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RESUMO 

 

O presente trabalho busca contribuir para o debate acadêmico sobre música popular, 

analisando mais especificamente o circuito do samba de raiz que tem se consolidado no 

boêmio bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, desde o fim da década de 1990. Frequentada 

principalmente por jovens brancos e de classe média, essa cena revela importantes 

atravessamentos étnicos e de classe e é caracterizada tanto pela conservação de uma tradição e 

uma memória coletiva ligadas ao universo do samba quanto por novas articulações entre o 

gênero e o mercado musical carioca. A partir de uma revisão bibliográfica que busca 

problematizar tensões, negociações e representações de pobreza e negritude no universo do 

samba, faz-se um estudo de caso de artistas que compõe o grupo sonoro pesquisado: Grupo 

Semente e Teresa Cristina, Moyseis Marques, grupo Casuarina e Roberta Sá. Através da 

análise dos discursos e conteúdos, delineia-se um perfil dessa geração, buscando compreender 

questões ideológicas e demandas simbólicas do segmento. Por fim, propõe-se um debate 

sobre usos políticos da música popular, realizando um paralelo entre o consumo de samba e 

funk em uma favela carioca. Mais do que analisar a formação de um novo circuito musical no 

Rio de Janeiro, esta pesquisa visa compreender a forma pela qual um segmento da sociedade 

carioca se define e forma a percepção do que é – ou gostaria de ser. 

   

Palavras-chave: Samba de raiz; Lapa; negritude; identidade  



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to contribute to the academic debate on popular music, analyzing specifically 

the circuit of samba that has been consolidated in the bohemian neighborhood of Lapa, in Rio 

de Janeiro, since the 1990’s. Frequented mostly by young white and middle class people, this 

scene reveals some ethnic and class issues and is characterized by preserving a tradition and a 

collective memory attached to the universe of samba and by the new articulations between 

this gender and the music market. Through a literature review, we discuss tensions, 

negotiations and representations of poverty and blackness in the universe of samba and study 

the case of some artists that make part of these sound group: Grupo Semente and Teresa 

Cristina, Moyseis Marques , grupo Casuarina and Roberta Sá. Through discourses and content 

analysis, we draw a profile of this generation, seeking to understand issues and ideological 

symbolic demands of the segment. Finally, we propose a debate on political uses of popular 

music, performing a parallel between the consumption of samba and funk in a Rio slum. More 

than analyzing the formation of a new musical circuit in Rio de Janeiro, this research aims to 

understand how a segment of Rio society defines and recognize itself – or what it would like 

to be. 

 

Keywords: Samba; Lapa; blackness; identity 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito já se escreveu e se pensou sobre samba, gênero musical popular considerado 

parte da matriz da cultura brasileira, historicamente identificado como símbolo da nação. A 

popularidade do ritmo é mundialmente conhecida e seus elementos simbólicos são 

recorrentemente apropriados na construção de estereótipos sobre o que é ser brasileiro. No 

entanto, ainda há uma escassez de estudos que identifiquem os rumos do gênero após a 

década de 1980, sobretudo em sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Grande parte da bibliografia 

produzida sobre o tema atém-se a décadas anteriores e não se debruça de forma específica 

sobre o que vem sendo produzido e consumido nos últimos anos. Nesse sentido, busca-se 

propor aqui um estudo descritivo capaz de identificar um segmento significativo do circuito 

do samba carioca nos dias atuais: a nova geração de sambistas que desponta a partir da 

revitalização do boêmio bairro carioca da Lapa, localizado na região central da cidade. 

Formado por jovens que são, em sua maioria, brancos, de classe média e com estudo formal 

de música, esse grupo começa a se formar no fim da década de 1990, quando se torna 

importante motor para o expressivo crescimento da região boêmia onde se apresentava. A 

partir dos anos 2000 já era possível perceber uma consolidada cena de samba de raiz 

protagonizada por esses jovens e por um público de perfil muito semelhante ao desses artistas. 

Para compreender como esse processo se deu e sobre que bases simbólicas esse 

circuito se consolida, faremos um estudo de caso de quatro artistas: os pioneiros Grupo 

Semente e Teresa Cristina e Moyseis Marques e uma geração posterior formada pelo grupo 

Casuarina e a cantora Roberta Sá. A análise de suas trajetórias, canções, apresentações e 

discursos se entrelaçam à formação de uma cena musical carioca bem sucedida. Para além das 

questões estéticas que se impõem ao debate, há também interessantes atravessamentos étnicos 

e de classe nas representações sobre negritude e pobreza, símbolos atrelados ao samba, mas 

completamente distantes da realidade dos novos artistas.  

Tenta-se evitar aqui uma análise de tom purista que sacralize a experiência dos 

primeiros sambistas, porém identifica-se que o habitus de classe, no sentido bourdiano, 

modifica de forma significativa as formas de produção e consumo desse gênero na atualidade. 

Em outras palavras, não é possível traduzir para a dinâmica de um show, com acesso restrito e 

grandes estruturas de som, luz e produção, a mesma experiência da roda de samba informal, 

pública e coletiva na qual o samba começou a se forjar. Não se trata de elencar quais formas 

de tocar e ouvir música são mais autênticas ou “puras”, tendo em vista que legitimidade é um 

conceito relativo e que a cultura brasileira sempre foi muito sincrética. Porém, do ponto de 
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vista comunicacional e sociológico, as dinâmicas de experimentação do samba na atualidade 

apresentam especificidades e é sobre essas questões que se quer pensar.  

A tentativa de conservação e repetição de um repertório e estética clássicos busca 

reproduzir uma manifestação cultural e dinâmicas de sociabilidade de um segmento 

específico, porém apenas como arquétipo, como elemento folclórico, como ícone de um ideal 

de brasilidade, já que negros, pobres e favelados não participam efetivamente desse circuito. 

Assim, a expressão mítica não se materializa efetivamente como sujeito nos palcos ou na 

plateia. O samba produzido e consumido por este segmento da classe média carioca apresenta, 

portanto, determinadas barreiras econômicas, simbólicas e até geográficas que acabam por 

restringir seu público. Nesse sentido, evoca-se como chave metodológica o conceito de “roda-

show” (TROTTA, 2006) para analisar as apresentações de samba que constituem grandes 

eventos e utilizam elementos e signos originalmente populares em espetáculos de médio e 

grande porte.  

Embora uma perspectiva militante a respeito da legitimidade do samba atrelada à 

negritude e à periferia não seja recente, a nova geração apresenta especificidades que 

justificam a presente análise. O grupo é composto por jovens de 20 a 40 anos com diversos 

traços em comum. Grande parte desses músicos gostava de outros gêneros musicais na 

adolescência, mas descobriu o samba tardiamente e resolveu dedicar-se ao gênero. Em suas 

faculdades, de música ou não, os artistas conheceram outros estudantes que tinham gosto 

semelhante e formaram bandas para tocar os grandes clássicos do ritmo. Inicialmente, 

frequentavam juntos rodas de samba lideradas pelos bambas, mas depois começaram a 

arriscar suas primeiras composições. Alguns anos depois, tornaram-se protagonistas de um 

consolidado circuito musical na Lapa, recebendo em seus palcos os grandes mestres que os 

endossaram1. Atualmente, dividem-se entre a continuidade do resgate desse repertório e a 

divulgação de canções autorais.  

Muitos desses instrumentistas e cantores afirmam que voltar-se para o samba não foi 

apenas uma escolha estética, mas um processo de resgate de uma memória coletiva, da 

apropriação de uma história brasileira na versão dos oprimidos, de traços afrodescendentes 

que constituem a cultura local. Esse acúmulo prévio e a reprodução dos padrões sonoros do 

samba conferiram a esses jovens a legitimidade no circuito cultural carioca para ganhar a vida 

como sambistas (embora não se denominem assim).  

                                                 
1 CALIL, Ricardo. Sangue Novo no Samba. In: Revista Época, s/p.  
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O presente trabalho se divide em três capítulos. Na primeira parte, apresenta-se uma 

discussão teórica a respeito do samba como um campo de negociações e tensões étnicas e de 

classe. O histórico do gênero a partir de sua consolidação no Rio de Janeiro até o surgimento 

de um novo circuito no revitalizado bairro da Lapa revela não só uma prática de consumo 

musical, mas distintas formas de sociabilidade e trânsito no território carioca e de 

identificação e construção de um ideário de brasilidade. Através de um discurso permeado 

pela noção de resistência popular, o samba é analisado em seu caráter paradoxal de trincheira 

de representações e gostos musicais e, ao mesmo tempo, de lócus agregador da mistura e da 

diversidade. Esse é o tom do samba, que, dialeticamente, constrói uma ideia de brasilidade e 

simultaneamente é moldado por esse imaginário social.  

No segundo capítulo, nos debruçaremos mais especificamente sobre o samba carioca pós 

anos 1980 e, sobretudo, 1990, analisando o surgimento do conceito “samba de raiz” como 

rótulo mercadológico de oposição e distinção em relação ao chamado “pagode romântico” ou 

“pagode paulista” – estilo marcado por diversas inovações estéticas e que obteve grande 

sucesso comercial, embora levantasse suspeitas da crítica mais elitizada. É nesse contexto que 

surge um circuito de samba tradicional no bairro da Lapa, que desponta de forma tímida e, em 

10 anos, se transforma em um mercado promissor. 

Para melhor compreender esse processo, no terceiro e último capítulo vamos analisar os 

artistas supracitados através do conceito (ou “estratégia de pesquisa”) de grupo sonoro2, termo 

cunhado por John Blacking para abarcar os coletivos que se unem a partir da predileção por 

uma determinada linguagem musical e por apresentar semelhantes perspectivas a respeito de 

seus possíveis usos.  

Em um mundo globalizado, saturado de informações, mediado e midiatizado o tempo 

todo, as dinâmicas do grupo sonoro analisado funcionam simultaneamente como forma de 

comunicação e construção identitária através de um processo de consumo que articula 

diferentes classes, etnias e habitus. Esse processo comunicacional, social e artístico é mais do 

que a formação de um novo circuito, é também a forma pela qual um segmento da sociedade 

carioca se define e forma a percepção do que é – ou, ao menos, do que gostaria de ser. 

                                                 
2 Aqui utilizaremos o conceito de grupo sonoro de John Blacking, definido como “estratégia de pesquisa” e 

“unidade básica de análise” que compreende “mais que compositores individuais, grupos sociais, comunidades 

ou culturas per se. Um ‘grupo sonoro’ é um grupo de pessoas que compartilha uma linguagem musical comum, 

junto com ideias comuns sobre a música e seus usos. A pertença aos grupos sonoros pode coincidir com a 

distribuição das linguagens verbais e das culturas, ou pode transcendê-las” (BLACKING, 2007, p.208). 
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1. SAMBA, ETNIAS E CLASSES SOCIAIS 

 

Como bem lembra o antropólogo Gustavo Rossi (2012) 3, Jorge Amado, em seu 

romance Jubiabá, no contexto de uma greve, já anunciava: “a greve é dos condutores de 

bondes, dos operários das oficinas e da força e luz (…) Tem até muito espanhol entre eles, 

muito branco (…) Mas todo pobre já virou negro”. E as estatísticas parecem confirmar o 

diagnóstico do romancista. De acordo com a pesquisa Retrato das Desigualdades – Gênero e 

Raça, realizada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem) e 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 4, em 2003, 43% da população negra 

encontrava-se abaixo da linha de pobreza, enquanto entre a população branca esse número era 

de 20% (menos da metade!). Enquanto 7% dos brancos recebiam menos de um quarto de 

salário mínimo por mês, entre os negros esse percentual chegava a 19% (quase o triplo!). Os 

números Ipea mostram que a concentração de renda "fica embranquecida", já que, entre os 

10% mais pobres da população, 64,6% eram negros, e, entre os 10% mais ricos da população, 

esse percentual caia para 22,3%. Já entre os 1% mais ricos do país, apenas 11,5% eram 

indivíduos negros. A conclusão do relatório é de que variações que ocorreram na distribuição 

de renda entre 1996 e 2003 aprofundaram ainda mais as desigualdades raciais no Brasil. Na 

quarta edição deste relatório, realizada em 2009, verificou-se que a média de renda da 

população ainda apresentava discrepância étnica (e de gênero): mulheres negras recebiam em 

média R$ 544,40 e brancas, R$ 957,00. Homens negros apresentaram uma renda média de R$ 

833,50 es brancos R$ 1491,00.  

 O que esses números alarmantes revelam parece legitimar a percepção de Letícia 

Vianna (1998), exposta em seu livro Bezerra da Silva: Produto do Morro - Trajetória e obra 

de um sambista que não é santo. Segundo a autora,  

 

a categoria preto [...] não é necessariamente atribuída àqueles de cor escura (ou não 

branca), referindo-se, muitas vezes, a um lugar social, o de subalterno, excluído dos 

mecanismos de justiça social (não importando a cor da pele), que se opõe mais à 

categoria colarinho-branco – elite – que à categoria branco – a cor da pele 

(VIANNA, 1998, p.91) 

 

 

Não se pretende realizar aqui um estudo sociológico sobre a questão da pobreza ou da 

negritude no Brasil, mesmo porque o assunto é de grande complexidade. No entanto, essas 

                                                 
3 ROSSI, Gustavo. Todo pobre já virou negro. In: Revista Cult, Edição 165, 2012.  
4 Taxa de pobreza é mais alta entre negros. Folha de São Paulo - 30/06/2003. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u77642.shtml. Acesso em 31/10/2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u77642.shtml
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considerações nos revelam a importância de pensar as variáveis étnicas e sociais de formas 

intimamente articuladas ao estudar o caso de uma manifestação popular no Rio de Janeiro. A 

discussão sobre o que estava em jogo e em disputa no contexto do advento e da consolidação 

do samba, como vimos, não é conclusiva. Parece-nos, no entanto, que, mais importante do 

que definir se os segmentos envolvidos nesse processo eram identificados por sua cor ou por 

sua classe, é preciso partir do pressuposto de que a associação entre negritude e pobreza é um 

fato histórico, um dado verificado até os dias atuais. Tal constatação nos interessa para a 

análise do objeto de estudo, tendo em vista que “a linguagem não se dissocia da interação 

social” (DEUSDARÁ & ROCHA, 2003, p.4). Em suma, se ainda há embates a respeito da 

origem e do protagonismo étnico e social na consolidação do samba carioca, as linguagens, 

sonoridades, temáticas e performances associadas ao gênero estão relacionadas 

principalmente a signos e símbolos característicos de uma faceta negra e pobre do Rio de 

Janeiro.  

Não se pretende aqui ignorar a perspectiva marxista da luta de classes. No entanto, 

parte-se principalmente da leitura bourdieuana, que compreende o capital de forma mais 

ampla, para além de sua concepção material. Nesse sentido, ao falarmos de classe média não 

estamos interessados em pensar como esse grupo se constitui e se define economicamente 

apenas, mas, sobretudo, em entender quais são os capitais culturais, sociais e simbólicos 

acionados em seus processos relacionais, como o consumo de música popular. Isso por que 

 

pesquisas históricas chegaram perto de concluir que a classe média no Brasil tem 

sido modelada e definida pelo consumo. Em seu estudo sobre as classes médias no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, antes de 1950, Owensby (1994) ressalta que as 

identidades de classe média se forjavam principalmente em oposição à classe 

operária, e que as distinções de classe se baseavam não apenas no exercício do 

trabalho não manual, mas também na educação e nas práticas de consumo (inclusive 

diferenças no tamanho das residências, no número de empregados domésticos e no 

modo de vestir). (Dougherty, 1998, s/p). 

 

 

 

1.1 O berço do samba: Uma revisão bibliográfica  

Se é inevitável pensar variáveis socioculturais no estudo do samba carioca, faz-se 

necessário também atentar para as nuances e complexidades deste debate, recorrendo a um 

aparato metodológico que possibilite uma análise crítica do objeto. A revisão bibliográfica 

sobre o samba carioca permitiu identificar pelo menos duas perspectivas teóricas distintas a 

respeito do assunto. Há autores que compreendem o gênero, sobretudo no contexto de sua 

formação, como uma disputa entre culturas de origem negra e branca, ou ainda, entre 
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trabalhadores pobres e elite – já que no Brasil tal associação étnica, ainda possível, era ainda 

mais marcante em um momento de recém-libertação de escravos. Essa linha é composta por 

autores como Muniz Sodré (1998), José Ramos Tinhorão (1998) e Roberto Moura (1995). Já 

teóricos como Hermano Vianna (2007) e Carlos Sandroni (2001) entendem que o samba não 

pode ser compreendido como uma manifestação exclusiva da classe negra trabalhadora e 

ressaltam que, apesar da repressão policial e do repúdio social aos primeiros sambistas, a 

história do gênero se constrói através de vários segmentos, inclusive simpatizantes entre 

setores da elite branca.  

Dessa forma, embora exista uma extensa bibliografia sobre o advento do samba e sua 

consolidação nas primeiras décadas do século XX, a polêmica a respeito dos atravessamentos 

étnicos e de classe nestes processos ainda suscita debates – e o grupo sonoro que é tema deste 

trabalho é prova disso. Parece-nos metodologicamente mais interessante abandonar 

perspectivas relativistas que ignorem os conflitos sociais inerentes a qualquer manifestação 

cultural popular, mas também evitar radicalismos que não permitam complexificar o debate e 

dessacralizar mitos a respeito do objeto de estudo. Portanto, ambas as linhas teóricas 

apontadas mostram-se relevantes como subsídios para a presente análise.  

Em seu livro O Mistério do Samba, o antropólogo Hermano Vianna (2011) busca 

esclarecer como um gênero musical preterido e perseguido se tornou, em poucas décadas do 

século XIX e XX, um ícone de brasilidade, um dos maiores símbolo da nação. Para explicar 

esta elevação sociocultural, a argumentação do teórico se baseia, principalmente, na 

percepção de que as manifestações culturais populares não são de origem nem de posse 

exclusiva das classes populares. Nesse sentido, contrapõe uma concepção dicotômica entre a 

cultura das classes mais baixas e as elites e afirma que o samba foi “inventado” como música 

nacional graças a um processo que envolveu segmentos distintos: “negros, ciganos, baianos, 

cariocas, intelectuais, políticos, folcloristas, compositores eruditos, franceses, milionários, 

poetas” (VIANNA, 2012, p.151). A relação entre esses grupos, de acordo com o teórico, 

nunca se institucionalizou ou estabilizou: “os vários grupos usavam uns aos outros para 

atingir objetivos diversos” (VIANNA, 2012, p.152). Aliás, ainda segundo o autor, mesmo 

antes da incorporação do samba pela indústria fonográfica e radiofônica nos anos de 1930, o 

gênero já era produzido e consumido por grupos distintos, não sendo visto como “propriedade 

de um grupo étnico ou uma classe social”, mas atuando “como uma espécie de denominador 

comum musical entre vários grupos, o que facilitou sua ascensão ao status de música 

nacional” (VIANNA, 2012, p.120). 
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Outro autor que parte desta perspectiva é o etnomusicólogo Carlos Sandroni (2001), 

que, em seu livro Feitiço Decente – Transformações do samba no Rio de Janeiro (1917 – 

1933), procura acirrar ainda mais os debates propostos por Vianna (2012). Segundo o autor,  

 

os historiadores da música popular que descreveram o samba carioca como “música 

negra” não puderam deixar de incluir em seus livros uma série de informações que 

mostram a participação, desde o início, de brancos de diferentes classes e nações na 

criação dele. Mas tivemos de esperar pelo trabalho de Vianna para que tal 

participação fosse problematizada – para o que, de resto, ele se serviu largamente 

daqueles mesmos livros (SANDRONI, 2001, p.115).  

 

 

Embora Sandroni (2001) reconheça a importância das contribuições de Vianna (2012) 

ao identificar que, apesar da repressão sofrida pelos sambistas, também havia interesse e 

apoio à música popular por parte da elite, o teórico critica este autor por não se aprofundar na 

análise desse processo. Nesse sentido, Sandroni ressalta que “para cada delegado que reprimia 

[o samba], havia outro que dava cobertura” (SANDRONI, 2001, p 112) e avalia que a tese do 

antropólogo supracitado  

 

 
é muito genérica e precisa ser concretizada por um estudo de detalhe, que permita 

elucidar as mediações pelas quais esse processo se deu (estudo apenas iniciado por 

Vianna). Mas ela tem o grande mérito de ir contra a corrente da historiografia 

tradicional do samba, que sublinhou apenas o aspecto repressivo da relação entre 

elite e cultura popular (SANDRONI, 2001, p 111) 

 

 

O etnomusicólogo mostra-se ainda mais radical em sua desconstrução de uma 

perspectiva dicotômica ao dizer que, embora alguns grupos sociais não tenham participado de 

forma prática da criação do gênero (milionários e franceses, por exemplo), não podem ser 

considerados “exteriores ao mundo do samba”, conforme Vianna (2012) aponta. Para o 

teórico, tal afirmação “parece contradizer o esforço desenvolvido pelo autor” (SANDRONI, 

2001, p 116). De fato, Vianna atribui a alguns segmentos presentes no processo de 

consolidação do samba como “espectadores ativos”, “incentivadores das performances”, 

delineando certa diferenciação entre grupos que efetiva e praticamente atuaram na criação do 

gênero, como os “negros pobres moradores do Rio de Janeiro” (VIANNA, 2012, p.35). 

Outra percepção que Sandroni (2011) procura desmistificar é a ideia de que a 

comercialização dos primeiros sambas, que envolvia a compra das canções compostas por 
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negros marginalizados, representava uma situação de exploração do trabalho alheio. De 

acordo com o teórico, 

 

boa parte dos observadores considerou o comércio de sambas como uma exploração 

unilateral, em que compradores espertalhões, brancos e burgueses, sempre levavam 

a melhor sobre vendedores ingênuos, pretos e proletários. [...] Mas a realidade 

parece ter sido mais complexa do que isso, pois os compositores populares também 

tiravam proveito dessa descoberta de um valor monetário em algo que até pouco 

antes, era considerado de domínio público (SANDRONI, 2001, p.150).  

 

Avançando ainda mais na tentativa de contrariar uma possível disputa de classe no 

processo de formação e consolidação do samba, Sandroni critica até mesmo a oposição 

“morro” e “cidade”, que  

 

reaparece em incontáveis sambas [...] desde [...] “A Favela vai abaixo” (Sinhô, 

1927) até o “O morro não tem vez” (Jobim e Vinicius, 1963). Se o samba ‘não vem 

do morro, nem da cidade’, é porque existe um lugar que não é nem uma coisa nem 

outra, ou é as duas ao mesmo tempo; um lugar onde finalmente essa oposição, tão 

óbvia – infelizmente – para os cariocas de 1933 como para os de hoje, deixa de fazer 

sentido. (SANDRONI, 2001, p.174) 

 

 

Em suma, pode-se dizer que os dois autores compartilham pressupostos semelhantes, 

deslocando o centro da produção do samba da figura mulata e pobre do Rio de Janeiro do fim 

do século XIX. O objetivo de ambos não é negar a relevância deste segmento ou ignorar os 

diversos relatos historiográficos de desprezo, preconceito e até mesmo repressão do Estado 

em relação aos sambistas, mas contrapor uma perspectiva dicotômica e estanque, 

complexificando a discussão e inserindo outras variáveis no debate. A Vianna (2012) atribui-

se um pioneirismo nessa iniciativa e o mérito de reunir um material considerável em seu 

esforço de afirmar a relevância de outros grupos sociais na história do samba. Já a Sandroni 

(2001) deve-se a continuidade dessa pesquisa, partindo do acúmulo obtido, porém adentrando 

ainda mais nas contradições e nuances desse processo.  

Tendo em vista que a literatura especializada sempre foi muito marcada por uma 

percepção sacralizada e panfletária da origem do samba, parece-nos que as obras supracitadas 

são de extrema importância para ressaltar a existência de contrapontos e revelar narrativas que 

foram deixadas de lado na construção do mito do país do samba. Essas contribuições são aqui 

retomadas e norteiam também a análise sobre os casos estudados na presente pesquisa, 

servindo de referencial para pensar formas de consumo e produção de música popular para 

além de uma sacralização mítica. No entanto, é preciso salientar que a linha de Vianna (2012) 

e Sandroni (2001), por mais crítica e imprescindível que seja, desconsidera, por opção 
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metodológica, importantes fatores da história do samba, tais como seu discurso de resistência, 

sua ancoragem na figura socialmente questionável do malandro, além do estranhamento e até 

da repulsa provocada por conta dos traços negros e marginais. Parafraseando Sandroni (2001), 

para cada delegado que dava cobertura aos sambas, havia outro que reprimia.  

Nesse sentido, autores como Sodré (1998) e Tinhorão (1998) reforçam, ao contrário, a 

relevância da cultura negra e periférica no processo de formação do samba. Os teóricos 

destacam que, nos morros, as rodas eram uma forma de promover encontros, de reforçar 

vínculos e noções de pertencimento. E, através do ritual do Carnaval, a festa por excelência 

do samba, as segregações, diferenças e contrastes pareciam se atenuar, constituindo um dos 

contatos mais próximos entre a comunidade negra, pobre e marginalizada com a sociedade 

global branca carioca (SODRÉ, 1998). Durante o carnaval, como pontua Roberto DaMatta 

(1979), se estabelecia uma “união temporária” “anormal” entre elementos de domínios 

normalmente separados. Assim, “os personagens do Carnaval não estão relacionados entre si 

por meio de um eixo hierárquico, mas por simpatia e por um entendimento vindo da trégua 

que suspende as regras sociais do mundo da plausibilidade, o ‘universo do quotidiano’” 

(DAMATTA, 1979, p. 49). 

Tinhorão (1988) atribui às favelas o lócus por excelência desse processo. O autor 

afirma que, na virada do século XIX para o século XX, o Rio de Janeiro passava por 

mudanças significativas: a monarquia escravocrata basicamente rural rapidamente deu lugar a 

uma República de caráter industrial. No entanto, apesar da promessa de crescimento, ascensão 

social e melhoria da qualidade de vida nas cidades – que tanto atraiu os moradores do campo 

– a realidade foi outra: o progresso não foi acompanhado pela geração de empregos ou 

garantia de renda e condições dignas de trabalho para todos e todas. Nesse sentido, assim 

como os demais países da América Latina, a industrialização brasileira foi marcada por 

intenso processo de exclusão e ausência de políticas públicas.  

Nessa nova sociedade, desordenada e mal gerida, extremamente racista, os 

trabalhadores negros não tinham muitas opções a não ser morar em casebres, cortiços e 

barracos, o que deflagrou um processo de favelização que persiste até hoje. Esses espaços 

socio cultural e geograficamente marginalizados e isolados, tornaram-se um “verdadeiro 

laboratório de experiências fragmentadas de usos e costumes de origem rural” (TINHORÃO, 

1998, p.265), ou seja, núcleos nos quais negros e negras de ancestralidade africana formavam 

um grupo unido através da vivência comunitária em iniciativas de preservação de uma 
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herança cultural comum e da luta pela garantia de sobrevivência em uma sociedade em rápido 

processo de consolidação capitalista.  

Nessas comunidades havia uma liderança matriarcal, sobretudo de origem baiana (as 

conhecidas “tias”), que compartilhava tradições religiosas e culturais no intercâmbio entre 

festa e religião (TROTTA, 2011), ao som de violão, viola, cavaquinho, ganzá e prato e faca 

(TINHORÃO, 1998). Também os rituais de candomblé, o jongo e as batucadas eram eventos 

sociais que promoviam o encontro do grande e heterogêneo contingente mulato, oprimido e 

explorado. Na realidade, esse tipo de resistência já se dava mesmo nos períodos mais 

repressivos da escravidão, revelando um “aparente paradoxo entre a constatação da eficácia 

da política de domínio senhorial e a contínua descoberta de práticas culturais autônomas por 

parte dos escravos” (CHALHOUB, 1990, p.26).  

Em outras palavras, o problema é reconhecer a presença da classe senhorial na 

forma como os escravos pensavam e organizavam seu mundo e, ao mesmo tempo, 

entender que os escravos instituíam seu próprio mundo mesmo sob a violência e as 

condições difíceis do cativeiro, sendo que a compreensão que tinham de sua situação 

não pode ser jamais reduzida às leituras senhoriais de tal situação (CHALHOUB, 

1990, p.26).  

 

Assim, há uma perspectiva teórica, endossada por autores como Sodré e Tinhorão, de 

que o samba desponta nesse contexto como forma estratégica de preservação de memória, 

resistência e socialização; misto da manutenção de uma herança cultural africana e da 

tentativa de incorporação antropofágica dos símbolos urbanos com os quais os negros 

conviviam diariamente. O samba, aqui compreendido para além da classificação de gênero e 

predefinições estéticas, ou seja, entendido como a festa, o encontro, a celebração e o ambiente 

de socialização, sedução e brincadeira, foi, no começo do século XX, um dos vieses mais 

importantes de interação e disputa entre morro e asfalto, periferia e centro, negros e brancos, 

pobres e classe média, trabalhadores e patrões. 

No entanto, apesar de serem relevantes por enfatizar o caráter social popular da origem 

do samba, essas contribuições não enfatizam a heterogeneidade e os conflitos e negociações 

que existiam, mesmo na vivência comunitária. O carnaval, por exemplo, justamente por conta 

do seu caráter incomum de convivência entre segmentos diferentes, era também espaço de 

embates, negociações, contestação e ocupação urbana. A trégua exaltada ao som do samba 

camuflava uma silenciosa disputa que estava para além da musicalidade, já que emanava de 

lutas sociais concretas. Além disso, havia disputas inclusive entre os marginalizados, já que o 

carnaval era uma “fonte eventual do surgimento de rixas associadas ao mundo do lazer 
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popular”, principalmente quando os foliões provocavam e debochavam dos guardas civis. 

(Chalhoub, 2001, p.317). 

Por fim, a partir de uma revisão bibliográfica que considere autores que partem da 

ênfase do protagonismo negro, multado, pobre e periférico da formação do samba articulada 

às contribuições de teóricos, enfatizando a relevância de outros grupos e culturas no processo 

não linear de consolidação do gênero, compõe uma chave metodológica crítica. A análise das 

referências supracitadas revela que a história do samba carioca é, para além de estereótipos e 

mitos, marcada pela repressão, perseguição e menosprezo da cultura popular afro-brasileira. 

Porém é fundamental compreender esses episódios a partir dos diversos laços que uniram a 

elite brasileira e as classes populares na definição da nossa identidade nacional. Disputas, 

embates, lutas de classe, repressão. Mistura, trocas, articulações, incentivo. Essa história dá 

samba!  

 

 

1.2 O samba “não vem do morro nem lá da cidade”: Disputas, tensões e negociações 

 

Um interessante objeto de análise para se pensar conflitos e articulações no contexto 

da consolidação do samba carioca é o filme Noel - Poeta da Vila (2006), dirigido por Ricardo 

van Steen e baseado na obra Noel Rosa - Uma Biografia, de João Máximo e Carlos Didier. O 

longa busca reconstituir de forma verossímil as diferentes formas de produção e consumo de 

samba, tendo como viés as diferenças sociais, é retratada de forma bastante ilustrativa, 

indicando que essas tensões e negociações já estavam presentes nos anos de 1930, quando o 

gênero ainda era recém-consolidado no Rio de Janeiro. Logo nas primeiras cenas, o 

telespectador se depara com dois contextos muito diferentes. Primeiro, Ismael Silva convida 

Noel Rosa para um samba informal no meio da rua. Enquanto um grupo de pessoas 

majoritariamente negro e com vestimentas muito simples, entoa em uníssono a canção “Se 

você jurar”, de Ismael, Noel observa a informalidade e espontaneidade do ambiente. Há uma 

“tia” que canta, mulatas que sambam e instrumentistas que improvisam com qualquer objeto 

que veem pela frente. Nesse episódio verossímil, o samba se faz no espaço público da 

calçada, na desorganização e falta de estrutura, enquanto se consome a música, a cerveja e as 

belas mulheres.  

Cartola: Professor, qual é seu nome todo? 

 

Ismael Silva: Por quê? 

 

Cartola: Eu tô trabalhando numa obra... 



22 

 

 

Ismael Silva: Hãn? 

 

Cartola: Que abriu agora uma vaga pra peão. Estava pensando em você pra pegar no 

pesado.  

 

Todos riem 

  

Ismael Silva: Ah, peão pra pegar no pesado, chama o Newton... 

 

 

 Pode-se apontar, por tanto, pelo menos dois aspectos valorizados nesse contexto 

informal da periferia: a malandragem (associada à esperteza, ao ócio, ao “jeitinho”) e a dança. 

A volúpia da mulata “malemolente” ou do malandro cheio de ginga, revela que a 

“sensualidade rítmica” e “a participação corporal – erótica – através da dança se torna um 

importante critério de valoração para determinadas práticas musicais” (TROTTA, 2011, 

p.127). O samba é um caso exemplar nesse sentido. Ao menos, da forma como é 

experimentado no contexto descrito.  

A cena que se segue mostra Noel almoçando em casa, enquanto sua mãe, interpretada 

por Laura Lustosa, reclama: “Toma vergonha, Noel. Estuda pra ser médico ou pelo menos vai 

trabalhar para ajudar a trazer algum dinheiro”. Naquela noite, o estudante de medicina se 

apresentaria com seu conjunto, o Bando de Tangarás, formado por outros jovens de classe 

média (estudantes e trabalhadores, não “vadios”). O show do grupo de Noel se dá em uma 

casa grande, elitizada. A disposição dos músicos é de destaque, frente ao público, que dança 

porém sem nunca se levantar. Homens e mulheres notoriamente abastados compõe uma 

luxuosa festa, embalada ao som da música popular.  

 Assim, o samba perpassa esses dois universos ilustrados no filme: a favela e a casa de 

classe média. Mas, evidentemente, esse trânsito do gênero musical não se dá sem 

interferências socioculturais e estéticas: este se transforma de acordo com o habitus de seus 

executores e ouvintes. As cenas citadas sugerem alguns importantes marcadores de 

dicotomias como ricos x pobres; brancos x negros; vadios x trabalhadores. No ambiente de 

Ismael Silva o espaço é público; as pessoas são negras e pobres; a execução do samba é 

informal, improvisada; a performance dos músicos é espontânea. Homens e mulheres 

levantam-se e dançam sensualmente, bebe-se cerveja em um estabelecimento muito simples. 

Já no contexto do show particular, tem-se o espaço privado; um ambiente mais formal; 

homens e mulheres exclusivamente brancos; uma disposição demarcada que separa músicos e 

ouvintes; posturas pouco performáticas e apuro técnico; plateia que dança de forma contida. 

Essa experiência está atrelada ao conceito distintivo de “bom gosto”, inserido em uma prática 
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cujo aprendizado está “direcionado para o controle, ou seja, para um tipo de escuta musical 

silenciosa, atenta e descorporificada, compondo o necessário quadro de civilidade que se 

opunha às práticas culturais profanas e bárbaras dos “selvagens” (TROTTA, 2011, p.119). 

 A cena se assemelha à descrição que Trotta (2011) faz da escuta coletiva em salas de 

concerto:  

 
 

a posição sentada e estática dos músicos e a disposição das salas de concerto, com 

suas cadeiras voltadas para frente, sem possibilidade de deslocamentos do público e 

dos artistas, moldam essa experiência. A sala de concerto tem determinadas “regras” 

de comportamento (o tipo de roupa, de movimentos corporais e de deslocamento 

pelos corredores e salões, o silêncio da plateia ao soar o primeiro acorde, a hora 

certa de bater palma, a voz baixa ao comentar o concerto na saída etc.) que são 

aprendidas através da própria experiência, reforçando a distinção social através do 

capital cultural herdado da família (TROTTA, 2011, p.119). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 e 2: Cenas do filme Noel - Poeta da Vila (2006 
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Embora o filme faça uso de elementos ficcionais para composição da narrativa, 

mostra-se um importante registro para o presente debate por conta de seu caráter audiovisual, 

ou seja, por permitir-nos analisar representações do samba em diferentes segmentos 

construídas a partir de recursos de som e imagem. Dessa forma, é possível destacar aspectos 

da sonoridade e das performances dos artistas e do público no contexto da execução musical. 

A figura de Noel, tão citada e rememorada, é um exemplo ímpar das tensões de classe e de 

etnia que perpassam o samba carioca desde sua origem. No longa supracitado, delineia-se, 

através da trajetória biográfica de Noel, dois contextos e espaços distintos: a favela e o asfalto, 

a periferia e os círculos sociais da classe média, os botecos e a universidade. A figura de um 

estudante de medicina, branco e burguês, mas que viva batucando, compondo seus sambas e 

subindo os morros da cidade garantia ao músico trânsito livre entre as diversas camadas 

sociais. Mais do que uma negociação sisuda, essa mobilidade era um jogo que o sambista 

sabia jogar. O passaporte de Noel era a malandragem apreendida e incorporada.  

 

 

1.3 “Sou eu que levo a alegria para milhões de corações brasileiros”: A busca por um 

ideal de brasilidade 
 

Sabe-se que a afirmação do samba como símbolo de brasilidade em oposição a outros 

gêneros musicais não é novidade, porém, atualmente, alguns dos principais agentes engajados 

nesse processo são jovens de classe média, brancos, com educação formal em música, ou seja, 

um segmento que costumava ser associado às manifestações musicais “modernas”, 

inovadoras, de influências estrangeiras. Mas, se o gênero surge no século XIX como cultura 

de gueto, marginalizada e desprestigiada, porque está em voga agora e a partir de quais 

manifestações culturais e estratégias midiáticas esse processo ocorre? Para responder a essas 

questões é necessário contextualiza-las nas dinâmicas múltiplas e contraditórias da sociedade 

contemporânea, o que evidencia resistências, novas demandas e estratégias culturais, 

comerciais e comunicacionais peculiares.  

A dita pós-modernidade – também chamada de modernidade líquida (BAUMAN, 

1988), modernidade radicalizada (GIDDENS, 1991) e sociedade espetacular (DEBORD, 

1997) ou especular (SODRÉ, 2008) – refere-se ao período histórico iniciado na década de 

1980 com a aceleração do desenvolvimento do sistema capitalista. Para evitar afirmações 

totalizantes ou ambíguas, fala-se aqui simplesmente em contemporaneidade globalizada. 

Apesar das muitas perspectivas a respeito do período, algumas de suas características são 

comumente apontadas, tais como aceleração do fluxo de capitais, objetos e pessoas; 
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consumismo exacerbado; velocidade como valor primordial; fragmentação e dispersão de 

instituições e indivíduos; unificação global; embaralhamento de referências locais; 

relacionamentos instáveis. Diagnostica-se ainda a ampliação do uso das novas tecnologias da 

informação, a supressão de distâncias físicas e simbólicas e mundialização das experiências 

(sobretudo na esfera do consumo, enquanto processo de sociabilidade e/ou construção 

identitária). A noção do tempo e do espaço e a construção e percepção de etnia, raça e 

nacionalidade, que, “no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 

sociais”, estão se modificando (HALL, 2005, p.9). A identidade nacional; “comunidade 

imaginada” (ANDERSON apud HALL, 2005, p.51) que continha tradições, referências 

espaço-temporais, normas, mitos e percepções acerca do povo; está se fragmentando. Nesse 

contexto, “a cultura, na pluralidade que caracteriza as diferenças entre as sociedades do 

planeta, parece ameaçada pela universalização que caracteriza o capitalismo do mundo 

contemporâneo” (MIRANDA, 2006, p.13). 

Mas, contraditoriamente, há também resistências aos processos socioculturais de 

segmentação, desvinculação e desestabilização. Ao analisar a sociedade contemporânea 

globalizada, Bauman (1998) e Kellner (2001), por exemplo, identificam um inesperado 

retorno ao tribalismo e às identidades nacionais, coletivas, e Canclini (1999) observa que 

parte das culturas locais e regionais ainda resiste à transnacionalização. Como explica 

Nercolini (2009), essa busca por identificação e vinculação desponta no fim dos anos 1960 a 

partir de processos de descolonização e novos movimentos sociais e está relacionada uma 

necessidade “de se agarrar ao passado como a uma âncora, para não se perder na sobrecarga 

informacional e na aceleração cultural exacerbada, processos com os quais nossos sentidos 

ainda não estariam equipados para lidar” (NERCOLINI, 2009, p.184).  

O que cada um desses autores afirma, a seu modo, é que uma das estratégias 

possíveis para buscar segurança e identificação em um contexto instável e fugaz é referenciar-

se em símbolos, signos e lembranças coletivas que componham a tradição de uma 

comunidade, grupo ou até mesmo nação. Nesses processos, a memória e o passado se tornam 

vetores de um processo de certificação a partir de uma noção de hereditariedade, vínculo, 

pertencimento. Nesse imbróglio simbólico e afetivo, a ideia de autenticidade é marcante, já 

que atua como uma espécie de selo distintivo, de especificação, de ancoragem. Diversas são 

as formas em que esses processos de fixação se materializam, mas parece-nos que os rituais 

de consumo desempenham papel fundamental, tendo em vista que se transformaram 
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no carro-chefe do sistema econômico, base para o processo de globalização de 

hábitos e valores em escala mundial e principal lugar de identificação e projeção de 

marcas identitárias, principalmente se levarmos em conta que a flexibilização dos 

laços tradicionais que antes conferiam os suportes para a confecção das identidades 

leva os indivíduos a buscar outros parâmetros para suas ancoragens (Enne, 2001, 

p.22).  

 

 

 

Assim, a globalização não pode ser entendida apenas como meio e fim para um 

consumo homogeneizado. “Não pode ser tratada apenas como via de mão única, pois também 

representa troca, intercâmbio de valores culturais e adoção de medidas de proteção aos bens 

simbólicos e patrimônios coletivos” (MIRANDA, 2006, p.14). 

Douglas e Isherwood (2004) afirmam que o consumo é um importante ritual capaz de 

conferir sentido ao complexo e incompleto fluxo de acontecimentos do cotidiano. Dessa 

forma, esses processos viabilizam os significados e a memória dos grupos sociais, conferindo-

lhes uma base consensual. O consumo musical, mais especificamente, relaciona-se também 

com processos de distinção, construção de gosto e pertencimento.  

 

O amante da música provavelmente sabe muito de música e está atento à fina 

discriminação e mudanças de prática que são a história da música; pode mesmo 

julgar (embora no âmbito provado) se uma performance é melhor do que outra. Ele 

compartilha um processo intensamente social e cultural. [...] O consumo usa os bens 

para tornar firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos 

fluidos de classificar pessoas e eventos. E agora o definimos como atividade ritual. 

(Douglas; Isherwood, 2004, p. 115). 

 

 

 No contexto dos shows e rodas de samba, performances, disposição dos artistas e do 

público, repertórios, clichês sonoros e discursivos, dança e postura corporal e até as roupas 

compõe uma atmosfera de informalidade, espontaneidade, improviso e “malandragem”, 

característica do imaginário do samba. Tendo em vista que a maior parte dos produtores e 

consumidores desses shows não possui o estereótipo do sambista marginalizado, pobre e 

negro, cria-se uma espécie de ritual artístico-comunicacional para experimentar aquilo que 

acreditam ser expressão de uma cultura genuinamente popular e brasileira. É através da 

apropriação desse repertório, da reverência aos ícones do gênero, da reprodução de suas 

canções e estéticas que se constrói coletivamente uma espécie de rito de celebração de um 

pertencimento local. Nesse sentido, esses rituais consumo remetem a processos de ancoragem 

através da sociabilidade e da exaltação de uma estética compreendida como síntese da cultura 

nacional (embora deva-se ressaltar que se trata de uma percepção carioca de brasilidade). 



27 

 

Mais do que mera manifestação musical, o gênero agrega valores e seu consumo 

coletivo oferece possibilidade de vínculos mais estáveis com o outro e com uma determinada 

percepção de grupo e comunidade nacional. Dessa forma, o sambista “adquire maior valor à 

medida que se demonstra mais próximo afetiva e esteticamente de símbolos desta tradição”, 

“cujo eixo de valoração é a noção de continuidade, de permanência” (TROTTA, 2007, p.5). 

Isso por que 

 

as maneiras legítimas ficam devendo seu valor ao fato de que elas manifestam as 

mais raras condições de aquisição, ou seja, um poder social sobre o tempo 

reconhecido tacitamente, como a forma, por excelência, da excelência: possuir algo 

‘antigo’, ou seja, as coisas presentes que são do passado, da historia acumulada, 

entesourada, cristalizada (BOURDIEU, 2007, p.70). 

 

 

 

Além de discutir de que forma a ideia de brasilidade é construída a partir do resgate do 

samba tradicional, é importante questionar a qual noção de nacionalidade se está fazendo 

referência. Sabe-se que percepção de si e do “outro” se dá através da autoafirmação e da 

negação dos traços alheios, mas não pode ser verificada apenas objetivamente. A identidade 

(individual ou coletiva) se dá através de “construções simbólicas, construções mentais, as 

representações são instrumentos de apreensão da realidade, sendo, em relação à sua 

complexidade, construções redutoras” (PENNA, 1992, p. 59). Dessa forma, o que nos 

interessa para compreender este processo são traços, signos, práticas, símbolos que constroem 

um mosaico de representações de brasilidade. Alguns elementos já foram tão associados (e 

naturalizados) a ideia de “ser brasileiro ou brasileira” que pouco são questionados, como, por 

exemplo, carnaval, pandeiro, rebolado das mulatas, habilidade para o futebol. A cidade do Rio 

de Janeiro foi historicamente vista como principal cartão postal do Brasil e concentra diversos 

desses símbolos sacralizados, reforçados por traços geográficos como os famosos arcos da 

Lapa, Pão de Açúcar e Cristo Redentor. 

Um exemplo bastante didático nesse sentido é o filme Aquarela do Brasil (Water color 

of Brazil, 1942), curta-metragem estadunidense, com sete minutos de duração, parte 

integrante do longa Saludos Amigos, o sexto filme de animação dos Estúdios Disney. Para 

desenvolver o projeto, uma equipe da Disney – incluindo desenhistas, pintores, roteiristas e 

um músico, no total de 15 empregados, além do próprio Walt Disney – passou pelo Brasil 

(Rio de Janeiro), Argentina (Buenos Aires), Peru, Chile e Bolívia. A produção do desenho 

está relacionada aos esforços dos Estados Unidos para reunir aliados durante a Segunda 
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Guerra Mundial (1939-1945), esforço que ficou conhecido como "política da boa vizinhança" 

(ROSA, 2010). 

A relevância do curta sobre o Brasil consta, entre outros fatores, na primeira aparição do 

personagem José (Zé) Carioca, um papagaio criado especificamente para o filme. Na história, 

o brasileiro apresenta seu país ao Pato Donald em uma estereotipada viagem ao Rio de 

Janeiro, “the land of the samba”5. Através da junção de som e imagem, essa pequena narrativa 

ilustra as principais características do imaginário de brasilidade sob o olhar estrangeiro, 

porém, amplamente difundido internamente. Para além de ser um recurso cinematográfico, 

essa articulação entre o que se vê e o que se ouve é um eficaz processo de construção de 

sentido através do desenho e da obra Aquarela do Brasil.  

 

 

Ao longo da apresentação do país em forma de aquarela, há uma sintonia dos 

elementos musicais da canção com o filme. Como exemplo, temos que: a cachoeira 

é pintada no momento da entrada da percussão na canção; a dança dos flamingos é 

sincronizada com os pulsos dos compassos; as bocas das flores são pintadas em 

sincronia com a execução do naipe de metais, os pássaros abrem e fecham seus 

bicos em sincronia com os instrumentos de percussão, etc. (ROSA, 2010, p. 7). 

 

 

 Fica evidente, portanto, que, nesta representação, os elementos do samba tornam-se 

orgânicos, constitutivos do cenário, da fauna, flora, sons e imagens do Brasil. Cabe nos 

atermos, sobretudo, a figura do Zé Carioca, um colorido papagaio que vai construindo a 

imagem do povo brasileiro ao apresentar-se ao protagonista do filme. Sua personalidade é 

“expansiva e exageradamente sociável (em comparação com o temperamento explosivo e 

ditatorial de Donald)” (ROSA, 2012, p.8). Ao se conhecerem, Donald se prepara para um 

aperto de mão, mas Zé o puxa para perto do seu corpo dizendo, em tom entusiasmado, “me dê 

um abraço ‘quebra-costela’ bem carioca”. Já se percebe nesse primeiro contato uma clara 

distinção entre a forma norte e sul americana de sociabilidade, de relacionamento com os 

corpos próprios e alheios, de demonstração de afeto e construção de intimidade. Em um ato 

cotidiano, como apresentar-se, já fica delineado muito do que se percebe externamente a 

respeito da cultura latina.  

                                                 
5 Rosa (2010) apresenta uma análise interessante ao afirmar que a escolha do personagem para visitar os países 

latinos não é aleatória. Citando Dorfman & Mattelart (2005), a autora atribui ao Pato Donald “um pavio curto” e 

“forte tendência a atitudes autoritárias” (ROSA, 2010, p.5), o que seria bastante revelador a respeito dos Estados 

Unidos, “principalmente seus limites na ‘interação’” com os vizinhos do hemisfério sul (idem). 
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 Zé Carioca “se apoia na figura do ‘malandro carioca’, sambista, fumante e ‘bebedor de 

cachaça’”. Sua forma de rebolar, caminhar, transitar pela cidade, improvisar instrumentos 

com objetos cotidianos vão compondo e reforçando esse imaginário de brasilidade calcado na 

ginga, no jogo e no samba, em contraposição a um Donald que não consegue dançar ou tocar 

instrumentos com a mesma habilidade. Fato curioso é que, ao familiarizar-se com o ambiente, 

o pato percebe que seus quadris magicamente começam a mexer sozinhos, como se houvesse 

alguma propriedade mágica, intrínseca ao solo brasileiro, de ritmo e sensualidade. 

Posteriormente, Zé Carioca leva o amigo para passear em Copacabana (a vista zona sul 

carioca que representa a cidade de forma harmônica, camuflando suas contradições e 

discrepâncias sociais). Em seguida, ambos tomam cachaça – Zé Carioca de forma tranquila e 

automatizada e Donald agoniado com o calor da bebida – representada como um líquido 

marrom, que, em seguida, é absorvido por um grande pincel pertencente a pintor negro e 

desconhecido,  

 

que desenha as mãos negras dos músicos sambistas que tocam instrumentos de 

percussão típicos do samba, como o reco-reco e o pandeiro. Depois, é mostrada uma 

silhueta associada à figura de Carmen Miranda, com os seus típicos balangandans e 

o chapéu exótico de frutas na cabeça, dançando samba com o Pato Donald, quando, 

ao fundo, outros casais começam a dançar também, no Cassino da Urca (ROSA, 

2010, p.8) 

 

 

Está delineado, portanto, um cenário tipicamente carioca no Rio de Janeiro: a figura 

do malandro, as paisagens da zona sul carioca, a cachaça, o samba, o gingado, as formas 

afetuosas de sociabilidade e uma relação menos comedida com os corpos.  

Já em relação ao samba de exaltação de Ary Barroso, nesse caso, uma visão interna 

sobre o país, há um exemplo que vai discursivamente ao encontro 

 

 
não somente à política cultural do regime ditatorial de Getúlio Vargas, mas também 

estava em sincronia com o clima de festa do “encontro das raças” que formaram o 

Brasil, com uma discutível valorização pacífica do elemento negro, promovidas pelo 

livro Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, lançado  em 1933 (ROSA, 2010, 

p.8).  

 

Há, portanto, uma ideia historicamente consolidada de cordialidade, harmonia e 

pluralidade brasileiras, que camufla a realidade de disputas e negociações, desigualdades 

sociais e racismo, ainda existentes no país. Sobretudo a partir da obra Casa Grande e Senzala, 

de Gilberto Freyre (1993), consolidou-se no imaginário popular uma percepção de 
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convivência harmônica entre as diversas matrizes étnicas e sociais no Brasil. A mestiçagem, 

outrora vista com desconfiança e até temor, passa a ser reconhecida como um valor nacional, 

como um dos traços basilares da nossa cultura. O mito da convivência harmônica entre os 

diferentes setores da nação viria acompanhado da naturalização de certa sensualidade, 

malandragem e ginga na negritude. Assim como o carnaval, havia a ilusão de uma interação 

pacífica, de um diálogo plural, mascarando as reais disputas e hierarquizações entre estes 

grupos. Ao mulato caberia, portanto, a redenção da nossa história, o protagonismo de um 

novo esquema de tempo e espaço de nação que caracterizaria um novo momento na trajetória 

brasileira e um novo espaço no qual a distância concreta entre Casa Grande e Senzala (literal 

e metaforicamente falando) estaria superada (THOMAZ, 2002).  
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2. O SAMBA “DE RAIZ” E A “REVITALIZAÇÃO” DA LAPA NOS ANOS 1990 

 

Diversos autores identificam que o samba se consolidou através de manifestações 

culturais de origem negra, no contexto carioca, no fim do século XIX, sobretudo nas regiões 

da Cidade Nova, Mata-Cavalos (Riachuelo), Lapa, Saúde e Gamboa. Inicialmente 

caracterizado pela criação coletiva e anônima, o samba inicia sua história atrelado a uma 

estética e uma experiência marginal, compondo rituais, religiosos ou não, nos quais as 

canções e as danças promoviam a socialização e contribuíam para a preservação da memória e 

da cultura dos negros de origem africana, escravizados no Brasil e seus descendentes, 

sobretudo no fim do século XIX. Logo essas manifestações passaram a ser influenciadas por 

outros gêneros musicais, tais como a polca, o maxixe e o lundu, culminando em algo que seria 

identificado como samba urbano. Até aquele momento, as canções eram comumente criadas 

em rodas de samba, com contribuições diversas e difusas.  

A partir do advento da indústria fonográfica, os sambas passaram a ser de quem os 

registrasse primeiro, ou seja, a questão da autoria, até então desconsiderada, passou a ser uma 

questão – e uma fonte de renda – para os sambistas. Em 1922, com o surgimento do rádio, o 

gênero, adaptado a um padrão sonoro de mercado, chega de forma às casas da classe média 

carioca. Ao abordar esse contexto, o historiador Marcos Alvito (2011)6 é bastante crítico e 

afirma que o samba precisou “esbranquiçar-se”, o que, na prática, se verificou pela 

prevalência de vocalistas brancos (deixando de ser interpretados por seus compositores, 

negros e marginalizados), e adquiriu uma sonoridade de orquestra, abrindo mão da 

“batucada”, já que os instrumentos percussivos estavam associados à cultura e a religiosidade 

afro-brasileiras, ainda vistas com certa desconfiança e resistência por parte da elite carioca e 

da classe média do Rio de Janeiro. O comunicólogo marxista Eduardo Coutinho (2002) segue 

a mesma linha, e afirma que, nesse momento, a temática dos sambas deixou de referir-se a um 

campo socio e geograficamente localizado e passou a tratar de assuntos universais, historias 

pessoais e individualizadas. Assim, segundo o autor, “abordando os temas do amor e da 

paixão em perspectiva idealizante e fatalista, o veio lírico-amoroso [do samba] é fortemente 

marcado pela influência de um discurso literário burguês” (COUTINHO, 2002, p. 47).  

Polêmicas a parte, é a partir da divulgação radiofônica do samba que o gênero se 

define como segmento de mercado e passa a trilhar um caminho pouco linear rumo a um 

                                                 
6Aula da disciplina Do Samba de roda baiano à roda de samba carioca, ministrada na UFF no dia 20/08/2011. 
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processo de construção de uma identidade tipicamente brasileira. É nesse contexto de brancos 

e negros, pobres e empresários, disputas e negociações que o samba é forjado. Mesmo antes 

da chegada do ritmo às rádios, mas sobretudo a partir da ampliação de seu alcance, o gênero 

foi construído à muitas mãos e através de discursos diversos.  

Após essa breve introdução, que não leva em conta décadas de história do samba, que 

se seguiram após sua inserção no mercado musical, vamos nos ater ao período histórico que 

compreende o fenômeno que será aqui analisado: os anos de 1980 e sobretudo 1990 e 2000. 

No fim da década de 1980, surge uma nova “modalidade” de samba que atinge grande 

sucesso comercial e de público e opiniões controversas da crítica e de setores mais elitizados 

da sociedade: o pagode romântico ou “pagode paulista”. Apesar de reivindicarem-se 

pagodeiros, não havia muitas semelhanças estéticas, temáticas e performáticas entre os novos 

conjuntos e os ícones do pagode dos anos 1980, tais como Almir Guineto, Zeca Pagodinho, 

Arlindo Cruz, Leci Brandão, Sombrinha, Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão e outros 

integrantes do consagrado grupo Fundo de Quintal. Os pagodeiros “românticos” assumiam 

influências do pop, da soulmusic, do charme e até mesmo do rap norte-americanos, 

verificadas, sobretudo, em harmonias e andamentos mais simples, no recorrente uso de 

teclados eletrônicos, na eliminação de instrumentos tradicionais do samba e no estilo do 

canto.  

Em relação às temáticas e letras, o que os pagodeiros contemporâneos trazem de 

novidade não é a narrativa romântica, presente em todos os gêneros da música popular 

brasileira (TROTTA, 2011), mas a predominância do amor correspondido, feliz, bem 

sucedido – até então muito mais raro entre os sambas, embora comuns nos sucessos do 

pop/rock internacional que circulavam em larga escala no Brasil nos anos de 1990. Nesse 

sentido,  

 

mesmo as categorias musicais que tinham longa prática em descrever situações 

amorosas conflitantes e muitas vezes debochadas se curvaram em parte à 

necessidade mercadológica (e, porque não, psicológica e geracional?) da descrição 

do amor com final feliz. No repertório do samba, essa mudança foi notada com 

particular evidência (TROTTA, 2011, p.142).  

 

 

Até então, grande parte do repertório produzido e comercializado no samba, 

sobretudo entre as décadas de 1930 e 1940, apresentava uma visão pessimista do amor e uma 

concepção da mulher “ao mesmo tempo idealizada e demonizada”, fruto de “um ambiente 

sociocultural machista e representante de uma visão masculina do mundo” (TROTTA, 2011, 
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p.144). Como afirma Matos (1982), citada por Trotta (2011), os temas eram densos e sofridos, 

tais como traição, morte, separação e ausência. Assim, no samba, os sentimentos “positivos” 

costumavam aparecer “associados à coletividade, aos eventos sociais, à música e à orgia, em 

que o sexo não se apresenta com compromisso afetivo ou moral” (TROTTA, 2011, p.146). 

Não há necessidade de nos aprofundarmos na questão do pagode romântico ou 

paulista, mesmo porque, após o estudo exaustivo de Trotta (2011)7 sobre o tema, as 

considerações aqui propostas seriam redundantes. No entanto, a rápida descrição desse 

segmento é fundamental para a compreensão do contexto no qual desponta o grupo sonoro 

que se quer analisar. Isso porque, também nos anos de 1990, surge no Rio de Janeiro, um 

grupo que aposta na pesquisa e releitura de clássicos do samba e produz músicas que 

dialogam com antigas estéticas, estruturas, sonoridades e temáticas. Trotta (2006) diz que o 

samba vira “moda”, ou seja, seus referenciais simbólicos vão sendo cada vez mais partilhados 

por pessoas de diversas classes, idades, sexo e graus de escolaridade e sua presença tem se 

verificado na mídia, lares, práticas coletivas e imaginário nacional.  

Esse movimento orgânico faz parte de todo um momento de revalorização do samba 

e da vinculação identitária com um ideal de brasilidade por parte de um segmento mais 

jovem, elitizado e com educação formal em música. Uma importante questão metodológica 

que se impôs a presente análise foi a busca por uma ferramenta teórica que desse conta da 

complexidade desse processo, que envolve a formação de um circuito de samba em um bairro 

outrora pouco movimentado e que transforma a região em uma marca, uma referência. Se 

levarmos em conta as demandas simbólicas por processos de identificação local e 

enraizamento em tempos fluídos de globalização e transculturalização, o objeto de pesquisa se 

mostra ainda mais amplo. Dessa forma, apesar de recorrermos a ideia de circuito e cena 

musical para nos referirmos a este cenário, nos calcamos sobretudo no conceito de grupo 

sonoro do etnomusicólogo e antropólogo britânico, John Blacking (2007). Definido pelo autor 

como uma “estratégia de pesquisa”, o conceito de grupos sonoros é uma “unidade básica de 

análise” que compreende  

 

 
mais que compositores individuais, grupos sociais, comunidades ou culturas 

per se. Um “grupo sonoro” e um grupo de pessoas que compartilha uma 

linguagem musical comum, junto com ideias comuns sobre a musica e seus 

usos. A pertença aos grupos sonoros pode coincidir com a distribuição das 

                                                 
7 TROTTA, Felipe. O samba e suas fronteiras: “pagode romântico” e “samba de raiz” nos anos 1990. Felipe 

Trotta: Editora UFRJ, 2011.  
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linguagens verbais e das culturas, ou pode transcendê-las. (BLACKING, 

2007, p.208) 

 

 Se partirmos do princípio de que o samba se origina a partir das manifestações 

culturais de um segmento negro e marginalizado, mas é desde sua consolidação formado e 

propagado por diversos segmentos étnicos e sociais (Sandroni (2001); Vianna (2008)), faz-se 

necessário operar com uma chave conceitual que transcenda às classificações de classe e cor. 

É preciso utilizar um conceito amplo para abarcar os atravessamentos, negociações e disputas 

que permeiam esse processo na atualidade. Assim 

 

numa mesma sociedade, as diferentes classes sociais podem ser distinguidas 

como grupos sonoros distintos, ou podem pertencer ao mesmo grupo sonoro, 

embora estejam profundamente divididas em outras circunstancias. Se 

olharmos para a pratica “musical” como uma forca ativa na formação das 

ideias e da vida social, como comunicação não verbal que e a base mas 

também transcende categorias e grupos sociais definidos e sustentados com 

palavras, devemos procurar a evidencia que mostre como o uso dos símbolos 

musicais ajuda a fazer, assim como refletir padrões da sociedade e da cultura 

(BLACKING, 2007, p. 208) 

 

 

 Em suma, a opção teórica pelo conceito de grupo sonoro visa compreender as 

dinâmicas desse movimento de revitalização da Lapa a partir da criação de uma cena de 

samba de raiz, protagonizada por produtores e consumidores de música em busca de um ideal 

de brasilidade. Trata-se, portanto, de um aparato metodológico que abarca não só as questões 

estéticas referentes ao dito “samba de raiz”, mas também os processos simbólicos, ideológicos 

e mercadológicos que permeiam esse complexo processo. 
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2.1 “A Lapa está voltando a ser a Lapa. A Lapa confirmando a tradição”: Consumo 

musical como vetor de reterritorialização  

 

 

A Lapa está voltando a ser 

A Lapa 

A Lapa confirmando a tradição 

A Lapa é o ponto maior do mapa 

Do Distrito Federal 

Salve a Lapa! 

 

O bairro das quatro letras 

Até um rei conheceu 

Onde tanto malandro viveu 

Onde tanto valente morreu 

 

Enquanto a cidade dorme 

A Lapa fica acordada 

Acalentando quem vive 

De madrugada8 

 

 

Localizada na região central do Rio de Janeiro, o bairro da Lapa deixou de ser um 

espaço de moradia para se tornar quase exclusivamente boêmio, sobretudo a partir das 

décadas de 1920 e 1930, quando passou a abarcar cabarés, clubes de jogos, botequins e 

hospedarias. Na década de 1940, o bairro experimentou um declínio em sua efervescência 

cultural graças a repressão do Estado Novo de Getúlio Vargas, que suprimiu as atividades 

ilícitas na região. Além disso, na mesma época, o bairro de Copacabana também começou a 

despontar como centro da vida noturna da cidade, apresentando uma concorrência até então 

inédita.  

Apesar de nunca ter deixado de ser um espaço de boêmia, a região experimentou uma 

nova onda de estagnação nos anos de 1980, tornando-se um espaço marginalizado. Mas este 

cenário estava prestes a mudar de maneira inédita. Em meados dos anos de 1990, a região 

começou a experimentar um crescimento que a tornaria, me menos de 10 anos, uma referência 

nacional e até mundial. Esse surpreendente movimento é detalhadamente analisado no livro 

Lapa, cidade da música: desafios e perspectivas para o crescimento do Rio de Janeiro e da 

indústria da música independente nacional (2006), do comunicólogo Micael Herschmann. Na 

                                                 
8 “A Lapa”,  música de Herivelto Martins e Benedito Lacerda (1949), gravada por Francisco Alves e regravada 

pelo grupo Casuarina em 2012. 
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obra, Herschmann (2007) mapeia detalhadamente os processos que culminaram no 

desenvolvimento de um circuito musical na Lapa, de forma praticamente independente da 

grande indústria fonográfica e de comunicação.  

Diversos artistas, autores e jornalistas atribuem à cantora Teresa Cristina e ao Grupo 

Semente o pioneirismo do “desbravamento” da Lapa [analisaremos a carreira desses artistas 

posteriormente em nossos estudos de caso]. No fim da década de 1990, os músicos aceitaram 

um casual convite para tocar em um minúsculo bar da Lapa chamado Semente, substituindo a 

atração da noite que não poderia comparecer. Como a apresentação foi bem sucedida, a 

convocação se repetiu e logo a banda se tornou fixa na casa. O que começou de forma 

despretensiosa logo ganhou contornos imprevisíveis. O público do bar cresceu 

vertiginosamente e já não cabia no pequeno estabelecimento. Eram jovens de pontos diversos 

da cidade interessados em ouvir o que chamavam de samba de raiz: a reinterpretação de 

repertórios tradicionais de clássicos como Candeia e Paulinho da Viola. Esse foi o ponta-a-pé 

inicial para que outros bares abrissem suas portas para o gênero. Outros grupos foram 

surgindo, casas novas foram abertas e, em poucos anos, sem qualquer incentivo 

governamental, a Lapa se tornou um pólo musical e gastronômico.  

De acordo com dados do Data-UFF 2004, citados por Herschmann (2007) em sua 

pesquisa, já em 2004 a Lapa abrigava 116 estabelecimentos do setor musical, teatral, 

gastronômico, antiquário, turístico e comercial de modo geral, os quais atraíam em média 110 

mil pessoas por semana, gerando uma economia de aproximadamente 14,5 milhões de reais 

por mês. São números alarmantes se pensarmos que a região estava estagnada há anos e que 

não houve interferência ou investimento do Estado na transformação da região (Herschmann, 

2007). A resposta para esse mistério é, sobretudo, o samba. 

 

O que chama atenção nessa experiência é como os atores/empreendedores locais e 

os consumidores se engajara, em torno do samba e do choro, conseguindo de 

‘aglomerar’ e ‘adensar’ em alguma medida, um território (Fujita e Thisse, 2002). 

(Herschmann, 2007, p.26) 

 

 

Outro importante fator destacado pelo autor é o fato de que o mercado cultural da 

Lapa, que se amplia a partir da consolidação de um circuito musical, não se desenvolve 

através das mídias tradicionais como a TV e o rádio. De acordo com o autor (e com atestado 

proveniente da observação participante da pesquisadora), pode-se afirmar que a promoção 

desse mercado se dá basicamente através de “internet na mobilização de seus consumidores, a 
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publicidade boca a boca e algumas matérias de mídia impressa dadas espontaneamente pelos 

jornalistas” (Herschmann, 2007, p.26). Esse dado é extremamente relevante do ponto de vista 

comunicacional pois nos revela uma importante faceta desse grupo sonoro: a constituição de 

um circuito segmentado, voltado para um público específico e que construído e legitimado 

pelo testemunho pessoal de seus consumidores. Isso vale para a cena musical do samba da 

Lapa em geral e para cada um dos grupos que reconhecidamente fazem parte dessa cena.  

Essas estratégias midiáticas não despontam ao acaso, mas revelam importantes marcas 

ideológicas desse circuito.  

 

Ao analisar este estudo de caso, é possível perceber que a questão da identidade 

local, a cultura local, é um vetor importante, que agrega valor ao conjunto das 

atividades que são realizadas na região. O ato de ir assistir a um show ao vivo (e/ou 

dançar) com músicas que são consideradas de “raiz”, genuinamente nacionais, é 

encarado como um fator fundamental pelos consumidores em tempos de 

globalização, é como se renovassem seu compromisso com a cultura local, 

promovesses, ainda que de forma pontual e através do consumo, a sua 

reterriturialização (Pereira, 1995; Ortiz, 1994, Canclini, 1997; Hall, 1997). 

(Herschmann, 2007, p.26-27). 

 

 

A percepção de um grupo sonoro oriundo do circuito de samba da Lapa já está tão 

consolidada que como um grupo sonoro já se consolidou, inclusive, como segmento de 

mercado. Prova disso é que se tornou uma das categorias de música do iTunes, o reprodutor 

de áudio e vídeo desenvolvido pela Apple para reproduzir e organizar músicas e arquivos 

audiovisuais e para venda de mídia digital. O software permite adicionar, organizar e 

reproduzir coleções de arquivos, bem como sincronizá-la com equipamentos portáteis. A 

iTunesStore é a loja on-line de música mais popular do mundo e está disponível em 119 

países, com um catálogo de mais de 26 milhões de músicas e mais de 25 bilhões canções 

baixadas9. Atualmente, uma das categorias de músicas disponíveis é “Sambas da Lapa”. O 

resumo encontrado no site reforça alguns dos aspectos aqui trabalhados, como a identificação 

entre o espaço urbano e o samba e a associação do gênero a uma percepção de uma memória 

coletiva e um ideário de brasilidade. A apresentação que segue é: 

 

Bem-vindo à Lapa, um bairro colorido e histórico do Rio de Janeiro que tem 

perdurado como a casa e alma do samba brasileiro. A batida pulsante e sincopada 

ecoa pelas ruas estreitas e ruelas boêmias que cercam os famosos Arcos da ui, onde 

                                                 
9 Informações do site oficial da Apple, disponíveis em http://www.apple.com/br/pr/library/2013/02/06iTunes-

Store-Sets-New-Record-with-25-Billion-Songs-Sold.html. Acesso em 15 de abril de 2013.  

http://www.apple.com/br/pr/library/2013/02/06iTunes-Store-Sets-New-Record-with-25-Billion-Songs-Sold.html
http://www.apple.com/br/pr/library/2013/02/06iTunes-Store-Sets-New-Record-with-25-Billion-Songs-Sold.html
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bares célebres como o Rio Scenarium e Carioca da Gema foram lugar de mestres do 

samba como Teresa Cristina e Grupo Semente, Paulo Debetio e Beth Carvalho10. 

 

 

Na data de acesso para a presente pesquisa, o DVD Casuarina – 10 anos de Lapa 

constava como a primeira opção para venda. Um dos vocalistas da banda, João Cavalcanti, 

inclusive, comentou a criação do segmento em seu perfil na rede social Instagram: “E quem 

diria que aquele lugar ermo, imundo e perigoso onde insistíamos em tocar seria categoria do 

iTunes11!”. O comentário – feito por um músico que acompanhou boa parte da história da dita 

“revitalização” da Lapa dos anos de 1990, primeiramente como consumidor e posteriormente 

como produtor de conteúdo – trata-se de apenas um exemplo da criação de um mercado em 

torno desse grupo sonoro, que surgiu espontaneamente em um bairro marcado pelo descaso 

do poder público e relegado a poucas iniciativas artísticas e de entretenimento, mas que se 

consolida a partir da década de 1990 como um dos principais polos culturais do Rio de 

Janeiro. A visão do músico sobre a região já demonstra, portanto, um lugar específico de fala, 

já que antes do abandono e da posterior “higienização” do bairro, havia um intenso circuito 

cultural no local. 

Todo esse processo tem o circuito do samba como fio condutor, embora atualmente a 

Lapa também seja tomada por outros gêneros musicais. Conforme dito anteriormente, o 

circuito independente do samba e choro já foi extensivamente abordado por Herschmann em 

suas diversas etapas (produção, representações, consumo, distribuição/circulação e 

regulação).  O autor também analisou a trajetória da indústria da música e sua relação com os 

meios de comunicação, problematizando as noções de local e global e as novas formas de 

comercialização das canções. Esse estudo teórico e empírico culmina em um balanço crítico 

das políticas públicas na área da música, compondo importantes subsídios para uma futura 

democratização dessas intervenções a nível regional.  

Dessa forma, seria mera redundância reconstituir ou aprofundar esse processo. No 

entanto, pode-se explorar a percepção desse movimento à luz dos depoimentos dos artistas 

que ficaram reconhecidos como protagonistas da revitalização do bairro. Como salientado 

anteriormente, o desenvolvimento da Lapa passa pela iniciativa de diversos estabelecimentos 

e alguns empresários que investiram no setor – e analisar essas articulações é fundamental 

para compreender o processo de revitalização do bairro – mas o que se quer enfatizar agora, a 

                                                 
10 Disponível em https://itunes.apple.com/br/collection/sambas-da-lapa/id132006?fcId=625309770. Acesso em 

15 de abril de 2013. 
11 Disponível em http://instagram.com/p/X3bwEhK_Gc/. Acesso em 15 de abril de 2013. 

https://itunes.apple.com/br/collection/sambas-da-lapa/id132006?fcId=625309770
http://instagram.com/p/X3bwEhK_Gc/
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partir das contribuições já deixadas, é a forma como os músicos ligados ao circuito 

compreendem o seu papel no processo e como avaliam seus próprios trabalhos, situados em 

um contexto de globalização, mas também de vinculação local, de resgate de uma memória 

coletiva – sobretudo através do consumo. Para musicar esse processo, nada melhor do que um 

gênero tipicamente brasileiro acrescido da especificação “raiz” para responder a essas 

demandas sociais (e de mercado!). 

 

 

2.2 “Mas não me altere o samba tanto assim”: “Raiz” como rótulo legitimador  

 

Em diversos momentos históricos, o samba foi uma espécie de trincheira musical, símbolo 

da defesa de valores nacionais e tradicionais, contrapondo-se à música estrangeira (rock, pop, 

jazz, etc.), à modernidade estética (bossa, MPB, etc.) e comercial nacional (rock, pop, axé, 

etc.) No entanto, é com o advento do pagode romântico nos anos de 1980 que o samba se vê 

pela primeira vez em uma relevante disputa interna. A proposta modernizadora que surgiu 

nesse contexto dialogava com a música pop e a soul music (inclusive influenciada por 

sonoridades norte-americanas) e estava calcada na profissionalização dos músicos e dos 

shows, no gerenciamento das carreiras, em novas formas de apresentação e interação com a 

mídia e outras relações com o grande mercado da música.  

É nesse momento de embates que surge o rótulo legitimador “samba de raiz”, que visava 

diferenciar o gênero estetica, tematica, ideologica e mercadologicamente da nova vertente. A 

nomenclatura passou a funcionar como um marcador em oposição ao “massivo” pagode 

paulista, que se tornara grande sucesso comercial. Assim, é possível compreender essa 

dicotomia sob a perspectiva de Bourdieu (2008), que afirma que “a partir do momento em que 

algo como um adereço ou um subgênero musical da cena se torna ‘popular’, no sentido de que 

passa a ser consumido pela maioria, pela massa, tende a perder seu valor de distinção” 

(BOURDIEU, 2008 apud Fortes, 2009, p.33). 

O movimento de valorização das ditas raízes do samba de fato tornou-se um processo 

distintivo, sendo protagonizado por jovens cariocas de classe média, brancos em sua maioria. 

Essa atual apropriação do gênero popular se diferencia de outras assimilações que a juventude 

detentora de capital cultural e simbólico fez do samba ao longo da história, pois não se 

identifica nem com a formatação do gênero para sua inserção nos meios de comunicação de 

massa (como no contexto do advento do rádio nos anos de 1920 e 1930) nem com uma 

reinvenção estética (como a Bossa Nova na década de 1950). Ao contrário, caracteriza-se por 
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uma retomada de aspectos tradicionais, tidos como “essenciais” e “legítimos” e por uma 

reverência à estrutura, temáticas, repertório e sonoridades características do gênero, até 

mesmo na criação e composição de novas obras. Dessa forma, há atualmente uma “ligação 

entre passado e presente que mostrou satisfazer a uma demanda de parte dos consumidores de 

música na virada do milênio, ansiosa por reatar vínculos identitários” (TROTTA, 2006, 

p.237). O samba da “moda” é o que os vocalistas do grupo carioca Casuarina chamam de 

“samba sem sobrenome”: aquele que “não é um samba de raiz, não é o samba da Lapa, não é 

o samba de roda. É o bom e velho samba, matriz principal da música brasileira” (Estúdio 

Móvel - Casuarina, 2011). 

 

 
2.3 “Certidão é papel que não preciso, não”: O samba da Lapa e a noção de legitimidade 

 
O grupo Casuarina, que despontou há onze anos em uma Lapa já parcialmente 

revitalizada é um caso exemplar da noção de endosso, autenticidade e legitimidade do samba 

que marca o discurso dessa geração de músicos.  Em 2007, a banda lançou o disco “Certidão” 

pela gravadora Biscoito Fino: primeira vez que o conjunto gravava canções autorais, como a 

que dá nome ao CD. Certidão é uma espécie de manifesto do grupo e não à toa foi escolhida 

como a primeira música de trabalho.  

 

 
Certidão 

(João Cavalcanti / João Fernando) 

 

Certidão  

É papel que não preciso, não 

Pois o samba que hoje canto 

É íntimo e tem razão de ser 

 

As palavras não são sem querer 

Eu já sei secar meu pranto 

Com a força do meu bordão 

 

Autêntica inspiração  

De quem só vê beleza 

O samba é universal 

Razão primordial 

Do som 

Ninguém detém o dom 

E digo com certeza: 

É público tal e qual 
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O nosso carnaval 

Mas, vem 

Desata a criar também 

Que a nossa natureza 

Precisa (adora) brincar de Deus 

Provar que (pra ver se) é dos seus 

 

Já vou 

O mestre me endossou  

Com toda gentileza 

De quem tem no coração 

Amor que não precisa 

 

Certidão  

É papel que não preciso, não 

Pois o samba que hoje canto 

É íntimo e tem razão... 
 

 

 

Um dos vocalistas do grupo, João Cavalcanti, que assina a letra dessa obra, define a 

canção como “um grito de emancipação” e de “liberdade” do samba feito pelo Casuarina. O 

discurso do grupo a respeito de seu próprio fazer leva em conta o que chama de “endosso” dos 

grandes mestres, porém, se afirma enquanto legítimo e autêntico. E complementa: “a gente 

não precisa de uma certidão para fazer o que a gente quer fazer. A gente tem esse direito 

inalienável. É uma conquista nossa” (CAVALCANTI, 2012).12 

A necessidade de compor essa espécie de manifesto e escolhe-la como primeira 

música de trabalho autoral evidencia a existência de tensões percebidas e sofridas pelos 

integrantes do Casuarina. A reivindicação do “direito” de fazer samba e receber o devido 

reconhecimento por esse trabalho, dá a entender que ainda há um estereótipo de sambista 

muito demarcado e ainda identificado com noções de legitimidade, autenticidade e purismo. 

Nesse sentido, Cavalcanti (2011) afirma:  

 

 
“Certidão” é uma ironia fina em cima da própria condição que a gente tem: de ser 

branco, de ser bem nascido, de ter uma condição legal de grana e tal. De ter sido 

criado em um ambiente de escolas particulares e tudo e ainda assim ter escolhido 

fazer samba, que é normalmente um gênero de gueto. Não só o samba, mas todos os 

gêneros de gueto no mundo todo tem um pouco de resistência quando pessoas que 

não são do gueto fazem, né? Claro que para a gente é super importante o endosso, o 

respeito e o respaldo dos grandes mestres. Mas é o samba que a gente faz. A gente 

não tem culpa de fazê-lo. A gente não pediu pra gostar de samba. ‘Ninguém faz 

                                                 
12ENSAIO, TV Cultura. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=jd9eVYhIYXE. Acesso em 10 de 

novembro de 2012. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jd9eVYhIYXE
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samba só porque prefere’, João Nogueira e Paulo César Pinheiro já diziam isso (João 

Cavalcanti, 2011)13 

 

 

Trata-se de um processo dialético de remissão de culpa, no qual se identifica uma 

disposição de aceitação e “autorização” de um segmento mais ou menos imaginado dos 

“grandes mestres” do samba, mas também a compreensão, interiorização e aceitação dessa 

liberação, que faz com que os novos sambistas sintam-se no “direito” de integrar uma 

comunidade da qual não fazem parte originalmente. Em uma análise menos psicológica, trata-

se de um processo bilateral de construção e manutenção de uma percepção de identidade e de 

tradição do samba. Quando o vocalista do Casuarina utiliza o termo “gueto” em oposição a 

sua condição e a de seus pares, evoca um antigo debate, já exposto aqui, sobre pretensas 

disputas étnicas e de classe no processo de concepção do samba, o que evidencia que essa 

discussão, de uma forma ou de outra, continua presente nos discursos sobre o gênero.  

Para definir sua banda, o músico cita características que podem ser relacionadas a todo 

o segmento do grupo sonoro aqui analisado: “ser branco”, “ser bem nascido”, “ter uma 

condição legal de grana” e “ter sido criado em um ambiente de escolas particulares”.  Esse 

discurso é um exemplo do debate evocado anteriormente sobre o atrelamento das variáveis 

“pobreza” e “negritude” no Brasil. Conforme exposto anteriormente, há dados que 

comprovam a íntima relação entre estas condições, mas há também um imaginário coletivo, 

sobretudo no âmbito do samba, que compreende uma quase equivalência entre esses fatores. 

A descrição de um perfil de grupo que pertence originalmente à classe média e possui capital 

cultural e educação formal é colocada como fator de estranhamento à inserção no universo do 

samba. De forma análoga aos brancos de classe média ou aos negros militantes da 

autenticidade do gênero no começo do século XIX, essa nova geração apresenta um discurso 

que, mesmo relativizando a ideia do samba como propriedade de um segmento específico, 

ainda sacraliza determinados aspectos étnicos e sociais, pois se inserem nesse universo apesar 

de não apresentarem determinados pré-requisitos. Essa percepção é tão sintomática, que 

Cavalcanti (2001) chega a usar o temor “culpa” e justifica-se dizendo “a gente não pediu pra 

gostar de samba”. 

Para “superar” esse estigma, a ideia de legitimidade é também construída através da 

articulação com sonoridades, temáticas e até repertórios específicos tradicionais. Ainda no 

caso do Casuarina, a busca por manter um elo com essa memória fica explícita, por exemplo, 

                                                 
13ESTÚDIO MÓVEL. Casuarina. Rio de Janeiro: TV Brasil. 31 de maio de 2011. Programa de TV. Disponível 

em http://www.youtube.com/watch?v=ZcmRQnPm4Jw. Acesso em 10 de maio de 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZcmRQnPm4Jw
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na música “É, João”, de João Cavalcanti, que faz parte do CD “Certidão”, de 2009. Em 

termos de sonoridade, a faixa rompe com os moldes mais tradicionais e puristas e promove 

um inusitado encontro de um quarteto de cordas com a instrumentação do samba, 

emprestando acentos de tanto e música erudita a canção, cujo arranjo é assinado por Daniel 

Montes, violonista do Casuarina. Porém, a letra evidencia a referência ao legado do samba 

como âncora, ainda que se navegue em propostas mais inventivas. Nesta música, o eu lírico 

dialoga com o compositor João Nogueira, mais especificamente com a música “Poder da 

Criação”, uma parceria com Paulo César Pinheiro. 

 

Poder da Criação 

(João Nogueira e Paulo César Pinheiro) 

 

Não, ninguém faz samba só porque prefere 

Força nenhuma no mundo interfere 

Sobre o poder da criação 

 

Não, não precisa se estar nem feliz nem aflito 

Nem se refugiar em lugar mais bonito 

Em busca da inspiração 

 

Não, ela é uma luz que chega de repente 

Com a rapidez de uma estrela cadente 

Que acende a mente e o coração 

 

É faz pensar que existe uma força maior que nos guia 

Que está no ar 

Bem no meio da noite ou no claro do dia 

Chega a nos angustiar 

 

E o poeta se deixa levar por essa magia 

E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia 

E o povo começa a cantar, lá laia laiá 

Lá lálaíalaiá 

 

 

É, João 

(João Cavalcanti) 

 

É, João 

Realmente não dá pra saber 

Quando vem ou não vem lancinante 

A necessidade angustiante 

De traduzir o que a alma quer dizer 
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É, João 

Demorei pra entender o valor de uma canção 

Cuja obrigação é ser 

 

Pra que calar a voz do peito 

Não é defeito ser urgente 

Principalmente quando a luz é verdadeira (Sem jeito me permito indolente) 

E nos permite olhar pra frente (Dialogar contigo impunemente) 

 

É, João 

Me ensina a criar sem temor 

Pra que um dia eu também seja espelho  

Meu samba será firme e vermelho 

Da hemorragia incurável e indolor 

É, João 

Hoje sei respeitar o clamor do coração 

Pra soltar a voz e cantar o amor 

Lá lálaíalaiá 

 

O autor se coloca como quem busca compreender o subjetivo e aparentemente místico 

processo de composição através da experiência relatada por Nogueira. Pede ainda as 

orientações de sua referência, o que é evidenciado nos versos : “me ensina a criar sem temor / 

pra que um dia eu também seja espelho”, em clara referência a canção “Espelho”, de 

Nogueira, na qual o autor também cita sua fonte de inspiração musical (“que vontade de tocar 

viola de verdade / e de fazer canções como as que fez meu pai”).  

Outro fato que poderia passar despercebido aos ouvidos menos atentos é que o término de 

ambas as canções se dá com o solfejo “Lá lálaíalaiá”. Na canção de Cavalcanti, a melodia da 

frase começa de forma idêntica ao solfejo da música de Nogueira, porém segue com 

contornos próprios, alongando o trecho e reforçando sonoramente a ideia de construção e 

criação a partir da continuidade. Trata-se de uma reflexão metalinguística sobre o próprio 

processo de composição nesse contexto de resgate e preservação de uma memória coletiva, 

simbolizada pelos repertórios tradicionais do gênero. 

Assim, a ideia de legitimidade está atrelada a uma constante identificação, referência e 

reverência a uma memória do samba, que confere valor inclusive às composições autorais do 

grupo. O endosso de artistas consagrados se dá, inclusive, por que estes se reconhecem no 

trabalho do Casuarina, seja na formação tradicional da banda, no repertório ou ainda nas 

referências melódicas ou textuais. Se, por um lado, esses jovens assumem suas origens, 

aparência física e capital cultural de classe média, por outro buscam estabelecer um vínculo 

com o “berço” do samba através do uso de uma linguagem cara aos grandes mestres. É nessa 
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vinculação que buscam construir sua identidade, identificando nela valores de uma brasilidade 

considerados mais autênticos.  

 

Essa história de resistência do samba, essa luta, é onde ele foi forjado. A gente já 

sofreu muita cobrança ao longo da nossa carreira pelo fato de não sermos 

diretamente ligados a nenhuma escola de samba, não virmos do berço do samba, 

fazer samba por escolha. Uma opção nossa, o que, para mim, chega a ser mais 

legítimo ainda. Mas a gente sempre fala que o principal para você fazer samba é 

conhecer essa história de resistência, saber de onde o samba vem, saber as 

desventuras e dificuldades que os sambistas que vieram antes de nós passaram 

(AZEVEDO, 2012)14.  

 

 

 

Essa referência – e reverência – inicial aos grandes mestres do samba, em um segundo 

momento, adquire outros contornos a medida em que os nomes clássicos deixam de ser 

apenas parte da setlist e se tornam parceiros de palco e de novas composições. Um exemplo 

dessa interação é a cação “Murmúrio”, composta pelo bandolinista do Casuarina, João 

Fernando, e pelo compositor e cantor já falecido Delcio Carvalho. Carvalho, filho de um 

saxofonista, foi cortador de cana na infância e, após o serviço militar, em 1956, mudou-se 

para o Morro do Querosene, no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Começou a cantar 

em conjuntos de baile e na orquestra de Cícero Ferreira e participou de programas de calouros 

como Pescando Estrelas e Trem da Alegria, além de shows de Gomes Filho, da Rádio 

Guanabara. Apresentou-se em diversos clubes do Rio de Janeiro, sempre como cantor de 

bailes. Em 1970 ingressou na Ala de Compositores da Imperatriz Leopoldinense. Na mesma 

década, nascia João Fernando Pinheiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. João frequentou 

escolas particulares em sua infância e adolescência e se formou em música pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (Uni-Rio) em 2003. Em 2001 montou um grupo de samba com 

amigos de um curso de extensão da mesma universidade. E foi justamente esse gênero o elo 

entre duas histórias tão distintas.  

Dessa parceria surgiu Murmúrio, gravada no disco Trilhos / Terra firme, lançado pela 

gravadora Warner, em 2011.  

 

Murmúrio 

(Delcio Carvalho e João Fernando) 
 

Hoje só quero o murmúrio do canto da noite que vem me embalar 

Quero escutar a saudade que tem tanta coisa pra me revelar 

                                                 
14SARAIVA CONTEÚDO. O Samba atual do Casuarina, 2012. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=HYm255Km10M. Acesso em 15/11/2012. 
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Lembrar que te amei muito mais do que é permitido em uma ilusão 

E preencher o vazio com tudo que dita o meu coração 

 

Hoje só quero o murmúrio da brisa macia que vem lá do mar 

Quero seguir o caminho do tempo que passa pra não mais voltar 

Cantar e quem sabe chorar tudo quanto ganhei, tudo quanto perdi 

Relembrar amores que vivi 

 

Há quanto tempo que eu  

Vivo a buscar solidão 

Loucuras fiz a me enganar 

A me perder sem razão 

Hoje só quero poder relembrar  

Sob o clarão do luar 

Tudo que sofri sem reclamar 
 

A introdução da música é marcada pelo tamborim e solo de bandolim. O violão de sete 

cordas também tem destaque. Na segunda estrofe entram pandeiro e cavaquinho, numa 

evolução que culmina em um refrão com o cavaco bem marcado e frases do bandolim, 

reforçando a intensidade do lamento que chega em seu apogeu nesse trecho da letra.  A 

melodia é de João Fernando e a letra de Delcio Carvalho, mas as diferenças históricas entre 

ambos não é tão demarcada na obra. O resultado é uma música que soa como “samba de raiz” 

em seu arranjo, estrutura e temática. As diferenças entre as origens dos compositores deixa 

poucas marcas nessa parceria, tendo em vista um objetivo comum: beber nas fontes da 

tradição do samba, criando a partir de estruturas e símbolos legitimados. Entre outros 

exemplos relevantes, Murmúrio apresenta-se como uma síntese do processo aqui analisado, 

ou seja, é a referência e reverência a memória do samba em carne e osso, o endosso que se 

constrói a partir da identificação de ambas as partes, a consolidação da importância das 

músicas autorais nas rodas de samba, desde que em franco diálogo com traços consagrados da 

sonoridade.  

 
 

2.4 “Eu fui à Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais”! 

 

Lenço no Pescoço 

Wilson Batista 

 

Meu chapéu do lado 

Tamanco arrastando 

Lenço no pescoço 

Navalha no bolso 

Eu passo gingando 
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Provoco e desafio 

Eu tenho orgulho 

Em ser tão vadio 

 

Sei que eles falam 

Deste meu proceder 

Eu vejo quem trabalha 

Andar no miserê 

Eu sou vadio 

Porque tive inclinação 

Eu me lembro, era criança 

Tirava samba-canção 

 

 

Muito falamos sobre a ideia de um estereótipo do sambista: homem negro, de 

periferia, que dança de forma sensual e que consegue “tirar som” até de prato e faca e 

caixinha de fósforo. Intimamente associado a um imaginário carioca (destrinchado 

anteriormente em nossa análise sobre o curta Aquarela do Brasil (1942)) e ao indefinível 

“jeitinho brasileiro”, essa figura se torna quase sinônimo de malandragem15. Essa constatação 

não é mero detalhe e adquire grande importância na presente análise por sintetizar aspectos 

performáticos da tradição do samba. Como viemos argumentando ao longo do trabalho, o 

grupo sonoro aqui analisado legitima-se através do resgate de antigos repertórios e 

sonoridades em um esforço contínuo de resgatar e conservar aquilo que entendem como 

samba de raiz. E essa tentativa não é feita de forma desconectada à performance malandra, 

que já compõe o imbróglio simbólico do que é considerado um legítimo samba. Nesse 

sentido, faz-se necessário debruçar-nos rapidamente sobre essa figura quase folclórica, 

descrita por Wilson Batista, na canção Lenço no Pescoço (1933) como um tipo de 

indumentária e atitude corporal típicas: chapéu de lado, tamanco, lenço, navalha e a famosa 

ginga, a maneira de andar bamboleando o corpo e arrastando os pés.  

Sandroni (2001) afirma que a alusão impressa mais antiga à malandragem que já 

encontrou aparece em uma coletânea de modinhas e lundus de Eduardo das Neves, publicada 

em 1904: O trovador da malandragem. Como bem ressalta o ator, já nos primórdios dos 

registros dessa palavra, sua associação com a música era evidente e “no final dos anos 1920 

[...] aparece como um tema recorrente nas letras de samba, popularizando o personagem do 

malandro e tornando-o quase um sinônimo de sambista” (SANDRONI, 2001, p.159). Ainda 

                                                 
15 Conforme citado anteriormente, Rosa (2010), por exemplo, define Zé Carioca como “‘malandro carioca’, 

sambista, fumante e ‘bebedor de cachaça’”. Rosa (2010) 
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segundo o autor, o perfil dos malandros é “mestiço, oriundo de um meio economicamente 

desfavorecido, festeiro, sambista, preso ‘várias vezes por tocar pandeiro’, ganhando a vida 

sem ‘pegar no pesado’”. “Mais do que uma posição objetiva, é uma construção imaginária 

pela qual um grupo se reconhece e é reconhecido socialmente” (SANDRONI, 2001, p.168). 

 

 

A malandragem, em termos gerais, era identificada reconhecidas como desviantes, 

mas era meio de vida de homens pobres não integrados ao mercado de trabalho 

oficial (contravenção, crime e expedientes como jogo, cafetinagem, extorsão, furto e 

contrabando). Para alguns indivíduos das camadas populares, a malandragem era 

uma alternativa à mendicância – reservada aos velhos, deficientes e mulheres com 

crianças. Para as camadas médias e altas, a malandragem assustava e ameaçava, 

mas, por outro lado, fascinava como mundo exótico, proibido, alternativo à ordem 

social estabelecida e valorizada” (VIANNA, 1998, p.101). 

 

 

O universo da malandragem carioca é composto por um contexto de orgia e boemia, 

citado e exaltado em diversos sambas, em contraposição a uma rigidez moral e à rotina do 

trabalho formal. É o que se verifica, por exemplo, no samba O que será de mim? (Silva-

Bastos-Alves, 1931): 

 

Se eu precisar algum dia 

De ir pro batente  

Não sei o que será 

Pois vivo na malandragem 

E vida melhor não há 

 

 

Diante da decepção com o mundo do trabalho, “a malandragem, de ‘maldita’ passa a 

ser fonte de felicidade” (SANDRONI, 2001, p.164). Mas, conforme nos alerta Sandroni 

(2001), vida de malandro não é fácil. Em uma extensa análise de letras de samba, o 

pesquisador identifica uma dualidade: se por um lado há identificação com a vida boêmia, por 

outro, há a necessidade do sustento e pressões sociais constrangedoras para o sambista, que o 

faz abandonar a orgia, seja por conta de uma ação “que alguém exige que ele empreenda, que 

ele mostra a intenção de empreender, que gostaria de empreender caso se cumpra determinada 

condição e que finalmente empreende de fato, mesmo ao preço do arrependimento” 

(SANDRONI, 2001, p.164). É o que o autor denomina “paradigma ‘vou deixar a 

malandragem’”.  

Mas se alguns autores identificam o surgimento desse tipo social em camadas 

periféricas e seu atrelamento espontâneo ao samba no contexto de seu advento, outros teóricos 
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vão de encontro a uma percepção sacralizada dessa performance que se torna estilo de vida. 

Cláudia Matos, citada por Viana (1998), por exemplo, sustenta que o tema da malandragem 

ou o “espírito malandro” já existia em formas culturais como o lundu e a capoeira, mas a 

mitologia da malandragem, como registro de uma cultura relegada à margem da sociedade foi 

configurada quando o samba passou a ser processado pela indústria cultural como um gênero 

musical e poético, um rótulo para objeto de consumo à disposição no mercado. O próprio 

Vianna é bastante crítico a esse imaginário sacralizado e “alfineta”:  

 

Talvez a única e decisiva malandragem real dos sambistas tenha sido transmitir aos 

compradores de discos e consumidores de música popular uma imagem idealizada 

de suas próprias existências, graças à qual puderam, quando tiveram sorte, contornar 

parte de suas dificuldades materiais (VIANNA, 1998, p. 178).  

 

  

Na realidade, o que está em jogo não é uma arqueologia do malandro visando 

identificar se sua origem é socialmente espontânea ou se é uma síntese de elementos 

populares transformada em um produto mercadológico e publicitário. O que nos interessa é 

que as características atreladas à esse tipo se tornaram atestados de legitimidade e 

autenticidade do samba, sendo retomadas por diversos artistas contemporâneos em suas 

performances.  

Moyseis Marques é das figuras que melhor sintetiza essa aproximação e revela a 

releitura do malandro que a nova geração de sambistas vem fazendo. Seu último disco “Pra 

Desengomar” traz uma espécie de tratado sobre o tema em música homônima. Nesse sentido, 

o compositor dirá: 

 

 
O tema do malandro é recorrente nas canções, o Chico [Buarque] já falou muito 

sobre isso. Mas, na verdade, eu acho que o malandro é a pessoa que transita 

facilmente entre os distintos universos. É a pessoa que tem a capacidade de trazer 

leveza pra vida. Eu queria que meu disco [Pra Desengomar] transparecesse uma 

leveza (MARQUES, 2012).  

 

 

Moyseis aposta em uma definição de malandragem um tanto diferente da que estava 

em voga no começo do século XX “um cara que transita bem entre os segmentos, é 

considerado, bebe direitinho, se veste bem, é honesto” (MARQUES, 2012). Entre risos, diz 

ainda que “o trânsito livre entre universos distintos e levar a vida com leveza, sem perder a 

responsabilidade, é uma grande malandragem (risos)”. (MARQUES, 2012). Essa nova 

geração de músicos tem uma origem social bastante distinta do lócus popular, periférico, de 
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pobreza e subemprego ao qual está vinculado a figura do malandro e, portanto, vai retomar os 

símbolos desse universo de forma distinta. Uma síntese dessa recriação é a supracitada canção 

“Pra desengomar”, de autoria de Moyseis Marques e Alfredo Del Penho, dois nomes 

vinculados ao grupo sonoro analisado. 

 

Pra desengomar  

(Moyseis e Alfredo Del Penho) 

 

Malandro não tem vida fácil 

Não leva desaforo em botequim 

Sonhando ter o seu palacio de marfim 

Nao gasta seu din din se for xinfrim 

Tem que sacrificar o pobre gato 

Pra vestir bom sapato e cetim 

Brincar seu carnaval 

Criar seu curumim 

Comparecer e agradecer na igreja do Bomfim 

E no cabelo dar um trato 

E o hálito não pode estar ruim 

Leitura pra conversa mole de pudim 

Carcaça pra lutar até o fim 

Tem que receber ordens no trabalho 

Mesmo sem concordar, dizer sim 

E pra desengomar, arranha um bandolim 

Um cavaquinho, um violão, pandeiro e tamborim 

 

Pra se prevenir das ilusões 

Vai ter que amar com vários corações,  

Disco certo do Roberto, Gilberto ou do Jobim 

Matando o amor com balas de festim 

 

 

 Em entrevista à TV Brasil (2012), Moyseis fala sobre essa canção relembrando que a 

figura do malandro é bastante presente no repertório da música popular brasileira e cita como 

exemplo Chico Buarque. Coincidência ou não, já em 1978, Buarque comporia a canção 

“Homenagem ao Malandro” – parte da peça de sua autoria “Ópera do Malandro” – na qual o 

eu lírico vai à Lapa e “perde a viagem” ao constatar a extinção do “malandro pra valer”. 

 

 

Homenagem Ao Malandro 

Chico Buarque 

 

Eu fui fazer um samba em homenagem 

À nata da malandragem 
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Que conheço de outros carnavais 

Eu fui à Lapa e perdi a viagem 

Que aquela tal malandragem  

Não existe mais 

Agora já não é normal 

O que dá de malandro 

Regular profissional 

Malandro com o aparato de malandro oficial 

Malandro candidato a malandro federal 

Malandro com retrato na coluna social 

Malandro com contrato, com gravata e capital 

Que nunca se dá mal. 

Mas o malandro para valer 

Não espalha 

Aposentou a navalha 

Tem mulher e filho e tralha e tal 

Dizem as más línguas que ele até trabalha, 

Mora lá longe, chacoalha  

No trem da Central 

 

 

O malandro desengomado de Marques – que tem que “criar seu curumim”, “receber 

ordens no trabalho” e “mesmo sem concordar, dizer sim” – nada mais é do que a versão 

domesticada do que outrora foi o “malandro pra valer”, que segundo Buarque está extinto: 

“aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal” e “até trabalha”. Segundo João 

Cavalcanti (2012), da banda Casuarina, da qual Moyseis Marques foi fundador, o fato dos 

músicos serem brancos, de classe média, com ensino formal de música, faz com que suas 

realidades sejam muito distantes desse imaginário malandro, cabendo-lhes retomar esses 

símbolos apenas de forma lúdica, quase irônica. No encarte do segundo álbum da banda, 

Certidão, lançado em 2009 (e cuja música tema fala sobre a legitimidade dos novos 

sambistas) há a figura de um malandro, com toda a indumentária, porém com um detalhe que 

faz toda a diferença semântica: ser uma marionete. Essa figura aparece também no clipe da 

canção “A roda Morreu” (João Cavalcanti e João Fernando, 2009), na qual a malandragem se 

restringe à boemia e a bebida (“A roda morreu / O samba parou / Só sobrava eu / Quando o 

sol chegou / E invadiu / Meu olhar / Ainda embalado /Pelo embriagar”).  

Dessa forma, percebe-se que a figura do malandro, tão cara ao universo do samba, é 

retomada pelos músicos da nova direção com certo distanciamento, seja através da proposição 

de uma malandragem mais “domesticada”, seja por uma apropriação jocosa e até irônica dos 

símbolos deste universo que não fazem parte do estilo de vida desses artistas.  
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Figuras 3,4 e 5 – Cenas do clipe “A Roda Morreu”, da banda Casuarina. O malandro que circula pelos boêmios bairros da 

Lapa e de Santa Teresa é apenas um boneco de marionete. 

 

Figuras 6,7,8 e 9 - Imagens do encarte do CD “Certidão”, da banda Casuarina. O boneco de marionete é o único malandro 
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3. A GERAÇÃO DO SAMBA SEM SOBRENOME – ESTUDOS DE CASO 

 

Em uma tentativa de definir o samba que essa nova seara de músicos produz, um dos 

vocalistas do Casuarina, Gabriel Azevedo, abre mão dos rótulos que o grupo e seus pares 

recebem e propagam e diz que o que toca “é samba sem sobrenome”, que “não é um samba de 

raiz, não é o samba da Lapa, não é o samba de roda. É o bom e velho samba, matriz principal 

da música brasileira” (Estúdio Móvel - Casuarina, 2011). Essa afirmação é bastante 

reveladora do caráter dos novos sambistas. Quando atribui como crivo para seleção de 

repertório os sambas “bons e velhos” que compõe a “matriz” da nossa música popular, 

Azevedo se assemelha aos demais grupos que compõe o circuito aqui analisado e revela uma 

tentativa de resgatar clássicos do gênero que o representem em sua essência, ou seja, que 

dispensa sobrenome, complementação e segmentação de mercado, pois é único e original. 

Além disso, conforme apontado por Herschmman (2007), o projeto de “resgate” do samba 

que se inicia na Lapa pós anos 1990 está relacionado a uma demanda por identificação com o 

espaço local, por busca e conservação de uma memória coletiva e de uma noção de 

brasilidade. Como o samba foi historicamente associado a esse ideal de nação tupiniquim, sua 

produção e consumo se tornaram possíveis respostas para as questões de um segmento jovem 

e de classe média.  

O cenário de uma Lapa que havia abrigado muitos boêmios no passado e que abra suas 

portas para os novos artistas foi o terreno ideal para a transformação desse processo em um 

circuito consolidado e lucrativo. Para melhor compreender essas questões, faremos uma breve 

análise desse percurso através do histórico de alguns grupos que o protagonizaram, 

identificando duas fases cronologicamente distintas: o pioneirismo dos músicos que ocuparam 

a Lapa e a inserção de outros artistas e suas composições autorais neste circuito.  

 

 

3.1 Primeira fase – Reverência aos compositores do passado 

 

Os artistas pioneiros no processo de reaquecimento da Lapa pós anos de 1990 se 

caracterizavam por uma postura reverente aos grandes mestres do samba. É através da 

pesquisa e do resgate de um repertório clássico do gênero que esses músicos passam a atrair 

um público jovem e de classe média também interessado em consumir aquilo que consideram 

símbolo autêntico de um imaginário sobre as raízes brasileiras. Em um processo de 

vinculação ao espaço local através do consumo, esses espectadores tornaram-se cada vez mais 
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numerosos e o que eram apenas iniciativas pontuais passam a integrar um circuito promissor 

do ponto de vista mercadológico e artístico. A “fórmula” para esse sucesso parecia ser 

composta pelos fatores em comum que o recente grupo sonoro apresentava: formação de 

banda, sonoridades, performances e repertórios sintonizados a uma tradição historicamente 

consolidada – e sacralizada – do samba carioca.  

 

3.1.1 Teresa Cristina e o Grupo Semente 

 

Considerado um dos grupos pioneiros no processo de revitalização da Lapa, o Grupo 

Semente contava originalmente com Teresa Cristina (vocal), João Callado (cavaquinho), 

Bernardo Dantas (violão), Pedro Miranda (pandeiro e vocal) e Ricardo Cotrim (surdo). 

Diversos autores e artistas apontam-nos como um dos principais responsáveis pelo 

movimento cultural que reaqueceu a noite do bairro carioca da Lapa, criando uma nova cena 

musical na região. A carreira do conjunto começou em 1998, quando a cantora Teresa 

Cristina os convidou para acompanha-la em uma apresentação no Bar Semente, um pequeno 

estabelecimento na Lapa. Na ocasião, de forma despretensiosa, a artista estava apenas 

substituindo o cantor da noite, que não pode comparecer. Mas, o que começou por acaso, 

acabou atingindo proporções inesperadas. A casa passou a encher a ponto de não comportar 

os clientes e o grupo acabou adotando o nome do estabelecimento em homenagem a 

experiência que ali tive. Logo depois surgiram convites para apresentações em outros espaços 

da região, para públicos cada vez maiores. Esse foi o pontapé inicial para o surgimento de um 

lócus de execução ao vivo e consumo de samba, que transformaria o bairro novamente em 

pólo de atividades culturais e um dos lugares de maior visibilidade da noite do Rio de Janeiro.  

O Semente tem acompanhado a cantora Teresa Cristina nos últimos treze anos, tendo 

participado da gravação de cinco álbuns lançados pela cantora:  

Música de Paulinho da Viola (Deck Disc/ 2003), indicado ao Grammy Latino como melhor 

disco de samba; A vida me fez assim (Deck Disc/ 2004); O mundo é meu lugar (Deck Disc 

2005), CD/DVD ao vivo; Delicada (EMI Music/ 2007), e Melhor Assim (EMI Music/ 2010), 

CD e DVD ao vivo. Juntos, Semente e Teresa fizeram shows em países como Alemanha, 

Japão, França, Holanda, Itália, Bulgária, Rússia, Espanha, África do Sul, Índia, México, 

Equador e Argentina. O conjunto já dividiu o palco com importantes artistas brasileiros, como 

Marisa Monte, Velha Guarda da Portela, D. Ivone Lara, Wilson Moreira, Tia Surica e Nelson 

Sargento e participou do Projeto Pixinguinha, que passou por oito capitais do nordeste, e da 
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gravação do CD do Seu Jair do Cavaquinho, lançado pelo selo Phonomotor da cantora Marisa 

Monte. Atualmente, o Grupo Semente apresenta show recém-lançado com Bruno Cunha nos 

vocais e se dedica a clássicos do samba e da MPB, além de músicas instrumentais e outras 

composições autorais.  

O que merece destaque é a percepção do sucesso alcançado pelo grupo através de sua 

proposta voltada para o resgate de repertórios clássicos do samba. Conforme explica Trotta 

(2006), “a partir do minúsculo bar Semente e do samba que esses protagonistas lá faziam, a 

vida noturna do bairro passou por uma grande intensificação com a abertura de outros espaços 

destinados à música brasileira e, principalmente, o samba” (TROTTA, 2006, p.228). A análise 

do histórico do grupo possibilita perceber características do movimento que se pretende 

estudar, tendo em vista que o conjunto é formado por jovens majoritariamente brancos e de 

classe média; voltados para um repertório clássico do samba; que reverenciam antigos 

compositores do gênero e apostam em uma sonoridade característica (com formação baseada 

em surdo, pandeiro, cavaquinho e violão). Como aponta Trotta, o projeto surgiu em “em 

sintonia absoluta com o som mais característico do imaginário do samba, que viria a ser 

representativo da recém-inventada categoria ‘samba de raiz’” (TROTTA, 2006, p.228). 

Nesse sentido, é relevante destacar a fala de Teresa Cristina a respeito da primeira 

reunião que teve na gravadora Deck: 

 

Tinha uma reunião na Deck, minha primeira gravadora, e eu com medo deles me 

pedirem para cantar pagode paulista [risos]. Já preparando o ‘não, vou pensar, 

depois a gente se fala’. E aí ele disse: queria que você gravasse um disco só com 

Paulinho da Viola. Quando ele falou Paulinho da Viola, eu abri um sorriso e falei 

‘claro’!16 

 

 

Através da declaração da artista é possível perceber algumas demandas do segmento 

analisado, tais como a reverência aos artistas do passado, a valorização da sonoridade 

tradicional do samba, a exaltação de um tipo carioca (que acaba sendo compreendido como 

uma síntese de brasilidade) e a abertura para o diálogo com o mercado musical (tendo em 

vista que o episódio se passa em uma gravadora), porém claramente distinto do projeto 

modernizador do pagode romântico tipicamente paulista.  

 

                                                 
16Saraiva Conteúdo. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=2fM1T_M3otY&feature=related. Acesso 

em 20/05/2012. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2fM1T_M3otY&feature=related
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3.1.2 Moyseis Marques 

 

 Moyseis Marques é mineiro, mas mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro 20 dias 

após seu nascimento. Estudou percepção, canto, violão, harmonia e arranjo em sua 

licenciatura na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uni-Rio) e em aulas 

particulares. Na metade da década de 1990, decidiu ser músico, iniciando sua carreira com 

diversas participações no circuito universitário de forró carioca, circulando por diversas casas 

noturnas da cidade. Em 1999 montou sua primeira banda, o Forró na Contramão, com a qual 

se apresentou na praia de Copacabana no Réveillon de 2000. Ainda com o grupo, lançou o 

álbum independente E aí Zé? (2003), no qual assina 13 das 14 composições. Também fez 

parte do grupo de forró Xaxados e Perdidos, que tocava xote, baião, coco e outros ritmos 

nordestinos.  

No começo da década de 2000, o músico passou a frequentar a Lapa para ouvir e tocar 

samba. Com o sucesso atingido pelo Grupo Semente alguns anos antes e o crescimento de 

uma cena do samba e choro, a região do Rio antigo lhe pareceu um lugar interessante para a 

mudança de ares e de gênero. Em 2011, Moyseis se uniu a outros cinco jovens, que faziam 

um curso de extensão de música na Uni-Rio e que demonstravam grande interesse em 

participar dessa nova safra de instrumentistas que povoava a Lapa. Assim, fundou o grupo 

Casuarina, que daria continuidade ao seu legado anos depois [falaremos da banda mais 

adiante]. Embora seja contemporâneo do Casuarina, no qual permaneceu por dois anos, 

Marques faz parte de um momento anterior de formação do grupo musical que ocuparia a 

Lapa.  

Figura 9 - Teresa Cristina e o Grupo Semente 
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 Em 2007, lançou seu primeiro CD, Moyseis Marques, pela Deckdisc. O disco contou 

com produção própria e arranjos de Paulão Sete Cordas e trazia em seu repertório clássicos da 

MPB, composições de Gordurinha (O Vendedor de caranguejo e Meu enxoval – parceria com 

Almira Castilho), Dona Ivone Lara (Minha verdade), Paulo César Pinheiro (Nomes de favela) 

e Paulinho da Viola (14 anos) e Wilson Moreira e Nei Lopes (pot-pourri com as composições 

Mocotó do Tião e Fidelidade partidária).  

Em 2008, passou um ano em San Francisco (EUA) dando aulas de música brasileira 

para cantores americanos no projeto California Brazil Camp. De volta ao Brasil no ano 

seguinte, lançou o CD Fases do Coração com um show no Circo Voador (RJ), com produção 

de Paulão Sete Cordas e participação de Teresa Cristina, Zé Paulo Becker, Nicolas Krassik e a 

Velha Guarda da Portela. O disco, lançado pela Deckdisc, contou com a produção de Paulão 

Sete Cordas e direção de João Augusto. Entre as 13 faixas, havia 8 composições autorais e 5 

regravações. Já em 2010 participou do projeto Estamos Aí no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, 

que contou com participações de diversos nomes da geração de sambistas aqui analisada, 

como Pedro Miranda, Marcos Sacramento, Edu Krieger e Ana Costa. De lá para cá fez 

temporadas em diversas casas do Rio de Janeiro, sobretudo na Lapa, tais como Lapinha, 

Clube dos Democráticos e Carioca da Gema.  

Em 2012, Moyseis lançou pelo selo Biscoito Fino o CD Pra Desengomar, que incluiu 

12 faixas inéditas de sua autoria. O show de lançamento foi apresentado no Teatro Rival, no 

Rio de Janeiro, e contou com a participação dos convidados do disco. Segundo o compositor 

esse álbum já tem uma assinatura do grupo sonoro da Lapa que se forma com os pares de sua 

geração: as influências e a reverência aos grandes mestres do samba e a posterior composição 

própria, com traços sonoros ainda muito ligados à ideia de raiz do gênero. Sobre Pra 

Desengomar, o músico diz: 

 

 

[Meu novo trabalho] já tem cara de samba da Lapa, não é? Acho que isso que é o 

objetivo maior. Acredito que minha geração já tem uma cara. Antes não tinha. A 

Lapa passou por alguns momentos. Teve aquela coisa do Candeia, Donga, todas 

aquelas maravilhas. Me tornei portelense depois que me esbarrei naquela fonte 

inesgotável de poesia. Depois minha geração passou a compor um pouco mais, 

começou a colocar a cara. Mas quando eu fazia um samba, as pessoas falavam 

“Parece Paulinho (da Viola), João Nogueira”. Ficava lisonjeado, mas o ideal é você 

parecer você (MARQUES, 2013). 
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3.2 Segunda fase – Novas composições, sonoridades tradicionais 

 

 Em meados dos anos 2000, alguns dos jovens que frequentavam o circuito musical da 

Lapa decidiram deixar seus lugares na plateia para assumir os palcos. Já familiarizados com a 

proposta do segmento e já tendo realizado suas próprias pesquisas e estudos técnicos e 

históricos a respeito do gênero, passaram a compor o grupo sonoro também como produtores 

de conteúdo. O surgimento de artistas como o grupo Casuarina e a cantora Roberta Sá, por 

exemplo, se dá, incialmente, em continuidade com o projeto ideológico e estético da categoria 

samba de raiz, porém vai aos poucos desprendendo-se da exclusividade de reprodução do 

repertório clássico, passando a apresentar canções autorais. Através do endosso dos grandes 

mestres, que se tornaram parceiros de palco e de composição, essa segunda geração da Lapa 

começou a reivindicar a autenticidade de seus próprios sambas, apoiando-se em claras 

referências aos ícones do samba e em sonoridades ainda fortemente afinadas às estéticas 

tradicionais. 

 

3.2.1 - Casuarina 

 

A gente foge do estereótipo dos sambistas. Somos aparentemente todos brancos, não 

usamos as roupas tradicionais. E isso nos distancia um pouco daquilo que é esperado 

(João Cavalcanti, vocalista do grupo Casuarina).17 

 

 

                                                 
17Chico Science nos levou a fazer música, diz Casuarina. Disponível em 

http://musica.terra.com.br. Acesso em 17/05/2012. 

Figura 10 -  Moyseis Marques 

http://musica.terra.com.br/
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O grupo Casuarina surgiu em 2001 e atualmente é formado por Daniel Montes 

(violão), Gabriel Azevedo (voz e pandeiro), João Cavalcanti (voz e tantã), João Fernando 

(bandolim) e Rafael Freire (cavaquinho). Em sua origem contava ainda com o cantor, 

compositor e percussionista Moyseis Marques, que segue em carreira solo. Os seis jovens na 

época, residentes da Zona Sul carioca (com exceção de Marques), decidiram formar um 

conjunto de samba para se apresentam em um sarau de fim de curso em um projeto de 

extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) do qual participavam. 

Desde então, passaram a frequentar a Lapa juntos, inicialmente como espectadores e 

posteriormente como músicos, experimentando e consolidando a efervescência do bairro até 

então protagonizada por outros artistas, como o Grupo Semente. Em entrevista ao programa 

Samba na Gamboa, do Canal Brasil, João Cavalcanti, vocalista e percussionista do Casuarina 

aponta como a história da banda está associada à revitalização da Lapa. 

 

No finalzinho dos anos 90 frequentávamos o que viria se tornar a Lapa. Porque 

naquela época tinha duas casas talvez, o Empório e o Semente. E você não 

conseguia nem ir andando de um lugar para o outro de tão perigoso que era porque a 

Lapa era abandonada completamente. Era uma coisa que tinha começado alguns 

anos antes em Santa Teresa até e tinha descido pra Lapa, por uma geração que veio 

antes do Casuarina: o Galote, o Pedro Miranda, a Teresa Cristina, essa galera. E a 

gente frequentava muito. Estávamos fazendo um curso preparatório para o vestibular 

de música da Unirio. Eu até nem ia fazer vestibular pra música. Era um curso de 

iniciação, percepção e teoria musical. E aí teve um número de fim de período que a 

gente resolveu se juntar pra fazer um samba, porque a gente estava frequentando e 

era uma linguagem que pra gente era ao mesmo tempo sedutora, mas um pouco 

estrangeira para o que a gente já estava mais acostumado a fazer e tal. E aí fizemos 

um grupo de samba. E aí é assim... Quem mergulha no universo do samba é um 

processo irreversível de coisas, na verdade. Ai você descobre um cara chamado 

Wilson Moreira. Como é que você passa a ignorar um cara como ele¿ Você não 

ignora mais. Vai descobrindo outras músicas menos conhecidas desse cara. E aí 

descobre que tem outros caras, enfim. O processo é irreversível. E o Casuarina se 

tornou, no final das contas, o meio de vida da gente. A história ficou muito séria 

depois. (CAVALCANTI, 2013).  

 

Dessa forma, evidencia-se que o interesse não era apenas executar sambas, mas 

estuda-los sob o ponto de vista técnico e histórico. Tratava-se de um universo novo para esses 

jovens, que, na infância e adolescência, por influência dos pais ou por conta própria, ouviam 

outros gêneros, inclusive internacionais. Após a criação do grupo, os músicos passaram então 

a pesquisar repertórios clássicos, inclusive o chamado “lado B” dos grandes nomes do samba, 

produzindo releituras para canções que não haviam feito muito sucesso. Não à toa, o grupo 

cita entre suas principais influências nomes clássicos como os grupos Quatro Ases e Um 

Coringa e Anjos do Inferno (sobretudo em relação aos arranjos vocais), além dos 

compositores e/ou cantores Wilson Moreira, Dona Ivone Lara, Roberto Silva, etc. 
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Em 2005, o trabalho de resgate de canções tradicionais e as experiências de tocar na 

noite começaram a tomar rumos maiores. Ao lado dos conjuntos Galocantô, Anjos da Lua e 

Batuque na Cozinha, o Casuarina passou a apresentar o projeto Samba em 4 tempos na 

Fundição Progresso (consagrada casa de shows da Lapa), apresentando clássicos do gênero e 

algumas canções próprias. Segundo nota publicada na Agenda Samba e Choro em abril de 

2008, a ideia do extinto projeto era “tocar sambas desde o seu surgimento, com ‘Pelo 

Telefone’, até os dias de hoje”, um apanhado pretensioso que evidencia a ideia do resgate 

histórico, fruto do trabalho de pesquisa.  

No mesmo ano, o grupo lançou seu primeiro álbum, Casuarina, pela gravadora 

Biscoito Fino, apostando no resgate de clássicos como Pranto de poeta (Nelson Cavaquinho e 

Guilherme de Brito), Laranja madura (Ataulfo Alves e Mário Lago) e Já Fui Uma Brasa 

(Adoniran Barbosa). Na época, o cavaquinhista Rafael Freire trabalhava na gravadora e 

conseguiu a liberação de um dos estúdios nos horários vagos (“domingo de madrugada, 

segunda-feira às oito da manhã” 18), o que fez com que o processo demorasse cerca de dois 

anos e meio para ser concluído. A gravação foi financiada pelos pais de Freire, que também 

haviam montado um estúdio caseiro para que a banda pudesse ensaiar. É desse apoio 

financeiro e emocional, inclusive, que surge o nome do grupo, tendo em vista que os pais de 

Freire moravam na Rua Casuarina, no bairro Humaitá no Rio de Janeiro. A origem do nome – 

da rua e consequentemente do grupo – é uma árvore, encontrada no estado do Rio, sobretudo 

no bairro da Lagoa, na capital, e na Região dos Lagos. De acordo com o vocalista João 

Cavalcanti, essa definição é uma explicação “romântica” comumente utilizada pelos 

integrantes da banda, porém, a escolha foi, de fato, motivada pela homenagem aos pais do 

cavaquinista. “A Casuarina é uma árvore de raízes profundas, copa larga. Faz um barulho 

bonito quando passa o vento. Mas é o nome da rua, no Humaitá, onde a gente começou, o 

quartel-general da galera” (CAVALCANTI, 201319). 

O show de lançamento do álbum de estreia aconteceu em 2005, no Teatro Rival BR, 

no Rio de Janeiro, com a participação dos integrantes do Grupo Semente Pedro Miranda e 

Teresa Cristina, que foram convidados também para a gravação das faixas 400 anos de favela 

(Zé Kéti) e Suingue de Campo Grande (Novos Baianos), respectivamente. Já o segundo disco 

do grupo, Certidão, também lançado pela Biscoito Fino, em 2007, foi se deu de forma 

                                                 
18 AZEVEDO, 2009. Em Entrevista com a Banda Casuarina. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=lKteg4Oz7zg. Acesso em 03/05/2013 
19 Entrevista exibida no programa Samba da Gamboa, do Canal Brasil, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=nK36mtKIiz0. Acesso em 15 de abril de 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=lKteg4Oz7zg
http://www.youtube.com/watch?v=nK36mtKIiz0
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inversa. Os integrantes do Casuarina apresentaram seus planos de um novo álbum à 

gravadora, dessa vez, basicamente autoral, e receberam o aval para executar o projeto, porém 

com um prazo de apenas quarenta dias para gravar, mixar e masterizar o CD. A banda topou o 

desafio e conseguiu entregar o material pronto para a fábrica na data determinada, um 

processo desgastante cuja última sessão no estúdio durou 36 horas. Este foi o primeiro 

registro de canções autorais do Casuarina, como a que dá título ao álbum (João Fernando e 

João Cavalcanti), além de Vaso ruim (Diego Zangado e Gabriel Azevedo), É João (João 

Cavalcanti) e A Roda Morreu (João Fernando e João Cavalcanti). No entanto, o grupo não 

abriu mão das releituras, apresentando novos arranjos para obras de compositores como 

Sidney Miller, Délcio Carvalho, Sérgio Fonseca, etc. 

Em 2009, lançou seu primeiro DVD, MTV Apresenta: Casuarina, também disponível 

em CD. O trabalho, que buscava reproduzir o projeto de roda de samba com convidados que 

já existia há três anos, foi fundamental para conferir maior visibilidade ao conjunto, que, no 

ano seguinte, foi eleito o melhor grupo de samba pelo Prêmio da Música Brasileira e fez turnê 

por vários países da Europa. A gravação contou com participações da banda Moinho, além de 

músicos como Frejat, Paulinho Moska, Roberto Silva e Wilson Moreira.  

Em 2011, a banda participou do projeto Lapa de Todos os Sambas, realizado pelo 

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, com o objetivo de celebrar a 

revitalização da Lapa. A iniciativa reuniu três gerações de cantores, músicos e compositores. 

No ano seguinte, o conjunto foi escolhido pela Prefeitura do Rio de Janeiro para comandar o 

show de inauguração das obras de revitalização do mesmo bairro, que contou com 

participações ticipações de Pedro Miranda, Teresa Cristina e Moyseis Marques (ex-integrante 

do grupo). O show se tornou um DVD, lançado em 2013. 

O último disco de estúdio do grupo, Trilhos – Terra Firme, lançado pela Warner 

Music em 2011, foi o primeiro projeto composto apenas por canções autorais. Essa iniciativa 

denota uma nova tendência dessa geração de sambistas, que continua apostando no reforço da 

tradição e da autenticidade do samba (presentes na formação das bandas, na dinâmica das 

rodas, nas sonoridades e temáticas), porém através de suas próprias canções, em um 

movimento de simultânea renovação e resgate. 

Nesse sentido, Gabriel Azevedo, um dos vocalistas do Casuarina, afirma que: 

 

fazer samba foi uma escolha, uma demanda nossa. E acho que isso torna até a coisa 

mais verdadeira. Não desmerecendo quem vem do berço de samba, quem vem de 

escola de samba. [...] Para fazer samba não precisa de certidão, não precisa de papel 
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assinado. Só o endosso que a gente teve no começo da carreira dos grandes mestres 

do samba, para a gente, já foi suficiente.20 

 

 

No entanto, o discurso da banda, analisado através de performances e entrevistas, 

evidencia dois tipos recorrentes de críticas negativas ao trabalho. Segundo Azevedo (2012),  

 

 
A nossa geração da Lapa, no início, era taxada não só de saudosista, mas também de 

ser contrária, de manter algumas reservas a essa geração do Cacique de Ramos, que 

trouxe o samba de novo para a grande mídia, o que acabou resultando no movimento 

do samba nos anos de 1990, daquele pagode romântico, cheio de teclado. Mas eu 

não vejo muita referência entre uma coisa e outra e não vejo nada demais. São as 

voltas que o mundo dá. Mas, de um tempo para cá, a gente tem resgatado um pouco 

mais dessa tradição da rapaziada do Cacique, porque é inegável a qualidade das 

composições, do instrumental. O repique de mão, instrumento inventado pelo Birani, 

que é integrante do Fundo de Quintal, hoje em dia é muito usado no samba. O banjo 

veio com Almir Guineto. São referências de grande importância para a história do 

samba. Então a gente traz um pouquinho com a gente também. (AZEVEDO, 2012)21 

 

 

Outra questão polêmica, de debate bem menos complexo e crítico, perpassa questões 

étnicas e de classe. Conforme já exposto, o estereótipo dos integrantes do Casuarina e de 

grande parte de seus pares distancia-se completamente do tipo ideal e clássico do sambista 

negro, marginalizado, morador de guetos e favelas, malandro. Essas características, 

associadas a determinadas sonoridades, performances, repertórios e estéticas do samba tido 

como tradicional, acabaram sacralizando-se. Assim, 

 

quando determinados traços e práticas culturais são selecionados como "símbolos" 

de identidade, sua natureza é alterada: sua imutabilidade e enfatizada, pois buscam 

reproduzir e representar o autentico e o tradicional, tornando-se traços da construção 

coletiva da identidade do grupo. Esse processo, que guarda semelhanças com o de 

constituição do típico, confere novos significados a essas praticas, ao mesmo tempo 

em que lhes retira o caráter vivo, mutável e dinâmico, como um fetiche (PENNA, 

1992, p.76)  
 

 

De acordo com os integrantes do Casuarina, o principal espaço de exposição do 

trabalho, reconhecimento do público e críticas ferrenhas é a internet, sobretudo redes sociais. 

                                                 
20Chico Science nos levou a fazer música, diz Casuarina. Disponível em http://musica.terra.com.br.Acesso em 

17/05/2012. 
21ENSAIO, TV Cultura. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=jd9eVYhIYXE. Acesso em 10 de 

novembro de 2012. 

http://musica.terra.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=jd9eVYhIYXE
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Azevedo conta como se sentiu alvo de preconceito ao acessar espaços virtuais, como os 

comentários de vídeos do Casuarina no YouTube.  

 

 

O universo desse tipo de crítica hoje em dia é internet, né, cara? Na internet o 

malandro escreve o que ele quiser. E não assina ou assina com o nome de outra 

pessoa. Eu já parei de ler essas coisas. Antigamente eu me preocupava em ler. Hoje 

em dia eu desisti de ler porque às vezes você fica chateado mesmo. Porque tem 

muita coisa que é fascista, mesmo. É discurso fascista, é facistóide. “Porque esses 

cinco branquelos estão fazendo samba?” É daí pra baixo. Daí pra cortar cabeça, 

paredão... é por aí. Então é bobagem. É pra ser ignorado mesmo (Gabriel Azevedo, 

2009).22 

 

 

Assim sendo, a percepção de um estranhamento que o grupo sente ao adentrar um 

grupo que originalmente não pertencem é um exemplo de um processo de identificação não 

pela afirmação de si, mas, sobretudo, pela negação do diferente. Isso porque “as classes 

sociais e os guetos raciais falam mais sobre os outros que com os outros” (STEINER, 1975, 

apud BLACKING, 2007, p. 211). Se o tipo ideal do sambista já está consolidado no 

imaginário popular, o seu oposto também começa a se delinear: branco, de classe média, 

inserido no mercado de trabalho, com estudo formal de música e alta escolaridade – 

características presentes em todos os membros do Casuarina e em muitos de seus pares nessa 

nova geração do samba. Assim, “se a adoção de emblemas de identidade visa marcar a 

especificidade do grupo, pode haver estratégias inversas, no sentido de evitar a imputação de 

identidade com base em certos elementos materiais, persistentes e visíveis” (PENNA, 1992, 

p.77). Portanto, a máxima de Bezerra da Silva segundo a qual “malandro é malandro e mané é 

mané” sintetiza a percepção do verdadeiro sambista como um “cara maneiro”, que “sabe das 

coisas” e que “não se amarra em uma só mulher”23. Mais que performance, a malandragem é 

um estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 SARAIVA CONTEÚDO. Entrevista com a banda Casuarina. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=lKteg4Oz7zg. Acesso em 01 de novembro de 2012.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=lKteg4Oz7zg
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3.2.2 Roberta Sá 

 

A cantora Roberta Varella Sá nasceu em Natal (RN), em 1980, e mudou-se para o Rio 

de Janeiro antes de completar 10 anos de idade. Aos 16, começou a frequentar aulas de canto 

e, posteriormente, formou-se em jornalismo, fez cantoterapia e chegou a morar nos Estados 

Unidos, onde participou de corais. Em 2002, Roberta participou do reality show musical 

Fama, da TV Globo, mas não saiu vitoriosa. No mesmo ano, a artista fez seu primeiro show 

no bar Mistura Fina (Rio de Janeiro). Em 2003, gravou a canção A vizinha do lado (Dorival 

Caymmi) para a trilha sonora da novela Celebridade, TV Globo, participou do evento Noites 

no Palácio, na cidade do Porto, em Portugal, cantando ao lado do Trio Madeira Brasil e 

apresentou-se também na Alemanha e em Cingapura.   

Em 2005, lançou seu primeiro disco, Braseiro, produzido pelo violonista e guitarrista 

Rodrigo Campello, que contém em seu repertório canções como Pelas tabelas (Chico 

Buarque); Cicatrizes (Miltinho e Paulo César Pinheiro), gravada com o grupo MPB-4; 

Lavoura (Teresa Cristina e Pedro Amorim), com participação de Ney Matogrosso e Ah, se eu 

vou (Lula Queiroga), com Pedro Luís e a Parede – com quem é casada. Nesse mesmo ano, 

lançou o CD no Centro Cultural Carioca (RJ). Sobre o trabalho, Roberta diz: 

 

O repertório é uma declaração de amor à música popular brasileira. Pelo menos a 

que eu conhecia até aquele momento. É um álbum de memórias musicais afetivas. 

Figura 11 - Grupo Casuarina e o boneco malandro que estampa o encarte do CD “Certidão” (2009) 
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Foi aí que começou minha formação profissional, através do convívio com músicos 

e artistas fabulosos (SÁ, 2013, s/p)24. 

 

 

Que estranho dia para se ter alegria, segundo disco da cantora, foi lançado dois anos 

depois, com faixas como Janeiros, de sua parceria com Pedro Luis, Fogo e gasolina (Pedro 

Luis e Carlos Rennó) gravada com Lenine; Novo amor (Edu Krieger), Alô Fevereiro (Sidney 

Miller), Cansei de esperar (Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho) e Laranjeira (Roque 

Ferreira). O disco, também produzido por Rodrigo Campello, contou ainda com a participação 

de músicos como Silvério Pontes e Zé da Velha, Marcos Suzano (percussão e programações), 

Armando Marçal (percussão) e Hamilton de Holanda (bandolim). O disco foi considerado um 

dos melhores lançamentos do ano pela crítica especializada25.  

Ainda em 2007, a cantora participou da gravação do CD e DVD do projeto Cidade do 

Samba, de Zeca Pagodinho e Max Pierre, apresentado por Ricardo Cravo Albin, interpretando 

Falsa baiana (Geraldo Pereira) ao lado do consagrado intérprete Roberto Silva. Em 2010, 

lançou o álbum Quando o canto é reza em parceria com o Trio Madeira Brasil. O álbum, 

produzido por Pedro Luís e com direção musical de Marcello Gonçalves, registrando 13 

canções do compositor baiano Roque Ferreira. O álbum foi eleito o melhor disco de MPB 

pelo Prêmio da Música Popular Brasileira de 2011, no qual Roberta Sá também foi 

contemplada na categoria Melhor Cantora/MPB.  

 

                                                 
24 BIOGRAFIA. Disponível em http://robertasa.com.br/site/biografia/?mith. Acesso em 01/11/2013. 
25 ALBIN, Ricardo Cravo. Dicionário Houaiss Ilustrado Música Popular Brasileira. Disponível em 

www.dicionariompb.com.br. Acesso em 01/11/2013. 

Figura 12 - A cantora e compositora Roberta Sá 

http://robertasa.com.br/site/biografia/?mith
http://www.dicionariompb.com.br/
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A partir de então, a carreira de Roberta Sá tomou novos rumos estéticos, 

principalmente com a gravação do disco Segunda Pele, em 2012. O álbum tem apenas uma 

faixa de samba, que entrou no repertório já no período final de gravação: a canção O Nego e 

Eu, de João Cavalcanti, vocalista do grupo Casuarina. Após ingressar em um circuito de 

samba, que logo se mostrou um segmento de mercado interessante, e consolidar sua carreira 

neste gênero, a cantora passou a experimentar outras possibilidades. Sobre esse processo, 

Roberta afirma: 

 

Foi como se [...] eu tivesse ganhado uma caixinha com a liberdade dentro. Agora 

não tenho mais tabus. Me permito falar de qualquer assunto. Antes eu parecia uma 

senhora, agora eu sou jovem. Mas isso não significa que vou sair por aí louca, 

tirando a roupa. Mas, pra mim, esse é um disco transformador. Acho que estou mais 

direta, segura, clara. É como se a pele antiga fosse descamando para dar lugar a uma 

nova, uma Segunda Pele (SÁ, 2012, s/p26). 

 

 Em entrevista ao jornal Diário do Pará27, na época de lançamento da turnê deste novo 

show, Roberta afirmou que sua formação musical passava por outros estilos e que achava 

“natural um artista querer liberdade pra criar” (SÁ, 2012, s/p). No entanto, a cantora 

complementou: “vou cantar samba para sempre. Faz parte da minha história e das minhas 

predileções. Inclusive no show [da turnê Segunda Pele], vou continuar cantando os sambas 

dos discos anteriores” (SÁ, 2012, s/p). No entanto, mesmo as canções dos álbuns antigos de 

Roberta acabaram ganhando novos arranjos para o novo espetáculo, evidenciando uma 

mudança de proposta em sua carreira. Desde 2012, a artista tem se distanciado do samba, 

buscando legitimar-se como uma cantora de MPB. Nesse sentido, não iremos nos debruçar 

sobre esta fase recente de sua carreira, tendo em vista que o foco do objeto de estudo é outro. 

Porém, como Roberta foi um dos principais ícones de uma segunda geração de sambista da 

Lapa não convém ignorar o seu trabalho. A própria artista, apesar de seguir outros rumos, fez 

questão de gravar um único samba em seu último disco, cuja letra é sintomática. O Nego e Eu, 

de João Cavalcanti, vocalista do Casuarina, entrou no repertório já no fim da gravação de 

Segunda Pele. 

 

O João [Cavalcanti] é um compositor muito especial e eu queria gravar alguma coisa 

dele. Mas eu dizia ‘João, eu não quero cantar samba. Não sei o que eu quero, mas 

não quero que esse disco tenha samba’! Estava com essa ideia fixa na cabeça. 

Porque virou uma coisa meio óbvia de mim. Aí o João me convidou para fazer uma 

                                                 
26 CANDIDO, Felipe. A sensual “Segunda Pele” de Roberta Sá. Disponível em 

http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/43763. Acesso em 01/11/2013.  
27 Diário do Pará. Roberta Sá canta samba em 'Segunda Pele', 2012. Disponível em 

http://diariodopara.diarioonline.com.br/impressao.php?idnot=150594. Acesso em 02/11/2013 

http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/43763
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participação especial em show do Casuarina na Fundição Progresso. Quando eu 

entrei na roda e comecei a cantar, o público veio abaixo, veio cantando tudo. Foi 

lindo! Aí eu fiquei muito emocionada. E pensei ‘eu não posso perder isso, 
essa coisa que tem com o samba’. Cantar samba me dá um prazer tão grande. Porque 

vou abrir mão desse prazer que eu sinto? No dia seguinte, mandei um e-mail para o 

João falando o samba e o tema. Queria falar dessa mulher que vai para o samba. E 

eu tinha escutado a música que o Chico [Buarque] tinha feito para o Diogo Nogueira 

[Sou Eu]. E, desde que eu escutei essa música, quis uma resposta [...]. A mulher 

também pode ir para o baile. Cadê o ponto de vista dessa mulher que vai para o 

baile, que deixa tudo, mas que prefere o homem dela? Aí mandei esse briefing para 

o João Cavalcanti e ele fez esse samba sensacional que se chama O Nego e eu, que 

tem muito a ver com a minha historia com o samba. O nego sendo o samba. Eu 

posso flertar com outros ritmos, posso experimentar outras coisas, mas ‘só tem 

sentido o nego e eu’ (SÁ, 2010, s/p28). 
 

Essa simples história ilustra alguns aspectos importantes sobre as características do 

grupo sonoro que buscamos descrever no presente trabalho. Há um intuito explícito por uma 

intertextualidade, assim como já analisado na canção É, João, de João Cavalcanti, que dialoga 

com a canção Poder da Criação, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Em O Nego e Eu, 

gravada por Roberta, o compositor do Casuarina faz novamente uma referência a outra obra, 

desta vez de Chico Buarque e Ivan Lins, gravada pelo filho de João Nogueira, Diogo.  

 

Sou Eu 

Chico Buarque / Ivan Lins 

 

Na minha mão o coração balança 

Quando ela se lança no salão 

Pra esse ela bamboleia 

Pra aquele ela roda a saia 

Com outro ela se desfaz da sandália 

 

Porém depois que essa mulher espalha 

Seu fogo de palha no salão 

Pra quem que ela arrasta a asa? 

Quem vai lhe apagar a brasa? 

Quem é que carrega a moça pra casa? 

Sou eu! 

Só quem sabe dela sou eu 

Quem dá o baralho sou eu 

Quem manda no samba sou eu 

 

O coração na minha mão suspira 

Quando ela se atira no salão 

Pra esse ela pisca um olho 

Pra aquele ela quebra um galho 

                                                 
28 SÁ, Roberta. Roberta Sá - Faixa a faixa Segunda Pele: O Nego e Eu. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=V-GWwmIo3DE. Acesso em 02/11/2013 

http://www.youtube.com/watch?v=V-GWwmIo3DE
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Com outro ela quase cai na gandaia 

 

Porém depois que essa mulher espalha 

Seu fogo de palha no salão 

Pra quem que ela arrasta a asa? 

Quem vai lhe apagar a brasa 

Quem é que carrega a moça pra casa 

Sou eu! 

Só quem sabe dela sou eu 

Quem dá o baralho sou eu 

Quem dança com ela sou eu 

Quem leva este samba sou eu 

 

A “resposta” composta por João Cavalcanti por encomenda de Roberta, apresenta o 

ponto de vista dessa mulher, que espalha seu fogo de palha pelo salão, mas volta para o seu 

homem no fim da festa. 

 

O Nego e Eu 

(João Cavalcanti) 

 

Gosto de ser vista pelas festas 

Ser seguida pelas frestas 

Protagonista do sonho alheio 

Gosto de deixar pelos lugares  

Um punhado de olhares 

Incendiados no fogo que ateio 

Gosto que me vejam por inteira 

Gosto de solar na gafieira 

Gosto se me sinto desejada 

Mas eu levo a madrugada pra mim 

Porque gosto mais é do chamego 

E dos beijos do meu nego no fim 

 

O nego, o nego, o nego e eu 

Ele é o grande amigo que o destino concedeu 

Só tem sentido o nego e eu 

 

Ele não é dado pra ciúme 

Mas encabulado assume  

Que prefere até que eu não vá 

Digo que meu jogo se resume  

A um rastro de perfume 

Que eu deixo nos ares de lá 
 

 

Coincidência ou não, também em 2012, o compositor gravou com seu grupo Casuarina 

a canção de sua autoria Dissimulata, neologismo que une as palavras “dissimulada” e 
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“mulata”, e que apresenta, por fim, um terceiro ponto de vista: o do homem conquistado e 

depois abandonado por essa mulher retratada nas canções anteriores. Roberta Sá deu voz à 

mulher sedutora e Diogo Nogueira cantou o desabafo de seu parceiro. Por fim, João 

Cavalcanti assume a(s) voz(es) do(s) conquistado(s) que se deslumbram com a figura 

feminina narrada nestas canções.  

 

Dissimulata 

 

(João Cavalcanti) 

 

Você me veio com aquele flerte 

E como estava eu fiquei inerte 

Você me olhava de revesgueite 

Me convidando pro tête-à-tête 

 

Esfumaçava o ambiente 

Quando dançava pro meu deleite 

Sem perceber fui ficando quente 

O teu gingado café com leite 

 

Mas o teu charme não era sério 

Eu fui mais um a morder a isca 

Quero entender qual o seu critério 

Para escolher que corações você confisca 

 

Depois de ti sou cobra criada 

Contra essa tua sem-vergonhice 

Hoje você não me deve nada 

Desde que eu parei o baile e... 

 

Disse mulata 

Dissimulada 

Não brinque com o que Deus lhe deu 

Vá desfilar os seus dotes 

Pra outro crioulo que não seja eu 

 
 

Citamos anteriormente a importância da referência aos compositores clássicos do 

samba, que endossa o trabalho dos novos sambistas, trazendo como exemplo a canção do 

Casuarina que dialoga com a obra de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. O que 

percebemos agora, explicitado através dessas três canções, é que a intertextualidade continua 

sendo utilizada como recurso de diálogo e reforço de uma identidade de composição, porém 

através da criação e articulação de novas composições (mesmo Sou Eu, de autoria dos 

consagrados Chico Buarque e Ivan Lins, é também contemporânea). As três músicas falam, 
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portanto, de uma mulher que “espalha seu fogo de palha”, incendiando “um punhado de 

olhares” de homens que, “sem perceber” vão “ficando quentes”. A mítica personagem é 

descrita como aquela que “se lança no salão”, “sola na gafieira”, “dança para o deleite” 

masculino. Na performance sedutora, a mulher de Chico Buarque e Ivan Lins “bamboleia”, 

“roda a saia”, “se desfaz da sandália”. A conquistadora de Cavalcanti cantada por Roberta 

gosta de “ser vista pelas festas / ser seguida pelas frestas / protagonista do sonho alheio”. Por 

fim, a Dissimulata do Casuarina flerta, ginga, dança, joga um charme “que não é sério”. O 

ciclo se fecha no encontro da sedutora com seu amado – “só quem sabe dela sou eu”, “só tem 

sentido o nego e eu” – e com o descontentamento dos apaixonados que ficam abandonados no 

salão – “Vá desfilar os seus dotes / Pra outro crioulo que não seja eu”.  

Neste sentido, a intertextualidade entre as canções gravadas por Diogo Nogueira, 

Roberta Sá e Casuarina – três exemplos de uma segunda geração de novos sambistas – revela 

não só a articulação entre as obras desse grupo sonoro, como também a importância de, 

simultaneamente criar novas composições, porém reforçando elementos do imaginário 

tradicional do samba: a gafieira, os salões, a mulata sedutora, o flerte e o chamego com seu 

nego no fim.  

Mas a intertextualidade não é a única forma de conexão entre os dois casos aqui 

analisados como exemplos desse grupo sonoro. Tanto Roberta quanto Casuarina lançaram 

seus discos de estreia no ano de 2005. Desde então, a cantora foi convidada diversas vezes 

para participar do projeto de Roda de Samba grupo, realizado na Fundição Progresso. Outro 

ponto em comum entre os artistas é o produtor Rodrigo Campello, que atuou em todos os 

discos de Roberta Sá (com exceção do álbum gravado com o Trio Madeira Brasil) e também 

nos álbuns MTV Apresenta Casuarina (2009) e Trilhos – Terra Firme (2011).  
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3.3 – Afeto, identidade e tradição: Uma análise da nova geração da Lapa 

 

 
Os discursos são [...] motores da história e não apenas suas representações. É preciso 

evitar aqui a alternativa do tudo ou nada. Sozinhas as ideias não fazem história, as 

forças sociais e econômicas também agem; mas as ideias não são apenas puro efeito 

passivo. De início tornam os atos possíveis; em seguida, permitem que sejam 

aceitos: trata-se, afinal de contas, de atos decisivos (TODOROV, 1993, p.14-15).  

 

 

Através de uma sucinta recapitulação da história da Lapa pós 1990, buscou-se aqui 

identificar um determinado grupo sonoro através de uma revisão de suas biografias, da análise 

de algumas de suas obras e de uma ideia de vínculo local e acionamento de memória coletiva 

a partir da produção e do consumo do dito samba de raiz. No entanto, faz-se necessário 

concluir esse estudo através de uma breve análise de discursos dos músicos aqui analisados, 

que nos permitirá compreender suas visões de mundo e os valores e percepções que moldam 

esse grupo sonoro. Não se trata de negar a relevância da criatividade e da subjetividade 

individual na elaboração dessas falas, mas de compreender que estes se constroem 

socialmente, de forma mais ou menos homogênea, articulando os inconscientes individual e 

coletivo/ideológico. Em suma, enunciados e contextos sócias foram analisados 

conjuntamente, sem uma hierarquia de importância científica. Isso porque, nas palavras de 

Foucault (2001), “a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos 

controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 

estratégias de saber e de poder” (FOUCAULT, 2001, p.117). 

 

Pode-se, por isso, afirmar que essas “análises do discurso”, embora às vezes 

divergentes, mantêm alguns pontos em comum, especialmente ao levarem em conta 

a inserção dos textos singulares em domínios mais vastos das interações discursivas 

ligadas a instâncias de poder político, social e simbólico (PAULINO, 2010, s/p). 

 

 

Dessa forma, a análise dos textos escritos e verbais oriundos de representantes do 

grupo sonoro aqui analisado, permitirá a identificação de padrões discursivos dessa geração 

de músicos, sujeitos que reivindicam para si e edificam uma identidade social compartilhada 

por mecanismos discursivos. Nesse sentido, texto e contexto não apresentam uma relação 

linear de causa e consequência, mas sim de uma dialética construção e reflexão mútua, na 

qual se fazem condicionantes as variáveis culturais, sociais, etárias e de gênero. A análise 

voltada para a música, mais especificamente, pressupõe ainda a concepção estética, ou seja, 
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informação, apreciação, subjetividade lúdica e poética, que articula valores ideológicos de 

forma menos pragmática, metafórica, subjetiva – mas não menos política. 

Já foi explicitado anteriormente que não basta demarcar e classificar as palavras para 

imediatamente interpretar seus significados. No entanto, a amplitude da Análise do Discurso, 

embora fundamental para a compreensão crítica dos textos, não tem a pretensão propor um 

método de análise sistematizado e pragmático. Embora tal rigidez metodológica não seja 

indispensável, optar-se-á aqui por buscar formas complementares de análise que, somadas, 

constituam um arcabouço teórico que dê conta da complexidade do tema, mas a partir de 

ferramentas de análise claramente definidas.  

Nesse sentido, se utilizará ferramentas da análise de conteúdo (BARDIN, 1979), 

composta por três etapas distintas: pré-análise (escolha dos documentos a serem analisados, 

formulação de hipóteses e objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final), exploração do material (administração sistemática das decisões tomadas e 

codificação em função de regras previamente formuladas) e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação (escolha das categorias de classificação).  

Se até aqui, o discurso foi interpretado de forma ampla, como parte de uma dinâmica 

cultural que o transcende (o que é, de fato, fundamental), propõe-se também uma 

sistematização mais pragmática das premissas encontradas para que se possa identificar ideias 

e valores centrais desse grupo sonoro. Em suma, o objetivo de dar continuidade a análise a 

partir de um método complementar é categorizar de forma mais específica as características 

do conjunto de atores analisados. Para tal, seguiremos o percurso teórico proposto por grande 

parte das obras que trabalham com análise de conteúdo (GOMES, 2012): pré-análise; 

exploração do material e tratamento dos resultados / interpretação. A primeira etapa desse 

mecanismo conceitual, que aqui foi desenvolvida através da análise do discurso, de “uma 

leitura compreensiva do conjunto do material selecionado, de forma exaustiva” (GOMES, 

2012, p.91). Essa primeira etapa de estudo nos permitiu ter uma visão do conjunto que 

compõe o grupo sonoro aqui analisado, apreender suas particularidades, elaborar pressupostos 

iniciais para a posterior classificação e categorização e, por fim, determinar os conceitos 

teóricos que orientariam a análise (GOMES, 2012).  

Os resultados obtidos nessa fase da pesquisa, já foram aqui dissertados e 

contextualizados e nos apontaram determinadas peculiaridades e os seguintes eixos temáticos 

recorrentes: relação afetiva com o samba; identidade e brasilidade; patrimônio, tradição e 
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memória coletiva; Lapa; nova geração. Abaixo dispusemos a sistematização da análise do 

conteúdo.  

RELAÇÃO AFETIVA COM O SAMBA 

TERESA CRISTINA 

 
O samba tem uma força inacreditável, como ritmo brasileiro, 

como gênero musical, como estilo de vida. Foi o samba que fez 

o meu nome. Fez as pessoas conhecerem o meu trabalho, meu 

estilo de cantar. O samba me fez e fez a Lapa voltar às 

manchetes de jornal, sair da página policial e entrar para o 

caderno cultural de vários jornais do país. E eu acho que isso se 

deu através da música, que trouxe as pessoas até a Lapa. 

(TERESA CRISTINA, 2009). 
 
Na casa do meu pai havia alguns discos formidáveis e desde 

pequenina me encantava com as capas – Antônio Candeia 

Filho, mais conhecido como Candeia; Roberto Carlos; Chico 

Buarque e Tim Maia. Ouvíamos um pouco de tudo. O samba 

sempre esteve presente na minha vida, a música é vida e tem o 

poder de cura. O samba é a essência da nossa música. E eu faço 

parte disso (TERESA CRISTINA, 2009). 
 

ROBERTA SÁ 

 
Outro dia, cheguei em casa, estava cansada de uma viagem, e 

quis escutar os discos do Cartola. [...] Aquelas músicas me 

trouxeram um conforto. Nós entramos em contato com a 

música para acessar nossas emoções (SÁ, 2012). 
 
Eu adoro [samba]. Não posso negar... é um lugar que sempre 

preciso voltar, emocional e artisticamente (SÁ, 2012). 
 

CASUARINA 

 
Fazer samba foi uma escolha e uma demanda nossa. E eu acho 

que isso torna a coisa ainda mais verdadeira. Não 

desmerecendo quem vem do berço do samba, de escola de 

samba. Muitas vezes, no começo da nossa carreira, criticavam a 

gente por conta disso. E o João fez até uma música, que deu 

título ao nosso segundo CD, que é o Certidão, que fala muito 

sobre isso. Para fazer samba não precisa de certidão, não 

precisa de papel assinado. Só o endosso que a gente teve no 

início da carreira dos grandes mestres do samba para nós já foi 

suficiente. Foi a certeza de que estávamos no caminho certo 

(AZEVEDO, 2013). 
 

 
IDENTIDADE E BRASILIDADE 

 

ROBERTA SÁ 

 

 
O Gilberto Gil, o Caetano, a Elis Regina, o Chico Buarque, a 

Carmen Miranda... Gosto de muita coisa. O meu trabalho é 

muito baseado nos ritmos e nas cores brasileiras (SÁ, 2012). 
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Talvez o que você queira dizer é que o samba não está mais na 

moda. Pra quem fez samba isso nunca importou, porque 

identidade é muito mais importante e interessante do que 

qualquer tipo de modismo (SÁ, 2012). 

 

CASUARINA 

 

 
A vocação do Casuarina é essa [samba]. É muito difícil 

construir uma identidade, uma linguagem. E a gente está há 10 

anos construindo. Abrir mão disso seria uma burrice 

(CAVALCANTI, 2012). 
  

 

 

 

 
PATRIMÔNIO, TRADIÇÃO E MEMÓRIA COLETIVA 

 

ROBERTA SÁ 
 

 
É minha referência musical. Samba da Bahia é samba de coco... 

É um gênero tão rico que, se você quiser passar uma vida só 

gravando samba, não vai se repetir. (SÁ, 2010). 
 
Acho que o cavaco, o pandeiro, o tamborim, o 7 cordas, bem 

tocados e sem programações, têm um valor inestimável. O 

samba é um patrimônio (SÁ, 2012).  
 

CASURINA 

 
O conceito de tradição diz respeito a algo retrospectivo. Você 

não nasce tradicional, você se transforma naquilo. 

(CAVALCANTI, 2012) 
 
O principal para você fazer samba é conhecer essa história de 

resistência, saber de onde vem o samba, saber as desventuras e 

dificuldades que os sambistas que vieram antes de nós 

passaram (AZEVEDO, 20120). 
 

 

 

 

 
LAPA 

 

TERESA CRISTINA 

 
Quando eu comecei a cantar na Lapa em 1998 era deserta, 

abandonada. Expandiu de uma tal maneira que recebe pessoas 

do Brasil e do mundo inteiro. É um lugar central que recebe a 

Zona Norte, a Zona Sul, Niterói, baixada, o subúrbio. Todo 

mundo quer saber da Lapa e ir para a Lapa dançar, ouvir 

música (TERESA CRISTINA, 2009).  
 

CASUARINA  
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A Lapa foi reocupada na marra por gente que estava disposta a 

fazer daquilo novamente a Meca do samba e da cultura carioca 

como um todo. E se tornou o que hoje, esse colosso, a Lapa. A 

gente é muito orgulhoso disso que foi construído 

(CAVALCANTI, 2013). 
 
A Lapa é nosso berço. A gente já viu passa por ‘n’ 

transformações desde que a gente ocupou o bairro, há mais de 

dez anos. Era um bairro mais frequentado por gente mais velha 

e foi cada vez ficando mais jovem. A Lapa antiga foi forçada a 

se extinguir, quase, pelo Estado Novo na década de 40 e 50 e 

ficou muito tempo meio abandonada. Quando a gente começou 

a reocupar ali, não tinha muito dedo do poder público. A gente 

foi reocupando por cabeçudos que éramos. Hoje em dia o 

bairro virou uma amálgama de zona norte e zona sul, rico e 

pobre, branco e preto. É uma mistura muito saudável e que diz 

respeito à identidade carioca.  (CAVALCATI, 2012).  
 

 

 

 

 
GERAÇÃO 

 

CASUARINA 

 
A Teresa Cristina é um pouco mais velha que a gente. A gente 

frequentava os shows dela antes de fazer os nossos. Ela talvez 

seja mais bandeirante do que a gente ainda. Ela é de uma 

geração que ocupou primeiro aquele espaço e a gente ia lá 

assistir quando resolveu fazer o grupo. (CAVALCATI, 2012). 
 

MOYSEIS MARQUES 

 
[Meu novo trabalho] já tem cara de samba da Lapa, não é? 

Acho que isso que é o objetivo maior. Acredito que minha 

geração já tem uma cara. Antes não tinha. A Lapa passou por 

alguns momentos. Teve aquela coisa do Candeia, Donga, todas 

aquelas maravilhas. Me tornei portelense depois que me 

esbarrei naquela fonte inesgotável de poesia. Depois minha 

geração passou a compor um pouco mais, começou a colocar a 

cara. Mas quando eu fazia um samba, as pessoas falavam 

“Parece Paulinho (da Viola), João Nogueira”. Ficava 

lisonjeado, mas o ideal é você parecer você (MARQUES, 

2013). 
 
Foi uma geração que começou muito reverente, com aquela 

coisa do Candeia, do Ataulfo, dos sambas antigos, das 

agremiações. Acho normal, acho importante que se passe por 

essa fase. Mas é uma geração que está produzindo e criando 

cada vez mais, até pela resposta positiva dos nossos primeiros 

chutes a gol, dos primeiros discos. Então essa resposta do povo 

nos encorajou a fazer um disco assim [autoral]. (MARQUES, 

2012). 
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ROBERTA SÁ 

 
Talvez minha geração tenha percebido uma necessidade de 

ajudar a reconstruir a autoestima do público jovem pela música 

brasileira e resolveu vestir essa camisa. Acho que foi um 

momento de restaurar esse amor pela música brasileira e trazer 

os olhos e ouvidos do público jovem pra música nacional (SÁ, 

2012). 
 

 

 

A partir da análise das falas analisadas e da sistematização desse conteúdo, 

identificamos cinco eixos temáticos que, por sua vez, nos permitem construir um panorama 

desse grupo sonoro. Esses artistas apresentam um histórico semelhante: o início de suas 

carreiras é marcado por um esforço em conhecer a história do samba, obter acúmulo a 

respeito da biografia e da obra dos grandes nomes do gênero, familiarizar-se com as 

performances, os instrumentos, os clichês desse universo. Em seguida, buscam preservar essa 

tradição adquirida através de, pelo menos, cinco estratégias: referência e reverência aos 

grandes mestres do samba; pesquisa e estudo de repertório antigo; formação tradicional de 

banda, com poucas iniciativas inovadoras; reprodução de uma sonoridade “de raiz” e 

linguagem contemporânea, mas temáticas semelhantes aos sambas clássicos. 

Por fim, após consolidarem seus trabalhos sobre essas bases, buscam produzir e divulgar 

trabalhos autorais dentro dos moldes temáticos e sonoros do samba tradicional, a partir das 

seguintes percepções: endosso dos grandes mestres do gênero; “autorização” para transitar no 

universo do samba por “vocação”, “inclinação” e acúmulo teórico; a escolha inusitada por 

fazer samba, que a torna ainda mais legítima e, por fim, a percepção de que o samba é uma 

linguagem tipicamente brasileira, acessível a todos e todas (em termos de produção e 

consumo).  

 

3.4 O “samba da Lapa” como marca  

 

O grupo sonoro que se forma e se consolida de forma simultânea e dialética com a 

revitalização do Rio antigo – já explorado e analisado anteriormente – acaba por transcender 

os limites geográficos do bairro e faz com que o “samba da Lapa” torne-se uma espécie de 

subgênero, uma marca que, embora não obtenha um alcance massivo, é sustentada por um fiel 

público segmentado. Nesse sentido, vamos explorar dois exemplos que despontam deste 

grupo sonoro: o formato roda-show e o projeto Segunda Lapa.  
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3.4.1 A roda-show 

 

O conceito de roda-show (TROTTA, 2006) aqui evocado se aplica a uma mescla de 

estruturas da grande indústria do entretenimento e da música e elementos, símbolos e 

performances caros a um imaginário dos sambistas de periferia, de caráter popular. Embora 

essa concepção já tenha se tornado praxe entre diversos artistas dessa geração, utilizaremos 

como exemplo o estudo de caso do projeto Roda de Samba com Casuarina e Convidados, que 

começou como um pequeno projeto da casa Fundição Progresso, situada na Lapa, e logo 

adquiriu grandes proporções. A autora assistiu a diversos shows do grupo entre novembro de 

2010 e fevereiro de 201329, no entanto, para a presente análise se considerará quatro 

apresentações específicas: o aniversário de nove anos da banda com participação de Alceu 

Valença e Elba Ramalho (01/11/2013), show com participação de Jorge Vercillo 

(19/01/2013), encerramento da turnê MTV Apresenta com Roberta Sá (15/07/2011) e show 

com Diogo Nogueira como convidado (05/02/2013). Todos esses shows aconteceram no 

palco “São Sebastião” da Fundição Progresso, reproduzindo evidentemente o formato de roda. 

A banda estava completa e contava com os mesmos músicos de apoio de costume: dois 

percussionistas (Nelci Pelé e Renato Albernaz), um baterista (Diego Zangado) e um 

saxofonista / flautista (Alexandre Bittencourt). A única exceção foi a substituição de 

Bittencourt por Alexandre Caldi na apresentação de 01 de novembro de 2012.  

Em todas as edições assistidas, a banda se apresentou utilizando instrumentos 

tradicionais do samba, como cavaquinho, pandeiro, violão de sete cordas, surdo e cuíca. Os 

arranjos, embora conferissem certa complexidade para as harmonias simples de grande parte 

dos sambas, também buscavam conservar uma sonoridade clássica do gênero. Os pagodes 

inclusos no setlist restringiam-se à geração dos anos de 1980, que goza de grande legitimidade 

entre os demais sambistas, e o repertório autoral também não destoava do padrão das demais 

canções, por vezes compondo medleys com estas. A performance dos músicos, embora 

contida procura reproduzir um tom de informalidade, com brincadeiras, diálogos entre os 

músicos, caretas e interações com o público (“agora só os casados vão cantar”).  

 No entanto, essa atmosfera de simplicidade e improviso restringe-se às performances. 

Em todos os shows analisados houve grande estrutura de som e luz (além dos telões da casa 

que apresentam propagandas de shows diversos – inclusive das rodas do Casuarina). A 

dinâmica repetiu-se: abertura de um DJ da casa (tocando apenas músicas brasileiras), um 

                                                 
29 Os shows ocorreram em cidades como Rio de Janeiro, Niterói, Barra do Piraí, Volta Redonda e Nova Friburgo 

(todas no Estado do Rio de Janeiro). 
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primeiro set de apresentação do Casuarina, um intervalo com DJ, um segundo set de show e, 

por fim, o encerramento novamente com o DJ. As principais participações dividiam a noite 

com os demais convidados, que apareciam ou confirmavam presença após a divulgação do 

evento, garantindo certo elemento surpresa para o público. Convidados distribuíam-se entre os 

sets, geralmente apresentando-se na metade de cada período, sendo chamados ao palco 

sempre por um dos cantores, que, apesar de não serem os únicos vocais da banda são, em 

geral, os interlocutores.  

Não por acaso, o perfil dos frequentadores dessas rodas – cujos ingressos custaram, 

em média, R$ 50,00 a meia entrada – é pouco heterogêneo: a maioria do público é composta 

por jovens e jovens adultos brancos. A questão da faixa etária e da etnia, evidentemente, é 

identificada através da mera observação, sendo, portanto, apenas um dado obtido e não uma 

evidência. Porém a observação permitiu-nos confirmar neste caso particular, o que já havia 

sido descoberto, de forma mais genérica, em uma análise do perfil dos frequentadores do 

circuito de samba da Lapa no contexto de sua consolidação: “um público segmentado, de 

classe média, com alto nível de informação, pois utiliza internet, rádio e jornais” (Data-UFF, 

2004 apud Herschmann, 2007). Os demais integrantes do grupo vestem-se de forma 

semelhante e têm a mesma aparência física (e, possivelmente, a mesma idade) que seu 

público.  

Partindo da percepção de Blacking (2007) – para o qual ouvir musica e um tipo de 

performance, na medida em que os ouvintes devem ativamente recriar e produzir sentido com 

os sons que ouvem (BLACKING, 2007, p.208) – faz-se mister analisar as dinâmicas e 

interações observadas entre público, artistas e entre ambos, identificando determinadas 

performances características. Evidentemente, não se pode dar conta desses processos em suas 

complexidades, porém é possível identificar alguns padrões que revelam importantes 

características desse grupo sonoro, observadas in loco. No caso do público, para além dos 

traços visíveis já especificados, é possível destacar ainda que dividem-se em, pelo menos, três 

níveis de participação. Há um segmento que fica ao redor do palco, próximos aos 

instrumentistas e que conhece as canções, autorais ou não, ali apresentadas. O Casuarina 

conta com um fã clube informal que se denomina amigos do Casuarina e que ocupa esses 

locais de destaque com frequência. Há um outro grupo de pessoas com relativo interesse pelo 

que se passa no show e com certo nível de conhecimento do repertório, porém de forma 

menos engajada que os demais fãs da banda. Por fim, há um terceiro grupo que circula pela 

casa, posicionando-se em diferentes pontos de visão do palco, bebendo, conversando, 
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flertando, sem se preocupar com a roda de samba propriamente dita. Como os próprios 

integrantes do Casuarina identificam, há quem vá a roda para assistir a um show e a quem vá 

“ao samba”, aqui utilizando enquanto termo genérico para qualificar a festa, o ambiente, as 

comidas e bebidas, as pessoas e as diversas formas possíveis de sociabilidade.  

Já em relação à performance e presença da palco dos artistas, há diferenças 

consideráveis em relação aos tradicionais bambas, conhecidos por sua “ginga”, seu canto 

firme, seus improvisos. Em entrevista a Diogo Nogueira no programa Samba da Gamboa, do 

Canal Brasil, o cantor Lenine declarou que percebia diversas semelhanças entre si e João 

Cavalcanti, um dos vocalistas do Casuarina e seu filho, no palco, dentre as quais listou a 

estrutura vocal e o que chamou de “falta de jeito”. Evidentemente, trata-se de uma 

qualificação subjetiva e sem qualquer referência comparativa do que viria a ser um “jeito”. No 

entanto, a fala é um indicativo que existe uma performance contida, tímida, inibida. A mesma 

percepção pode ser aplicada a quase todos os integrantes da banda, que limitam seus 

movimentos no palco às habilidades instrumentais ou modestos passos de um lado para o 

outro. A movimentação dos corpos no palco em nada lembram o estereótipo dos sambistas 

clássicos, de gestos expansivos, malemolência e movimentos sensuais.  

Esses condicionamentos podem ser compreendidos através do que Bourdieu (2007) 

chama de habitus, conceito pelo qual se analisa as práticas que inserem homens e mulheres 

em um espaço social, ou seja, como sistemas de disposições coletivas e individuais, 

predisposições, princípios geradores e organizadores das práticas e representações, ou seja, 

das visões de mundo. O habitus é, por tanto, a “matriz de percepção, de apreciação e de ação” 

(ORTIZ, 1930, p.19). Diferentemente da moral ou da moda, é criado através das condições 

materiais e objetivas dos condicionamentos de classe, ou seja, produz-se de acordo com os 

distintos contextos econômicos e cultural nos quais os indivíduos estão inseridos. É, portanto 

um conjunto de práticas socialmente percebidas, classificadas e (mais ou menos) 

conscientemente reproduzidas. Não se trata de uma aptidão natural, mas de uma estrutura 

social que se torna estrutura mental, de elementos históricos que se naturalizam. Por isso, o 

habitus varia de acordo com o tempo, o lugar e, sobretudo, com as distribuições de poder. É 

durável, mas não esterno ou estático. Pode, portanto, ser corroído, contrariado, (re)apropriado, 

deslocado, negociado, conforme discutiremos adiante.   

Assim, a performance dos artistas do grupo sonoro analisado é perpassada por seu 

habitus de classe, construído através dos capitais simbólicos e culturais que detém específicos. 
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E esse caráter mais formal, técnico e sóbrio da performance, revela certo tipo de relação com 

o fazer musical. Apropriando-nos das palavras de Trotta, pode-se entender que 

 
a noção de uma racionalização da prática musical é correlata ao próprio processo 

civilizador de controle dos costumes e disseminação de vergonhas e pudores que 

moldariam um perfil comportamental do que é correto e o que é desagradável 

socialmente. Essas recomendações “civilizadas” visavam neutralizar a 

“animalidade” de certos atos corporais como forma de estabelecer comportamentos 

sociais “educados” (TROTTA, 2011, p. 119).  

 

Essa questão remete-nos às distintas formas de fazer samba em espaços públicos e de 

periferia ou privados de classe média. Evidentemente, as opções não são apenas estas, tão 

dicotômicas, mas são dois extremos úteis para análise. A roda de samba do Casuarina, apesar 

do nome, não é o encontro na rua, onde todos e todas podem tocar e cantar, onde o improviso 

é, de fato, espontâneo. Quando o fazer samba deixa de ser aberto, gratuito e coletivo, seu 

caráter sofre drástica modificação. A “privatização” da roda na casa de shows, que tem como 

primeira barreira a cobrança de ingressos caros, já afunila seu público. Soma-se a isso grande 

estrutura de luz e som e um DJ a postos para “cobrir os intervalos”. Há ainda a 

comercialização de comidas e bebidas a preços elevados que evidencia o perfil de 

frequentadores do lugar. O cenário está delineado: um grande show acontecerá. O palco, 

apesar de suas especificidades, marca uma clara divisão e marcação de papéis distintos entre 

músicos e espectadores, geografica e simbolicamente separados.  

Quando a apresentação se inicia, no entanto, as fronteiras entre o que seria uma roda 

de samba popular e um grande espetáculo tornam-se tênues. A começar pela disposição dos 

músicos no palco, que, sentados em círculo, trocam olhares e sorrisos entre si e com a plateia. 

O repertório transita entre A Lapa, de Herivelto Martins, passando por Dia de graça, de 

Candeia, a Disritmia, de Martinho da Vila, além de diversas canções autorais, a maior parte 

delas gravadas no último CD da banda, em 2012. Trata-se, portanto, de um recorte 

cronológico muito extenso, que, através do resgate histórico de clássicos e do reforço das 

tradições sonoras do gênero, acaba sugerindo que as obras próprias são legítimas, autênticas e 

parte integrante desse universo, a despeito de sua contemporaneidade. A experiência de fazer 

samba calcada no estudo de repertório e técnica fica assim evidente e esse acúmulo, 

constantemente evocado, é um constante respaldo da produção do grupo, um argumento 

consistente contra possíveis críticas a origem sociocultural e étnica distanciada dos centros de 

produção de samba por excelência. E é esse também um dos principais atributos que garante o 

endosso dos grandes mestres do gênero, que, apesar de qualquer diferença de idade, cor e 
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classe, se identificam nesse fazer sonoramente familiar, simbolicamente conhecido, 

referenciado em estruturas já consolidadas historicamente. Dessa forma, 

 

os clichês harmônicos, melódicos, temáticos, rítmicos e simbólicos funcionam como 

elos do passado com o presente, formando e sedimentando noções de 

hereditariedade e tradição. Emoldam também uma memória musical e afetiva 

compartilhada, auxiliando na construção de sentidos e significados dos elementos 

musicais, interpretados a partir do acionamento desta memória (TAGG, 1987 apud 

TROTTA, 2011, p. 122).  

 

 

Isso posto, cabe recapitular os aspectos dessas apresentações, a priori, contrastantes. 

Por um lado, a estrutura espetacular, som, luzes e DJ. A casa de shows, ingressos e 

alimentação com preços que segmentam o consumo. Há também a clara divisão entre público 

e artista, produtor e consumidor do samba. Porém, não há completa negação desse imaginário 

popular e periférico das rodas de samba, ainda presentes na escolha do repertório, no resgate 

de clássicos do gênero, no caráter das obras autorais, na formação da banda com instrumentos 

característicos, na sonoridade, no canto coletivo de refrãos pouco complexos.  

Nessa breve discrição e contraposição de elementos de universos distintos (público x 

privado, popular x classe média, informalidade x profissionalização, espontaneidade x 

técnica, negros x brancos) é que se delineia o conceito de roda-show aqui proposto. 

Evidentemente, entender os aspectos citados como dicotomias estanques e impenetráveis é 

uma análise simplista, que pouco contribui para o debate. O que se pretende, na realidade, é 

apresentar contrapontos e especificidades de duas formas de fazer samba, inegavelmente 

diferentes, pensando como essas especificidades são evocadas e negociadas em estratégias de 

legitimação do fazer musical.  

A noção de roda-show abarca, portanto, tensões. Sua lógica de mercado e de 

espetacularização permeia todo o processo de produção e consumo do evento, porém o que se 

vende a partir dessa estrutura é, justamente, uma experiência voltada para valores, linguagens, 

sons, trejeitos, histórias e memórias de origem negra, periférica, marginalizada, socialmente 

oprimida. Seria ingênuo pensar que essa experimentação pode ocorrer de forma plena, 

primeiro porque os agentes do processo não detém o habitus dos sambistas tradicionais, suas 

vivências, seu acúmulo prático. Segundo porque não se pode delimitar de forma cirúrgica, 

clínica, o que vem a ser um legítimo sambista (nem mesmo um autêntico samba). O que se 

consome na roda de samba do Casuarina é portanto, um olhar sobre um tipo ideal, ou seja, 

uma espécie de simulação do que esse segmento entende como universo do samba.  
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O conceito de roda-show (TROTTA, 2006), que se aplica ao estudo teórico, mas, 

sobretudo, à observação participante em apresentações do Casuarina, põe em cheque a 

perspectiva de que há uma dicotomia estanque entre uma noção de cultura popular e uma 

visão estigmatizada da indústria cultural. Uma percepção simplista sobre ambas poderia 

considerar duas possibilidades distintas: o fazer musical coletivo, espontâneo, rudimentar de 

um lado e uma estrutura mercadológica homogênea, imperialista, alienante e opressora. 

Evidentemente, essa é uma das leituras possíveis, que encontra ecos de legitimação em 

diversos exemplos, porém, não dá conta da complexidade das disputas, negociações, 

interações, bricolagens e apropriações que são feitas nesse campo de batalha que é a cultura 

como um todo. A partir da prerrogativa de que o fazer popular e a cultura de massa são mais 

complexos e contraditórios do que supõe a conceitualização sobre os mesmos, é possível 

atentarmos para possibilidades outras e mais criativas de movimentação, diálogo, produção e 

consumo. 

Os elementos de “raiz” que são resgatados, reproduzidos e apropriados pelo Casuarina 

em suas apresentações foram conhecidos e acessados pelos músicos através não só de estudo, 

pesquisa e experimentação, mas da própria convivência com os compositores, instrumentistas 

e cantores do “berço do samba”. O conhecimento adquirido vem, portanto, não só do acúmulo 

teórico, mas da experiência empírica da sociabilidade, do rompimento de barreiras 

geográficas, do diálogo entre classes, faixas etárias e etnias distintas. Dessa forma, o que se 

inicia como admiração das obras clássicas logo passa a coexistir com a convivência e até com 

parcerias profissionais com esses autores. Os jovens da zona sul sentem-se assim pertencentes 

ao universo, legitimados em seu fazer musical, livres para criar (sobre uma base e uma 

linguagem já convencionada, convém ressaltar). 

Por fim, a roda-show pode ser compreendida como uma produção que segue 

determinadas lógicas do mercado, porém articula e trabalha com elementos tipicamente 

populares, de origem marginalizada. A questão é tão complexa, que mesmo as estruturas 

espetaculares das quais o grupo de apropria, não podem ser consideradas efetivamente 

massivas, pois seu alcance é ainda restrito, seu consumo é segmentado. Timidamente, 

sobretudo a partir da migração da banda da gravadora Biscoito Fino para a Warner, o 

Casuarina vai conquistando pequenas inserções na mídia tradicional impressa ou eletrônica, 

fruto também de um trabalho consistente de assessoria. Matérias e notas no jornal O Globo, 

considerado o principal veículo impresso no Rio de Janeiro, bem como participações em 

programas da TV Globo (Programa do Jô, Altas Horas, Encontro com Fátima Bernardes) e 
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da Band (Agora é Tarde) são exemplos nesse sentido. Porém, ainda assim, do ponto de vista 

mercadológico, o grupo sonoro ilustrado pelo Casuarina não é um fenômeno de amplo 

alcance e o samba de raiz, embora admirado e legitimado pela opinião pública não mais 

reflete uma unanimidade (nem tão pouco, uma manifestação tipicamente de periferia). 

 

3.4.2 Projeto Segunda Lapa 

 

Em 2009, a loja de discos Modern Sound, localizada em Ipanema, zona nobre do Rio 

de Janeiro, funcionou como palco para apresentações de três músicos formadores e produtores 

do circuito de samba na Lapa: Alfredo Del-Penho, Pedro Miranda (do Grupo Semente) e João 

Cavalcanti (do grupo Casuarina). O trio de cantores, instrumentistas e compositores 

costumava frequentar a região, mas nunca para trabalhar – de acordo com Miranda, os artistas 

eram “assíduos frequentadores de Ipanema como pessoas físicas, mas não musicalmente”30. 

Em 2012, os parceiros se uniram a Moyseis Marques e criaram o projeto Segunda Lapa, nos 

moldes do embrião da Modern Sound. A proposta era levar a “Lapa” para a zona sul da 

cidade em uma turnê que se iniciou no Studio RJ, uma pequena casa de shows em Ipanema. 

Como as apresentações ocorriam sempre às segundas-feiras, o título do projeto fazia 

referência ao dia da semana das apresentações e a ideia de exportar uma “segunda” Lapa para 

outros espaços. A banda era formada por Alfredo Del-Penho (voz e violão de sete cordas), 

Moyseis Marques (voz e violão), João Cavalcanti e Pedro Miranda (voz e percussões) e os 

convidados André Vercelino e Marcos Basilio (percussão) e João Callado (cavaquinho), 

também do Grupo Semente. O repertório era composto quase exclusivamente por sambas 

autorais, incluindo parcerias entre os quatro músicos da Lapa.  

O projeto chegou a ser apresentado no Clube Democráticos na Lapa, mas sua função 

era promover a carreira dos músicos, consolidando-os como compositores, cantores e 

instrumentistas para além dos limites da Lapa. Sempre cheias, as apresentações, que duraram 

cerca de três meses, foram bem sucedidas. A iniciativa foi a primeira tentativa da recém-

criada Studio RJ de inserir um dia fixo para samba e choro, visando atrair um público que se 

concentrava na região central da cidade, mas que morava na Zona Sul. 

Esse simples episódio torna-se significativo para a presente análise por evidenciar 

algumas questões relevantes. Inicialmente é possível constatar que o “samba da Lapa” já é 

compreendido como uma marca, um conceito, por produtores e consumidores da indústria do 

                                                 
30 “Segunda Lapa”. Disponível em Brasil Cultura, http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-

cultura/segunda-lapa/. Acesso em 9 de dezembro de 2013.  

http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/segunda-lapa/
http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/segunda-lapa/
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entretenimento no Rio de Janeiro. Ao utilizar este rótulo, a casa de shows anunciava não só as 

atrações da noite, mas todo o aparato simbólico que o grupo sonoro carregava: uma pretensa 

boemia, a atmosfera de informalidade, às rodas de samba nos moldes tradicionais, os artistas e 

públicos interessados em pesquisar e ouvir sambas clássicos, etc. A iniciativa, inclusive, já se 

adequa ao movimento da segunda geração da revitalização da Lapa, que estabelece suas 

referências através da sonoridade, porém apresenta composições próprias. Em suma, mais do 

que uma apresentação musical, o projeto prometia oferecer a experiência de desfrutar o 

“clima” dessa Lapa, inventada e mantida por esses artistas e seus pares.  

Por fim, cabe citar uma das canções presentes no repertório do Segunda Lapa, a 

canção Mulato (João Cavalcanti), que evidencia a importância que a questão étnica ainda 

desempenha na preocupação desse segmento a respeito de sua legitimidade enquanto 

sambista. Por mais que os quatro artistas sintetizem no palco a cultura sambista de uma nova 

Lapa, a remissão de culpa por suas condições sociais e de cor ainda se mostram presentes.  

 

Mulato 

(João Cavalcanti) 

 

Na verdade eu sou mulato 

Sou grato pelo o que tenho 

Já não sou peso barato no trato do meu engenho 

 

Na verdade eu sou mulato 

No mato já não me embrenho 

Nem aceito desacato 

Ao batuque de onde venho 

 

Mulato é minha oração 

Mulato é a cor da praça 

Que em vez de discriminação 

Exige a mistura da raça 

Pureza é no coração 

Não interessa a carcaça 

Mulatos sejamos então 
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Que o Brasil desembaraça 

Que o Brasil se embaraça  

 

Assim, a canção Mulato é uma espécie de justificativa para a inserção desses jovens 

brancos e de classe média no universo do samba, como representantes de um segmento 

cultural boêmio contemporâneo. O eu lírico, que se confunde com o próprio intérprete, 

reivindica a negritude para si, que, já que parte da perspectiva de que esta não se dá pela cor 

da pele, mas lhe pertence por sua devoção (“mulato é minha oração”) e por ser elemento 

fundante de uma identidade nacional “embaraçada”, tipicamente brasileira. 
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3.5 Samba “pacificado”, funk criminalizado: Uma abordagem midiática do “samba de 

classe média” 

 

Conforme analisado anteriormente, a ideia de um segmento contemporâneo de “samba 

de classe média” carioca vem sendo consolidada através de produtores e consumidores de 

música no Rio de Janeiro e até da imprensa local. Esse rótulo tem sido construído não só 

através de características técnicas e estéticas, mas de habitus de classe, de perfil de público, 

de formato de shows e apresentações e performances. Um interessante caso para analisar essa 

questão é a matéria “UPP impulsiona 'samba de classe média' e restringe bailes funk”, 

produzida pela BBC Brasil em 2010 e veiculada em versão audiovisual e textual. A 

reportagem aborda uma das edições da roda de samba do projeto “Morro de Alegria”, 

promovida pelo bloco SpantaNeném e realizada no morro Dona Marta com patrocínio da 

Ambev e da Light e apoio do Governo Estadual (que, conforme observamos, é herdeira do 

modelo de show da Lapa). 

O Morro Dona Marta, localizado no bairro de Botafogo, começou a ser ocupado na 

década de 1920, tendo uma corrente migratória bastante significativa em 1942, que ampliou o 

número de moradias no terreno. Uma das primeiras moradoras da favela chegou ao local com 

uma estátua de Dona Marta, até hoje preservada em uma igreja localizada no alto do morro. O 

nome da favela, portanto, faz referência à padroeira da comunidade. Em 1996, o Dona Marta 

tornou-se internacionalmente conhecido por servir de locação para o videoclipe da canção 

They Don't Care About Us, de Michael Jackson, o que acabou contribuindo para transformar 

o local em um ponto turístico.  

O Dona Marta foi a primeira favela na qual se instalou uma Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP), em 19 de dezembro de 2008. O Fórum UPP Social, que marcou 

oficialmente a instalação do programa, foi realizado em 27 de outubro de 2011. A UPP é um 

projeto da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro apresentado como 

política pública para instituir polícias comunitárias em favelas, principalmente na capital do 

Estado, para, assim, desarticular o poder paralelo de quadrilhas que controlavam estes 

territórios. No entanto, desde sua implementação, o que se tem visto é a ocupação militar de 

áreas estratégicas para gestão da cidade a partir dos interesses das classes mais altas, o que se 

observa desde a distribuição arbitrária das unidades de policiamento à dura repressão sofrida 

pelos moradores dessas comunidades. 
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A matéria em vídeo apresenta cinco personagens que podem ser divididos em três 

categorias: frequentadores do samba (duas cariocas que residem no asfalto e um turista 

francês), uma comerciante local e um morador do Dona Marta. A reportagem se constrói de 

tal forma que percebemos três relatos distintos sobre a mesma experiência.  

A pedagoga Joana Freire, uma das entrevistadas, diz que está indo ao samba pela 

primeira vez e orgulha-se por ter subido a favela sozinha para comprar os ingressos para o 

show: “me senti tranquila de vir aqui. Não fiquei com medo. Sabia que era uma comunidade 

pacificada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a atriz Larissa Machado afirma que já havia visitado a comunidade antes da 

instalação da UPP. “Era bem diferente do que é hoje. Hoje a gente sente uma paz, uma 

tranquilidade, uma harmonia. É muito bom. A gente se sente super em casa. É muito Rio de 

Janeiro, sabe?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Entrevista com Joana Freire (pedagoga) 

Figura 14 - Entrevista com Larissa Machado (atriz) 
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Já Andrea Miranda, comerciante da comunidade, também aprova a iniciativa, mas por 

outro motivo. “É outro público que você trabalha. É muito interessante porque as pessoas que 

nunca subiram na nossa comunidade, hoje sobem e se sente maravilhada (sic)”. A 

trabalhadora percebe o show como oportunidade de ampliar seus ganhos. Nesse sentido, os 

moradores do Dona Marta podem se beneficiar do show ali realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, encerrando a matéria, o estudante Alan Barcelos, morador do Dona Marta, 

apresenta um importante contraponto.  

 
Samba sempre vai ser bom. Ainda mais para a gente que mora no morro, que tem 

isso na veia. Mas com esse evento em especial há algumas discordâncias porque não 

é voltado para quem mora no morro, é voltado para quem mora na rua. Isso aí é 

evento para o pessoal da rua subir o morro. E eu acho que deveria ter uma integração 

maior entre asfalto e favela. Já que eles estão subindo, a gente também deveria 

participar. E não tem como participar porque é desacecível (sic) para a gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Entrevista com Andrea Miranda (comerciante) 
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Dessa forma, análise 

do discurso dos moradores da favela que participaram da matéria indica que uma das únicas 

formas de interação possível com os frequentadores do samba é a prestação de serviços ou a 

mera composição de um cenário exótico que se quer experimentar. A segregação é perceptível 

também por fatores ainda mais objetivos, como, por exemplo, a concentração dos policiais 

nos arredores do show e, principalmente, o preço dos ingressos. Há, portanto, uma divisão 

implícita que acaba reproduzindo a lógica da cidade partida. A própria construção da matéria 

revela essa segmentação, já que a notícia costuma estar ajustada ao horizonte de expectativa 

da maioria de seus consumidores (BOURDIEU, 1998). 

O depoimento de Barcelos resgata um histórico do samba, identificando-o como 

manifestação popular tipicamente periférica (“a gente que mora no morro tem isso na veia”) e 

depois faz um contraponto com a roda protagonizada e consumida pela classe média (“evento 

para o pessoal da rua subir o morro”). O que se vende não é apenas uma determinada 

sonoridade, mas um imaginário que circula em seu entorno, uma experiência. Nesse sentido, 

as próprias favelas, cenários historicamente associados ao samba, deixam de ser vistos como 

um espaço de moradia e sociabilidade entre os que vivem na comunidade e tornam-se pontos 

turísticos.  

Em sua obra O mal-estar na pós-modernidade, o sociólogo Zigmunt Bauman (1997) 

utiliza as metáforas do “turista” e do “vagabundo” para qualificar o caráter fluido dos 

deslocamentos e das construções identitárias na contemporaneidade. Ambas as categorias 

revelam uma ausência de vínculo, de ancoragem no espaço e no tempo, porém de formas 

distintas. Os turistas são aqueles que podem se dar ao luxo de experimentar a sensação de não 

pertencimento sempre que quiserem, seja saindo de fato de seu local de origem ou através do 

estabelecimento de laços frouxos com o território no qual vivem e com os indivíduos com os 

quais convivem. O que se tem são sequências de experiências deleitosas e fugazes, que não 

implicam compromisso algum que não seja com a satisfação do próprio prazer.  

Esta chave conceitual pode ser utilizada para o contexto da roda de samba no morro 

carioca. Para os frequentadores do evento, oriundos do asfalto, há um trânsito livre, uma 

experiência turística. Este segmento vai à comunidade à passeio, circula nos espaços que julga 

interessantes, vivencia o clima da periferia e depois retorna para sua casa. Já os residentes da 

favela estão marginalizados, vivem em um local sem uma infraestrutura adequada e tem sua 

Figura 16 - Entrevista com Alan Barcelos (estudante) 
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liberdade de ir e vir cerceada pelos policiais que ocupam a comunidade – isso sem mencionar 

as barreiras e limites simbólicos impostos a negros e moradores de periferia no dia a dia no 

asfalto. Com o auxílio de parte da grande mídia, as favelas vão constituindo-se no imaginário 

coletivo como lócus de criminalidade, tráfico e violência, o que faz com que a ocupação 

policial seja desejada pelos leitores e telespectadores desses veículos.  

Conforme aponta Silva (2010), 

 

através da demarcação de espaços definidos como comerciais ou residenciais e 

outros pejorativamente designados como zonas de tolerância, desenha-se uma cidade 

que se caracteriza pelo temor quanto a supostas classes perigosas, o que vai se 

constituir, no passado e no presente, num dos núcleos referenciais mais fortemente 

presentes no conjunto das representações construídas sobre a violência urbana 

carioca (SILVA, 2010, p.31).  

 

A matéria da BBC aqui analisada inicia-se apresentando a perspectiva da classe média, 

que, a partir do reforço policial, passa a se sentir segura para frequentar a favela. Conforme 

aponta o morador do Dona Marta, esse deslocamento turístico não configura um diálogo com 

os moradores do local, uma vez que o evento fechado reproduz no interior da periferia a 

dinâmica de um grande show que poderia ocorrer na Zona Sul. O próprio público permanece 

segmentado (ou “diferenciado”, como diz a vendedora entrevistada). Esse tipo de evento 

parece constituir uma espécie de ritual festivo, midiático e de consumo, através das 

apropriações, performances sonoras, audibilidades (sejam estas individuais ou coletivas) e 

cenários originalmente ligados ao samba. O conceito de ritual nos serve de chave analítica por 

remeter a processos de produção simbólica de inclusão e exclusão, ou seja, de marcação, e por 

constituir-se como uma espécie de narrativa social. Em outras palavras, indo aos sambas na 

favela, estes jovens não estão apenas ouvindo música e dançando, mas consumindo uma 

experimentação do que entendem por cultura periférica, marginal e tipicamente carioca. É 

nesse sentido que a atriz Larissa Machado, uma das entrevistadas, define a ida ao show como 

uma sensação de “estar em casa”, já que o evento “é muito Rio de Janeiro”. Essa percepção 

está baseada em uma ideia de vinculação local perpassada pela vivência e pelo capital cultural 

de uma classe média, que associa a ideia de casa um ambiente de samba, confraternização, 

paz, tranquilidade e segurança. É essa faceta do Rio de Janeiro que é pontualmente deslocada 

a quadra de samba, tendo a favela como cenário – e não como espaço de efetiva interação. 

Conforme já dito anteriormente, para os demais moradores do Dona Marta, os sambas do 

Spanta Neném são apenas oportunidades de prestação de serviço ou mera agitação, que se 

observa de longe.  
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Além da matéria que é objeto da presente pesquisa, analisou-se diversos vídeos 

produzidos pelo projeto Spanta Neném e disponibilizados no YouTube, compondo um total 

de cerca de 40 minutos de gravação. A partir do estudo desse material e da observação 

participante em rodas de samba na Lapa, que apresentam perfil semelhante, é possível 

identificar determinados padrões. O perfil dos frequentadores dessas rodas é pouco 

heterogêneo: a maioria do público é composta por jovens e jovens adultos brancos. A questão 

da faixa etária e da etnia, evidentemente, é identificada através da mera observação, sendo, 

portanto, apenas um dado obtido e não uma evidência. Em todo caso, esses traços físicos, 

atrelados a um determinado segmento reforça o que vem sendo discutido até então e ilustra 

quem compõe esse grupo sonoro que se materializa na Lapa. 

Em relação à sonoridade produzida nos shows, percebe-se um resgate de elementos, 

estéticas e repertórios clássicos do samba, que reforçam o processo de identificação citado 

anteriormente. Como afirma TAGG (1987), 

 

os clichês harmônicos, melódicos, temáticos, rítmicos e simbólicos funcionam como 

elos do passado com o presente, formando e sedimentando noções de 

hereditariedade e tradição. E moldam também uma memória musical e afetiva 

compartilhada, auxiliando na construção de sentidos e significados dos elementos 

musicais, interpretados a partir do acionamento desta memória (TAGG, 1987 apud 

TROTTA, 2011, p. 122).  

 

Mas, se o samba no Dona Marta conta com grande infraestrutura e incentivo estatal, as 

festas, bailes e rodas funk não têm o mesmo prestígio. O vídeo analisado está disponível no 

site da emissora acompanhado de uma matéria escrita pela repórter Júlia Dias Carneiro, texto 

que aponta contradições na atuação policial: 

 

enquanto o samba do Spanta Neném atrai pessoas da classe média e média alta para 

a favela, o cientista político André Rodrigues avalia que os jovens das comunidades 

com UPPs perderam um espaço importante de sua sociabilidade com a suspensão 

dos bailes funk. 

 

O próprio comandante de Polícia Pacificadora, capitão Robson Rodrigues, também 

entrevistado, afirma que “os bailes geralmente são suspensos logo após a ocupação de favelas 

pelas UPPs, mas depois cabe à comunidade decidir se quer retomá-los e se organizar para 

adequá-los às regras formais” (CARNEIRO, 2010). Nas palavras do policial: “primeiro, 

suspendemos o baile rapidamente até entender a sua dinâmica [...] “Depois, a polícia não vai 

dizer que sim nem que não” (CARNEIRO, 2010)”.  



92 

 

De forma análoga a criminalização do samba no começo do século XXI, atualmente o 

funk é associado ao tráfico de drogas e armas e a violência, além de também ser alvo de 

preconceito por apresentar letras e formas de dançar classificadas como pornográficas. 

Também de forma semelhante ao advento do samba, o funk, “além de ser uma atividade 

‘suburbana’, é frequentado por uma população em sua maioria de cor negra. [...] O baile funk, 

mais que uma ‘simples’ festa, seria parte importante da 'etnicidade carioca', entendida como 

se constroem (e se modificam as fronteiras entre) as várias identidades étnicas um processo 

onde se constroem (e se modificam as fronteiras entre) as várias identidades étnicas” 

(VIANNA, 1987, p.38)31.  

Nesse sentido, a abordagem midiática sobre o tema torna-se de suma importância, já 

que, como afirma Silva (2010) 

 

as políticas de segurança seriam definidas, em primeiro lugar, pelo movimento de 

publicização da violência urbana, uma vez que, sem isso, não se estabelece uma 

discussão social em torno do problema e, consequentemente, não se obtêm as 

almejadas respostas institucionais” (SILVA, 2010, p. 143). 

 

 

  

                                                 
31 “O baile funk é, principalmente, uma atividade suburbana. Existem alguns bailes realizados na Zona Sul, 

geralmente localizados perto das favelas, e freqüentados por uma juventude proveniente das camadas de baixa 

renda, em grande parte negra (exatamente como nos bailes suburbanos), e nunca de classe média. Os bailes da 

Zona Sul não se comparam, em tamanho e em empolgação, com os bailes dos subúrbios” (VIANNA, 1987, 

p.17).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desde sua consolidação no Rio de Janeiro, com o advento da indústria fonográfica e 

das rádios, o samba nunca saiu de moda – agoniza, mas não morre! Seu caráter popular e sua 

transformação em símbolo nacional são algumas das explicações para o fato que tanto já se 

tenha escrito e pensado sobre o gênero, tanto do ponto de vista antropológico, social, 

comunicacional quanto estético, técnico e musical. No entanto, ainda são poucos os estudos 

que se debruçam sobre o samba produzido e consumido no Rio de Janeiro pós 1990, um 

contexto histórico marcado pelo globalismo, a transculturalização e o consumo massivo das 

canções pop estadunidenses como ícones da world music. O presente trabalho buscou, 

portanto, explorar algumas questões sobre o tema do ponto de vista comunicacional, 

analisando um grupo sonoro ligado ao samba e protagonizado por jovens cariocas brancos e 

de classe média (perfil distinto do que se considera o estereótipo dos “legítimos” sambistas). 

Como de costume na história do samba, os “bambas” contemporâneos espalhados 

pela cidade do Rio de Janeiro têm muitas cores, classes, histórias e seria inviável produzir um 

estudo sobre todos os circuitos de samba cariocas. No entanto, um determinado segmento nos 

chama atenção por suas especificidades: desponta a partir de um tímido processo de ocupação 

e “revitalização” do boêmio bairro da Lapa e acaba se tornando um polo de cultura 

nacionalmente reconhecido, uma marca, um conceito, uma forma de produzir e consumir 

samba – ainda não muito explorados academicamente. O movimento orgânico que surge 

exalta valores, estéticas, repertórios e temáticas tradicionais do samba (distanciando-se do 

projeto modernizador do pagode romântico ou paulista que surge nos anos de 1990), porém 

permite o diálogo com outras influências musicais; se dá em um contexto de show (que 

mescla o clima informal com o profissionalismo e as grandes estruturas dos espetáculos) e faz 

uso das novas tecnologias para divulgar seus trabalhos e projetos, ocorrendo de forma 

independente das grandes gravadoras e das mídias tradicionais.   

Evidentemente, não é possível dissecar toda a multiplicidade dos agentes envolvidos 

nesse processo, porém, através do estudo de quatro casos exemplares, procuramos destacar 

determinadas características e traços distintivos desse segmento. Trata-se de jovens de classe 

média; brancos em sua maioria; voltados para um repertório clássico do samba; que, 

incialmente reverenciavam e reproduziam as obras dos grandes compositores do gênero, 

apostando em uma formação de banda típica (surdo, pandeiro, cavaquinho e violão). Em um 

segundo momento, esses artistas continuaram buscando reforçar uma ideia da tradição e 
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autenticidade, porém através de músicas autorais, criando a partir de bases estéticas e 

ideológicas definidas. Atualmente, tem-se um circuito já consolidado, legitimado e endossado 

por ícones da música popular – que se tornam parceiros de palco e de composição dos jovens 

artistas. O estilo Lapa “revitalizada” de fazer e ouvir samba se torna um marca, sobretudo 

através do conceito aqui proposto, a roda-show: espetáculo no qual os jovens sambistas 

buscam criar um aspecto de informalidade, espontaneidade, “malandragem” e improviso, 

porém em um circuito profissionalizado, complexamente articulado, de grandes estruturas 

espetaculares.  

A partir da revisão bibliográfica, da análise de entrevistas, da problematização da 

noção de samba de raiz e dos atravessamentos étnicos e sociais que perpassam o processo, do 

estudo acerca da revitalização da Lapa com o advento do Grupo Semente, da observação 

participante em shows do Casuarina e do estudo de caso exemplares inseridos na categoria 

“samba de classe média”, foi possível delinear o perfil de uma nova geração de músicos. O 

processo de pesquisa, que não se deu de forma segmentada, mas através da realização 

simultânea de suas diversas etapas, permitiu-nos identificar padrões na história profissional e 

pessoal desses instrumentistas e cantores, sobretudo os que aqui tiveram destaque: Grupo 

Semente e Teresa Cristina, Moyseis Marques, Casuarina e Roberta Sá. Ao longo do estudo, 

identificou-se, inclusive, que os próprios artistas já reconhecem duas gerações distintas entre 

seus pares e, por esse motivo, optou-se por analisar dois casos associados a cada uma dessas 

fases, buscando analisar suas especificidades.  

O histórico dos artistas supracitados revela que, para essa nova geração de sambistas 

da Lapa, mostra-se fundamental conhecer a história de resistência do samba; obter acúmulo a 

respeito da biografia e da obra dos grandes nomes do gênero; familiarizar-se com as 

performances, os instrumentos, os clichês desse universo. Parece-lhes fundamental ainda 

preservar essa tradição adquirida através da referencia e reverência aos grandes mestres do 

samba; da contínua pesquisa e estudo de repertório clássico; de uma formação tradicional da 

banda (cavaquinho, cuíca, pandeiro, violão de sete cordas) e da reprodução de uma 

sonoridade associada ao samba de raiz (mesmo na composição de obras).  

 O discurso desses artistas evidencia uma percepção de inadequação e estranhamento 

por sua condição social e étnica externa ao que se entende como berço do samba. Esse debate 

é aqui ancorado em uma revisão bibliográfica sobre os atravessamentos de cor e de classe no 

universo do samba, revelando que a discussão é quase tão antiga quanto o próprio gênero e 

ainda hoje não encontrou consenso.   
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Grande parte desses jovens não cresceu ouvindo samba e tampouco nasceu em um 

contexto associado a esse universo. O contato com o gênero, portanto, parte de uma iniciativa 

de busca por um ideal de brasilidade, principalmente por identificarem que seus repertórios 

musicais estavam tomados quase que exclusivamente por canções do pop e rock internacional. 

Muitos desses instrumentistas e cantores afirmam que voltar-se para o samba não foi apenas 

uma escolha estética, mas um processo de resgate de uma memória coletiva, da apropriação 

de uma história brasileira na versão dos oprimidos, de traços afrodescendentes que constituem 

a cultura local. Esse acúmulo prévio e a reprodução dos padrões sonoros do samba conferiu 

aos jovens de classe média certa legitimidade no circuito cultural carioca para ganhar a vida 

como sambistas (embora a maioria não se denomine assim). O endosso ao qual os artistas 

recorrem para legitimar seus trabalhos de reprodução e criação de repertório não vem do 

“berço” do samba, mas do reconhecimento dos sambistas “de nascença” e de suas “vocações”, 

“inclinações” e acúmulo teórico e acadêmico. Partem do princípio que optar pelo gênero 

mesmo sem haver uma afinidade a priori com o ritmo, torna o processo ainda mais legítimo e 

de que o samba é uma linguagem tipicamente brasileira, acessível a todos em sua produção e 

consumo. 

No entanto, apesar de sua inserção já consolidada nesse universo, calcada em uma cena 

musical em pleno vigor, esses músicos não podem se desprender por completo de sua visão de 

mundo geografica e socialmente localizada. O olhar para o samba e para o Brasil, embora 

possa ser autocritico, é influenciado pela perspectiva carioca e pelo capital cultural adquirido, 

além de um habitus que condicionará as múltiplas formas de manipular os signos do samba e 

de performatiza-lo. Nesse sentido, há uma percepção dos próprios artistas de que o samba que 

fazem já não é por excelência um gênero musical de periferia, voz dos marginalizados, como 

outrora. Esse papel caberia mais ao funk dos morros, alvo de preconceito, depreciação e até 

mesmo perseguição policial e repressão do Estado, embora a ideia de resistência seja ainda 

marcante no samba em suas narrativas, discursos, função historicamente assumida de 

preservação de estéticas e valores nacionais. Portanto, o samba dessa nova geração está 

descolado da vivência das favelas, da malandragem como forma de resistência às opressões 

ou “jeitinho brasileiro” para obter vantagens, nos valores e comportamentos típicos de uma 

determinada comunidade periférica. Isso se verificará, sobretudo, nas performances desses 

artistas, que lhes confere críticas e qualificações pejorativas (“samba de branco”, “samba de 

classe média”, “samba sem malícia”).  
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Uma visão apocalíptica dessa trajetória pode afirmar que há um esvaziamento 

histórico dessas manifestações populares e uma perspectiva entusiasta pode afirmar que há 

um pleno resgate daquilo que se entende como samba legítimo. Buscando um ponto de vista 

não extremista, aqui se entende que o grupo sonoro aqui analisado não percebe o samba como 

instrumento de resistência e que atualmente o funk carioca representa de forma mais efetiva 

“o som de preto, de favelado”. É o que se pode perceber, por exemplo, na matéria “UPP 

impulsiona 'samba de classe média' e restringe bailes funk”, produzida pela BBC Brasil e aqui 

analisada. Trata-se de um objeto exemplar, que demonstra como as comunidades cariocas 

(especificamente o Dona Marta, nesse caso), tornam-se locação para grandes roda-show 

voltadas exclusivamente para um público de classe média, enquanto, no mesmo local os bailes 

funk produzidos pelos próprios moradores são proibidos e reprimidos pelo Estado por ação de 

policiais das UPPs. Se não nos cabe retomar uma visão simplista e sacralizada de que o samba 

é essencialmente negro e marginal, também não se pode ignorar as disputas políticas que 

permeiam a historia do gênero até hoje. A consolidação de um grupo sonoro ligado ao samba 

de origem e público elitizado permitiu que o gênero fosse dissociado de um histórico 

periférico para se tornar um segmento de mercado lucrativo. Já o funk carioca, embora 

também já tenha transcendido os limites geográficos da comunidade, encontra entraves 

diversos quando parte de iniciativas dos negros e favelados da cidade. Evidentemente, não se 

trata de uma questão de gosto musical.  

A apropriação de um caráter popular atrelado ao samba no contexto de seu advento 

por segmentos da classe média não é novidade, no entanto. Desde 1920, com o advento do 

rádio e posteriormente a consolidação de uma indústria fonográfica brasileira, o gênero foi 

transformando-se em uma categoria de mercado. As primeiras gravações de samba e o 

movimento da Bossa Nova são dois casos exemplares dessas relações e indicam certa 

domesticação da sonoridade, adequando-a um gosto elitizado Autores mais otimistas 

percebem esses momentos como episódios de renovação do gênero, de diálogo e influência de 

outras estéticas como processo de renovação. Já os teóricos mais críticos denunciam o 

esvaziamento histórico da cultura popular e o enquadramento desta para sua posterior 

comercialização.  

Em todo caso, o que se observa a partir do fim dos anos de 1990 é um fenômeno com 

certas peculiaridades. Se, a priori, trata-se de outro momento de aproximação dos jovens de 

classe média com o samba, atualmente o que se quer é resgatá-lo em sua forma “primitiva” e 

conserva-la até mesmo em novas produções. Não há a intenção de renovação ou de 
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(re)formatação estética ou temática. Não há adequação a determinados padrões de mercado, 

pois o que se torna vendável é justamente a ideia de um samba “puro”, de “raiz”. Essa 

demanda está em sintonia com a dinâmica da contemporaneidade globalizada, na qual as 

referências de tempo e espaço se liquefazem e as identidades se fragmentam. A cultura 

apresenta-se, por tanto, como eficaz forma de ancoragem e de reconhecimento de si e do outro 

a partir do resgate de uma memória coletiva.  

A curiosa exportação da experiência da roda de samba – reconhecidamente informal, 

improvisada, simples, coletiva, pública – para os palcos de grandes eventos chama-nos 

atenção para novas formas de negociação e disputa no consumo e produção de samba. Se a 

classe média sempre foi acusada de tentar “americanizar” e/ou “modernizar o samba”, agora 

as críticas se voltam para a ideia de ilegitimidade étnica ou falta de inventividade. Há quem 

entenda que esse grupo sonoro é fruto de um histórico de elitização do samba, esvaziado de 

seu sentido histórico e transformado em mero produto comercial. Outra perspectiva identifica 

que o gênero só se consolida a partir de sua inserção na indústria da cultura e que, desde 

então, sempre foi consumido e construído pela classe média e as elites, apesar do 

protagonismo de setores mais populares. Nenhuma dessas conclusões parece dar conta do que 

se verifica ao analisar a geração do samba da Lapa, pós 1990. O processo é demasiadamente 

complexo para ser observado a partir de visões dicotômicas ou panfletárias.   

Em um mundo globalizado, saturado de informações, mediado e midiatizado o tempo 

todo, as dinâmicas do grupo sonoro analisado funcionam simultaneamente como forma de 

comunicação e construção identitária através de um processo de consumo que articula 

diferentes classes, etnias e habitus. Esse processo comunicacional, social e artístico é mais do 

que a formação de um novo circuito, é também a forma pela qual um segmento da sociedade 

carioca se define e forma a percepção do que é – ou, ao menos, do que gostaria de ser.  

Tendo em vista o curto período de tempo para a elaboração desta dissertação, muitos 

aspectos do objeto de estudo e mesmo outros casos interessantes não constam no texto e uma 

análise ainda mais aprofundada sobre os novos sambistas da Lapa se faz necessária. O 

presente trabalho mostra-se relevante à medida que dá continuidade aos estudos sobre o 

samba carioca, até então restritos as décadas anteriores a de 1990, em sua maioria, porém é 

ainda introdutório. Nesse sentido, seu método é essencialmente descritivo, tendo em vista que 

o grupo sonoro em questão foi pouco analisado academicamente e pouco compreendido em 

suas especificidades e padrões. No entanto, o resgate dessa memória recente torna-se 

fundamental, já que revela não só a trajetória de determinados artistas e revitalização de uma 
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região da cidade que se torna um importante circuito cultural, mas auxilia na compreensão de 

um episódio contemporâneo do samba.  

O estudo da carreira dos novos sambistas e do processo espontâneo de criação e 

desenvolvimento de um segmento do samba de raiz, à luz de uma revisão bibliográfica sobre 

o samba e suas representações de negritude e pobreza, é apenas uma contribuição ao estudo 

deste ritmo-símbolo do país. A luz da comunicação e da análise das canções e dos 

depoimentos registrados em mídias diversas, procurou-se, portanto, compreender o perfil e as 

demandas simbólicas de um segmento que produz e consome samba na atualidade.  

Tento em vista o curtíssimo distanciamento histórico em relação ao objeto e até 

mesmo a continuidade do processo analisado nos dias atuais, este trabalho oferece mais 

perguntas e questionamentos para pesquisas posteriores do que respostas definitivas sobre o 

cenário investigado. A partir das contribuições de outros estudiosos, lançamos aqui algumas 

bases e provocações. Que a academia “não deixe o samba morrer”! 
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