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RESUMO

O presente trabalho faz uma abordagem conceitual, a partir de experiências e

práticas  no  samba,  principalmente,  nas  rodas  de  samba  da  cidade  do  Rio  de

Janeiro.  Em linhas gerais,  serão abordadas as interações sociais,  pela ótica das

relações  de  poder,  tanto  entre  as  pessoas  que  frequentam  rodas  de  samba  e

musicistas,  quanto  entre  organizadores  de  rodas  de  samba  e  poder  público.

Iniciando como a trajetória de sambista,  passando pela construção das rodas de

samba, chegando na criação da Rede Carioca de Rodas de Samba, (coletivo de

organizadores de rodas de samba), esta pesquisa abordará temas como assimetrias

e hierarquia, pertencimento e ancestralidade, performance e cognição, levando em

consideração os aspectos relacionais de poder e dominação.

Palavras-Chave:  Relações  de  poder,  performance,  roda  de  samba,  prática,
construção



8

ABSTRACT

The  present  work  makes  a  conceptual  approach,  based  on  experiences  and

practices in samba, especially on the samba wheels of the city of Rio de Janeiro. In

general terms, social interactions will be approached from the point of view of power

relations, both among the people who frequent samba and musicians, and between

organizers of samba and public power. Beginning as the path of samba, through the

construction of  samba wheels,  arriving at  the creation of  the Carioca Network  of

Samba Wheels (collective of samba wheels organizers), this research will deal with

themes such as asymmetries and hierarchy,  belonging and ancestry,  performance

and cognition, taking into account the relational aspects of power and domination.

Keywords: Power relations, performance, samba wheel, practice, construction
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1 INTRODUÇÃO 

Você que fala de samba e não sabe o que diz

Vá procurar se informar, tem que respeitar raiz

O samba é a voz do povo um canto feliz

Liberta cultura riqueza do nosso país! 

(Arte do Povo – Paulo Franco, Anderson Baiaco e Mingo Silva)

Porque o samba nasceu lá na Bahia

E se hoje ele é branco na poesia

É negro demais no coração!

(Samba da benção – Baden Powell e Vinicius de Moraes)

Samba vem lá de Angola não vem da Bahia não

Samba vem lá de Angola não vem lá do Rio não!

(Lá de Angola – João Nogueira, Paulo Cesar Pinheiro)

Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro!

(A voz do morro – Zé Ketti)

As  disputas  vislumbradas  a  partir  do  samba,  são  decorrentes  das  intensas

interações desenvolvidas pelas pessoas sambistas com essa forma de expressão

identitária,  que  se  tornou  símbolo  de  brasilidade,  além  de  ser  registrado  como

patrimônio nacional pelo IPHAN, nas suas formas tradicionais do samba de roda do

Recôncavo Baiano (2003) e nas suas matrizes do Rio de Janeiro (2007). A partir da

expansão  e  notoriedade  que  o  samba  obteve,  as  disputas  extrapolam  as

coletividades  específicas  e  ganham  eco  em  outros  espaços.  Prêmios,  títulos,

posições de destaque na mídia, políticas públicas, símbolo/imagem de produtos da

iniciativa privada são conquistados por sambistas e “não-sambistas”. Essas disputas

demonstram  como  as  relações  de  poder  estão  presentes  nas  socializações  de

sambistas e a partir desses. Para fins desse trabalho, o objeto de pesquisa será as

relações  de  poder  observadas  a  partir  das  rodas  de  samba.Para  isso,

apresentaremos um pouco  da  minha  trajetória  como sambista  e  organizador  de

rodas de samba, passando pela construção do coletivo Rede Carioca de Rodas de
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Samba. Observaremos uma série de argumentações que corroboram o quanto é

assimétrica a conexão pessoa-ritual-objeto-sociedade, porém não pressupõe lados

opostos a priori. 

Existe  uma  relação  ritual  sempre  que  uma  sociedade  impõe  para  seus
membros uma certa atitude perante um objeto, em que tal atitude envolve
algum grau de respeito expresso por um modo de comportamento tradicional
com referência a esse objeto. (GOFFMAN, 2001. p.60)

É  necessário  observar  cada  caso  para  se  ter  um  esclarecimento  do  que

queremos dizer quando falamos de relações de poder a partir das rodas de samba.

Para  uma  proposição  decorrente  dessa  pesquisa,  esperamos  contribuir  para

compreender em que medida o protagonismo dos atores de rodas de samba no Rio

de  Janeiro  em consonância  com a  valorização  simbólica  do  samba que,  sendo

internacional, tema de novelas, ou mesmo “A Boa do Samba” que faz a “maior roda

de samba do mundo”, pode proporcionar retorno e valorização equânime para esses

sambistas e seus coletivos. 
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2 TRAJETÓRIA DE SAMBISTA E AS RELAÇÕES DE PODER

O que leva essa ou aquela pessoa a considerar ou ser considerada sambista

por  outras pessoas, a partir  das rodas de samba? O que é ser sambista nesse

contexto  de  relações  de  poder?  Quem  ou  o  que  credencia?  Quais  são  os

parâmetros? No samba, o que não é samba? Quem pode dizer, o que não é samba?

A tradição e o cenário atual das rodas de samba na cidade do Rio de Janeiro são

conflitantes? Quem pode mais, o antigo ou o novo? 

Relações de poder é um tema recorrente nas ciências sociais e nos serve de

base, nesta monografia, para a discussão teórica sobre as relações, as disputas e

assimetrias entre pessoas e grupos (REED, 2014), Nesta pesquisa, as hierarquias

nas interações sociais no cotidiano da nossa sociedade serão abordadas a partir de

dois eixos principais: a) relatos de observações sobre acontecimentos de uma roda

de samba da qual fui espectador, entre 1994 e 1997, o Pagode da Tia Doca1; b)

experiências e vivências que tive em outras rodas que participei como organizador e

musicista.  Dessas rodas de samba, algumas não estão mais em funcionamento,

outras estão,  todas localizadas na cidade do Rio de Janeiro e todas faziam (ou

fazem) parte da Rede Carioca de Rodas de Samba, coletivo fundado no final de

2014 2. Em relação ao poder assimétrico que se constata nas relações, sob a luz das

Ciências  Sociais,  podemos  entender  que  se  trata  também  de  um  conjunto  de

atributos  estruturantes  hierarquicamente estabelecidos,  que colocam em sujeição

um dos lados da relação (BOURDIEU, 2001).  Pode-se notar que a vida de uma

1 Pagode da Tia Doca, criado em 1978, na época, em Oswaldo Cruz, hoje acontece todo domingo, a
partir das 18h, na rua João Vicente, 219, Madureira. É uma das mais antigas rodas de samba em
funcionamento e atrai gente de várias partes do Brasil. 

2 A Rede Carioca de Rodas de Samba surge  em dezembro  de 2014,  pela  união  de sambistas,
organizadores de eventos e será abordada com mais detalhes no terceiro capítulo deste trabalho.
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pessoa,  desde  sua  vinda  ao  “mundo”,  é  moldada  por  sua  singularidade  nas

interações com os grupos diversos por  onde passa (amigos de infância,  escola,

trabalho, família, parentes, redes sociais). Atravessada por formações variadas, uma

série de estruturas simbólicas se traduzem em comportamento, discursos, hábitos,

ou seja, vivências cotidianas. Essas estruturas modelam o pensamento, ajuizando

maior ou menor valor, de acordo com cada singularidade/coletividade. Se achamos

que  uma cantora  é  excelente  e  ou uma pintura  é  ruim,  ativamos uma série  de

comandos mentais que se utilizam da memória e da observação, para dizermos o

que é bom ou ruim, belo ou feio, atrativo ou repulsivo. Não quero aqui resumir as

relações sociais a relações de poder ou fazer aferições deterministas, mas pretendo,

sob a luz de algumas teorias sobre poder e dominação, levantar uma perspectiva

sobre  relações,  na  qual  a  questão  hierárquica  está  fortemente  localizada.  Ao

investigarmos as relações de poder a partir das rodas de samba, percebemos que

as relações hierárquicas estão presentes, algumas vezes dissimuladas, quando no

interior dessas rodas, e outras vezes, explícita, no contato com atores externos às

rodas  de  samba.  Disputas  intensas  são  travadas  quanto  ao  acesso  a  diversos

recursos  que  dependem  de  agentes  externos,  como  estruturas  físicas  para  a

realização dos encontros de samba (banheiros químicos,  lonas,  aparelhagem de

som  e  áudio,  espaços  para  realização  das  rodas  etc.),  estruturas  burocráticas

(autorizações,  licenças  para  comercialização,  reservas  de  datas  no  calendário

cultural da cidade) e numerários (editais, repasses diretos, patrocínio, doações, etc.).

No  interior  das  rodas  de  samba,  as  disposições  geográficas  de

instrumentistas, as interações com o público presente, a utilização de repertório são

exemplos  de  disputas.  Além  desse  aspecto,  as trajetórias  individuais  revelam

relações  sociais  e  coletivas  complexas  que  podem  ser  abordadas  por  seus

contextos rituais, no caso desta pesquisa, a partir das rodas de samba da cidade do
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Rio de Janeiro (identificadas com mais detalhes, a partir do segundo capítulo). Meu

ingresso  na  academia  me  permitiu  refletir,  a  partir  das  Ciências  Sociais,  dois

“mundos” aos quais eu pertenço – o Samba e o Candomblé. Esta primeira tentativa

de  construir  argumentos  reflexivos  e  de  interação,  se  dará  a  partir  de  minhas

práticas e experiências em rodas de samba.

Essa atividade, por mais informal e secular que seja, representa uma forma
pela qual o indivíduo precisa proteger e projetar as implicações simbólicas
de seus atos enquanto estiver na presença imediata de um objeto que tenha
um valor especial para ele. (GOFFMAN, op. cit,  p.60)

Em certa ocasião, em 2002, fui convidado por um amigo e sambista de São

Paulo para dar uma palestra em Barcelona sobre tradição e religiosidade do negro

no  Rio  de  Janeiro,  levando  em consideração  aspectos  econômicos  e  históricos.

Naquele momento,  percebi  a necessidade de estar no ambiente acadêmico para

dominar conhecimentos específicos que me ajudassem a argumentar e montar uma

pesquisa que dialogasse com minhas experiências pessoais.  A vontade de fazer

essa pesquisa nasceu da curiosidade a respeito de algumas falas como: “você é

sambista da antiga”, “você é seguidor de Candeia”, “você é intelectual do samba”,

“isso aí não é samba, é pagode” dentre outras. Entre sambistas, o respeito ao mais

velho  e  a  tentativa  de  aproximação  ou  mesmo  justaposição  entre  passado  e

presente,  por  meio  de  discursos  romantizados,  evidencia  que  os  mais  antigos,

atuantes ou não, vivos ou não, são credenciadores dos “verdadeiros sambistas”. Ser

comparado à Candeia, Cartola, Clementina, Jovelina, Leci, Paulinho da Viola, indica

as  tentativas  de  aproximações  que  frequentadores  das  rodas  de  samba  fazem

afetivamente, por entenderem que estes nomes são referências na construção de

um legado que deverá ser continuado. Por vezes, essas comparações soam bem,

outras  vezes,  não.  Ao analisarmos os contextos,  veremos que cada momento  é

específico e propício para este ou aquele acontecimento, mas isso não impede que
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se faça um elo entre passado e presente, numa busca nunca acabada de se manter,

reconstruir ou resgatar3 uma tradição.

Faço  parte  de  Rodas  de  Samba há  mais  de  duas  décadas.  Inicialmente,

participava  como instrumentista,  tocando  cavaco,  banjo,  surdo,  repique  de  anel,

tamborim,  pandeiro  e  outros  instrumentos  de  percussão.  Posteriormente,

acumulando um repertório amplo de samba, passei a ser, eu próprio, referência para

se “puxar” os sambas a serem executados nessas rodas. Com o passar dos anos,

comecei a organizar algumas Rodas de Samba desde a parte de pré-produção no

que se refere a escolher o local, contratar os profissionais organizando os setores

econômicos e sociais destas Rodas, até a pós-produção em reuniões de equipe,

formulando indicadores de resultados e desempenhos. Por muito tempo, mesmo já

conhecendo vários sambas e já com certa prática nos instrumentos, não consegui

acessar o interior das rodas de samba tradicionais na cidade do Rio de Janeiro, pois

era difícil  para alguém que não fazia parte  daquele ciclo social  e  era bem mais

“novo”  (tanto  em  idade  como  em  tempo  como  partícipe  de  rodas  de  samba),

adentrar. Lembro que a primeira vez que toquei cavaquinho no Pagode da Tia Doca  4

foi por indicação de uma “lenda do Samba”: Seu Osmar do Cavaco  5 , em 1997.A

hierarquia na roda de samba pode ser observada quando se tem a presença de

“antigos sambistas”,  considerados nesse ambiente como portadores dos saberes

passado entre gerações, imprescindíveis numa Roda de Samba – transmitido pelo

3 Resgatar nesse sentido, está muito mais ligado a uma leitura de na busca de um passado ideal. 
 

4 O Pagode da Tia Doca, é excelente exemplo da complexidade e das contradições presentes nas
rodas de sambas. Quando eu comecei a frequentá-la, no início dos anos de 1990, o repertório era
totalmente diferente do que é executado hoje. Deixo aqui duas pequenas matérias que demonstram
as  complexidades  e  as  contradições  que  permeiam  as  rodas  de  samba.
https://raizdosambaemfoco.wordpress.com/2016/07/19/tia-doca-a-incrivel-historia-do-samba-que-
virou-pagodez/ 
              https://culturalizei.wordpress.com/2018/07/20/pagode-da-tia-doca-40-anos-de-resistencia-e-
de-autentico-samba/

5 Osmar Procópio da Silva, conhecido como Seu Osmar do Cavaco (ou do Cavaquinho) era membro 
da Velha Guarda da Portela. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente no Pagode da Tia Doca, em 
1997. http://www.portelamor.com/majestosos/osmar.html

http://www.portelamor.com/majestosos/osmar.html
https://culturalizei.wordpress.com/2018/07/20/pagode-da-tia-doca-40-anos-de-resistencia-e-de-autentico-samba/
https://culturalizei.wordpress.com/2018/07/20/pagode-da-tia-doca-40-anos-de-resistencia-e-de-autentico-samba/
https://raizdosambaemfoco.wordpress.com/2016/07/19/tia-doca-a-incrivel-historia-do-samba-que-virou-pagodez/
https://raizdosambaemfoco.wordpress.com/2016/07/19/tia-doca-a-incrivel-historia-do-samba-que-virou-pagodez/
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conhecimento de muitos sambas para cantar, muitas experiências contadas sobre o

mundo do samba e muito tempo de vida dentro do mundo samba. Outro aspecto que

se  pode  observar  sobre  essa  relação  hierárquica  é  a  disposição  espacial  dos

integrantes nas Rodas que privilegia quase sempre os tocadores de instrumentos de

corda como cavaquinho, banjo e violão que ficam em sua maioria no “centro da

roda”. Os cavaquinistas, banjoístas e violonistas, em geral, são os responsáveis por

conduzir  as  rodas porque são os que detêm e dominam um repertório  amplo  e

variado executado nas rodas. Grandes detentores de um vasto repertório de samba

ocupam um lugar  privilegiado dentro  dessa organização.  Dentro  da dinâmica de

desenvolvimento de aprendizagem de um instrumento harmônico, como cavaquinho,

banjo e violão, o aprendizado de música é algo tão importante quanto o aprendizado

da técnica instrumental. Não se aprende um instrumento sem se aprender essa ou

aquela música, então, por conseguinte, um cavaquinista que aprende o repertório do

samba, terá tanto um acúmulo dentro desse repertório quanto uma técnica apurada

para tocar tal repertório.  A especialização nesses instrumentos em lide, coloca tais

instrumentistas numa posição de destaque dentro de uma roda de samba e que

acabam por estabelecê-los como referências para se “puxar” esse ou aquele samba,

dependendo de tom da música, do andamento rítmico, de temas das músicas e até

mesmo de compositores ou de cantores.

Conduzir uma roda de samba torna-se uma cognição específica, um saber

construído pela observação de outras rodas de samba, aprendizado instrumental e

acúmulo de repertório e a prática, e se expressa por uma perspectiva performática.

o  conceito  de  poder  performático  deve  qualificar  o  grau  em  que
capacidade  e  dominação  podem  ser  remissíveis  à  efetividade
concreta dos atos em si enquanto móveis do mundo. Deve ser uma
maneira  de aproximar-se da variabilidade empírica,  na medida em
que  esse  formato  de  poder  excede  a  tradicional  dialética  entre
estrutura e ação.(REED, op. cit. p.493)
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Em  menor  proporção,  porém  não  menos  importante,  instrumentistas  não

ligados diretamente a cavaquinho, violão e banjo, cumprem muito bem esse papel

de conduzir uma roda de samba por priorizarem um acúmulo do repertório de samba

e possuírem conhecimento necessário para saber o tom das músicas executadas.

Esse saber construído de conduzir uma roda de samba, está fortemente ligado a

cultura oral, porém extrapola tal perspectiva quando articula técnicas de aprendizado

instrumental e pesquisa de repertório, de personalidades, de momentos outros no

cenário do samba. Estas habilidades adquiridas, quando em contato com pessoas

das rodas de samba, transmitem uma imagem de elevada singularidade e potência

(mestre, bamba, professor, número baixo) que podemos aproximar da formulação de

Weber de uma “autoridade não racionalmente nem tradicionalmente fundamentada

de personalidades concretas” (WEBER, 1999). Podemos dizer que essa liderança

carismática  funda-se numa racionalidade não crítica,  com afetos  pulsantes,  mas

direcionada a uma liderança específica, pois se assim não fosse, qualquer liderança

em destaque chamaria a atenção ou teria reconhecimento positivo,  dos diversos

grupos sociais que compõem uma sociedade. Assim sendo, Zeca Pagodinho não

tem muita influência no repertório de quem executa ou acompanha as músicas da

Banda  Maravilha  (Angola).  Não  estamos  divagando  sobre  “gosto  musical”,  mas

estamos  dando  destaque  às  questões  estruturantes  que  levam  pessoas  a

acompanhar e/ou executar certos repertórios musicais e consideram tais influências

musicais parte integrante de suas ações e rotinas. Ainda sobre a execução de rodas

de samba, destaca-se que tão importante quanto o que será executado, é o local

onde será construída a dinâmica da roda (espaço físico, relação com vizinhança,

mediação e autorização do poder público,  sustentabilidade, etc.),  que se não for

estrategicamente pensado e executado, pode resultar numa curta duração daquele

evento ou mesmo a sua inviabilização. Nestas relações, podemos dizer que o senso
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prático se coloca a frente do senso crítico ou do planejamento estratégico para a

execução  de  uma  roda  de  samba.  Neste  caso,  sambistas  como  produtores  e

consumidores de bens simbólicos incorporam as estruturas inerentes a esse mundo

social, articulando ação e percepção deste, ao passo que o produzem e o legitimam.

A própria necessidade de se fazer roda de samba, se apresenta ao sambista

como uma coação,  do ponto de vista  relacional,  se impõe uma assimetria  entre

agente e estrutura simbólica, onde tal estrutura está posicionada hierarquicamente

em relação aos agentes que, por sua vez, transformam ou conservam tal estrutura.

Os sambistas são agentes da atuação e do saber, possuidores de senso prático

dentro  da  experiência,  construtores  de  uma  epistemologia  necessária  para

apresentarem respostas,  adequadas ou não,  às questões advindas das relações

com agentes externos às rodas de samba como poder público, comerciantes locais,

vizinhança e financiadores. 
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3 AS RODAS DE SAMBA E SUAS DIMENSÕES RELACIONAIS 

 

Podemos observar a execução de rodas de samba como rituais de interação,

integração e participação, onde os envolvidos, (públicos, musicistas, etc.) utilizam o

gênero  musical  do  samba  como  condutor  das  socializações.  Para  fins  de

identificação do público que frequentava as rodas de samba integrantes da Rede

Carioca de Rodas de Samba foram realizadas entrevistas entre os meses de janeiro

e maio de 2016, na Roda de Samba Terreiro de Crioulo 6,  onde destacamos as

seguintes perguntas:  A) O que você sente quando canta o samba? B)  O que é o

samba pra você?  Obtivemos as seguintes respostas: A) Samba é minha vida! B) Eu

me sinto muito mais viva quando canto, sambo, participo da roda! 

O samba, nessas rodas, assume papéis tanto de criação quanto de mediação

das relações ali presentes, pois nota-se nas falas das pessoas entrevistadas, uma

dimensão positiva e imbricada com a própria construção do ser social. Essa forma

de cantar, tocar, dançar e se expressar do Samba data do final do século XIX, como

destacado pela historiografia sobre tais práticas:

Compreender o jogo de interinfluências que cerca a roda de samba, em que
contexto e sons aparecem dialeticamente imbricados, implica viajar até as
duas décadas do século XX e visualizar  o cenário em que se destaca a
figura de Maria Hilária Baptista de Almeida, a Tia Ciata, baiana de nascença,
africana de corpo e carioca de coração. Tia Ciata transformava sua casa,
(...) em uma grande festa em que ocorriam simultaneamente “baile na sala
de visitas, samba de partido-alto nos fundos da casa e batucada no terreiro”.
Lugar, enfim, que dá razão a Seeger, o samba lá era muito mais que só
samba.  (...)  Num  primeiro  momento,  portanto,  cabe  retomar  a  roda  de
samba historicamente. Como surgiu, qual o seu berço e a sua cara. Daí que
esse  passeio,  inevitavelmente,  comece  pela  Praça  Onze  e  suas
redondezas. É lá que aparece quase criminoso, um samba de raiz, onde ex-
escravos e seus descendentes cantam suas dores e amores. Paralelo a ele,
há o choro, seu primo-irmão, só que mais aceito pelas autoridades da época
(..) A sensação é de que, a partir de um segundo momento, o ambiente da
casa da Tia Ciata se espalhou – por bares, fundos de quintais, quadras de
escolas  de  samba,  ruas  –  e  justamente  em função  da  roda  de  samba
(MOURA, 2004).

6 Acontece regularmente, desde 2013, todo primeiro sábado, a partir das 17h, na Rua do Imperador,
1075, Realengo, Rio de Janeiro.
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Para  demonstrar  a  importância  assumida  pelas  rodas  de  samba  como

propulsoras do gênero,  do movimento e das relações de sociabilidades,  Roberto

Moura em seu livro No princípio, Era a Roda, defende como ideia principal para a

fundamentação de sua pesquisa como e por que a roda de samba seria anterior ao

próprio samba e não o contrário. Moura argumenta a seguinte hipótese a respeito do

samba (SILVA, 2010): 

Tem se sustentado, um tanto genericamente, que o samba é um gênero
musical de compasso binário, em dois por quatro (quando executado por
brasileiro),  de  andamento  variado,  derivado  de  influências  da  polca,  do
maxixe,  do  lundu,  da  habanera  e  do  tango,  “como  aproveitamento
consciente das possibilidades dos estribilhos cantados ao som de palmas e
ritmo batucado, e os quais seriam acrescentados uma ou mais partes, ou
estâncias, de versos declaratórios”(...) Ao situar a roda entre as matrizes do
samba, o que se pretende afirmar é que os tipos de música acima foram as
suas raízes estéticas – enquanto a roda foi a sua origem física. Foi na roda
que aqueles gêneros se fundiram até produzirem uma outra forma musical.
(MOURA, op. cit p.34).

Podemos definir como tradicionais as Rodas de Samba que guardam relação

direta com as “Matrizes do Samba no Rio de Janeiro”, como defendidas pelo registro

como patrimônio cultural do IPHAN, que selecionam: Samba de Terreiro, Partido Alto

e Samba Enredo, modalidades entendidas como originárias na formação estética e

rítmica do samba carioca. Mesmo essas matrizes se estabelecendo no samba como

basilares e tradicionais na sua estrutura, principalmente após a década de 1930,

com a presença maior de sambistas da região do Estácio, a versão amaxixada do

samba continua presente nessa tradição, menos nas estruturas rítmica-instrumental

e melódica-poética e mais na imagem de seus representantes, como Sinhô, Donga,

Caninha,  Pixinguinha,  dentre  outros.  Uma  roda  de  samba  entendida  como

"tradicional"  vai  executar  “Pelo  Telefone”  e  “Cantos  de  Nanã”  7 se  utilizando  da

7 Pelo Telefone, samba (maxixe) composto por Donga e Mauro de Almeida, gravada em 1916, por
Baiano.  Cantos de Nanã, samba composto por Paulo Henrique Mocidade e Rogerio Família, gravado
em 2014, no DVD Terreiro de Crioulo.
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mesma estrutura  informada pelas  matrizes  do samba no Rio  de Janeiro.  Sendo

assim:

Procura estabelecer um vínculo com o passado, que seria formador de
uma base musical, ideológica, estética e afetiva para o desenvolvimento
do samba. (...) Procura se referir a esse passado, estabelecendo sua
legitimidade  através  desta ―tradição. (...) Musicalmente, essa
interpelação do passado perante o presente  aparece  através  de
elementos  musicais  utilizados  em  obras  de  autores  do  passado,
reforçados por sua recorrência em novos sambas e atualizados em
cada  momento  de  experiência  musical  em torno  do  gênero.  (...)  A
utilização da sonoridade característica  do  gênero  (cavaquinho,
pandeiro, violão e surdo) e a adoção do padrão polirrítmico baseado na
célula do paradigma do Estácio em gravações e rodas reforça a idéia
de  uma prática  fundada em uma longa  temporalidade,  sendo  cada
realização  sonora  uma  atualização  de  uma  experiência  musical
duradoura,  dotada  de  uma  historicidade,  originária  em  tempos
imemoriais, distantes, que vem diretamente da raiz. (TROTTA, 2006, p.
171 e 172, apud MATTOS, 2009, p. 105).

Desde 2007, o Samba, nas suas matrizes carioca, é considerado pelo IPHAN

como  Patrimônio  Imaterial  do  Brasil  e  estas  destacam  um  tipo  específico  de

organização social, que representam uma visão de mundo e permeiam as relações

dos atores sociais. As Rodas de Samba são compreendidas como núcleo simbólico

desses  modos  de  expressão.  As  matrizes  do  Samba  no  Rio  de  Janeiro  foram

descritas  no  Dossiê  das  Matrizes  do  Samba  no  Rio  de  Janeiro, organizado  e

detalhado minuciosamente pelo Centro Cultural Cartola por Nilcemar Nogueira, neta

do imortal compositor Cartola, em parceria com sambistas e intelectuais. O texto do

Dossiê descreve como se dá a continuidade ao longo do tempo dessa forma de

expressão tão diversa e rica, capaz de informar a uma comunidade seu modo de

agir, pensar e se relacionar. Existem na atualidade, centenas de rodas de samba na

cidade  do  Rio  de  Janeiro8,  porém  nem  todas  podem  ser  consideradas  como

tradicionais. 

8 O mapeamento está disponível numa plataforma interativa, desenvolvida em conjunto pelo Instituto
Pereira Passos (IPP), pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Rede Carioca de Rodas de Samba.
De acordo com o mapeamento  existem cerca de 150  rodas de samba em atividade na cidade.
http://www.vempraroda.com/mapa  

http://www.vempraroda.com/mapa
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3.1 DISPUTAS HISTÓRICAS

Outro  aspecto  destacado  pelo  texto  do  dossiê,  trata  da  reivindicação  de

memórias  ancestrais  (originária  e  diaspórica)  da  cultura  banto  de  origem congo

angola. O samba, a partir de suas matrizes estabelecidas no Rio de Janeiro, denota

formas de expressão peculiares das comunidades onde essas se estabeleceram e

as rodas de samba são possibilidades de salvaguarda e de sua propagação na

atualidade:

No começo do século XX, comunidades negras do Rio de Janeiro “excluídas
de  participação  plena  nos  processos  produtivos  e  políticos  formais,
perseguidas  e  impedidas  de  celebrar  abertamente  suas  folias  e  sua  fé”
deram forma a um novo samba, diferente dos tipos então conhecidos, que
viria a ser chamado de samba urbano, samba carioca, samba de morro ou
simplesmente samba. Elas também criaram as escolas de samba, espaços
de  reunião,  troca  de  experiências,  estabelecimento  de  redes  de
solidariedades, criação artística e festa (CCC/IPHAN, 2007, p.9).

Desde as reuniões na Casa de Tia Ciata na Praça XI, início do século XX, a

posição  de  protagonismo  no  samba  é  disputada  em várias  ocasiões  por  vários

atores, inclusive na identificação sobre quem é ou não sambista,  quem pertence

àquele “mundo” e quem não pertence. Tomar a roda de samba como um espaço

dinâmico de produção de saberes e recursos diversos, de onde pode surgir talentos

musicais, produções intelectuais, inserções sociais, valores e recursos econômicos,

legitimação da atuação estatal, não garante que o próprio espaço dinamizador (as

rodas de samba) tenha seus valores reconhecidos e fomentados.

Ao observarmos as rodas de samba, a partir  de seus rituais de interação,

podemos  notar  a  complexidade  das  estruturas  cognitivas  e  simbólicas,

demonstradas  por  ações  cotidianas  e  por  parâmetros  como  pertencimento  e

ancestralidade (OLIVEIRA, 2001). Dentro desses parâmetros, ao aprofundarmos a

conexão  pessoa-ritual-objeto-sociedade,  (GOFFMAN,  op.  cit.)  e  as  relações  de

poder, veremos que em cada interação social, há conflitos e disputas. A noção de

pertencimento, por definição, abre um outro lado – dos que “não pertencem” e essa
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dicotomia acompanha o samba desde sua conformação como identidade musical,

artística e cultural. Desde a conhecida discussão entre Ismael e Donga, narrada pela

literatura  sobre  o  samba,  passando  pelas  classificações  “sambão-jóia”,

“sambalanço”, “pagode”, “samba de raiz”9, internamente há essas disputas tanto por

protagonismo  quanto  por  identidade  “original”.  O  que  é  samba  e  o  que  não  é,

depende  muito  mais  de  uma  conjuntura  propícia  ou  desfavorável  aliada  a  uma

produção intensa dos atores e menos dessas narrativas e conflitos. Historicamente,

quando o samba-maxixe perdeu espaço para o samba-marcha, o momento era de

circulação  grande  dos  sambas  (e  dos  sambistas)  da  “turma  do  Estácio”  e  do

“pessoal  de  Oswaldo  Cruz”  que  acabaram  por  serem  gravados  por  cantoras  e

cantores de rádio daquela época de final dos anos de 1920 e início dos anos de

1930.  Despontavam  Ismael  Silva,  Paulo  da  Portela  e  Cartola  (este  último,  de

Mangueira)  como  protagonistas  do  gênero  e  a  “santíssima  trindade  do  samba”

Donga, Pixinguinha e João da Baiana já eram considerados ancestrais vivos que

“abriram os caminhos”. No começo dos anos 1990, as rodas de samba tradicionais

(samba de raiz em contraposição ao pagode romântico) estavam em processo de

reestruturação e poucas ainda se mantiveram ativas, como o Pagode da Tia Doca, o

Pagofone,  Pagode da Tia  Gessy (para  citar  algumas que  eu  frequentava  nessa

época)  nos bairros de Madureira,  Abolição e Piedade,  respectivamente.  Naquele

contexto de indústria fonográfica forte, modelos de artistas e formatos de mega show

importados em alta no Brasil, vários segmentos musicais, inclusive o samba, foram

abarcados por essa nova ordem. Na outra ponta desse mercado, estavam as rodas

de samba conhecidas como mais tradicionais,  que não faziam parte do mercado

fonográfico, nem da indústria cultural, nem do mercado de trabalho.

9 Dentro do grande gênero samba, temos subgêneros ou estilos desde os mais tradicionais até os
mais  mesclados.  Para  uma  discussão  mais  aprofundada  sobre  os  tipos  de  samba  indico  livro
Dicionário da História Social do Samba, (2015), de Nei Lopes e Luís Antônio Simas.
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No seu livro O Samba e suas fronteiras, samba de raiz e pagode romântico

dos anos 1990, Felipe Trotta faz uma contextualização crítica desse momento sobre

a dicotomia samba de raiz e o pagode romântico nos anos 90. O autor argumenta

quanto ao formato e aos conteúdos utilizados nas produções que definiriam o que é

samba  de  raiz  ou  não  é,  além  das  abordagem  sobre  a  indústria  pop  naquele

momento.  As manifestações culturais,  ao longo do tempo, são atravessadas por

outras,  incorrendo em acréscimos ou supressão de elementos próprios,  que vão

redefinir  a  tradição  dessas  manifestações  que,  aos  olhos  de  muita  gente,  pode

significar a descaracterização da história. No samba não foi diferente, levando em

conta a influência de elementos simbólicos e religiosos nas manifestações, dada a

sua origem histórica, termos variedade de linguagem rítmica, poética e textual. Para

além do Samba de Raiz e do Pagode, do Samba-Canção, do Samba de Breque e de

Enredo, componentes sociais norteiam o formato das manifestações. Um Bloco de

protesto por exemplo, executando samba enredo ou samba de terreiro ou marchinha

de carnaval, tem uma intenção básica de manifesto. 

Cruz credo! Cruzeiro acabado começa o cruzado tensão no mercado
tudo congelado, mas será que dá? Será que dá?!
Será  que  esse  povo  coitado  tão  sacrificado  tão  crucificado  vai
ressuscitar? Ressuscitar!

Será  que  esse  ovo  do  dinheiro  novo  no  bolso  do  povo  não  vai
estourar?
Será que o operário que vive um calvário com esse salário, vai se
segurar?
Será  que  os  senhores  atravessadores  e  especuladores  vão
colaborar?
O povo só pede licença pra fiscalizar,  o povo só pede licença pra
fiscalizar

E a dívida externa que manda e governa vai ficar eterna ou vai se
acabar?
E os capitais das multinacionais vão correr atrás ou vão deixar pra lá?
Grandes usurários e proprietários, latifundiários como vão ficar?
O povo só pede licença pra fiscalizar,  o povo só pede licença pra
fiscalizar! 10

10 Partido Cruzado, samba de Aloísio Machado e Nei LOPES, gravado por Marquinhos Satã em 1986,
no LP Falsa Consideração, que denota o momento político específico vivenciado naquela época e o
que fica evidente no texto é a incerteza dada, com a implantação do “Plano Cruzado”
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O samba, como manifestação aglutinadora, passa por essa função básica de

informar e formar, aliada a forma e ao conteúdo com os quais se manifesta e difunde

a mensagem. A legitimidade do samba não está restrita a um ritmo ou texto, mas

deve-se levar em conta sua complexidade coletiva, passando pela ação de cada ator

social que se move na direção de executá-lo, atravessado pelas disputas inerentes

ao contexto. 

Uma  vez  mais  o  pêndulo  entre  as  incertezas  da  modernidade  e  a
permanência  de determinadas tradições  foi  movido.  Não sabemos como
serão reinventadas as futuras tradições do samba e nem como elas serão
rompidas,  com suas  forças  sociais  antagônicas  e  contraditórias,  a  partir
deste  momento.  O samba e suas  fronteiras  não  procurou  resposta para
essa  indagação,  mas  deixou  a  pergunta,  o  que  é  mais  importante.
(FENERICK, 2013, p. 4 e 5)

Pode-se  observar  que  artistas  e  personalidades  da  indústria  cultural,  não

ligados artisticamente ao samba, (ou que não se identificam como sambistas) mas

que  produzem11 e  ganham  prêmios  nacionais  e  internacionais  12  (melhor

cantor/cantora de samba, melhor álbum de samba), aferem posições de destaque

em  escolas  de  samba  nos  carnavais.13Temos  também,  a  título  de  exemplo  de

disputas internas ao samba, a discussão de Ismael Silva e Donga14 sobre o que é

samba e o que não é, passando pela revolução capitaneada pelo “pagode do Fundo

de Quintal”, causadora de muita estranheza entre os mais antigos. 

A forma pagode de fazer samba, apesar de profundas inovações que trouxe
não configura um novo gênero musical,  e sim, uma variante da corrente

11 Temos  aqui  uma  reportagem  de  2008  que  cita  a  cantora  Marisa  Monte  como  produtora  do
documentário O Mistério do Samba    https://guia.folha.uol.com.br/cinema/ult10044u435799.shtml

12 Temos aqui uma reportagem de 2018 que cita a cantora Maria Rita como ganhadora do prêmio de
Melhor Álbum de Samba/Pagode em Língua Portuguesa pelo disco Amor E Música – Grammy latino
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2018/11/chico-buarque-e-maria-rita-se-
destacam-em-categorias-brasileiras-do-grammy-latino-veja-lista-de-vencedores-
cjoj97gv60e6q01piq9w0uuuc.html

13 Temos aqui uma reportagem de 2010 sobre celebridades que compunham o G.R.E.S. Acadêmicos
do  Grande  Rio,  num apresentação  na  Ilha  de  Caras  https://caras.uol.com.br/revista/grande-rio-e-
celebridades-festa-na-ilha-de-caras.phtml

14  Temos aqui uma reportagem de 2012 que cita a entrevista concedida por Donga e Ismael Silva a
Sérgio Cabral, na década de 1960 https://piaui.folha.uol.com.br/o-grande-ismael-silva/     

https://piaui.folha.uol.com.br/o-grande-ismael-silva/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2018/11/chico-buarque-e-maria-rita-se-destacam-em-categorias-brasileiras-do-grammy-latino-veja-lista-de-vencedores-cjoj97gv60e6q01piq9w0uuuc.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2018/11/chico-buarque-e-maria-rita-se-destacam-em-categorias-brasileiras-do-grammy-latino-veja-lista-de-vencedores-cjoj97gv60e6q01piq9w0uuuc.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2018/11/chico-buarque-e-maria-rita-se-destacam-em-categorias-brasileiras-do-grammy-latino-veja-lista-de-vencedores-cjoj97gv60e6q01piq9w0uuuc.html
https://guia.folha.uol.com.br/cinema/ult10044u435799.shtml
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principal. E isso se vê tanto nos temas e na concepção melódica quanto na
sua dinâmica rítmica, bem como na revitalização que trouxe ao partido-alto,
que é a arte dos bambas, dos verdadeiros sambistas, por ser a forma mais
tradicional e difícil de fazer samba. E essa renovação que o pagode trouxe
(...)  descalçou  o  sapato  branco  e  tirou  o  chapeuzinho  da  cabeça  do
sambista, desconstruindo traços que identificam, mas também estigmatizam
como velha-guarda  os  sambistas  mais  tradicionais  (LOPES,  2003,  p.110
apud MATTOS, 2009, p.114).

Tratam-se de relações sociais não harmoniosas, em muitos casos, movidas

na direção de se conseguir prestígio e recursos que podem ser auferidos por se

estar “no mundo do samba”. Não é difícil de se encontrar na literatura a respeito do

samba, textos que colocam em dúvida o protagonismo dos contingentes negros15 na

construção  dessa  forma  de  expressão  identitária  que  acabou  por  se  tornar  um

símbolo de identidade nacional.  O samba é reconhecido como símbolo nacional,

marca de brasilidade, “espaço democrático” onde qualquer pessoa pode participar

ativamente. Entretanto não se observa a mesma valorização quando se trata de

seus atores sociais, em geral, pessoas negras. O tratamento dispensado a esses

contingentes  pressupõe  desvalorização  e  isso  se  dá  por  uma  socialização

estruturada  e  construída  por  séculos,  normatizada  e  naturalizada  em  nossas

coletividades  onde  as  produções  dos  grupos  negros  estão  em  posição

subalternizada.  Não  é  uma  questão  apenas  de  distúrbio,  desvio  de  caráter,

comportamento antissocial  ou conjuntural,  é uma perspectiva estrutural  da nossa

sociedade.  Além da tentativa  de desestruturação de legados e da espoliação de

bens  materiais  e  imateriais,  frequentemente  observados  ao  longo da  construção

geopolítica  da cidade do Rio  de Janeiro,  negras e negros têm suas fragilidades

rotineiramente  naturalizadas  (racismo  estrutural  e  institucional)  na  nossa

15 Como exemplo,  o  artigo  do  professor  de  danças  Luís  Florião,  de  2008,  insere  uma série  de
possibilidades (?) a respeito da origem do vocábulo samba (além do ritmo e da dança) e traz termos
como  África  branca  (Norte  da  África)  brancos  rurais  (coco).  Parece  uma  tentativa  de  relativizar
criações  e  construções  negras.  http://www.samba-choro.com.br/s-c/tribuna/samba-
choro.0801/0198.html

http://www.samba-choro.com.br/s-c/tribuna/samba-choro.0801/0198.html
http://www.samba-choro.com.br/s-c/tribuna/samba-choro.0801/0198.html
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sociedade16.  Não  aprofundaremos  aqui  as  estruturas  de  relações  racializadas,

presentes até hoje na “cidade maravilhosa”. O samba, como produção intelectual,

narrativa e prática, dos descendentes das matrizes congo angola é alvo de disputas

sociais até mesmo pelo estado. No espectro dessas disputas, há pontos de vistas

diferentes, mas não necessariamente posições contrárias, apesar de abordarmos

em certos momentos dessa pesquisa, certos conflitos.

Pensada,  gerenciada  e  executada  por  sambistas,  as  rodas  de  samba

demonstram não  apenas  a  forma  de  se  executar  a  música,  mas  também uma

variedade  de  aspectos  das  relações  sociais,  como  tradição,  religiosidade,

comunidade, unidade, reconhecimento de seus pares, distribuição dos afazeres e

também as relações de poder. Cientes de sua posição no cenário cultural e político

da cidade do Rio de Janeiro, sambistas procuram se organizar para promover suas

ações, seja por grau de parentesco, sejam por afinidade.  Coletivos surgem para

suprir alguns desafios postos na organização de rodas de samba e nesse contexto

carioca de quase metade da segunda década do século XXI, nasce a Rede Carioca

de Rodas de Samba.

 

16 Para uma maior compreensão sobre racismo estrutural e racismo institucional recomendo a leitura
dos livros: O genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento; Pele Negra Máscaras Brancas, de
Franz Fanon;  O que é racismo estrutural? Silvio Luiz de Almeida. Recomendo também o artigo,  O
conceito de racismo institucional, aplicações no campo da sude, de Laura cecília Lopez, a resenha, A
inferiorização dos negros a partir do racismo estrutural, de Waleska Miguel Batista, além do Programa
de Combate  ao Racismo Institucional (PCRI) Articulação para o Combate ao Racismo Institucional,
Brasília e do Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional, ONU-MULHERES.
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4 O CASO DA REDE CARIOCA DE RODAS DE SAMBA (RS)

A Rede Carioca de Rodas de Samba (RS) surge em dezembro de 2014, fruto

da associação de sambistas empreendedores que vislumbraram situar as Rodas de

Samba nas discussões decisórias sobre as políticas culturais da cidade do Rio de

Janeiro, levando em consideração aspectos sociais, políticos. Ao destacar as rodas

de samba como forma de expressão de um importante  segmento  da população

carioca, a Rede buscava promover e provocar um amplo debate a partir das suas

dimensões cultural, simbólica, social, econômica e epistemológica. Esta organização

se  colocou  no  papel  de  articulação  entre  poder  público  e  rodas  de  samba,  por

algumas vezes também entre as rodas de samba e fornecedores de produtos e

serviços necessários para a execução destas rodas em locais públicos. 

Esse é um capítulo fundamental da constituição da Rede Carioca de Rodas
de  Samba  e  demonstra  a  perspicácia  e  inteligência  estratégica  do
idealizador  do  movimento,  o  sambista  Rogerinho  Família  (...)  um
personagem  importante  do  samba  carioca.  Profissional  de  carreira  da
Marinha,  estudante  de  ciências  sociais  pela  Universidade  Federal
Fluminense – UFF, (...).  Quando perguntado sobre as motivações para a
criação de uma organização de rodas de samba e o porquê da escolha dos
nomes,  Rogério  Família  inicia  sua  fala  ressaltando  problemas  que  são
comuns e históricos aos profissionais do samba, como a falta de valorização
dos músicos e a exploração pelos contratantes, geralmente comerciantes de
bares e restaurantes, as dificuldades de realização dos eventos nas ruas
como conseguir as autorizações do poder público, estabelecer diálogos com
os moradores e comerciantes do entorno, arcar com os custos de produção
da roda (infraestrutura e serviços diversos), entre outros. Nesse ponto, a
fala de Rogério Família encontra eco nas falas dos representantes de outras
rodas de samba da cidade. (…) A partir desse entendimento forjado em suas
andanças  no  mundo  do  samba  e  frente  ao  acirramento  das  tensões  e
conflitos na roda de Samba da Pedra do Sal, em 2014, Rogerinho Família
decidiu reunir  um grupo de sambistas (os fundadores)  para discutir  uma
alternativa.  Para ele,  a solução para a roda de samba da Pedra do Sal
passava por uma solução coletiva. Ou seja, por reconhecer a necessidade
de uma construção de sambistas para pensar e transformar as condições de
trabalho e de realização das rodas de samba na cidade. Rogerinho ressalta
que a ideia de uma organização de sambistas não é nova, outras iniciativas
desse  tipo  foram  tentadas,  mas  por  motivos  diversos  não  tiveram
continuidade. Então,  ele entendia ser estratégico identificar  pessoas com
perfis comuns e afinidades em termos de objetivos e vivências no samba de
modo a assegurar que o projeto não “morresse” antes mesmo de nascer. A
partir do distanciamento que o olhar retrospectivo nos possibilita, acredito
que essa escolha estratégica e a condução inicial  do processo por uma
pessoa como o Rogério  Família  constitui  um dos alicerces responsáveis
pela sedimentação do movimento. (GRAND JR, 2017. p .147)



29

Para se obter recursos diversos via poder público, a RS precisou se munir de

uma forte  narrativa  combinando as dimensões simbólicas do samba constituídas

historicamente  com  a  prática  atual  e  a  experiência  local  dos  atores  sociais,

destacando as rodas de samba como componentes da construção geopolítica da

cidade do Rio  de Janeiro,  trazendo também as potencialidades dos locais  onde

essas rodas estavam instaladas, como ativos importantes nessa construção. 

A ressonância produzida pelo samba na cidade do Rio de Janeiro se faz a
partir de sua ampla capacidade de promover correlações entre pessoas e
lugares, reciprocamente. Mais do que a soma de dados históricos ou de
aspectos comuns a um território  coletivo unívoco, o samba,  os lugares  e
as  pessoas,  quando  em relação,  permitem  desenhar  múltiplos  lugares
sociais  no  espaço  da  cidade  e  para  além dela, trazendo vozes e
perspectivas à tona. (GONÇALVES, 2013, p.115)

Inicialmente  a  Rede  Carioca  de  Rodas  de  Samba contava  com 16  rodas

integrantes. Em pouco mais de um ano, esse número subiu para 42 e depois reduziu

para 35. Essa dinâmica de composição da RS se deu porque algumas rodas de

samba deixaram de funcionar. E outras rodas deixaram de fazer parte do coletivo. 

A Rede Carioca de Rodas de Samba começou a ser construída em fins de
2014 e teve como epicentro a Roda de Samba da Pedra do Sal, realizada
semanalmente, às segundas-feiras, em uma das áreas mais estratégicas da
cidade do ponto de vista do atual projeto de reestruturação urbana. A partir
das necessidades de melhoria das condições de organização do evento,
dado o acirramento das tensões e conflitos de interesse entre os atores
locais,  foram  iniciadas  conversas  com  o  poder  público,  mediado  pelo
Instituto Eixo Rio, a fim de buscar soluções para o impasse local. Nesses
encontros, foi germinada a semente que daria origem à Rede Carioca de
Rodas de  Samba.  Essa  problemática  aparentemente  pontual  se  revelou
uma questão comum às várias rodas de samba na Cidade. Assim, tornou-se
evidente para os sambistas envolvidos a necessidade de se repensar as
formas  de  apropriação  desse  patrimônio  cultural  e  ativo  econômico,  o
samba  carioca,  a  partir  de  alguns  pressupostos:  (i)  a  preservação  e
valorização  das  rodas  de samba como expressão  artístico-cultural,  (ii)  a
melhoria das condições de trabalho para os atores envolvidos, sobretudo,
os profissionais do samba e (iii) a articulação com outras áreas da economia
cultural- criativa da cidade como estratégia de sustentabilidade econômica
das rodas. Em outras palavras, o movimento que originou a Rede Carioca
de Rodas de Samba se constituiu com base no entendimento de que era
necessário potencializar o samba, dada sua força e singularidade na cidade,
como  instrumento  de  desenvolvimento  local  e  voltado  à  melhoria  das
condições de vida dos profissionais envolvidos (…) Dessas 35 rodas de
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samba,  80%  possuem  acesso  gratuito  e  20%  acesso  pago.   Elas
respondem por aproximadamente 48 eventos por mês, tendo em vista as
distintas periodicidades: semanal, quinzenal, mensal e variável.  As Rodas
RS se distribuem por 21 bairros da cidade, e no raio de 1 km das mesmas,
residem aproximadamente 1 milhão e 37 mil pessoas, ou 16% da população
da cidade. Ao ampliarmos esse entorno para 2 km, esse percentual alcança
cerca de 38% da população da cidade, ou aproximadamente 2 milhões 401
mil pessoas (GRAND JR, op. cit, p.157)

Analiso aqui dois documentos relacionados diretamente às ações da RS que

mostra a perspectiva sobre a qual se desenvolveram as ações políticas da RS no

município do Rio de Janeiro. O primeiro documento é o Decreto Municipal nº 41036,

de 1º  de dezembro de 2015,  que dispõe sobre o programa de desenvolvimento

cultural  rede carioca de rodas de samba. O segundo é a lei  nº 6281, de 21 de

novembro de 2017, que  institui  o programa municipal  de salvaguarda,  fomento e

incentivo ao samba carioca. Nota-se, primeiramente, que a questão formal se deu no

âmbito do poder executivo (Decreto Municipal do RJ) e, posteriormente, no poder

legislativo (Lei Municipal – Lei Gamarra).  Para a conformação inicial da RS, eram

feitas reuniões periódicas numa autarquia Municipal chamada Eixo Rio:  

O Instituto EixoRio é uma plataforma de articulação criada pela prefeitura da
cidade  do  Rio  de  Janeiro  para  potencializar  a  cena  urbana  da  cidade.
Embora  seu  eixo  central  de  trabalho  seja  a  cultura,  o  Instituto  atua
transversalmente em parceria com as diversas secretarias e órgãos públicos
e privados. Seus projetos têm como proposta mesclar arte e recuperação
urbanística, estimulando a reordenação e a conservação urbana, a fim de
gerar vitalidade cultural e econômica e melhorar a qualidade de vida dos
cariocas.  O objetivo  do  Instituto  é  estreitar  e  valorizar  o  relacionamento
entre  a  Prefeitura  e  a  sociedade  na  busca  de  soluções  para  o
desenvolvimento socio-econômico e cultural da cidade.  17

  Dois  episódios  específicos  desencadearam  as  ações  que  culminaram  a

criação da RS: 1) a Roda de Samba da Pedra do Sal, que acontece no centro do Rio

desde 2007, passava por um momento crítico para sua realização que durou de

2013  a  2016  (alvarás  transitórios  negados  seguidamente,  desavenças  com

ambulantes  pelo  uso  comercial  do  espaço  público,  falta  de  segurança);  2)  um

17  Texto extraído da página oficial da PCRJ http://www.rio.rj.gov.br/web/eixorio

http://www.rio.rj.gov.br/web/eixorio
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sambista que trabalhava em um estabelecimento comercial na Lapa sofreu assédio

moral do dono do estabelecimento. Diante desses dois episódios, as pessoas que

fundaram a RS tinham em mente que o caminho para dar conta dos problemas

apresentados seria o caminho político. Para a RS, era fundamental estar inserida

plenamente nos processos de tomadas de decisões que afetavam o cotidiano da

cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Além  dos  acontecimentos  relatados,  sabemos  que,

historicamente, as Rodas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro foram fragilizadas

por problemas estruturais comuns que prejudicaram seu funcionamento ou mesmo

fizeram com que algumas fossem extintas. Inicialmente, a RS se formou com 16

Rodas de Samba que já abrangiam boa parte da cidade. Pouco mais de um ano

depois,  já  eram  40  Rodas  de  Samba  das  situadas  em  todas  as  áreas  de

planejamento da cidade, envolvendo mais de 2000 profissionais em trabalhos diretos

e indiretos.  As fragilidades apontadas por esses coletivos, as rodas de samba, que

as deixam em situação de vulnerabilidade, estão ligadas à execução, legalização,

instalação,  trânsito  no  espaço  geopolítico  e  remuneração  dos  profissionais,

observando  as  características  e  os  contextos  nos  quais  estão  inseridas.  Na

empreitada de reuniões, convocação de rodas de samba para incorporarem a RS,

até mesmo a agenda com o então prefeito da cidade resultou no Decreto Municipal

nº 41036, de 1º de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial da Cidade de 02

de dezembro de 2015, Dia Nacional do Samba. Após a promulgação do Decreto,

pela  prefeitura  da  Cidade,  a  instituição  ganhou  ares  contraditoriamente  oficiais.

Naquele  momento,  a  RS que  ainda  não  possuía  um estatuto  social,  passava  a

figurar  oficialmente  na  agenda  política  do  município  do  Rio  de  Janeiro.  As

contradições internas apontadas pelos sambistas era justamente que a RS seria

uma autarquia criada por decreto, ficando subordinada diretamente aos ditames da

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro correndo o risco de “conferir privilégio quase
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exclusivo  a  fenômenos  ou  dimensões  ‘marginais’,  ou  seja,  incapazes  de  tornar

inteligíveis  processos  de  estruturação  mais  amplos”  e  também  “pode-se  acabar

adotando uma perspectiva por  demais afinada com as dominantes”  (GOLDMAN,

2003, p.466).Para vários representantes de rodas de samba, além do senso comum

que  “política  é  política  e  samba  é  samba”,  tinha-se  uma  ideia  equivocada  que

haveria de alguma forma uma concessão de privilégios entre prefeitura e RS. O que

não  estava  no  espectro  de  análise  desses  que  apontavam  as  possíveis

contradições, é que o exercício da democracia passa também pelo apoio e fomento,

por parte do Estado, às manifestações culturais de uma sociedade.A RS surgia para

ocupar esse lugar político ao demandar apoio e fomento. Porém, a coordenação da

associação  não  teve  êxito,  inicialmente  em  passar  as  informações  capazes  de

esclarecer esses equívocos.  O núcleo principal  da entidade promovia reuniões e

debates, estimulava a horizontalidade nos processos, porém por falta de experiência

e pouco conhecimento técnico para isso, não conseguiu de imediato, lograr êxito.

Com o tempo, as ações foram tomando precisão e inteligibilidade. O Decreto institui

um  programa  de  desenvolvimento  cultural,  homônimo  à  entidade  que  trata  da

salvaguarda, do fomento e de incentivos às rodas de samba carioca, programa esse

coordenado pelo Eixo Rio, instância da Secretaria Municipal de Cultura. A confusão

surge justamente pelo fato do programa e a associação terem o mesmo nome e o

Eixo  Rio  abrigar  as  reuniões  iniciais  da  RS.  A Lei  Municipal  nº  6281  de  21  de

novembro  de  2017,  institui  o  programa  municipal  de  salvaguarda,  fomento  e

incentivo ao samba carioca. Umas das bases da confecção dessa lei foi o próprio

decreto  municipal,  denotando  uma  confluência  entre  os  poderes  executivos  e

legislativo,  mesmo  sendo  conflituosa  em  alguns  momentos.  Sobre  salvaguarda,

fomento e incentivo ao samba carioca, citamos o dossiê das matrizes do Samba no
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Rio  de  Janeiro,  documentação  pela  qual  o  samba  carioca  ganhou  o  status  de

patrimônio imaterial:

Recomendações de Salvaguarda - O presente dossiê recomenda a criação
de  um plano  de  salvaguarda  que  incentive,  apoie  e  promova  ações  de
valorização das matrizes do samba no Rio de Janeiro. Este plano deverá
prever  medidas  nas  áreas  de  pesquisa,  documentação,  transmissão,
produção, registro, promoção e apoio à organização. A elaboração de um
plano  de  salvaguarda,  numa  próxima  fase  do  projeto,  implicará
necessariamente a articulação das comunidades de sambistas, em especial
os identificados como depositários reconhecidos da tradição e dos saberes
envolvidos nas práticas do partido-alto, do samba de terreiro e do samba-
enredo, que detalharão as dificuldades que enfrentam e suas necessidades
para  a  plena  realização  dessas  formas  de  expressão.  Como  resultado
preliminar da pesquisa levada a cabo para a elaboração deste dossiê,  e
baseados em sugestões e demandas explicitados por sambistas, pode-se
listar  uma  primeira  série  de  sugestões  de  ações  que,  debatidas  e
amadurecidas,  poderão  vir  a  compor  o  corpo  desse  futuro  plano  de
salvaguarda.” (CCC/IPHAN, 2007, p .117)

Nota-se, pelas recomendações de salvaguarda que a inserção nas instâncias

políticas  é  fundamental  para  levá-las  a  termo.  É  uma  relação  que  implica  em

decisões complexas e que considera contextos muito diferentes, dada a dimensão

ritual  e  simbólica  que  essas  matrizes  do  samba  representam.  Tanto  a  lei  de

Gamarra,  quanto o Dossiê,  são bem mais abrangentes que o decreto municipal,

porém  todos  os  três  documentos  conversam  no  sentido  de  estabelecerem  um

ativismo político para a manutenção e proliferação das Rodas de Samba. Bem

sabemos que nenhum documento tem “vida própria” ou se aplica “por si só”. São

necessários atores que desenvolvam ações articuladas entre si para que os escritos

ganhem a cidade. A lei Gamarra surge de um esforço contínuo de sambistas de toda

a cidade. Teve um processo muito parecido com o de criação da RS (reuniões e

promoção de amplo debata em torno de suas demandas) mas, optou, por questões

próprias,  buscar  o  caminho  do  apoio  legislativo,  onde  encontrou  eco.Pressões,

debates,  articulações,  constrangimentos  e  outras  formas  de  socialização  foram

acionadas continuamente tanto na criação da RS, como também na promulgação

dos  dois  documentos  pesquisados.  Podemos  perceber  que  várias  assimetrias
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ocorreram, durante o processo, que mostram a dura participação democrática na

nossa  sociedade.  De certa  forma,  garante  essa participação  ativa  e,  ao  mesmo

tempo, a inibe e dificulta “porque, por um lado, o melhor elogio que pode ser feito à

democracia é mesmo o velho adágio segundo o qual ela é o pior sistema político

existente,  com  exceção  dos  demais  (conhecidos)”  (GOLDMAN,  2006,  p.35).  A

experiência da Rede Carioca de Rodas de Samba, na cidade do Rio de Janeiro,

pode nos mostrar algumas questões importantes no escopo das relações de poder

político na sociedade que vivemos. Do ponto de vista político, o samba sempre teve

uma inserção  social  importante  e,  ao  mesmo tempo,  tem logrado  pouquíssimos

êxitos  no  que  diz  respeito  ao  estabelecimento  de  condições  ideais  para  sua

existência.  Desde  a  casa  de  Tia  Ciata,  local  ímpar  na  conformação  do  modelo

urbano do samba carioca, passando pela fundação das Escolas de Samba, além

dos vários quintais, Rodas de Samba, palcos, terreiros, bares e esquinas, o ativismo

de  sambistas  é  continuamente  exercido,  porém  pouco  penetra  nas  instâncias

decisórias que regem a política da Cidade Maravilhosa (?).

A RS, tendo em seu núcleo central nove homens negros, tenta ocupar um

lugar historicamente ocupado por homens brancos. Observamos nesse ponto que,

na política interna da RS,  a questão étnico-racial  é  facilmente percebida,  porém

nesse núcleo também, nota-se a ineficiência de se discutir a questão de gênero, pois

só possuíam homens héterossexuais, naquele momento. Questões que abordem o

combate a homofobia, o machismo, o racismo a misoginia dentre outras formas de

segregações e discriminações já não podem ficar de fora do debate social. A RS,

como outros agrupamentos sociais, tem suas contradições, suas perspectivas, suas

regras e não está a parte da sociedade, tampouco de seus debates. As mazelas

sociais que nos assolam são questionadas a todo momento. Ações propositivas são

tomadas (Decreto, Lei, Associações) e cada vez mais refinadas, graças também ao



35

acúmulo histórico das lutas antissegregacionistas e antidiscriminatórias. Numa visão

crítica do poder, onde “as relações são todas arenas do político”, o direto à cidade, à

participação  nas  decisões  políticas  do  município,  e  a  solicitação  de  apoio  para

salvaguarda e fomento reivindicados, colocam a RS numa perspectiva de constante

reivindicação e problematização das condições das Rodas de Samba da Cidade do

Rio de Janeiro. 

Se é crível que quem possui o poder é quem tem a legitimidade para ditar

regras, categorias e tempos de execução, também podemos supor que o outro lado

da  relação  se  instrumentalize  o  máximo  possível  para  subverter  o  jogo  da

dominação.  Para  se  conseguir  uma  publicação  normativa  de  um  decreto  que

defenda interesses das rodas de samba, foram necessárias diversas reuniões entre

as lideranças da RS e algumas autarquias da cidade do Rio de Janeiro (Eixo Rio,

Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria de Fazenda). Para se consolidar a lei

Gamarra,  foram  necessárias  articulação  com  sambistas  e  rodas  de  samba  não

ligadas a RS para se chegar ao mandato do Vereador Reimond e assim negociar os

aspectos de oficialização desta lei.  As relações de poder presentes nas interações

sociais não são menos conflituosas por serem observadas a partir de uma roda de

samba, manifestação com características festivas e nem por isso menos complexa e

tensa.
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5 CONCLUSÃO

A trajetória  de  sambista  pressupõe  uma série  de  estruturas  simbólicas  já

antecipadas pela  própria  construção do status  de sambista.  Demostra  que,  para

além de um gosto musical exercido, estão em pauta socializações específicas que

levam  a  esse  credenciamento,  sambista.  Nesse  sentido  das  socializações

estruturantes, não seria diferente com quem é roqueira, chorão, médico, cigano etc.

Pudemos  observar,  pelas  descrições  das  experiências  nesse  trabalho  que  ser

sambista está num espectro de análise mediado entre o universo social do samba,

as narrativas existentes (levando em conta a própria história do samba), as disputas

inerentes  aos  capitais  possivelmente  aferidos,  as  noções  de  pertencimento,

ancestralidade, legitimidade e tradição. Dentro das rodas de samba ou a partir delas,

existe uma série de condutas que possibilitam sua criação e execução.Dicotomias

entre o moderno e o tradicional, também estão presentes, contradições construídas

narrativamente, quando se coloca em confronto o passado e o presente do samba e

das rodas de samba. Necessário é fazermos um esforço na direção de compreender

certas  contradições  como  inerentes  ao  processo  social,  como,  por  exemplo,  as

dimensões rural e urbana do samba que modelam tradições que não existiam antes

e são tão importantes quanto as que atravessam os tempos e hoje são rotineiras.

Batuques  angolanos  que  são  as  matrizes  do  Partido  Alto,  de  acordo  com  Nei

LOPES, convivem com o Surdo, criação de Bide do Estácio (FRANCESCHI, 2010),

nos anos 1920 e com o Repique de mão, criado por Ubirany 18, do Fundo de Quintal,

no final dos anos de 1960 (PEREIRA, 2003). Os repertórios utilizados nas rodas de

samba também expressam o diálogo disputado entre o antigo e novo,  sem criar

barreiras a tradição e o novo. Os conflitos inerentes às socializações a partir das

18 Entrevista com Ubirany, componente do Grupo Fundo de Quintal.  Nessa entrevista e expõe os
detalhes  da  criação  do  instrumento  que  um  dos  mais  utilizados  nas  rodas  de  samba
https://youtu.be/LxfGQN1lMxA 

https://youtu.be/LxfGQN1lMxA
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rodas de samba seguem na direção de se complexificarem cada vez mais, ao passo

que as organizações de sambistas e rodas de samba se estruturam para promover

um amplo debate sobre suas potencialidades e protagonismos, dentro da cidade do

Rio  de  Janeiro.  Disputas  são  travadas  historicamente,  como  demonstrado  pela

literatura  sobre  o  samba,  e  são  necessárias  para  uma  maior  compreensão  dos

aspectos  inerentes  as  heterogeneidades  da  nossa  sociedade,  hierarquicamente

estabelecida. A Rede Carioca de Rodas de Samba, mais recente, surge de uma

demanda de conflitos e busca de penetração no tecido social,  onde estão sendo

discutidas os modelos de cidade, entendendo que as Rodas de Samba, são vetores

importes para economia, cultura e geopolítica, no município. 

Nesta monografia, não buscamos uma resposta adequada para as questões

que  envolvem  as  relações  de  poder  a  partir  das  rodas  de  samba,  porque

entendemos que não são exclusivamente problemas, são também possibilidades de

se entender criticamente as limitações dessas relações para se ter a oportunidade

de  extrapolá-las.  A  tentativa  de  equilíbrio  numa  relação  conflituosa,  passa

obrigatoriamente pelo entendimento do que ceder, do que não ceder, como proposta

de solução e do que está em jogo, nas duas extremidades dos espectros. Entender

o quanto o uma roda de samba ganhou ou perdeu desde o estabelecimento desse

fato social é incontornável para se levar adiante o processo no sentido de existência

e coexistência.  Para finalizar,  deixo um outro samba para se refletir,  a partir  das

possibilidades expostas nesta monografia.

Quer paçoca tem que pegar no pilão, quer paçoca tem que pegar no pilão!

Meu avô fez ouro nascer do chão, semeou cana e café, plantou uma nação.
Hoje eu vendo caro minha produção, quem quiser comer paçoca tem que
pegar no pilão!

Minha avó por medo e compaixão de comer embalou os sonhos do patrão.
Hoje a igualdade é mera obrigação quem quiser  comer paçoca tem que
pegar no pilão!
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Foi se o tempo de Mãe-Preta e Pai-João, tempo de docilidade e resignação.
Hoje eu finco o pé na minha condição quem quiser comer paçoca tem que
pegar no pilão! 19
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