um 

contexto em que os laços e afetos (gostos e prazeres) são tão importantes 

quanto a sustentabilidade, tendo mais peso que os contratos e a 

formalidade (HERSCHMANN, 2013, p. 45).  

 

Tendo em vista este debate, das comunidades/circuitos do samba no Rio de 

Janeiro, podemos nos atentar à Lapa, a “cidade da música”, para identificar pontos 

relevantes nas construções de territórios, assim como alguns deslocamentos, que nos 

levam a perceber a importância da constituição de outros espaços. A partir da segunda 

metade dos anos 1990, o local sofreu uma revitalização que o recolocou como lugar 

emblemático no imaginário social de brasileiros e estrangeiros (HERSCHANN, 2007).  

Especialmente por meio de uma aposta de empreendedores locais no choro e no samba, 

a Lapa rejuvenesceu em conjunto com uma juventude que buscava uma “experiência 
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raiz”. Novamente atravessado pela busca da autenticidade, neste caso manifestada por 

gêneros musicais canonizados e de um território que também carrega esta legitimidade, 

pois   

 

As representações veiculadas na Lapa – ontem e hoje – fazem referência 

a uma “tradição” (Hobsbawm e Ranger, 1984) da região como local onde 

a boemia sempre se reuniu na cidade e como espaço da música nacional 

e “de raiz”. Chama a atenção a capacidade desses dois gêneros musicais 

para se legitimarem como expressões culturais “genuínas”, “autênticas”, 

isto é, impressiona a enorme capacidade dos atores sociais em “construir” 

no âmbito sociocultural a “naturalização” do samba e do choro na cultura 

brasileira, fazendo-os alcançar uma condição canônica. Aliás, não é só o 

samba e o choro que se naturalizaram no panteão nacional, mas também 

o bairro da Lapa e, “por tabela”, a própria cidade do Rio de Janeiro 

(HERSCHMANN, 2007, p. 35).  

 

 

Herschmann ainda reforça que, além da história que traz uma intensidade da 

experiência pela sonoridade, a paisagem arquitetônica do Rio ajuda na construção dessas 

simbologias que reverenciaram a Lapa como uma espécie de “parque temático de raiz”. 

No entanto, este público de nicho, que buscava o consumo de música como resistência 

cultural, ao menos neste caso durante o período analisado pelo autor (até meados de 

2006), se caracterizava por um “raiz chic”, pertencentes as classes A e B, com ensino 

médio e superior e, em grande parte, moradores da Zona Sul, nos bairros ricos do Rio de 

Janeiro (HERSCHMANN, 2007, p. 55). O choro teve um papel fundamental nesta 

experiência para aproximar este público e trazer legitimidade ao samba, em função de sua 

erudição e da prática por músicos virtuoses, que em contrapartida ganhou, por meio do 

samba, mais popularidade. Além deste recorte, na época, também foi destacado na 

pesquisa do Data-UFF 2004, citada pelo do autor, que 25% dos frequentadores da região 

eram turistas, o que também acaba por influenciar nas características culturais do lugar.    

ARAÚJO (2013), também em uma pesquisa sobre um grupo sonoro no circuito 

da Lapa desde o fim da década de 1990, destaca a frequência de jovens brancos e de classe 

média na região, inicialmente pautados pela tradição, que geraram novas articulações no 

gênero. A autora aponta que esses atores buscaram a construir sua legitimidade por meio 

de sonoridades, temáticas e repertórios específicos tradicionais, a fim de afirmar uma 

identidade em meio aos conflitos étnicos e sociais presentes em função das origens do 

samba, representado em grande parte pela negritude e pelas classes populares. Estas 

questões apareceram indiretamente durantes as entrevistas realizadas na pesquisa, mesmo 

sem a intenção inicial de serem abordadas, o que nos leva a crer que toda a discussão que 
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estamos colocando sobre gênero musical é atravessada por esses diversos aspectos, que 

envolvem a música, suas sonoridades, os territórios e suas sociabilidades. Luciano Bom 

Cabelo, em entrevista para esta pesquisa, destacou alguns desses tensionamentos que 

passam pelas questões raciais, territoriais e sonoras, pois 

 

Esse samba de apartamento eu tenho conhecimento pra falar que não é 

um samba autêntico. Se escondendo do público... aí faz um samba pra 

meia dúzia de gato pingado: “ah, vamos fazer um sambinha...”. Aí tem 

20 pessoas, aí só canta música que eles trocaram no grupo do 

WhatsApp... “Olha, esse samba aqui é do Geraldo Babão... é inédito e 

vamos cantar ele hoje...”. Mano, isso não é samba... isto não tem 

autenticidade nenhuma. Nesse samba aí eu chego, quebro uma garrafa e 

peço pra parar. Aí tu vai ver a galera que tá fazendo esse samba, a cor do 

cara? Branco. Tem um batuqueiro preto lá tocando alguma coisa. Aí tu 

se pergunta, por que que o cara ta fazendo isso? Nasceu no samba, sabe 

o que que é samba?  De onde veio o samba deles na vida? Descobriram 

o samba na faculdade... na UFRJ, na UFF... na puta que o pariu. Vamos 

sentar aqui e vamos debater. Vamos falar de Geraldo Babão, mas vamos 

falar de Arlindo... vamos falar de Noel, mas vamos falar de Zeca, de 

Almir Guineto... vamos falar dos caras que foram sobreviventes 

(Entrevista concedida ao autor em janeiro de 2019). 

 

 

O sambista se refere de forma pejorativa a um suposto “samba de apartamento”, 

muitas vezes associado a Zona Sul, que em diversos momentos no mundo do samba, em 

meio a estes tensionamentos, também é classificado como “samba de ar condicionado”, 

aparentemente com heranças conflituosas com a bossa nova e suas apropriações do 

gênero. Além dos conflitos étnicos e sociais, Luciano também destaca que alguns 

comportamentos são refletidos na questão sonora, questionados especialmente por um 

resgate com alguns recortes específicos do passado. Indagado sobre as características 

desta memória que se notabilizou no samba na virada dos anos 2000, Luciano ainda 

destacou os seguintes pontos  

 

Eles tão vendo que o resgate que eles fizeram acaba na genialidade da 

geração cacique. Acho que é falta que os caras tiveram de chegar lá, 

porque tinham medo de atravessar o túnel, de ser mal recebido, de sofrer 

o tal que eles acham que existe que é o preconceito reverso. Mas não é, é 

defesa. Nego já toma tudo da gente. O rock é nosso nego toma, o RAP é 

nosso nego tenta tomar... tudo que é do preto nego toma, tá ligado? 

Logicamente que se chegar aqui eu vou perguntar: qual é desse playboy, 

parceiro? É defesa, irmão. E os caras têm medo disso (Entrevista 

concedida ao autor em janeiro de 2019). 
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As diferenças dos territórios aparecem na prática das rodas, que acaba por se 

reorganizar também em função destas disputas e representatividades, diversificando os 

modos de fazer e a ocupação dos espaços. Sem querer localizar uma representação de 

territórios espelhados por essas questões étnicas, queremos aqui registrar estes 

apontamentos que são importantes para a compreensão das articulações do gênero.  Para 

além do debate na comunicação, também temos outros estudos relevantes referentes ao 

samba e suas territorialidades que trazem importantes elementos para elucidar o cenário 

em que o samba se estabelece no Rio de Janeiro na atualidade.  

Grand Júnior (2017), em sua pesquisa de doutorado oriunda da geografia, nos 

mostra o caso da construção da Rede Carioca de Rodas de Samba, na qual esteve inserido 

como ator e como pesquisador. A Rede Carioca de Rodas de Samba 33 é uma organização, 

criada em dezembro de 2015, de sambistas e produtores culturais que produzem, 

promovem e pesquisam (em parceria com o Instituto Pereira Passos34) sobre o samba no 

Rio de Janeiro. Segundo a primeira pesquisa 35 efetuada pelo movimento, o Rio tem 140 

rodas, 40 vinculadas a ela, espalhadas por 25 bairros.  O autor também destaca no 

histórico da criação do movimento algumas motivações que o fizeram surgir, esclarecida 

pelo seu idealizador, o sambista Rogerinho Família, integrante de diversas rodas de samba 

que foram/são relevantes na cidade, como o Samba da Pedra do Sal (Saúde) e a roda do 

Terreiro de Crioulo (Realengo). Para o sambista, a descontinuidade dos movimentos de 

samba é um fator histórico importante que, segundo o mesmo, faz com que novas as novas 

gerações percam referências e conquistas importantes. A partir de suas ponderações sobre 

tais problemas junto ao debate com outros integrantes da rede, chegaram-se a algumas 

conclusões que a rede, já no âmbito do poder público, concentra os esforços em 

 

(i) viabilização das autorizações para a realização dos eventos, (ii) 

captação de recursos via editais e/ou repasse direto (iii) provocar a 

reflexão sobre a importância das rodas de samba para a vida cultural e 

econômica da cidade ressaltando a necessidade de políticas públicas 

direcionadas, e (iv) buscar suporte para a produção e gestão de 

informações (GRAND Junior, 2017, p. 153).  

 

 
33 Disponível em <http://vempraroda.org/quem-somos>  

 
34 O Instituto Pereira Passos (IPP) é o instituto de pesquisa do Governo da Cidade do Rio de Janeiro. 

 
35 Disponível no YouTube:  <https://www.youtube.com/watch?v=XHX-Vc8Lg6U>  
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Ainda de acordo com a pesquisa, 80% das rodas que constituíam o movimento na 

época eram de acesso gratuito e 20% pagos, o que indica aspectos sociais e ideológicos 

que atravessam a proposta. Proposta essa que se propõem criar um circuito com vários 

atores que estão evolvidos no processo, dos músicos, aos fornecedores (som, banheiros 

químicos, lonas) até toda economia criativa envolta no acontecimento das rodas, como 

gastronomia, moda, artesanato e fotografia. A rua aparece neste circuito como um 

elemento balizador do formato das rodas, que através do mapeamento da rede ainda traz 

dados sobre consumo, faixa etária e escolaridade dos frequentadores. Um cenário dentro 

do mundo do samba carioca que atravessa tanto as regras de gêneros que discutimos 

anteriormente quanto as definições de cena/circuito/comunidade que foram abordadas.  

 

 

Figura 5: Geografia das Rodas de Samba no Rio de Janeiro. Fonte: (GRAND Junior, 

2017, p. 160) 

 

Observamos que as rodas mapeadas e vinculadas a rede têm uma centralização na 

Zona Norte e no Centro da cidade do Rio de Janeiro, nos fornecendo um bom panorama 

sobre o cultivo do samba no município. Um outro dado que nos chama atenção ao 

observar esta articulação, para contrastar com alguns pontos que citamos na 

reconstituição da Lapa, é perfil do público participante das rodas associadas a rede. 

Segundo a pesquisa realizada, 77% do público são frequentadores regulares, com a 

predominância de mulheres (55%). Com um público bastante heterogêneo em relação a 
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idade, os dados também mostraram que 62% dos frequentadores estão entre 20 e 39 anos 

– 20 a 29 (23%) e 30 a 39 (39%). Comparando as questões étnicas dos movimentos, 

percebemos uma diferença neste caso de um público majoritariamente negro, 

aparentemente associado a estas rodas pelas identidades dos seus articuladores, também 

negros em sua maioria 

 

Com relação à classificação por cor ou raça, os questionários da pesquisa 

apresentaram as seguintes categorias: preta, branca, parda, amarela, 

indígena e outra. Os resultados foram: 50,1% do público se declararam 

Preto/Negro, 23% Pardo, 21, 8% Branco, 1,4% Amarelo, 0,4% Indígena, 

1,6% Outra e 1,6% Não Informaram. Sobre a escolaridade, os dados 

indicaram uma elevada escolarização do público, com 63% cursando ou 

já tendo cursado o nível superior (figura 30). No entanto, quando 

cruzamos os dados de cor ou raça com a escolaridade e     examinamos o 

universo de cada grupo específico, verificamos que o percentual de 

ingressos no nível superior entre os Brancos é de 76%, entre os Pardos, 

57%, e entre os Pretos/Negros, 56%. Portanto, uma variação significativa 

que retrata um quadro histórico de desigualdade de oportunidades no país 

(GRAND Junior, 2017, p. 160) 

 

 

Estes locais, portanto, vão sendo ocupados e criando identidades, reverberando a 

ideia de comunidade, unidos pelos laços afetivos de diferentes rodas, mas também 

acionando conflitos territoriais que envolvem disputa de poder pelo público e pelos 

espaços. A organização conseguiu, em dezembro de 2015, um decreto36 junto ao prefeito 

Eduardo Paes que visava fomentar as manifestações culturais, em especial as rodas de 

samba. Com a mudança da gestão, o novo prefeito Marcelo Crivella gerou um novo 

decreto37 em maio de 2017 que alterou algumas medidas para que as rodas de samba e 

outros eventos na cidade ocorressem, o que gerou resistência e um debate público 

acalorado. Entre as disputas da organização com o poder público, a conquista de um novo 

decreto38, surgiram tensionamentos que nos ajudam a elucidar estas mediações das 

espacialidades que estamos assinalando. Em novembro de 2017, em meio a proibição da 

roda de samba Pede Tereza na Praça Tiradentes, o empresário Carlos Thiago, da casa 

 
36 <http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/51252Dec%2041036_2015.pdf> Último acesso em 

31.07.2017 

 
37 <https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/prefeitura-do-rio-de-janeiro-restringe-realizacao-de-

eventos-21496973.html> Último acesso em 31.07.2017 

 
38 <http://vempraroda.org/novidades/decreto-43423-marca-uma-nova-vitoria-das-rodas-de-samba> 

Último acesso em 31.07.2017 
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Carioca da Gema na Lapa, lançou uma opinião no site no jornal O Dia se posicionando 

contra o evento na praça 

 

Enquanto as casas da Lapa rebolam para se manter abertas diante do 

esvaziamento no fluxo de clientes, cariocas e turistas, uma discussão que 

reverbera diz respeito da proibição dos eventos de rua. Muitos aspectos 

influenciam na construção da opinião pública, passando, inclusive, por 

posição religiosa e política. O lugar-comum é defender que um evento 

popular e gratuito, como a roda de samba na Praça Tiradentes, deva ser 

mantido. Porém, ainda que pareça a defesa do Polo Novo Rio Antigo, 

criado há 20 anos para fomentar a revitalização cultural, econômica e 

social desta parte do Centro Histórico do Rio, seria uma análise muito 

rasa para uma associação que reúne empresários e profissionais da 

cultura, gastronomia, comércio e serviços, turismo e lazer das regiões da 

Cinelândia, Lapa, Rua do Lavradio, Praça Tiradentes, Largo de São 

Francisco e Rua da Carioca. Embora reconheça o caráter democrático e 

agregador de qualquer manifestação cultural, o Polo Novo Rio Antigo 

não é favorável a permanência da roda de samba na Praça Tiradentes. A 

região reúne pelo menos 80 casas que vivem do mesmo negócio, o samba, 

pagando altos impostos, gerando empregos e enfrentando grandes 

desafios frente a crise econômica do estado para se manter abertos. A 

atração, que parece agregar valor a região, acaba incentivando a 

concentração e permanência de ambulantes que concorrem de maneira 

desleal, além de afastar os visitantes das casas e perturbar quem reside no 

entorno, sem respeitar os horários e as regras sobre barulho áreas públicas 

após às 22h, além de espalhar sujeira pelas ruas. A associação de 

empresários acredita que a cidade tem muitas regiões que são carentes de 

cultura e que poderiam receber a atração de braços abertos, sem impactar 

na saúde dos negócios ou incomodar moradores da área (Cesário, 2017).   

 

 

O empresário, como representante do Polo Novo Rio Antigo, ainda levanta outros 

pontos para defender seu argumento, falando dos impostos que as casas pagam, o 

fechamento de algumas delas, dentre outras dificuldades, algumas relacionadas as 

questões econômicas e outras caracterizadas pela disputa de poder e de espaços. No 

Facebook de um dos integrantes da rede, o violonista Mateus Carvalho, registramos um 

posicionamento confrontando a posição do empresário, que coloca em voga novamente 

as questões que estamos abordando sobre a mediação dessas relações socioespaciais e a 

construção desses mapas urbanos 

A gente pode elencar alguns dos muitos problemas que afetam a todxs 

que produzem eventos na cidade - independente do espaço ser público ou 

privado: - crise política e econômica, nacional e regional; - crise na 

segurança pública; - ausência de fiscalização; - ausência de incentivo. Na 

luta por protagonismo é comum elegermos um antagonista, um inimigo 

fácil de enxergar. Caminho perigoso: focados no aparente oponente, 

ficamos cegos para questões que, a princípio menores, somadas são 

gigantes, inclusive problemas em nós mesmos. As tecnologias mudaram, 

as necessidades dos diferentes públicos também. E as casas? Se 
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oxigenaram, buscaram novas linguagens, novas estratégias de 

comunicação, novas atrações e proporcionaram novas experiências? E a 

valorização das(os) profissionais da música: será que melhorou? Acredito 

que o incômodo vem porque muita gente saiu do gueto, das Zonas Norte 

e Oeste, produzindo eventos fantásticos, sendo protagonistas da sua 

própria história e do bolso - não dependendo nem sonhando em tocar no 

circuito da "panela da Lapa". O boom das rodas de samba é o grito de 

alforria dxs artistas que escolheram ser donxs de suas próprias histórias. 

Prefere-se assumir o risco da vitória e do prejuízo do que ganhar migalhas 

pra enriquecer poucos. É disputa por visibilidade e grana. É disputa de 

poder. E eu fico absurdamente orgulhoso das minhas professoras e 

professores da correria. Acredito que o diálogo é uma excelente solução, 

mas se não houver, paciência. Vem - mais - chumbo grosso por aí. 

Atenção! Axé!!! (Rede Carioca de Rodas de Samba, 2017) 

 

  

Estes movimentos criados geraram descolamentos e incômodos, trazendo para o 

circuito negociações entre músicos, produtores, frequentadores, empresários, o poder 

público e o privado. Nestes ajustes, vão se encontrando maneiras, afinando identidades, 

construindo laços que na busca por pertencimento e representatividade se afirmam em 

outros espaços, em diferentes pontos da cidade, permeado por diferentes propostas. 

Dentre estas variações, passamos por algumas rodas acústicas na cidade pra notar suas 

particularidades, a fim de nos ajudar a construir o olhar para o estudo de caso do Terreiro 

da Vovó. Com estas observações, destacamos algumas características de cada roda que 

hora se afirmam como singulares e em outros momentos reverberam no conjunto deste 

universo, na qual vamos discorrer e marcar a seguir.  

 

2.3 - NOS PAGODES DA CIDADE: ANDANÇAS PELAS RODAS ACÚSTICAS. 

 
O sambista é fascinado por este tipo de samba. Tem um samba que você 

vai ali fora, com duas, três mil pessoas. Mas tem um samba mais 

verdadeiro, sem querer menosprezar os de lá. Tem um samba que 

alimenta mais a alma do sambista. Você chega numa roda de samba e vê 

o cara cantando um samba do Catoni, do Manacéia, pessoas que já 

morreram, né. O Cartola já é mais famoso... “Bate outra vez...” todo 

mundo vai. Quero ver você chegar e cantar um samba do lado b, 

entendeu? “Não, eu não podia me enganar assim...” Do Serafim Adriano, 

que era meu camarada... então você escuta essa linguagem, né... é 

diferente. Tem pessoas que ficam atrás desse samba, porque esse samba 

mantém essas pessoas vivas e acesas (Entrevista concedida ao autor em 

junho de 2019).  

 

  

Marcos Diniz, ao ser questionado sobre as especificidades deste modo de fazer, 

destacou incialmente a questão do repertório e o resgate de músicas desconhecidas, 

sempre enaltecidas neste tipo de samba como do “lado b”, supostamente menos tocado 
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que o “lado a” nos antigos discos. Em algumas situações, para se criticar um repertório 

popular, a lógica é invertida, falando que o samba passou demais pelo “lado a”. Em vista 

disso, em certas ocasiões, não basta que seja um samba do Cartola, autor canonizado e 

respeitado no meio, mas sim um samba do Cartola menos conhecido e que ao mesmo 

tempo “pegue” na roda. Talvez esta seja umas das grandes virtudes que estes movimentos 

estabeleçam ao construir, gradativamente, uma memória coletiva a partir destas músicas 

revitalizadas. Ainda perguntando sobre um recorte maior das maneiras destes sambas, 

Marquinhos Diniz prosseguiu  

 

Hoje em dia é uma acústico meia boca. Porque se você não ligar o 

cavaquinho, um violão numa caixinha de som, arrebenta muita corda 

porque o cara fica sem retorno e não se ouve. Mas ele é muito mais sadio 

do que aquele com som ligado, som pra fora, com o cavaquinho 

estourando. Pra quem quer este tipo de conduta, de samba de raiz, o 

acústico é muito mais gostoso. A gente quer mais ouvir as mensagens, 

entendeu, cara? A gente quer ouvir catando nos olhos. Passar o nosso 

momento de alegria, como se fosse uma macumba, todo mundo junto, 

entendeu, cara? Como se fosse um culto, passando positividade, através 

dos nossos cantos. Abraços e mais abraços. Você vem com um blusão de 

linho e daqui a pouco tu tá todo amarrotado. Esse tipo de cantoria tem 

esse tipo de virtude de agregar as pessoas, entendeu, cara? Não tem 

gavionagem... não tem ninguém querendo derrubar ninguém. É só 

cantoria... o samba vai rodando na mesa. Um canto ali, o outro canto do 

lado de lá, não fica só um cara cantando, entendeu? E o pessoal de fora 

assessorando. E quando o cara acabou de cantar, ele faz coro pro colega. 

Então existe este respeito entre quem está participando (Entrevista 

concedida ao autor em junho de 2019).  
  

  

Romantizando a proposta e associando este tipo de samba a comportamentos e 

cultivos religiosos, como recorrentemente notamos durante a pesquisa,  o cantor destaca 

que esta mediação da tecnologia passa por uma intenção de maior congraçamento dos 

participantes, se caracterizando por um acústico “meia boca”, amplificando alguns 

instrumentos, especialmente os harmônicos, captando o som do coro e trazendo uma 

dinâmica particular pra roda a partir dessas interferências. No entanto, apesar de 

confirmar estas características da proposta nas diversas rodas em que passei tanto durante 

a pesquisa quanto nos anos precedentes como frequentador, é possível sublinhar algumas 

pequenas distinções entre elas. Entre avisos e canjas de convidados, o microfone também 

é acionado em algumas ocasiões, principalmente no final das rodas, tendo em vista a 

disposição física que esta performance exige. Vamos, portanto, à cada uma delas!  
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PAGODE DO BIRO  

 

O Pagode do Biro, realizado quinzenalmente no Sindicato dos Fumagueiros, na 

Tijuca - RJ, é um bom exemplo de um acústico que começa “meia boca”, por mais que 

tenha alguns instrumentos amplificados: o surdo, o violão e o cavaquinho. No entanto, o 

banjo, o tantã, o repique, a caixa, o pandeiro, o tamborim e o chocalho não possuem 

amplificação. Outra peculiaridade da roda é que apenas o cantor, o Biro, tem o microfone 

para voz, iniciando boa parte das canções e incitando o grupo e os presentes para 

acompanhar as canções (no coro e na palma), com uma aparente sugestão de que a música 

executada por completo com o microfone condicionaria uma menor participação e 

aproximação. Em outros momentos, com o samba mais cheio, o cantor canta mais sambas 

completos e abre para participações de outros artistas, nas canjas que também são 

habituais nos pagodes cariocas, em função da circulação dos artistas do meio entre eles. 

Esta estratégia é utilizada pelo cantor especialmente no começo do samba, onde as 

pessoas ficam mais dispersas e ainda se ambientando. De uma “acústico meia boca” no 

começo a um samba mais adaptado a atmosfera no final, nota-se a mediação da tecnologia 

a todo momento, sobretudo por ser um samba de um cantor, que acaba por se distinguir, 

em função de uma referência, das outras rodas. Apesar de ser um “Pagode”, a roda é 

realizada com sambas tradicionais39, tendo sua classificação associada à festa do samba, 

muito utilizada no universo do gênero independente da conotação estar mais associada 

atualmente ao pagode romântico.   

 

 

   Figura 6: Pagode do Biro. Fonte: (www.papodesamba.com.br)  

 
39 Disponível no Spotify: <http://bit.ly/PagodedoBiro> 
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SAMBA DA GÁVEA  

 

O Samba da Gávea acontece toda segunda-feira na Casa da Tatá, uma confeitaria 

que suporta no máximo 50 pessoas no bairro homônimo. A roda é formada por músicos 

que têm suas carreiras independentes e que se reúnem para a sua “pelada semanal”, 

conforme definiu o cantor e compositor Alfredo Del Penho ao chegar no local, numa 

analogia à rotineira diversão do futebol. Portanto, mais uma vez, em outro território, 

temos uma evidente proposta de congraçamento dos músicos, além de ser uma espécie de 

termômetro para apresentações de novas músicas autorais do grupo, principal aspecto 

notado na proposta sonora. A formação fica em um canto da casa em um formato de meia 

lua, para que haja interação com o público, em função do pequeno espaço da casa. O 

samba é realizado totalmente sem amplificação, inclusive dos instrumentos harmônicos, 

também em função das características do ambiente. Como estava sendo comemorado o 

primeiro aniversário, foi disponibilizado para venda um livreto com as composições do 

grupo, que cantou durante o 1º set (de dois) parte dessas canções. Antes de iniciar a roda, 

o cantor e percussionista Pedro Miranda, ao discorrer sobre o marco da data, falou que 

era uma reunião que se estabelecia pelo afeto, e que era extremamente importante para a 

rotina dos músicos, muito em função da dificuldade que todos vem passando por trabalhar 

com cultura nos últimos tempos. Disse que este contato com os amigos na roda que o fez 

começar a compor, e que acabou sendo uma prática que norteou os caminhos do samba 

durante este período. Também reforçou a importância do silêncio para o evento e de como 

aquele momento era importante para reunir as distintas carreiras dos músicos. A fala foi 

reforçada pelo violonista e cantor Alfredo Del-Penho, que classificou a ideia que vinha 

sendo colocada em prática como uma “escuta ativa”, que propunha ouvir primeiro as 

novas canções para depois participar. Desta maneira, se deu o andar do primeiro set da 

roda, onde novas composições que foram “sucessos” durante este período de existência 

foram cantadas, umas com mais participação do público e outras menos. Também foram 

cantados alguns clássicos do Paulinho da Viola que tiveram uma maior participação do 

público, e uma canja acústica do músico Zé Renato (Ex- Boca Livre). A roda é formada 

pelos músicos Bruno Barreto (repique de anel), João Cavalcanti (tantã) Luís Felipe de 

Lima (violão 7 cordas), Pedro Miranda (pandeiro de couro), Paulinos Dias (surdo) e 

Thiago da Serrinha (cavaquinho). Em outros ambientes, com um público um pouco 

maior, geralmente o surdo é amplificado, por ser um instrumento pouco acústico, o que 
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não acontece no Samba da Gávea, que nas suas divulgações destaca ausência da 

materialidade como uma das principais características do evento: “Em volta da mesa, sem 

microfone e sem tomada, sem ensaio e sem roteiro, com muita vontade de cantar, tocar, 

estar junto e receber os amigos.”   

 

 

Figura 7. Samba da Gávea. Fonte: Domingos Peixoto, 2017.  

 

SAMBA DA SERRINHA  

 

O Samba da Serrinha é uma roda acústica mensal que acontece em Madureira, na 

Casa do Jongo, na Rua Compositor Silas de Oliveira.  Na rua já é possível notar a 

vinculação com a tradição pelo batismo com o nome de um dos ícones do Império 

Serrano, escola de samba que foi fundada no Morro da Serrinha, que fica nos arredores 

do local. Também na entrada, outros aspectos semióticos são possíveis de ressaltar, como 

as bandeiras penduras de Dona Ivone Lara, Beto Sem Braço, Roberto Ribeiro e Jovelina 

Pérola Negra, que se estendem ao longo da casa com outras referências do samba, 

especialmente do Império. Apesar de ser acústica, a roda amplifica o cavaquinho, o violão 

e o surdo. O samba tem uma proximidade bem grande com o público, inclusive por meio 

da mesa que é um círculo. Por não suportar todos envolta, que são as pessoas mais 

participativas, parte do público fica em uma escadaria que dá para o segundo andar da 

casa, geralmente lotada. Além dos instrumentos amplificados que citamos, também 

estavam presentes na roda um banjo, um chocalho, um tantã, um pandeiro, um reco-reco.  
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A escola representada nas bandeiras também foi o que se ouviu no repertório40, 

mas de maneira especial a geração do Cacique Ramos, que além do grupo Fundo de 

Quintal, também é representada por artistas como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Almir 

Guineto, Beth Carvalho, entre outros. A dinâmica da roda se dá pelo pedido 

compartilhado das músicas, onde cada um solicita por meio de gestos os tons da próxima 

canção, predominantemente entre os membros, mas ocasionalmente também feito pelo 

público. Pela ausência de microfone, o público fica próximo e ao redor da roda fazendo 

o coro e batendo palma, num processo quase sem interrupções. Tivemos dois sets de 

aproximadamente uma hora e meia de duração, e um terceiro de quarenta minutos. Em 

uma das poucas falas durante a prática do samba, para um recado sobre uma outra roda, 

o músico se referiu aos presentes como comunidade, o que conecta com a conotação da 

adequação do conceito de cena (PEREIRA DE SÁ, 2011) para este território específico. 

Após o fim do samba, ainda foi realizada a tradicional roda de jongo, já com menos 

público, mas que também indica alguns valores ideológicos do lugar e seus vínculos com 

a tradição.  

 

 

Figura 8. Samba na Serrinha. Fonte: Cris Vicente, 2018. 

 

 

 
40 Lista no Spotify com as músicas registradas no dia que estão disponíveis na plataforma: Disponível em 

<http://bit.ly/sambadaserrinha>   
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RODA DE SAMBA DA PEDRA DO SAL  

  

A roda de samba na Pedra do Sal é uma roda acústica realizada toda segunda-

feira, há oito anos, na histórica Pedra do Sal, no bairro da saúde no Centro do Rio de 

Janeiro. Como de costume neste formato, a roda amplifica os instrumentos harmônicos e 

alguns outros percussivos. Por ser uma região turística, notamos algumas particularidades 

na participação da roda, que tem um público diverso e menos participativo em alguns 

momentos, que estão presentes para conhecer o local independente da proposta sonora e 

do repertório. No guia cultural41 do Rio de Janeiro, a roda aparece como destaque, 

sublinhando como diferenciais a informalidade e a sonoridade  

 

A informalidade permanece até hoje, com os músicos tocando ao ar livre 

em uma mesa central, ao pé da pedra, onde apenas o som de instrumentos, 

como violão, cavaquinho, reco-reco de bambu, cuíca, surdo e pandeiro, 

são amplificados. As letras são cantadas “no gogó” e ganham voz com o 

acompanhamento do público, que vai se acomodando por todo o Largo 

João da Baiana, resultando em um emocionante encontro popular (Guia 

Cultural, 2015)  

  

  Por ser um local aberto e pouco acústico, a roda da Pedra foi uma das que menos 

se notou a participação do público, sendo até mesmo difícil de assimilar algumas canções 

quando se distância um pouco roda. Durante o intervalo, Walmir, percussionista e um dos 

integrantes do grupo, criticou o público que está presente no local para conversar e 

reforçou que ali era um local de resistência e que a proposta deveria ser respeitada. No 

primeiro set42, tivemos diversos sambas antigos, uns mais e outros menos conhecidos, 

cantados pelos músicos da roda e do público mais próximo. No segundo set, a roda já 

voltou com sambas clássicos mais conhecidos, flexibilizando para uma maior 

participação do público. Com a presença de músicos do samba na serrinha na roda, 

destaca-se o fato das interseções desta proposta, que reúne um circuito de músicos e 

frequentadores que buscam este estilo do samba se manifestar.   

 

 
41 <http://guiaculturalcentrodorio.com.br/roda-de-samba-da-pedra-do-sal/> 

 
42 Disponível do Spotify: <http://bit.ly/listapedradosal> 
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Figura 9. Samba da Pedra do Sal. Fonte: Cris Vicente, 2018. 
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CAPÍTULO 3  

_____________ 

 

O SAMBA “AUTÊNTICO” DO TERREIRO DA VOVÓ 

 

Aqui, por exemplo, no Terreiro da Vovó onde a gente tá fazendo essa entrevista... 

não existe essa preocupação de nego pular, não.  Eles tão preocupados com o 

molho da música. Eles estão preocupados com a essência de onde tudo nasceu 

(Entrevista concedida ao autor em junho de 2019).  

 

Neste capítulo final vamos discorrer sobre o estudo de caso que realizamos na 

pesquisa sobre o samba do Terreiro da Vovó. Como no trecho citado acima, do sambista 

e padrinho da roda Marcos Diniz em entrevista para a pesquisa, procuramos destacar a 

todo momento a ótica dos atores envolvidos, dialogando com as percepções presentes nos 

estudos da comunição que viemos debatendo até então. Entrevistamos três integrantes do 

grupo atual: o pandeirista e organizador da roda, Guilherme Ramos, o percussionista 

Matheus, membro do grupo deste a primeira formação, e o cavaquinista Jair. Além disso, 

ainda entrevistamos outro cavaquinista do grupo durante o antigo Terreiro, o músico 

Luciano Bom Cabelo, que destacamos falas ao longo dos outros capítulos, e o 

sambista/compositor Marcos Diniz.  

Procuramos, ao longo das entrevistas, insistir nas perguntas sobre as 

particularidades deste formato, especialmente sobre a sonoridade e o repertório, 

principais elementos que atravessam este modo de fazer samba. Isto posto, outras 

questões foram surgindo, sempre envoltas por discursos de resistência e tentativas de 

legitimar uma prática supostamente mais verdadeira do samba acontecer, que logo ecoa 

em oposições, bem na linha dos embates que vimos no capítulo anterior.   

Além disso, também tivemos as esperadas nostalgias do quintal da vovó, no 

aconchego em que o samba gosta de acontecer, entre as sociabilidades da gente amiga 

que percorremos no primeiro capítulo. Como se toca e o que se toca? Registramos o 

repertório durante cinco evento e destacamos o universo ali presente, particular no mundo 

do samba, com semelhanças entre outras rodas acústicas que observamos. Tentamos, 
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portanto, observar quais elementos estão neste “molho” da música do Terreiro da Vovó, 

temperados pela tradição e pela busca da autenticidade.  

 

 

3.1 - ONDE O SAMBA É CANTADO NO GOGÓ? 

 

O Terreiro da Vovó é uma roda “acústica” que acontece no bairro do Fonseca, em 

Niterói. Com início em 2011, foi interrompida em 2015 em função da violência nos 

entornos no local, mas retornou em 1° de dezembro de 2018 em um novo espaço (bem 

próximo ao anterior), com a mesma proposta de sonoridade, porém com algumas 

particularidades. Anteriormente, a roda era realizada na casa da avó de um dos integrantes 

e organizador dos eventos, o pandeirista do grupo, Guilherme Ramos. Agora, ocorrem 

em uma sede comercial, inclusive recebendo outros grupos nos fins de semana em que o 

samba “oficial” não ocorre, funcionando também como bar em outros dias.  

 

 

Figura 10: O Terreiro da Vovó na antiga sede. Fonte: Guilherme Ramos.  

 

Alguns elementos da imagem registram algumas simbologias presentes que 

dialogam com as tradições do grupo: bandeiras de escolas (Unidos da Tijuca, Mocidade, 
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Vila Isabel, Viradouro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Salgueiro) e personagens 

ilustres na história do samba (Wilson Moreira, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, 

entre outros).  De acordo com Guilherme, a ideia das bandeiras era para caprichar na 

ornamentação do ambiente, além de transmitir dois propósitos: as escolas de samba como 

referência de resistência e os baluartes do samba como inspiração.  A roda tem diversas 

das características que abordamos ao longo da discussão, especialmente a busca da 

construção de uma autenticidade por meio da sonoridade e do repertório. Além disso, 

ainda busca a construção de um ambiente familiar que o samba recorrentemente adota 

como espaço de sociabilidade. Tais elementos são reflexos de uma prática comunitária 

presente na história do grupo, criado na vizinhança por amigos de rua. Iniciados em 1997, 

originalmente batizado de “Nossa Arte”, construiu uma trajetória no cenário do samba de 

Niterói até chegarem na concepção desta proposta, como contou Guilherme Ramos em 

entrevista ao autor  

 

 
O Terreiro da Vovó foi ideia minha. Pra reunir os amigos que sempre 

tocaram juntos e que estavam dispersos... tanto pra não ter tanto lugar que 

abrisse as portas pra gente tocar, quanto faculdade, trabalho, família... 

essas coisas. Até que um dia, essa ideia eu tinha antes da feijoada da 

Visconde com Marechal, mas meu pai sempre brecava. Por ser na casa 

da minha avó... ia interferir não só na minha avó, como na família. Minha 

tia que mora lá, meu tio que mora em cima. Até que um dia acabou o 

pagode da Visconde com Marechal e começamos a bater cabeça... e é 

muito difícil trabalhar pra comerciante. Até que um dia eu fiquei 

pensando e falei: - Vou fazer. Já era. Pô, pai... vamos fazer um samba... 

o samba vai ser: Terreiro da Vovó. Na casa da minha avó.  Já tá 

marcado... dia 16 de abril. E não ia ser uma parada que ia ser cobrada 

nem aberta ao público. Por exemplo, vou convidar vocês e vou colocar 

uma cervejinha a preço de custo... só pra gente sentar lá e tocar samba 

mesmo. Até que chegou uma amiga, Rita, que tinha até um samba lá no 

Quintal do Jorge em Itaipu, na Avenida Central. Aí ela falou pra mim 

assim mesmo: - Legal sua, ideia? É! Mas cobra nem que seja 5 reais. Aí 

fiquei com aquela ideia na cabeça. Aí coloquei 10 reais unissex e vamos 

ver lá. Não quero ganhar dinheiro mesmo. Quem for, foi e tá legal. O 

pessoal que for realmente vai pelo samba. Aí começou. Começamos a 

agilizar... aquelas propagandas feias. Vou ver se arrumo a primeira 

propaganda. Acho que a primeira propaganda foi só texto no Facebook 

... chamando as pessoas boca a boca e tal. Aí, no primeiro Jair não pode 

ir. Aí eu já tinha contato com o Ari. Ari sempre com esse ideal legal. 

Falei: Coé, Ari... tá a fim de fazer um cavaquinho comigo não, compadre? 

Terreiro da Vovó ... samba desligado... só samba que a gente gosta 

mesmo... aí o Ari falou: demoro, já tô! (Entrevista concedida ao autor em 

setembro de 2018). 
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Na Feijoada de Visconde com Marechal, evento que precede o Terreiro da Vovó,  

o grupo já propunha esta sonoridade43, que posteriormente foi adaptada44 (com a inclusão 

de microfones para voz) em função da quantidade do público que começou a frequentar 

e também da acústica do local, visto que o samba acontecia na rua, em frente a um bar. 

No primeiro trecho da fala percebemos uma característica comum no universo da música, 

que é a prática “amadora” de muitos, como no caso da formação do grupo onde apenas 

dois dos integrantes são profissionais: Jair (do cavaquinho) e Bil (do Violão). Dicas para 

o evento vieram de uma amiga que fazia um samba no Quintal do Jorge (também uma 

casa), reforçando a ideia de que quintais e terreiros constituem espaços representacionais 

do gênero. Marcos Diniz, em entrevista ao autor, em uma das primeiras percepções que 

destacou da roda, falou sobe os porquês da sua afinidade com o samba, pois  

 

Aqui, quando era no quintal deles ali, a primeira vez que eu fui, fui como 

convidado, mas eu também ia direto... é porque meu corpo pedia pra estar 

presente naquele negócio ali. Este tipo de roda de samba teu corpo pede. 

É como se fosse uma ducha no final do dia de trabalho... você precisa 

daquilo pra relaxar... tem samba que é uma recompensa na vida das 

pessoas, cara. Apadrinhar um movimento desses, pra não deixar a 

essência do samba acabar, a chama apagar... é muito legal, eu fico muito 

feliz. Esses meninos que tão chegando aí é que vão abanar nosso carvão, 

pra deixar ele “acessinho” (Entrevista concedida ao autor em junho de 

2019).  

  

 

Antonie Hennion (2001) define os amantes da música como users of music, que 

praticam seu amor pela música — que envolve tocar, fazer parte de um grupo, fazer 

shows, ou ouvir gravações no rádio. Ou seja, que usufruem de alguma forma da música. 

O autor faz a ressalva que a prática amadora não pode ser considerada inferior a prática 

profissional, como é o caso da maioria dos integrantes do Terreiro, que tem outras 

profissões e tem no samba uma paixão/diversão, mas também uma forma de renda 

complementar.  Em entrevista ao autor, o percussionista do grupo, Matheus Pacheco, 

definiu sua relação com a música nesta perspectiva  

 

Eu toco porque eu gosto, né cara. Eu não vivo de música… pra mim é 

uma cachaça remunerada. Nunca tive uma relação profissional porque é 

 
43 Registro da Roda de Visconde com Marechal acústica, com a captação apenas para o ambiente. 

Disponível no YouTube   <https://www.youtube.com/watch?v=3n_qkm4G6pg>  

 
44 Registro da mesma roda já com microfones para alguns membros da roda cantarem. Disponível no 

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=SSTGIrRz0pw>  
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uma vida difícil, né. Tanto é que eu fui fazer minha faculdade em 2005 

e isso sempre teve na minha mente. Viver de música nunca passou pela 

minha cabeça. Não acho que sou percussionista… eu toco tantã. 

Percussionista é o cara que faz tudo. Meu carro chefe é meu tantã… eu 

faço porque eu gosto, eu faço porque eu amo… então eu acho que isso 

me dá um destaque. Vou tocar meu tantã aqui, vou viajar… então eu acho 

que é isso que diferencia (Entrevista concedida ao autor em fevereiro de 

2019). 

 

Ao destacar a sua relação amadora com o samba, o entrevistado também se 

distingue de um percursionista, que supostamente teria mais atributos do que o mesmo, 

indicando um limite de sua prática, até mesmo em um tom que adota uma hierarquia e 

respeito de posições no meio. Hennion (2001) ainda aponta que não devemos observar a 

música como um produto cultural pronto, estático, mas sempre como um elemento 

imprevisível. E que a pluralidade das performances em torno dela é um fenômeno que 

envolve instrumentos e outros elementos. A performance do Terreiro está envolta por 

estes elementos sonoros e não sonoros. As formas de tocar de cada um também são 

impactadas por esses aspectos como, de acordo com Matheus, no caso da equalização dos 

instrumentos 

 

Essa questão do samba ser “desamplificado”… eu prefiro muito mais 

tocar assim do que tocar com aquela pomba toda de retorno… até porque 

perde a essência um pouquinho. Por exemplo, equalização. Meu tantã, se 

eu afinar da minha maneira… de repente se eu colocar no microfone não 

vai ficar legal. Isso aconteceu domingo… eu tive que colocar numa 

afinação completamente diferente da que eu gosto de tocar pra ficar com 

um som bom lá fora. Então você acaba perdendo a sua identidade, né 

cara. Porque você tem que se moldar ao lance do som. Tem que colocar 

uma afinação diferente senão pode ficar muito agudo, ou muito grave… 

Eu tenho uma afinação que é ela mais grave. Só que quando eu coloco 

no microfone eu não posso colocar essa afinação senão ela vai ficar 

sobrando muito então eu tenho que trazer ela pro mais agudo que seja. 

Tenho que apertar ela pra caralho pra ela ficar bem seca aí eu acabo tendo 

que me adaptar.  Outro ponto positivo de fazer samba aqui é porque eu 

não canto, né. Se botar uma boca de ferro (microfone) pra mim eu vou 

travar. Aqui não… vou pedir o tom, vou cantar, ficar mais à vontade. 

Então pra mim, que não vivo de música, é o ideal (Entrevista concedida 

ao autor em fevereiro de 2019).  

 

 

Santos (2012), a partir de uma leitura de Bates, questiona “até que ponto o 

instrumentista toca o instrumento ou seria ao contrário?” (SANTOS, 2018, p. 212). Para 

o autor, que analisa as interferências dos estúdios de músicas e das materialidades nas 

gravações, cada lugar tem ambiente de gravação tem seu próprio som, o que podemos 
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ampliar para os espaços em que as rodas acontecem. A distância entre o microfone e o 

instrumento pode ser fundamental para o resultado da sonoridade, por exemplo. Além 

disso, outras nuances serão importantes, como a área coberta em que a roda está disposta 

e a acústica que se dá com a disposição do som.  Portanto, os objetos nestas redes musicais 

são agenciadores desta dinâmica, como neste caso da afinação do tantã para que o som 

seja adequado a partir do ambiente e da equalização. Matheus reforça que a mediação do 

microfone interfere na identidade do seu estilo. O percussionista, que começou aos 13 e 

já toca há 20 anos, está ajustando sua relação com instrumento em função destas 

variações, antes com uma tantã menor (10 polegadas) e agora com uma maior (11 

polegadas), por conta das propostas sonoras em que está inserido. Outro ponto destacado 

pelo entrevistado também indica natureza mais espontânea a partir da ausência do 

microfone para a voz, permitindo que mais pessoas do grupo e no entorno, que não são 

habitualmente cantores, participem pedindo música ou o tom durante a roda. O próprio 

apelido “boca de ferro” conota uma certa estranheza com o objeto, que vai se moldando 

em cada ambiente em função da disposição dos espaços, da acústica, do repertório, da 

força do coro e/ou do público. No entanto, o Matheus argumenta que esse formato é ideal 

para ele que não vive de música, sugerindo que é uma proposta que pode encontrar 

dificuldades em outros cenários. Luciano Bom Cabelo, cavaquinista do grupo durante um 

período do Terreiro da Vovó na antiga sede, compositor ativo na cena do samba carioca 

e um dos militantes das rodas acústicas, em entrevista ao autor, discorreu sobre os prós e 

contras desta proposta  

 

Ninguém quer ter trabalho, né cara. Tem muito músico profissional hoje 

que, graças a deus... o cara que não vivia da música nos anos 90 e no 

começo dos anos 2000 hoje vive da música... já é uma evolução. Toda 

essa questão política e de incentivo a cultura que teve gerou muita coisa... 

aula de cavaquinho, aula de percussão... todo mundo se profissionalizou 

e hoje consegue viver da arte. Uma coisa que eu não tive acesso no meu 

tempo e tive que correr atrás do meu bagulho. E a galera vai descobrindo 

que dá pra ganhar, aí vai fazendo parte grupo, aí grupo tem que tocar 

ligado, aí é ensaio... aí não tem mais aquela galera que se reunia 

informalmente pra fazer esse tipo de samba... que é o tipo de samba 

informal... não é um bagulho que tu vai ficar rico. Acho que hoje o único 

samba (acústico) que era funcional que eu me lembro era o samba da 

Serrinha. Não ganhava dinheiro, mas conseguia pagar os músicos 

honestamente, com caixinha e tal. Tem a questão também de acertar o 

lugar e tal. É uma questão complicada tu manter uma roda de samba hoje. 

Se eu tivesse dinheiro... eu mantinha minha roda de samba lá no Irajá até 

hoje... desligada. Mantinha mesmo. Quanto é? Mil reais. Dava mil reais 

todo mês pra manter a roda de samba e começar com mil reais positivo. 

O resto tu consigna a cerveja e acho que era o que eu precisava pra lá. 
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Mas infelizmente eu não tenho. É muito complicado. Nem saúde eu 

tenho. Porque eu sou um cara que tenho instinto de liderança, quero 

chegar lá cantando pra caralho e amanhã eu tenho que ir fazer um show 

que o cara pagou pra eu ir cantar lá dois mil reais e eu chego lá rouco. Aí 

o cara vê um vídeo lá meu, me esgoelando e cantando sem microfone e 

cara não vai nunca mais me chamar na vida. Então é uma relação de amor 

e ódio. E onde se ganha o pão não se come a carne, não tem um ditado 

que é mais ou menos isso? Eu me embebedava, ficava doidão, cantava 

pra caralho, saía de lá rouco, e aí no outro dia tinha que cantar e chegava 

fodido... era maior correria (Entrevista concedida ao autor em janeiro de 

2019).  

 

 

Luciano sublinha alguns pontos importantes a serem destacados, especialmente a 

questão da profissionalização dos músicos (e seus dilemas) e a organização dos eventos. 

O músico condiciona a escassez desta proposta a estes dois fatores. Na relação 

profissional, afirma que sua paixão o faria manter a sua roda de samba “desligada” no 

Irajá, que as dificuldades financeiras não compensam e que, em função da performance 

necessária para esse estilo o faz refletir sobre suas decisões como músico. Em 

consonância com o discurso de Matheus, seria para ele, aparentemente, o formato 

ideal/passional, mas que interfere nos seus compromissos profissionais. Além disso, 

acertar o lugar também é sempre uma questão em voga, visto que a rua, quintais e terreiros 

são constantemente acionados como espaços representativos que reforçam a construção 

desta autenticidade. Durante a pesquisa, dois meses depois da entrevista, Luciano 

retornou com o samba nas ruas de Irajá com a mesma proposta 

 

 

Figura 11: Divulgação e registro do Samba D’Irajá na volta. Fonte: Facebook.   
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 Percebe-se que, na divulgação do samba, Luciano utiliza denominações 

irreverentes ao estilo — “no bafo” e no “gogó” — pra destacar a sonoridade. Como 

também sugere que o público participará cantando ao tirar “la lá iá” do peito. “Bem no 

meio na rua” é outro ponto que reverbera no discurso do autêntico a partir do território. 

Percebe-se diversas semelhanças com o Terreiro, que acaba por conectar este intercâmbio 

de músicos e público entre as rodas deste estilo. Jair Silva, cavaquinista e integrante do 

grupo Terreiro da Vovó desde o grupo “Nossa arte”, fez algumas ponderações sobre o 

formato destacando a saúde da voz, ao ser perguntado sobre as particularidades desta 

proposta  

Você tem que ter um cuidado com as cordas vocais. Eu sempre falei isso: 

corda de cavaco e pele de instrumento você compra. Corda vocal você 

não compra.  No dia que você criar um calo na sua corda vocal nunca 

mais você vai ter aquela voz de volta. Eu passei um tempinho fazendo 

fono pra aprender como usar o diafragma, porque cantar no gogó é muito 

difícil... a todo momento você fica rouco... e a voz você tem que ter 

cuidado. No meu caso então eu não forço mais. Porque eu vi amigos 

meus que cantavam muito e tinham um talento maravilhoso, e por causa 

disso de cantar tudo no bafo eu vi gente perder voz. O peso de ser 

sambista é legal, mas o peso de ser músico tem que ser muito maior 

(Entrevista concedida ao autor em março de 2019).  

 

 

Hoje, Jair é um dos poucos integrantes do grupo que vive só da música. Ao 

recordar um amigo que encerrou a carreira em função de cirurgia por calo na voz, colocou 

mais uma vez em questão os dilemas da paixão com a profissão. Ao colocar uma distinção 

entre músicos e sambistas, ele sugere, aparentemente, questões comportamentais que 

envolvem membros do gênero que, por vezes, podem impactar em questões profissionais, 

como também foi destacado por Luciano na entrevista anterior. Ser sambista é encarado 

muitas vezes como hábitos que vão para além da prática musical, como a vida boêmia. 

Também com práticas de resistência, que neste caso direcionam para um modo de fazer 

mais tradicional. Por mais que muitas rodas comecem com essa intenção, diversas acabam 

se rendendo ao artifício técnico, como ainda destaca Luciano  

 

 
Eu já passei por esse processo algumas dezenas de vezes. Eu não critico 

porque fazer uma roda de samba hoje, que ela vire tradicional, que receba 

um público... é muito complicado. Porque tu faz uma roda de samba pra 

500 pessoas e têm 20 pessoas cantando.  Aí fica aquele desgaste e chega 

uma hora que tu não aguenta mais. Tu começa no primeiro set com maior 

gás. No segundo set tu já tá aqui... nesse calor infernal do Rio de Janeiro. 



71 

 

Se tiver o terceiro set, irmão... canta as 10 mais do pagode pra não ter 

problema, pra nego cantar e abraçar... e reza pra alguém pegar teu 

instrumento pra tu ir lá tomar sua cerveja porque é foda... é muito 

complicado. Eu já botei muito o microfone pra não perder o repertório. 

Por isso que que eu tô te falando que eu não critico. Tu fazia uma roda de 

samba desligada... aí chegava uma determinada hora que tu não queria 

cantar a música tal, mas tinha que cantar... porque não estava mais 

aguentando, estava cansado... aí o povo queria cantar também e tu 

cantava. Agora com microfone tu faz o pagode, parceiro. Com o 

microfone tu que comanda... a hora que tu quiser, ninguém vai te mandar. 

Uma hora tu canta o mais popular... quer cantar o samba de pesquisa, tu 

canta... quer cantar um samba inédito, tu canta... você tem o completo 

domínio da parada. Então, tem esse artifício, esse lado positivo 

(Entrevista concedida ao autor em janeiro de 2019).  

 

 

A relação paradoxal se evidencia mais uma vez para o músico. Além da 

sonoridade, também assume que a autenticidade na busca de um repertório menos 

comercial pode ser deixada de lado em momentos críticos da performance. As “10 mais 

do pagode” é uma expressão frequentemente utilizada no meio para se referir a um 

repertório mais popular em determinado momento. O microfone pode ajudar, em certas 

situações a “fazer o pagode” sem perder o repertório, no caso do Luciano que comanda 

outras diversas rodas cantando. Guilherme, ao ser perguntado por que resolveu fazer a o 

Terreiro da Vovó desta maneira, explicou 

 
A questão de ser sem microfone foi realmente o gosto de fazer uma coisa 

informal. Aonde você, quando chega no Terreiro da Vovó, você não vai 

se sentir como público... você vai se sentir como mais um integrante da 

roda. Você vai ser participativo... Por quê? É muito difícil eu chegar e ir 

pra um show. Chegar ir pro um show do Arlindo... eu nunca fui a um 

show do Arlindo.  Nunca fui a show do Zeca Pagodinho. Só fui a um 

show do Fundo de Quintal quando era moleque, mas hoje em dia eu 

prefiro chegar, parar na esquina no botequim com os amigos numa roda 

de samba boa e participar, do que frequentar um show. Isso pra mim é o 

ideal... e eu queria passar isso pro pessoal também... que eles tão indo ali, 

não pra assistir, mas sim pra participar. Por isso que eu sou contra a 

colocar a roda encostada na parede. O bagulho é no meio... o bagulho é 

nego fica batendo palma no seu ouvido até você ficar surdo. Nada de 

canto, não. Não quero que vire show.... eu quero ta aqui e ser um deles. 

Lá no Terreiro da Vovó a pessoa pode chegar lá de trás: ô, cumpadre, me 

dá um ré menor aí... é minha vez. No Terreiro da Vovó tinha disso... a 

porrada comia pra cantar... você já tinha que tá na agulha... quando parou 

tu já vai... uma briga saudável... por isso o maneiro de ser sem microfone. 

E os instrumentos... O cara pode chegar com um baixo lá... Vai ligar o 

baixo da forma que todo mundo cante. Tanto que lá as paradas não eram 

muito altas. E todo mundo que tocava, ainda mais instrumentos de 

percussão... tinha a educação de meter a mão no instrumento. Porque 

senão você não aguenta cantar.  E tipo assim, às vezes tinha música, que 

uma pessoa cantava sozinha, mas aí tu ficava ali... algum “ai” tu ia falar... 
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ou ia ficar prestando atenção porque no outro mês tu ia ta ali pra cantar. 

E a pessoa que puxou a música também... tem que se garantir. Ninguém 

sabe? Tu vai cantar até o final e vambora. Aí também tem aquela 

moderação do instrumento conforme o refrão, o corpo da música... e 

assim vai indo (Entrevista concedida ao autor em setembro de 2018).  

 

  

As rodas “acústicas” buscam esta participação entre os presentes com uma 

aproximação maior entre músicos e público. Guilherme ainda faz uma distinção bastante 

clara para o mesmo entre rodas e shows, citando o caso da disposição no ambiente. 

Quando diz que não gosta da roda encostada na parede, faz uma referência ao formato de 

apresentação em palcos (geralmente para grandes públicos), sugerindo que o “bagulho no 

meio” (a roda) se torna mais perto do que considera ideal. Sendo assim, este é outro fator 

que podemos destacar nesta busca pela autenticidade, que é a presença do público em 

volta. A disposição da roda no espaço, portanto, vai estar sempre em questão no universo 

do samba. Guilherme também destacou que é preciso uma performance específica para 

esta sonoridade, moderando as formas de tocar entre o corpo da música e o refrão. Jair 

Silva, em entrevista ao autor, apontou outra ruptura na trajetória como uma das razões do 

grupo a aderir ao estilo acústico: a saída de dois membros que eram cantores, pois  

 

Quando a gente tá fazendo música a gente não tem que ficar prezando a 

qualidade. É saber o que falta. Quando você começa a ver a deficiência 

do outro você começa a se doar pro outro. Quando você não vê 

deficiência nenhuma você se torna soberbo. Não compartilha, não troca. 

E música é troca. Uma das coisas que fez a gente fazer o acústico foi 

enxergar a nossa deficiência quando saíram os cantores do grupo. Se a 

nossa grande deficiência era o cantar, então porque não cantamos todos 

juntos? Aproveitamos todos juntos do que só um? (Entrevista concedida 

ao autor em março de 2019).  

 

Observamos que, todos os entrevistados se referiram a roda “acústica” de 

diferentes maneiras. Matheus como “desamplificada”, Guilherme de “sem microfone”, o 

Luciano como “desligada”, e Jair como “no gogó e no bafo”. Formas de identificar este 

estilo que de maneira geral amplifica a harmonia, o surdo e/ou poucos instrumentos 

percussivos e deixam os microfones na mesa pra captação do coro, sem que haja um 

cantor, como ocorre no Terreiro da Vovó. Miller (2010, p.111) sugere que a 

imaterialidade só pode se expressar pela materialidade, o que revela um paradoxo da 

relação dessas rodas com o microfone. Na tentativa de se “afastar” da coisa, o objeto 

muitas vezes gera uma presença menos natural do que o habitual, mostrando o poder de 

sua presença, que talvez não fosse notada em sua posição costumeira.  
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Figura 12: Registro do Terreiro da Vovó na nova sede. Fonte: Guilherme Ramos. 

 

Na foto, percebe-se a presença dos microfones em uma disposição para tentar 

captar o som ambiente, diferente da acomodação que naturalmente são colocados. Em 

outras tentativas de realizar esta captação, também é comum ver os microfones dispostos 

pela mesa, com o mesmo objetivo de absorver o coro. Outro ponto levantado por 

Guilherme, a educação para tocar o instrumento, também recorrentemente notada, 

gerando olhares atravessados para quem foge da regra e não se harmoniza com o 

momento. Por mais que haja informalidade, tocar um instrumento na roda requer uma 

determinada disciplina, atravessada pela performance da proposta sonora.  Além dos 

pedidos de músicas mais recorrentes, os músicos têm que lidar com os pedidos para sentar 

na roda, também mais comum do que em outros ambientes, como discorreu o 

percussionista Matheus Pacheco  

 
Quando me pedem o tantã eu fico perto. Quando é um cara que eu 

conheço, beleza. Mas chega um maluco que eu nunca vi? Eu não posso 

falar que não. Aqui nego fica mais à vontade pra pedir. Tudo tem os prós 

e os contras. Mas nada de problemático. Às vezes é mais pro final que o 

cara tomou uns negócios e cria coragem pra tocar. Aí senta e faz um 

monte de merda... aí eu fico ali do lado. No primeiro tapa você já sabe se 

o cara sabe tocar ou não. Aí o cara deu um tapa errado... pro cara não 

fazer vergonha eu já falo: calma aí, valeu, obrigado... entendeu? Igual lá 

no Mário, teve um cara lá que pediu pra dar um tapa. Quando o cara 

sentou e deu a primeira eu já pedi licença. O cara pede pra tocar, mas a 
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gente fica tomando conta (Entrevista concedida ao autor em fevereiro de 

2019).  

 

      

Para Born (2011) a música materializa identidades e media relações socioespaciais 

que delimitam os espaços de circulação de gêneros. No Terreiro da Vovó, há uma 

multiplicidade de agenciamentos atuando, tais quais – sonoridade, intimidade, repertório, 

ambiente – boa parte deles atravessados pela tradição e pela afetividade dos 

frequentadores, produzindo ali estas relações de uma comunidade de gosto. O nome do 

Terreiro foi batizado em função de dois aspectos: por ser de fato na casa da avó e pela 

relação do Guilherme Ramos com a Vovó Catarina de Angola, entidade religiosa. O 

samba tem um repertório tradicional e que também que busca o resgate por meio de 

músicas “lado b”, como é normalmente chamado pelos membros e frequentadores da 

roda, em alusão às que não são comumente tocadas dos discos. Também intitulado como 

“Terreiro da Vovó – Samba Autêntico”, traz algumas questões interessantes para 

discutimos as disputas e fronteiras do gênero musical.  Se o título foi definido pela 

questão familiar/religiosa, o slogan foi uma classificação de um convidado, o compositor 

Wanderley Monteiro, em função da banalização (segundo o mesmo) que o termo samba 

de raiz adquiriu 

Quem falou dessa parada foi o Wanderley Monteiro. Quando ele foi 

convidado, ele ficou meio ressabiado. Ele falou isso comigo lá... Depois 

que virou moda, todo lugar faz roda de samba. E quando você realmente 

vai na parada, não é aquilo que você esperava. É uma mistura de várias 

coisas... é samba, é pagode... é tudo. Quando o samba em si virou moda... 

que o Candongueiro e era muito bem frequentado, e outros lugares... 

Qualquer propaganda que tinha neguinho tirou pagode e botou samba de 

raiz. Roda de samba de raiz de não sei quem. Aí quando você vai lá, toca: 

Fundo de Quintal, toca Zeca, toca Arlindo... Aí toca Exaltasamba, toca 

Sorriso Maroto, toca Pique Novo... Não que as músicas sejam ruins, não. 

É porque de repente você vai lá buscar o samba... Quando tu chega lá e 

tu paga o ingresso pra ver aquela parada... não é a parada que você queria 

ver... esse é o problema. Aí o Wanderley lá, falou: - Guilherme, vou te 

falar legal... vim aqui, porra, com maior preconceito, compadre. Que 

desde do princípio que falam pra mim que é samba de raiz eu já sei que 

é furada. Pô, aqui não é samba de raiz não, compadre...Aqui é samba 

autêntico mesmo. A parada aqui é samba autêntico. Aí eu falei: pô, valeu, 

compadre... Obrigado pela parte que me toca (Entrevista concedida ao 

autor em setembro de 2018).  

 

  

Há, portanto, uma clara distinção entre o samba que ele define como autêntico e o 

pagode romântico, notabilizado nos anos 90. Entretanto, quando a expressão samba de 

raiz ganha força para fazer esta oposição, as classificações que se estabelecem sofrem 
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estes embaralhamentos (Trotta, 2011). O próprio entrevistado se referiu ao samba que era 

realizado antes do Terreiro da Vovó (com o mesmo grupo) como Pagode da Visconde e 

Marechal.  A ressalva do Wanderley Monteiro com o termo samba de raiz já vem 

carregado de uma experiência como convidado que eventos que, na ótica do compositor, 

não oferecem o que idealizam. No entanto o que é autêntico é relativo para quem recebe, 

pois muitos dos sambas em que o compositor direcionou estas críticas podiam estar sendo 

bem recebidos e legitimados como “raiz” para o público presente. Percebe-se, neste caso, 

um embate valorativo comum nas práticas culturais e manifestações artísticas, onde 

critérios de “bom gosto musical” estabelecem fronteiras e hierarquizam essas 

classificações. Trotta (2011, p. 106) aponta que esse referencial de legitimidade traz 

critérios herdados da música erudita, que se tornou socialmente a música referência como 

sinônimo de qualidade. Desta maneira, critérios como complexidade harmônico-

melódicas, sofisticação poética dentre outros vão marcar disputas na música popular, 

assim como no samba. Por ser um gênero centenário e referenciado no imaginário com 

símbolo da cultura nacional, estas aproximações e apropriações de outros gêneros 

musicais sempre vão se mostrar presentes (ALBERTO, AROUCA, VIEIRA DA SILVA 

e PILZ, 2018).  Entretanto, algumas apropriações vão ser consideradas mais legítimas do 

que outras, como no caso da bossa-nova e sua releitura do samba a partir de uma 

influência do jazz, gênero reconhecido pela prática de músicos virtuoses. Diferente do 

pagode romântico que adotou uma linguagem consumida em larga escala e muitas vezes 

julgada como inferior. No entanto, se é legitimada por uma certa perspectiva, também é 

criticada por outras. Para Lopes (2013) é um estilo que marca uma desafricanização do 

samba, pela característica de um som mais “limpo” e com a ausência rítmica da batucada 

africana. As fronteiras se mostram presentes neste depoimento do Luciano, ainda 

discorrendo sobre as características das rodas acústicas 

 

Quando tu vê uma roda dessa ganhar corpo, com qualidade, sem precisar 

apelar no repertório... eu fico feliz pra caralho. Igual hoje eu vejo o samba 

da Serrinha, que hoje é atual potência dos sambas desligados do Rio de 

Janeiro que eu tenho visto por aí. É uma frequência do samba em sua 

melhor essência: com batuque, com pegada, suburbano, no coro mesmo, 

que nego canta... sem vaidade... porque eu vejo também uma porrada de 

samba desligado que parece até bossa nova. Os cavaquinhos desligados, 

os caras cantando baixinho, pandeirinho de coro... Essas daí eu chego e 

faço questão de estragar. Chego e falo: coé, cumpadi... toca um partido 

alto aí. Pego o instrumento que tiver que pegar e faço logo uma arruaça. 

Coé, cumpadi... isso não é samba não. Isso não é bossa nova, não... samba 

de apartamento. Samba é suor, cerveja... nego cuspindo nas suas costas, 
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tomando banho de cerveja... samba sem sangue? Pelo amor de Deus... aí 

a rapaziada fica meio puta, mas vai enganar o caralho (Entrevista 

concedida ao autor em janeiro de 2019).  

 

 

 O músico sublinha diversos pontos que julga importante, dentre eles sonoros 

(batuque, pegada, no coro), territoriais (suburbano) e até mesmo comportamentais (sem 

vaidade), fazendo uma clara oposição ao que ele não acredita ser verdadeiro/autêntico.  A 

autenticidade do Terreiro da Vovó também está atravessada por estes aspectos 

valorativos.  Questionado sobre os porquês da legitimidade do grupo perante a cena 

carioca, Guilherme argumentou   

 

O Terreiro da Vovó lançou a gente pro reconhecimento e respeito no Rio 

de Janeiro e de músicos da nossa faixa etária das novas gerações... Que 

hoje em dia são os caras que mais defendem essa bandeira. Porque tipo 

assim... o Zeca já tá lá, o Fundo de Quintal já tá lá, os caras já tão lá... 

entendeu? A gente aqui embaixo tá batalhando pra ter uma proporção 

deles? Talvez... mas primeiro é o samba. Você vê que todo mundo 

primeiro, tipo assim... até as próprias composições que o pessoal faz hoje 

... fazem de uma maneira que ... esse é o bagulho. Não é como o pessoal 

fala... isso aqui não é boi com abóbora. Por exemplo, Paulo Henrique 

Mocidade... Essa música é dele “Churrasco na brasa, cerveja gelada...”, 

mas ele mesmo fala que é boi com abóbora. Se ninguém cantar esse 

samba na roda ele não canta, entendeu? Então os caras gravaram e virou 

sucesso ... pô, na época foi uma das mais tocadas aí na rádio... e a música 

é boa, mas ele mesmo acha que não o estilo que deveria ser (Entrevista 

concedida ao autor em setembro de 2018).  

 

 

 

No mundo do samba, a expressão boi com abóbora sugere um samba mal feito, 

como rimas e/ou melodias pobres, como cantado na música Malandro J.B.45 gravada por 

João Nogueira: “e o samba de sobra / era um tremendo boi com abóbora / rimava açúcar 

com sal”. A música citada na entrevista, “Nada pra fazer” 46, foi um exemplo que 

evidencia estes tensionamentos, onde o próprio compositor aponta que está longe de uma 

proposta que consideraria ideal. Um estilo, que por ter uma linguagem mais comercial e 

ter sido gravada por um grupo com a mesma característica, levaria a canção a ser 

classificada como pagode. Esta distinção, portanto, está além de uma perspectiva técnica, 

mas também embutida de visões ideológicas enraizadas no gênero. Estas mediações são 

 
45 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Jrao-YDdFDs> 

 
46 Disponível no YouTube: < https://www.youtube.com/watch?v=kbasIGuKkls> 
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importantes para demarcar como e o que se toca, como se participa ... como no caso deste 

músico com mais circulação no meio do pagode visto como um gênero mais comercial 

 
Já teve músico dessa linha, de pagode misturado com samba, que já foi 

lá no Terreiro da Vovó... amigos mesmo de coração, pô... que cheguei na 

semana: pô, meu compadre... não meteu a mão na parada lá, no bagulho 

lá... e o cara respondeu: pô, qual é Guigui? Clima pesadão ... vou meter a 

mão pra quê? Mas o maluco é pica... instrumentista pica... mas não se 

sentiu à vontade. Eu também não vou me sentir à vontade de sentar e 

tocar numa roda de pagode 90, entendeu? Então, é aquela história... cada 

um no seu quadrado. É a questão do respeito, por exemplo, pra você 

chegar e tirar um coroa conceituado do instrumento dele, que tem 50 anos 

de idade... pô, você tem que superar as expectativas ali. No mínimo você 

tem que tocar igual ao coroa. Então eu ainda acho que tem esse respeito... 

(Entrevista concedida ao autor em setembro de 2018).  

 

  

         A participação na roda, portanto, tanto de músico quanto de frequentadores exige 

a compreensão de determinados comportamentos e códigos, como neste caso de músicos 

que sentam ou não na roda e/ou dos frequentadores que participam da dinâmica proposta. 

A legitimação da roda é fruto de todas essas singularidades em conjunto com a trajetória 

do grupo, que na busca desta autenticidade acaba sendo procurado por integrantes da 

cena. Luciano Bom Cabelo, antes mesmo de conhecer e se tonar cavaquinista do grupo, 

contou como encontrou o samba, ainda na época do projeto da Visconde com Marechal 

 

Eu estava em um samba e na época de Orkut tinha a divulgação lá. Na 

época que eu trabalhava eu só tinha folga domingo. Aí não tinha samba 

nenhum por aqui bom... e eu queria um samba desligado. Tinha um 

telefone lá pra ligar... confirmaram eu peguei o carro e atravessei. 

Chegamos lá e tava “cheião” já. Levei o banjo... naquela época eu era 

fominha de tocar e hoje eu não sou, né. Tô andando, vi aquela rua 

fechada, no meio da rua o couro comendo... eu falei: caralho, era tudo o 

que eu precisava, irmão. Porra... ganhei o domingo, sem conhecer nada 

(e reproduziu a sonoridade do banjo). Aí, quando eu cheguei, Guigui 

meteu a mão no microfone e falou: Alô, Bom Cabelo... me descobriu. Eu 

falei: da onde esses caras me conhecem? Não conhecia eles... aí Guigui 

falou: olha o amigo aí diretamente do Rio da roda de samba do Beco do 

Rato. Aí peguei o banjo, sentei... minha mina cantava também, fazia umas 

pastorises... botamos fogo no pagode. Mano, acho que depois eu levei 

umas 50 pessoas praquele pagode. Todo 1° domingo do mês eu tava lá e 

levava maior cabeçada porque no Rio era escasso de samba assim 

(Entrevista concedida ao autor em janeiro de 2019).  

 

 

Como participava da roda do Beco do Rato, bar na Lapa conhecido por rodas deste 

viés na última década, Luciano carregava os modos de fazer que se conectaram com o 
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estilo do Terreiro. Seu capital cultural no meio do samba também foi importante para 

fazer o samba circular na cena, por meio de frequentadores de sambas da cidade do Rio 

de Janeiro. A formação musical durante este período do Terreiro da Vovó na antiga sede, 

na maior parte do tempo, foi: Jair (cavaco), Luciano Bom Cabelo (cavaco), Pedrinho 

(banjo), Bil (violão 7 cordas), Matheus (tantã), Flavinho (reco-reco), Rogerão (surdo), 

Daniel (repique de mão), Guigui (pandeiro), Yuri (repique de anel e conga) e  Mário 

(voz).  Os convidados, que geralmente se apresentavam no último set da roda, se utilizam 

do microfone pra participar, visto que neste momento o objetivo era uma atuação mais 

individual. O Terreiro já recebeu personalidades no mundo no samba como Moacyr Luz, 

Wilson Moreira, Marquinhos Diniz, Glória Bonfim, Luciana Rabello, Serginho Meriti, 

Marquinhos Satã, Carlinhos 7 cordas, Zé Katimba, Eduardo Galloti, dentre outros47. 

  

 

Figura 13: Moacyr luz como convidado do Terreiro da Vovó na antiga sede.  

Fonte: Guilherme Ramos.  

 

         O evento do Terreiro da Vovó acabou projetando o grupo Terreiro da Vovó, que 

também passou a ser chamar assim, para exibição outros lugares, como o Boteco do Lira 

 
47 Outros convidados que passaram pelo Terreiro da Vovó: Gabrielzinho do Irajá, Thais Macedo, Luciano 

Bom Cabelo, Álvaro Santos, Simone Costa, Juninho Thybau, Luis Caffé, Baiaco, Arifan, Andreia Café, 

Branka, Mônica Mac, Hernane Valente, Daniel Siscinio, Luiza Dionísio, Renato da Rocinha, Inácio 

Rios,  Palco Iluminado, Flávia Uva, Daniel Oliveira, Maria Menezes, Lula Matos, Cassiana Belfort, 

Carlos Sapato, Carlinhos Tcha Tcha Tcha, Ivan Mendes e Moça Prosa. 
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e o Quilombo do Grotão. Com uma formação mais reduzida, faz apresentações fora dali 

geralmente com microfone, em função das demandas de cada local, de um público por 

vezes diferente. A circulação do grupo e suas adaptações dá um pouco da medida de como 

estas dinâmicas de apresentação são alteradas em função de todos estes elementos em que 

abordamos, especialmente pela sonoridade e pelo repertório. O quintal que recebia o 

Terreiro da Vovó suportava 250 pessoas, quase sempre com lotação máxima. A nova sede 

comporta um número menor de pessoas, ainda sem muita precisão de quantidade em 

função de não cobrar entrada. A acústica e disposição do ambiente também são fatores 

fundamentais para que todos os elementos estabeleçam uma harmonia. No Terreiro da 

Vovó tinha-se uma liberdade/autoridade em todos os aspectos, apesar de também 

ocorrerem tensionamentos. Desde o retorno da roda, estamos analisando o repertório e as 

particularidades do novo ambiente, a fim de perceber as semelhanças, diferenças e novas 

características. A partir de uma análise mais detalhada do repertório, pretendemos 

perceber em que medida que as músicas tocadas contribuem para a construção da 

autenticidade da roda, assim como identificar as referências, subgêneros, modalidades 

e/ou estilos de samba que ali são executados.  

 

3.2 – O REPERTÓRIO: RESGATES, REFERÊNCIAS E O “LADO B”.  

 

 As legitimações na música, para além do “como se toca”, passam muito pelo o 

que é tocado. A busca pelo autêntico no Terreiro da Vovó se dá por meio de resgates de 

músicas desconhecidas e muitas vezes quase que inéditas para o público, por referências 

do samba, passando por alguns clássicos e especialmente pelo “lado b” — uma alusão 

aos sambas menos executados na cena de maneira geral. Trotta (2005, p. 184) aponta que 

“consumir uma canção ou qualquer outro produto é participar de um “sistema simbólico” 

e associar-se a determinadas representações do produto consumido”. A experiência 

musical da roda se dá por essas afinidades entre a mesma e o público, construindo sua 

identidade a partir destes eixos sublinhados.  

 Analisamos o repertório de cinco eventos do Terreiro da Vovó desde que retornou 

em sua nova sede, realizando duas rodas no mês de dezembro e mais uma em cada mês 

seguinte. Ainda em processo de organização de horários, a roda variou suas apresentações 

em três sets de aproximadamente 1 hora ou dois de 1 hora e meia. Conseguimos, por meio 

da gravação da roda, registrar 166 músicas tocadas, organizadas em uma playlist no 
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Spotify48. O número de registros poderia ainda ser maior, porém muitas das canções não 

foram encontradas no serviço de streaming, evidenciado a natureza de resgate da 

proposta. Vale o registro que, durante a pesquisa, diversas músicas que não estavam 

disponíveis na plataforma se encontravam no YouTube, talvez em função do tempo em 

que as ferramentas estão presentes no mercado nacional.  

 O estilo da sonoridade do grupo referenciado no Fundo de Quintal também 

reverbera na base do repertório, tendo na “geração cacique” boa parte das músicas que 

são executadas. A geração Cacique de Ramos é conhecida por artistas, entre cantores e 

compositores, que se notabilizaram nos pagodes realizados na quadra nos anos 80, 

fazendo parte do grupo ou não. Dentre eles, estão alguns que foram parte de formações 

do Fundo de Quintal e depois foram construir suas carreiras solos, como Almir Guineto, 

Arlindo Cruz, Sombrinha e Jorge Aragão. E outros, que também são referências desta 

geração, como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Luiz Carlos da Vila. Outras referências 

do samba também merecem destaques no repertório analisado, como Candeia, Martinho 

da Vila, Roberto Ribeiro, Paulinho da Viola, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro.  

A dinâmica da roda chamou atenção em diversos aspectos em sua condução,  

dentre eles: a) o primeiro set com uma perspectiva maior de resgate, especialmente em 

função de um público menor presente; b) a sequência de músicas de determinados artista 

sem um roteiro premeditado; c) ajustes de tom para que as músicas sejam melhor 

executadas em coro; d) recusa de músicas repetidas.  Na playlist criada, podemos observar 

algumas sequências que foram executadas no período — do Fundo de Quintal, Almir 

Guineto, Jorge Aragão e Martinho da Vila. Outras sequências não estão disponíveis em 

função das músicas estarem ausentes da plataforma, mas também merecem destaque, 

como de Ivone Lara e Roberto Ribeiro, cantor que mais chamou atenção pelas 

quantidades de músicas não encontradas comparado ao seu histórico musical. Em uma 

das rodas registradas, durante quase 30 minutos do primeiro set não encontramos as 

músicas para incluir na playlist. A distinção que podemos fazer entre o resgate e o “lado 

b” é que algumas músicas são totalmente desconhecidas (já mencionadas nas entrevistas 

como samba de pesquisa), porém o repertório em sua grande parte passa por músicas 

menos executadas que ali são cantadas com maior participação, em função da construção 

de identidade do grupo com o seu público. Por ter uma participação coletiva e dinâmica, 

sem roteiros e ensaios, o repertório foi muito diversificado durante os cinco eventos, 

 
48 Registro da pesquisa do repertório do Terreiro da Vovó. Disponível no Spotify:  

<http://bit.ly/terreirodavovo >  
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sendo construídos de forma completamente diferentes, mesmo com canções naturalmente 

repetidas. A repetição, no entanto, não é permitida no mesmo dia, rechaçada 

imediatamente por um couro de “já foi, já foi...”. Pelos pedidos saírem da roda e do 

público, sem cantores e nem sempre da harmonia, os tons são ajustados em diversos 

momentos, às vezes porque estão incorretos e na maioria das vezes em função de uma 

melhor tonalidade pra ser executada em conjunto. Perguntado sobre como é a 

administração (e limites) dos pedidos de repertório do público, Guilherme Ramos 

explicou 

 

No Terreiro da Vovó não influencia muito. Influencia em outros lugares 

que o Terreiro da Vovó faça. Por exemplo, no Boteco do Lira. No 

primeiro set a gente vai cantar o que a gente quer, mas já do segundo set 

pra lá, aí realmente tem que ser uma coisa comercial, por que? Não é só 

a gente que tá ali por amor tocando a nossa verdade. Tem o dono de um 

estabelecimento que precisa ganhar dinheiro, paga o aluguel daquilo ali, 

tem que vender a cerveja dele. Então a gente tem que agradar o público 

que vai lá gastar com ele. Aí por isso que rola muito, música comercial 

que toca na rádio hoje em dia... Toninho Gerais, vários outros como 

Fundo de Quintal novo... (Entrevista concedida ao autor em setembro de 

2018).  

 

E te pedem pagode? 

Ah, muito... aí eu falo... Pô, infelizmente... pede outra. Pede alguma de 

Zeca Pagodinho que tu gosta... todo mundo gosta de Zeca Pagodinho, né? 

Quem não gosta de Zeca Pagodinho? Até o roqueiro mais roqueiro gosta 

de Zeca pagodinho, pô. Pede um Zeca Pagodinho aí que Sorriso Maroto 

não vai rolar... já me pediram, pô. Lá no Terreiro da Vovó, o maluco 

chegou pra mim: - Pô, toca um Sorriso Maroto, compadre. Aí eu 

respondi: Pô, compadre, o ideal aqui é outra parada. Aqui é uma questão 

de resgate de samba... aí o cara: -pô, não vou mais voltar aqui não. Aí eu 

falei: - pô, cara, desculpa não te agradar, não suprir suas expectativas, 

mas infelizmente não rola. E não voltou mais. E é aquela coisa... lá pra 

mim, era indiferente se ele voltasse ou não. A gente não tava ali 

defendendo dinheiro, a gente tava ali defendendo um ideal. Só isso!  

(Entrevista concedida ao autor em setembro de 2018).  

 

  

  O Terreiro longe de sua sede tem que lidar com outras negociações, como na 

variação do repertório em função do perfil do público.  Há, portanto, fronteiras em relação 

ao que é permitido ser tocado em função das tradições e valores ideológicos em que a 

roda está inserida. Na descrição da página do grupo no Facebook, é colocada a seguinte 

definição sobre os gêneros, modalidades e/ou estilos de samba que são executados pelo 

grupo: “O samba do terreiro da vovó, é um lugar para reunir amigos onde cantamos, 

tocamos e levantamos a bandeira desse nosso tesouro que é o samba de terreiro, samba 
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de roda, partido alto, samba canção etc... afim de difundir toda a sua autenticidade.” 

Dentre os subgêneros destacados, por mais que sejam difíceis de se identificar quando ali 

executados em função do estilo de tocar do grupo, vale a ressalva de que são dotados de 

valor no universo do samba.  

Os sambas de terreiros49, por exemplo, são uma denominação aos sambas 

cantados nos espaços das escolas de samba que antes eram terreiros, e que depois 

passaram a se chamar sambas de quadra (LOPES e SIMAS, 2015). Diferente do samba 

enredo, pode estar referenciado (atualmente) mais ao território e a época do que a sua 

estrutura melódica/harmônica/rítmica, pois 

 
Os sambas de terreiro foram, durante muito tempo, o principal veículo de 

promoção e mobilidade dos compositores das escolas de samba. Nesse 

tempo, nos meses iniciais de preparativos para o carnaval, o samba 

enredo (depois de escolhido o melhor) só era cantando umas três vezes 

durante todo ensaio. Todo o restante da programação era composto por 

sambas de terreiro (LOPES e SIMAS, 2015, p.288).  

 

Portanto, dentro do repertório analisado no Terreiro da Vovó, podem estar dentro 

dessa categoria, por exemplo, sambas de Candeia, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara e 

Martinho da Vila, que são, para além de figuras representativas no gênero com sambas 

de diversos estilos, referências importantes em suas escolas, respectivamente: Portela, 

Império Serrano e Vila Isabel. Os sambas de enredo, criados a partir de um tema definido 

pela escola, apesar de não destacado pelo grupo e geralmente pouco executado em rodas, 

também apareceu no repertório, por exemplo com  “Onde o Brasil aprendeu a 

liberdade”, samba da Vila Isabel50 de 1972, composto por Martinho. Os sambas de roda, 

forma ancestral de dança do samba, são “o protótipo do samba rural e especialmente do 

samba baiano (Lopes e Simas, 2015, p.264), aparentemente também são mais uma 

referência a um estilo de samba tradicional e legitimado do que propriamente um 

subgênero executado no Terreiro da Vovó (ao menos durante os registros). No circuito 

do Rio de Janeiro, de maneira geral, a maior referência aos sambas de roda na atualidade 

é do compositor baiano Roque Ferreira, especialmente pela sonoridade regional presente 

 
49 “Falam de mim” Exemplo de Samba de Terreiro, composto em 1949 e cantado no Terreiro da Vovó. 

Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=_Gil4XEfQPQ>  

 
50 “Onde o Brasil aprendeu a liberdade” Exemplo de Samba Enredo cantado no Terreiro da Vovó. 

Disponível no YouTube: < https://www.youtube.com/watch?v=CGufUYlnEi0> 

 



83 

 

no seu CD “Tem samba no mar51”.  O partido-alto, um dos subgêneros mais louvados do 

samba, também só foi registrado por canções e versos já gravados, como na música “Sem 

endereço52” que tem um duelo entre Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz (celebrados 

partideiros) em cima do tema da canção. Para Lopes, esta é uma atribuição histórica, pois 

  

  
O partido-alto sempre foi visto, sem contestação, como um samba de 

estatuto superior, apanágio dos sambistas não só mais inspirados como 

mentalmente mais ágeis. O que distingue, pois, o partideiro (neologismo 

que, na década de 60, substituiu, segundo o memorialista Jota Efegê, os 

correspondentes “versador” e “tirador”) do mero sambista, compositor 

ou cantor é, como percebeu o etnomusicólogo Alejandro Ulloa, a 

competência, a capacidade e o saber intuitivos para “improvisar em 

verso, seguindo a melodia e acompanhando o ritmo (1998)” (LOPES, 

2008, pg. 18).  

 

 

O partido é, portanto, a forma de samba improvisado a partir de um refrão 

geralmente com versos em cima do tema, heranças musicais53 da diáspora africana que 

consistiam na improvisação.  Uma prática popular na canção brasileira, como nos 

repentes nordestinos, muitas vezes realizada com irreverência. Lopes e Simas (2015, p. 

211) também destacam a influência do samba rural baiano e do calango do sudeste 

(desafio à base de pandeiro e sanfona) como formatadores do partido, em função da 

migração de comunidades negras para zona portuária do Rio de Janeiro no começo do 

século XX.   “Onde o samba é cantando no gogó” foi um “pé de cantiga54” feito por 

 
51 CD do compositor baiano Roque Ferreira, “Tem samba no mar”. Disponível no Soundclound. 

<https://soundcloud.com/user-66812971/sets/tem-samba-no-mar>  

 
52 “Sem Endereço” exemplo de Partido Alto, com duelo de versos. Disponível no YouTube: 

<https://www.youtube.com/watch?v=wwOkukZxYVA> 

 
53 “Origens - de remota origem africana, caracteriza-se pelo padrão responsorial, de ‘interpelação e 

resposta’, expresso na interação entre solista e coro. Esse padrão era típico das canções do batuque dos 

bantos ocidentais, nas quais as letras, geralmente narrando episódios amorosos, sobrenaturais ou de 

façanhas guerreiras, eram sempre improvisadas sobre uma linha melódica pouco variável, reforçada por 

um estribilho coral acompanhada de palmas cadenciadas e gritos estridentes, de animação. Essa estrutura 

é característica também de outras músicas de origens africanas nas américas (…)” (LOPES; SIMAS, 

2015, p. 212) 

 
54  “Observemos agora que boa parte das trovas, quadras e outro tipos de estrofes da poesia popular se inicia 

por versos padronizados, chamados de “muletas” e “trampolins”, por meio dos quais se propõe e estabelece 

o tema a ser trovado e cantado. Também chamados de “pés de cantiga” ou “versos feitos”, esses protótipos 

da criação poética popular são referências também no universo temático da improvisação do partido-alto. 

Muitos dos grandes partideiros do samba carioca valeram-se e valem-se, em seus solos, de pés de cantiga 

que ocorrem na tradição poética popular de várias outras partes do país, como alguns dos seguintes e suas 

variações. “Alecrim na beira d’água...”; “Atravessei o rio a nado...”; “Era eu, tu e ela...”; “Era eu, era meu 

mano...”; “Eu queria ser balaio...”; “Lá no morro de mangueira... (do Salgueiro etc)...”; “Minha mãe me 
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Moacyr Luz quando convidado da roda, ainda na antiga sede. Cantado em forma de 

pergunta e de imediato respondido pelo público: no Terreiro da Vovó. Na ocasião, um 

sambista frequentador e reconhecido versador, Carlos Sapato, aproveitou o momento para 

duelar55 nos versos. No entanto, o samba de partido alto, o partido alto, ou simplesmente 

partido tem diversas outras supostas origens e conotações. Além do samba versado na 

hora (maior referência), também pode ser anunciado com outras estruturas de canções 

que sugerem um “samba de bamba” (LOPES, 2008), muitas vezes solicitado na roda por 

meio de uma batida inicial específica do pandeiro. Os sambas canções, espécie de samba 

mais lento e com letras românticas, foram notados com boa frequência no repertório, até 

como recurso para os músicos administrarem o andamento da roda. Como exemplos, 

podemos citar “Brilha pra mim56” de Jorge Aragão e “Horizonte melhor57” de Luiz Carlos 

da Vila. No samba de março, a roda começou com um samba de breque, “Baile no 

Elite”58, pouco comum de ser ver nas rodas, muito em função do andamento e forma de 

cantar: com pausas repentinas e comentários falados – tendo uma execução mais 

complexa e sendo mais propício para um cantor ensaiado com um grupo.  Questionado 

sobre administrar um repertório mais desconhecido como cavaquinista da roda, Jair Silva 

explicou  

 
Eu prezo muito pelo termômetro do público. Conheço canções 

maravilhosas. Se eu for cantar o que eu gosto e quero, o dono da casa vai 

falar: olha só, eu não tô vendendo. Ou você toca pro público, ou você 

toca pra você. Então chegou uma época que eu pensei que se fosse tocar 

pra mim tinha que ser dentro de casa. Não adianta nada eu tocar pra duas 

pessoas Dalva de Oliveira e as outras 300 quererem ouvir o Toninho 

Geraes. Se o Anderson Leonardo quisesse tocar o que ele gosta ele não 

ia ficar na dancinha da vassoura... porque ele é o maior sambista que tem 

 
botou fora...”; “Minha mãe me deu dinheiro...”; Minha mãe sempre me disse...”; “Minha mãe, minha 

mãezinha...”; “Minha viola de pinho...”; “No tempo de Getúlio Vargas (ou outro personagem importante); 

“No tempo que eu cantava...”; “Obra da fatalidade...”; “Que me dão para levar?...”; “Se eu soubesse que tu 

vinhas...”; “Você diz que é malandro...”; “Você diz que sabe muito...”;  “Vou-me embora, vou-me 

embora...” etc. Nesses “pés de cantiga”, analistas já detectaram o drama dos retirantes, a jactância dos 

valentões, a fanfarronice zombeteira, a presença da figura materna, o amor galante, o amor contrariado, o 

ambiente das populações rurais se recriando na cidade, enfim, a enorme variedade temática da poesia 

popular de todos os quadrantes.” (LOPES e SIMAS, 2015, p.213) 

 
55 Onde o samba é cantado no gogó? Verso improvisado de Moacyr Luz. Disponível no YouTube: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AGvbb8H_T1s>  

 
56 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=WoxYdmREgWw> 

 
57 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=n2hkQC4kW0o> 

 
58 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=JeyOzIZ580U>  
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vivo... sabe coisa pra caralho... aquele ali é uma enciclopédia (Entrevista 

concedida ao autor em março de 2019). 

 

  

Nesta fala, Jair destaca a recepção do público de maneira mais ampla do que o só 

no Terreiro, até por sua experiência de tocar em outros lugares. Ao distinguir uma suposta 

recepção do público entre artista mais ou menos conhecidos atualmente (Dalva de 

Oliveira e Toninho Geraes), o músico também citou o cantor Anderson Leonardo, do 

grupo Molejo, classificado em uma linha mais comercial e que está constantemente no 

embate valorativo sobre as fronteiras do samba. Percebemos isto na própria defesa 

quando, ao argumentar sobre virtudes de Anderson, cita a música “Dancinha da 

Vassoura”, recorrentemente associada ao grupo de forma pejorativa. Jair, ainda 

discorrendo sobre o repertório também falou sobre as identidades sonoras de cada lugar  

 

Eu sou meio camaleão. Cada lugar tem uma identidade. Como a proposta 

no Terreiro é de se fazer um samba mais de pé no chão, aquela coisa mais 

terreirão.... lá tem essa identidade daquele sambão Fundo de Quintal, 

Zeca, o lance mais lado b. Já no Quarteto (outro grupo que faz parte) nos 

cantamos aqueles sambas mais tradicionais, mas agora com uma pitada 

um pouco maior de bossa nova, de mpb, uma sonoridade mais suave e 

não tão agressiva. Nos outros lugares, como no Confraria, uma coisa um 

pouco mais nova e mais agressiva... porque você tinha que empolgar. No 

Quarteto é uma coisa pra deixar as pessoas mais relaxadas, um pouco 

mais a vontade, se divertir. Você não precisa tá atraindo muita atenção. 

Já no Terreiro da Vovó é você tocar aquilo que as pessoas não costumam 

ouvir de fora e tocar o saudosismo delas. E a confraria é o mais comercial 

(Entrevista concedida ao autor em março de 2019). 

 

  

O músico associa suas adaptações na cena ao repertório e ao comportamento do 

público, fazendo uma relação dos sons com a expectativa das pessoas. No Terreiro, fez a 

já destacada referência a geração Cacique, ao território, ao “lado b” e até mesmo ao 

saudosismo do público. No “Quarteto Degradê”, outro grupo que faz parte, cita uma 

sonoridade diferente, “mais suave e pra relaxar”, aparentemente para apresentações 

menos participativas, mas também com sambas clássicos. Para sua exposição mais 

comercial, o músico indica uma sonoridade agressiva, “pra empolgar”, por ser um 

estabelecimento com essa proposição.  

 Um dos pontos destacados durante a observação da roda foram os ajustes de 

tonalidades da harmonia. Por ser o cavaquinista e administrador destas variações, 

questionamos ao Jair como são feitas estas adequações  
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A gente quando faz uma roda acústica tem uma variação da tonalidade. 

Geralmente a tonalidade quando se é cantada no microfone, a gente deixa 

mais confortável pro cantor. Então é uma tonalidade numa região um 

pouco mais baixa, ou então até um pouquinho mais alta, mas nada que 

agrida a corda vocal dele. Tem que ser uma região confortável. Já na roda 

de samba quando é acústica, a gente sempre põe uma tonalidade um 

pouco mais acima pra se dar brilho. Porque se colocar numa região muito 

confortável pra se cantar ninguém vai ouvir.  Logicamente que a gente 

não quer que a pessoa se esgoele, grite... mas também tem que ser uma 

região confortável aonde o pessoal cante um pouquinho mais alto e a 

música sobressaia (Entrevista concedida ao autor em março de 2019). 

 

 

 Portanto, se a música tem, por exemplo, o tom original em Dó maior, na roda 

acústica pode ser que fique melhor em Ré maior para que o público cante em uma região 

mais confortável. Como os pedidos são mais democráticos e muitas vezes não saem 

apenas da harmonia, estas variações vão sofrendo ajustes no decorrer do samba. Por mais 

que a roda tenha uma base de sambas antigos e menos conhecidos, também foram tocados 

sambas mais populares e clássicos – como Doce Refúgio59 e Lucidez60 –, muitas vezes 

utilizadas como recurso para, como disse o cavaquinista Jair, manter a “temperatura” do 

público. O repertório da nova sede, a participação do público tem se mostrado parecida 

com o da antiga, mas a disposição do novo ambiente faz com que fique um público menor 

em volta da roda (não em todo espaço), o que interfere diretamente na força do coro. A 

nova morada tem suas peculiaridades e terá que, inevitavelmente, conviver com as 

comparações do antigo espaço enquanto constrói a sua identidade, como já notamos em 

algumas entrevistas. A seguir, vamos destacar alguns pontos importantes deste retorno, 

mais sobre a ótica da sociabilidade e organização dos eventos.  

 

3.2 – A VOLTA: O NOVO REFÚGIO ENTRE AS NOSTALGIAS.   

 

A roda de samba do Terreiro da Vovó retornou no dia 1ª de dezembro de 2018 em 

sua nova sede, depois de 5 anos somente atuando em outros locais. Durante a 

aproximação do grupo na pesquisa, passei a realizar as artes de divulgação dos eventos, 

tendo um contato ainda maior com a realização da mesma. De dezembro até junho, 

 
59 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=k7-GH9opOLU> 

 

 
60 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=nk9FuvLlL1M> 
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tivemos o samba acontecendo mensalmente na sede, com alguns outros eventos também 

sendo realizados. 

 

 

Figura 14. Artes realizadas durante a pesquisa para os eventos  

 

 Conforme notamos na arte, o samba sofreu alterações nos horários e ainda está se 

adaptando a nova realidade. Diferente da antiga, a nova sede do Terreiro da Vovó fica em 

um estabelecimento onde funcionava um bar, tendo que se adaptar em algumas questões 

em função do ambiente. Antes, era cobrado uma entrada, comportando as pessoas no 

quintal da casa. Agora, até pelo pequeno espaço dentro do bar onde a roda se apresenta, 

a entrada passou a ser franca, permitindo que o público também fique na rua e tenha um 

fluxo entre o espaço externo e interno. Durante a pesquisa, a sede começou a funcionar 

também como bar, testando outros eventos diferentes do samba, a fim de diversificar a 

programação da casa e se estabelecer como um ponto de entretenimento local. Guilherme, 

em entrevista mais recente, falou sobre os desejos antigos de ter um estabelecimento 

próprio, já quando fazia o Terreiro no quintal da avó  

 
Quando a gente começou lá, que foi uma coisa que deu muito certo, a 

gente sempre imaginava que aquilo ali tinha um tempo de validade. 

Minha avó já estava há 23 anos deitada em cima de uma cama. E o tempo 

de validade dali, infelizmente, era o falecimento da minha avó, o que 

realmente aconteceu. Tu chegava lá em casa, minha tia que ficava na 

entrada recebia qualquer um com um sorriso aberto alegrando a pessoa 

na entrada. Aí tu já esbarrava na minha mãe vendendo os tickets 

brincando e rindo. Só que envolvia mais gente. Então eu sempre tive a 

pretensão de comprar um lugar pra fazer. Pra ser do meu jeito. Às vezes 

as pessoas vêm aqui buscar cinco horas de alegria de uma semana toda 

conturbada... então eu quero que elas saiam daqui feliz... passar o final de 

semana revigorado pra começar a semana na batalha de novo. Essa foi 

sempre minha pretensão (Entrevista ao autor realizado em julho de 2019).  
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As formações do grupo durante os eventos sofreram diversas alterações na 

harmonia, em função dos músicos do grupo terem outros compromissos e terem ali 

(ainda) uma incerteza de público e, consequentemente, de cachê. A variação harmônica 

das formações também contribui para a diversidade percebida nos repertórios, muito 

embora não seja determinante pela natureza democrática dos pedidos. Perguntando sobre 

as diferenças entre o nova e a antiga sede do Terreiro da Vovó, o percussionista Matheus 

argumentou  

 

O clima é outro, né bicho. Lá a gente chegava cedo, ficava na resenha. Aí 

tia Rita ia lá e fazia um pão com ovo... porra... o pão com ovo com queijo 

dela era foda. A gente fica lá e depois quando acabava o samba a gente 

ficava lá também porque estava dentro de casa... então era tranquilo. 

Existe uma distinção... agora aqui é um bar, né cara. A gente depende de 

vender bebida. Tem uns custos maiores e tal.... coisa que lá não tinha.  A 

diferença é muito grande, mas o clima do samba continua firme. As 

outras coisas que não em relação ao samba, acho que teve uma mudança 

grande. A galera continua a mesma, o clima continua o mesmo, só o 

ambiente que eu acho que influencia muito... então existe uma diferença. 

Em qualquer outro lugar... quando a gente saía pra fazer em outro lugar 

fora dali... já tinha uma diferença muito grande. A energia ali era foda... 

ali não da pra comparar... lugar nenhum vai ser igual (Entrevista 

concedida ao autor em fevereiro de 2019). 

 

 

 Mais uma vez o quintal aparece como um elemento especial e, neste momento, 

nostálgico. O samba, que como gênero nasce dentro de casa, tem sintonias com estas 

sociabilidades... da cozinha, das conversas, da informalidade.  Matheus destaca que o 

clima do samba é semelhante, porém o ambiente e as outras responsabilidades inerentes 

ao novo espaço trazem diferenças. Por mais que antes tivessem custos com os músicos e 

outras despesas do evento em geral, agora dependem de uma relação mais comercial em 

função de terem que pagar o aluguel da sede, vender comida e bebida, sem cobrar a 

entrada. Guilherme, ao ser perguntado sobre suas percepções da mudança, destacou 

principalmente a relação com o público   

 

 Tiveram mudanças tanto positivas, quanto negativas. Depois que a gente 

saiu de lá e foi fazer em outros lugares, com uma parafernalha maior, 

porque não tinha condições de fazer sem microfone, teve um pessoal que 

não seguiu a gente. Quando a gente voltou pra sede, um pessoal que ia lá 

na casa da minha avó começou a vir pra cá, voltou a frequentar.  Lá é a 

mesma energia daqui. Só que eu acho que o único diferencial, que 
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influenciou muito, é que lá a pessoa entrava dentro da casa de alguém pra 

curtir um samba. Aqui já não, é um bar, uma coisa aberta. Isso várias 

pessoas falavam comigo: - Eu to dentro da casa de alguém mesmo? Então 

essa questão de estar dentro do quintal de alguém, como se fosse um 

terreiro mesmo, é a grande diferença de lá e daqui (Entrevista concedida 

ao autor em Julho de 2019). 

 

 Nas rodas em que registramos o repertório, durante quatro eventos de Dezembro 

de 2018 a Março de 2019, tivemos também algumas canjas de cantores. Neste momento 

abriu-se a exceção, como de costume, para os convidados utilizarem o microfone para 

cantar – visto que é um momento mais particular e de performance individual. Tivemos 

um convidado como atração, o compositor Luiz Caffe, que às vezes faz apresentações 

com o grupo fora do Terreiro da Vovó. Outra diferença notada em relação à antiga sede, 

que recebia convidados em praticamente todas as edições. Questionado sobre os convites 

e receptividades das antigas atrações, Guilherme explicou  

 

No segundo eu já comecei a levar convidados, se eu não me engano. Que 

foi o Juninho Thybau, o Baiaco e o Luis Caffe. Mas tipo assim... chegou 

uma hora, que eu já tava levando convidado por questão de luxo... porque 

neguinho não se ligava muito no convidado... neguinho queria tá ali... 

sentado em volta da roda, batendo palma, cantando.... quantos sambas 

você cantou lá, pediu pra cantar? Isso é o interessante. Até aconteceu uma 

vez... não vou falar o nome do santo, até pra não expor ele. A menina 

nem falou de maldade... ela tinha um compromisso de família 8 horas da 

noite e era um grupo de mulheres que chegavam cedo sempre iam juntas.  

Aí deu 8 horas da noite elas foram se despedir pra ir embora e minha mãe 

falou: - calma aí, meninas... o rapaz já vai cantar. Aí elas falaram: eu não 

vim pra ver o rapaz não, tia. Eu vim pra ver a roda de samba porque eu 

curto o samba dos garotos.  Pra mim o convidado é indiferente... e aí eu 

comecei a perceber essa parada... o convidado era apenas a cereja do bolo 

(Entrevista concedida ao autor em Julho de 2019). 
 

 

Guilherme destaca que, no Terreiro da Vovó, a roda e a participação é o importa 

para o público, e que os convidados eram atrações secundárias. Fez uma ressalva da 

importância de algumas figuras que passaram por lá, como Wilson Moreira, Moacyr Luz 

e Wanderley Monteiro, mas afirmou que os sambas aconteceriam com sucesso 

independente dos mesmos. No entanto, apesar de ter iniciado a roda sem convidados na 

volta do samba, recentemente o evento voltou a ter atrações, em um caráter diferente dos 

antigos. De acordo com Guilherme, o objetivo agora é trazer convidados que estão no 

circuito fazendo rodas similares, tirando o foco de cantores ou sambistas mais conhecidos, 

como os que passaram pelo Terreiro na sede anterior. Em uma das edições que estivemos, 
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foi comemorado 8 anos da roda, que teve um caráter especial em função de muitos 

convidados presentes. Como muitos sambistas passaram para celebrar a data, o microfone 

foi bastante utilizado para as canjas, sendo a roda mais diferente de todas em que 

observamos.  

 

 

Figura 15. Arte realizada para o evento de 8 anos do Terreiro  

 

 Além de canjas comuns de cantores que vão para curtir o samba, a legitimidade 

que a roda conquistou na cena faz com que músicos frequentem a roda com a mesma 

intenção, trazendo ainda mais notoriedade no meio através da circulação de figuras 

representativas do samba. Uma expressão no mundo do samba costuma dizer que “papo 

de sambista é samba”, o que faz com que o Terreiro da Vovó seja uma roda frequentadas 

por diversos sambistas que se identificam com a proposta.  
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Figura 16: Carlinhos 7 cordas como visitante do Terreiro com organizador e pandeirista 

Guilherme. Fonte: Guilherme Ramos. 

 

Ainda neste período, Guilherme tentou realizar outros eventos na sede diferentes 

de samba, como uma noite dançante (flashback) com música pop, mas que não 

prosseguiram. No momento, temos um outro evento no local sendo realizado também 

mensalmente, só que tocando chorinho. Segundo Guilherme, a partir de agora ele 

pretende seguir com algumas outras rodas pontuais com outros grupos que tem 

identidade, além de tentar incentivar o choro na região, também pela identificação que 

com o gênero e a proximidade que tem com o samba.  

Nos momentos finais da última entrevista, já satisfeito com o material coletado, 

perguntei para o Guilherme se ele gostaria de destacar mais algum último ponto. Como 

estávamos falando sobre os outros eventos da casa, caímos novamente nos embates 

valorativos sobre gêneros musicais, a ideia de resistência do local, que a todo momento 

notamos nos discursos e práticas durante a pesquisa  

 

Experiências a gente faz porque a casa tem que movimentar. Mas devido 

a estas duas últimas, agora vai ser só realmente em cima de samba e de 

coisas que eu possa resgatar. Isso aqui é casa de samba. Já tive duas 

experiências, não agradáveis... então em time que tá ganhando não se 

mexe. Eu não sou preconceituoso. Se eu chegar ali, sentar ali e aprender 

um partido alto do Katinguele, sendo uma coisa boa, uma parada que 

passe uma coisa legal pro povo, eu não tenho preconceito de cantar. Igual 

hoje, colocaram uma polêmica no Facebook aí, que Chico Buarque não 

é sambista, que quem resistiu mesmo foi Almir Guineto, Arlindo Cruz e 

Zeca Pagodinho. Até o Djavan entrou nessa história. Mas porra, cara... 

os caras fizeram samba, contribuíram pro samba. Vai falar que o Jorge 
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Benjor não era sambista? É até um pecado com cara. Se não gosta dessa 

vertente do samba, beleza. Mas não vem dizer que não é samba... Minha 

pretensão é gravar um CD. Eu não vejo no meu CD teclado, baixo e 

bateria. Mas tem pessoas que usam. E nem por isso vai deixar de ser 

bacana (Entrevista concedida ao autor em Julho de 2019). 

 

 

Notamos, portanto, nestas últimas observações, diversos aspectos que levantamos 

durante a pesquisa, com as fronteiras do samba com gêneros mais comerciais, até mesmo 

de possíveis apropriações e novas polêmicas com cantores da MPB. Além disso, o gosto 

foi sublinhado na perspectiva da sonoridade, espalhando numa possível gravação de CD 

do Guilherme as práticas e sons que percebemos na roda, que segundo ele preza pela 

batucada e pelos instrumentos percussivos. Finalizamos, percebendo que estas discussões 

sempre estiveram e parece que sempre estarão presentes, transitando entre locais que 

reverberam os discursos e práticas de diferentes maneiras. O samba, que agoniza, mas 

não morre já de longa data, aparentemente não quer, ou não pode deixar de ser assim.   
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CONCLUSÃO 

 

 

 Umas das primeiras dúvidas que levantei no início da trajetória do mestrado foi: 

— seria possível realizar uma pesquisa de samba sem citar a casa da Tia Ciata? Em outros 

casos que não este, pode até ser que sim, mas como vimos e dialogamos durante o nosso 

debate, especialmente no início da discussão, não foi desta vez. Sem querer sustentar uma 

suposta originalidade nesta intenção, mas apenas constatando as recorrentes referências 

às origens nos estudos de samba, retornamos aos primórdios registros da prática do gênero 

para compreender importantes simbologias que sinalizam como casas, quintais e terreiros 

(como o da vovó) são fundamentais até hoje no cotidiano das rodas. Vimos, portanto, que 

as sociabilidades inspiradas na intimidade, nas festas familiares, na 

vizinhança/comunidade formam importantes elos que reverberam no retrato dos pagodes, 

inspirando eventos na atualidade que buscam memórias e continuidades do passado.  

 Observamos que a casa, além das relações estabelecidas, ainda contribui com a 

sonoridade da roda de samba em duas perspectivas que conseguimos identificar. A 

primeira, nesta constituição da roda como um elemento íntimo e de participação coletiva, 

onde o formato acústico, apontado muitas vezes como o mais prazeroso, é de certa 

maneira para o sambista um reflexo do modo de fazer destes ambientes. Além disso, a 

sonoridade também é impactada pelas materialidades destes locais, fazendo com que 

instrumentos da roda surjam como extensão da cozinha ou dos cantos dos quintais. O 

prato e a faca, a caixa de fósforos, o balde que vira repique foram exemplos sublinhados 

que ainda permanecem vivos na cultura do samba, simulando a história e as tradições.  

  O samba que tentamos mostrar nesta pesquisa é um recorte deste cenário que 

buscamos ilustrar, obviamente que ajustado a partir das negociações de cada lugar. Os 

territórios, por mais que procurem estas representações, são espaços de consumo e de 

circulação de um público que, por mais que aparentemente esteja em sintonia e na busca 

dessa “verdade”, pode perceber algumas intenções de diferentes maneiras. Este 

equilíbrio, entre a proposta “autêntica” e a interação, como diria Noel Rosa, seria o “x do 

problema”.  Agradar quem toca, quem é mais assíduo, os mais ou menos presentes e os 

visitantes fazem parte desta equação onde essa maneira de tocar samba adota uma 

performance por meio da sonoridade e do repertório, mais precisamente falando apenas 

da prática musical.  

Se a materialidade dos objetos da casa age e impacta na sonoridade, na ação dos 

instrumentos, a materialidade da comunição, a partir da amplificação do som, é parte 
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fundamental desta mediação nas rodas — talvez a mais destacada durante o nosso debate. 

Podemos ainda relembrar esta interferência e destaque nas divulgações dos eventos, como 

sublinhamos no Samba da Gávea: “Em volta da mesa, sem microfone e sem tomada, sem 

ensaio e sem roteiro...”. A descrição coloca em evidência alguns valores essenciais para 

o samba, como primordialmente estar em roda, sem amplificação e com um repertório 

menos premeditado, tentado sugerir um cenário mais improvisado e menos rígido 

comparado à outras apresentações. Cada uma, claro, com sua característica, no entanto 

constantemente assumindo esta narrativa da espontaneidade como um elemento chave da 

atuação, como o gogó do Terreiro da Vovó.  

Cantar o samba no “bafo”, “desamplificado” e com um repertório “autêntico” 

exige uma sabedoria coletiva, que a partir das memórias construídas nas rodas de samba 

vão afinando as ações. O exercício de gravar, escutar e registar o repertório das rodas 

permitiu ainda mais estes entendimentos. Por exemplo, como pesquisador e participante, 

pedindo um samba que pegou em uma roda anterior e atestando que deu certo novamente. 

Os músicos, administradores dos momentos, certamente também se utilizam destes 

trunfos em meio a esta busca da autenticidade das músicas, apesar de comprovadamente 

termos notado uma considerável variação de repertório nos sambas que foram registrados, 

muito em função desta dinâmica coletiva. Um outro ponto a se destacar nesta conclusão, 

consequência desta presença no campo e da participação, é uma espécie de centralidade, 

de maneira sutil, na condução da música de quem faz o pedido em volta da roda. Por mais 

que não haja um destaque no canto, ecoado na maior parte das vezes no coro dos 

presentes, quando se “acerta” o samba olhares de aprovação são compensados durante a 

execução como uma espécie de agradecimento, dando o tom de celebração do momento 

ali compartilhado. Há de se registrar que o mesmo ocorre quando se “erra”, conduzindo-

se sem muitos traumas para uma dispersão, por exemplo não voltando na segunda parte.  

Se participar das rodas foi um nobre prazer da pesquisa, as entrevistas abriram os 

olhares que instigaram mais interesses para a compreensão da perspectiva dos atores para 

e a conexão com o diálogo das discussões. No entanto, a intenção entrar em contato com 

mais sambistas especialmente das outras rodas que observamos não foi possível, não por 

falta de tentativa, mas pelos contratempos e prioridades nas conversas de quem está ou já 

esteve ao redor do Terreiro. Algumas outras limitações que não podemos deixar de 

registrar foram as falas indo além do recorte que propusemos, que embora tenham sido 

notadas quando relevantes, nem sempre foram desenvolvidas como poderiam ser, 

deixando instigantes elementos para futuras discussões. Por exemplo, os conflitos étnicos 
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e raciais colocados na perspectiva dos territórios, onde a negritude e uma vivência 

subalterna conferem legitimidade e autenticidade na prática do samba. Assim como a 

relação do samba/sambista com a indústria fonográfica na contemporaneidade, que em 

outro depoimento evidenciou um compositor consagrado do gênero se aproximando de 

outro, como o sertanejo, em função dos rumos do mercado.  

As fronteiras do samba, presentes na história pessoal, motivos de muitos debates 

com amigos nas mesas dos bares, talvez tenham sido umas das maiores motivações para 

aprofundar as discussões nesta pesquisa, que ajudou bastante a esclarecer os 

tensionamentos a partir da perspectiva dos estudos de som e música na comunicação. A 

compreensão das classificações, os julgamentos culturais e os embaralhamentos presentes 

no consumo da música foram fundamentais para compor a discussão, em conjunto com 

as percepções que registramos no mundo do samba na contemporaneidade.  

Finalizo elencando mais alguns pontos do Terreiro da Vovó, antes afirmando que 

a condição de fã tentou ser afastada, talvez nem sempre possível. Retrato do subúrbio dos 

melhores dias, a roda marca uma trajetória importante na cidade sempre a partir da 

narrativa de resistência que ajudou a compor todos os elementos que tratamos na 

discussão. Nascida dentro de casa, legitimada por sambistas consagrados, acionou 

discursos e comportamentos, dos músicos e das sociabilidades ali encontradas, que 

permitiram conectar com: as origens do samba; as materialidades das coisas e da 

comunicação; as  fronteiras, classificações e tensionamentos no gênero; a sonoridade e o 

repertório; o samba em um modo particular que além de buscar uma autenticidade parece 

ser uma escola.  

A metáfora da escola no samba, presente historicamente nas escolas, parece fazer 

sentido quando olhamos os diversos elementos presentes, sobretudo neste caso das rodas 

acústicas onde a circulação do público sugere que, além do entretenimento há uma busca 

por um aprendizado de coisas novas. A dinâmica destas rodas impulsiona uma renovação 

no samba, mesmo que de coisas antigas, a partir desta tentativa de sentar e tocar o que 

gosta. Sem querer afirmar uma condição exclusiva destas rodas, mas sim destacar uma 

virtude que se mostra importante para o circuito musical e para o sambista. Se o papo de 

sambista é samba, a roda é onde está esse assunto, que tratamos olhando para os sambas 

cantados no gogó na busca desta “verdade”.   
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