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O samba na realidade não vem do morro/ Nem lá da cidade 

E quem suportar uma paixão/ Sentirá que o samba então/Nasce do coração. 

 

Nesse trecho de Feitio de oração (1932)2, Noel Rosa nos dá pistas de que o samba se 

desenvolveu num diálogo entre o “morro” e a “cidade” e ele mesmo, um estudante de 

medicina e frequentador dos morros cariocas nos anos de 1920 e 1930, foi um grande 

mediador desse diálogo.  

Podemos compreender que, desde essa época, ao descer o morro3, o samba ocupa um 

espaço mediador entre diferentes classes sociais. Assim, torna-se uma das formas de 

expressão responsável pelos diálogos e influências culturais recíprocas das quais a cidade do 

Rio de Janeiro foi palco desde os últimos anos do Império.  

 

Tudo indica, portanto, que, do começo até meados do século XX, houve na cidade 

do Rio de Janeiro uma grande aproximação, uma identificação, uma espécie de 

intimidade social e razoável sinergia cultural entre as diferentes classes econômicas. 

Isso significa que o samba, durante as primeiras décadas do século passado, 

agradava, era ouvido, cantado e fazia parte do gosto e do estilo de vida tanto de parte 

considerável da elite e das classes médias como do mais miserável proletariado 

(Azevedo, 2004, p.133). 

 

Um fator marcante, no início do século XX, que contribuiu para tal interação, foi, 

segundo Tinhorão (1998), o aparecimento das gravações, pois estas permitiram a ampliação 

da produção de música popular, tanto no aspecto artístico como no industrial. 

A análise sociológica e musical das transformações do samba nesse período, discutidas 

na obra Feitiço decente - Transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933), do 

músico e professor Carlos Sandroni (2001), aponta questionamentos importantes sobre a 

formação do gênero samba que, segundo a opinião crítica dominante da época, apenas a partir 

do final dos anos 1920 poderia ser considerado um gênero de música popular, desvinculando-

se do maxixe. Nem todos, porém, entendem aqueles, posteriormente, denominados “estilo 

antigo” e “estilo novo” como maxixe e samba, respectivamente. Isso se pode notar nos dois 

primeiros livros publicados sobre o samba, Na roda do samba, de Vagalume, e Samba, de 
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Orestes Barbosa, ambos de 1933, nos quais se emprega o termo samba tanto para designar um 

estilo quanto o outro. Essas obras representam a defesa, implícita, dos estilos “antigo” e 

“novo”, respectivamente, e foram feitas “no calor da hora”, por pessoas ligadas aos 

personagens centrais da história, conforme constatou Sandroni (2001). Convém ressaltar que 

Vagalume, em sua obra, identifica o estilo “antigo” como representante da tradição e o 

“novo” como fruto da lógica da comercialização. Assim, essa discussão entre a divisão 

existente entre tradição e indústria cultural não frequenta apenas o discurso da atualidade, 

mas permeia a história do samba há muito tempo. Isso reforça a percepção de que  

 

a cultura popular, pelo menos a brasileira, é viva e porosa, ou seja, capaz de dialogar 

e de receber influências das elites como também de influenciá-las. Embora, 

indiscutivelmente, corra por vezes o risco de se descaracterizar, isso não significa 

necessariamente destruição, mas apenas um processo natural de ressignificação . 

(Azevedo, 2004, p.22)  

 

Esse processo de ressignificação, afirmado em relação à cultura popular, que de um 

lado se definiria, desde sempre, pelas diferenças com a ‘alta’ cultura; de outro, mais 

atualmente, pelas diferenças com os produtos da indústria cultural de massa, é constantemente 

referido quando se trata de explicar a identidade de objetos e práticas culturais. 

Não é intenção, aqui, promover uma avaliação excludente entre cultura popular e 

cultura “letrada”, mas imaginá-las como modelos interligados; verificar que há diferenças que 

devem ser consideradas e respeitadas para que se possa compreender de fato uma 

manifestação de cultura popular como o samba. Além disso, é necessário avaliar o quanto 

essas culturas dialogam entre si e se ressignificam no contexto brasileiro. Se não respeitamos 

essas diferenças, incorremos no erro de analisar uma manifestação de cultura popular com 

lentes provindas de um modelo de consciência hegemônico, moderno e escolarizado4, 

deixando de lado aspectos singulares, como a sua tradição oral. Como já atestara Bakhtin 

(2010), em seu estudo da cultura popular na Idade Média e no Renascimento: os estudos do 

riso popular, do qual Rabelais foi o grande porta-voz, “incorrem no erro de modernizá-lo 

grosseiramente, interpretando-o dentro do espírito da literatura cômica moderna”, assim 

compreendo-o ora como um “humor satírico negativo”, ora como entretenimento, fazendo 

desaparecer a sua singularidade, ou seja, o seu caráter ambivalente (p.11). 

É interessante notar que, embora tenha sido aceito como ícone da cultura brasileira, o 

samba, como gênero musical, “sempre esteve carregado de contradições, principalmente pela 
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capacidade de aglutinar as diferenças sem reduzi-las” (Filé, 2006, p.52). Penso que essa 

capacidade, tão representativa de um modelo de consciência popular5, é que mantém o samba 

tão vivo e tão repleto do humano e capaz de propiciar uma identificação com todas as esferas 

sociais e níveis intelectuais até hoje.  

Todas essas questões me levam a concordar com o que Azevedo (2004) constatou: o 

samba “é um gênero musical brasileiro e mestiço” (p.118); está vivo e continua a sua 

trajetória, ressignificando-se a cada novo contexto porque é música popular. “O samba é uma 

tradição, sem dúvida, mas a marca desta tradição sempre foi a mudança, a reinvenção, para 

incorporar novos temas, para pensar novos problemas, para continuar suas narrativas, para 

continuar o diálogo com o mundo” (Filé, 2006, p.44). 

No contato com esse gênero, percebemos que há uma divisão entre o samba, de 

origem popular, e as influências da indústria cultural sobre o mesmo, especialmente desses 

apelos que atuam como “formas impostas, mais ou menos constrangedoras e imperativas”, 

que acompanham a “lógica do mercado”, e que inevitavelmente impactam sobre a tradição de 

origem popular, como afirma a cientista social Vivian Catenacci (2001): 

 

O popular é visto pela mídia através da lógica do mercado, e cultura popular para os 

comunicólogos não é resultado das diferenças entre locais, mas da ação difusora e 

integradora da indústria cultural. O popular é, dessa forma, o que vende, o que 

agrada multidões e não o que é criado pelo povo. O que importa é o popular 

enquanto popularidade. Além disso, para o mercado e para a mídia o popular não 

interessa como tradição, ou seja, como algo que perdura. Ao contrário, o que tem 

popularidade na indústria cultural deve ser, após atingir o seu auge, relegado ao 

esquecimento, a fim de dar espaço a um novo produto que deverá ser acessível ao 

povo, ser do gosto do povo, enfim, ser popular. (Catenacci, 2001, p.32) 

  
  

Esse embate (tradição e comercialização) acompanha a trajetória desse gênero “desde 

que o samba é samba”6, sendo o responsável pelo constante processo de reconstrução e 

ressignificação, regulado pelo princípio da alternância, que caracteriza, conforme Bakhtin 

(2010), o espírito popular. 

 

Como tudo o que é fecundado, nasce, amadurece, morre e renasce, tudo o que existe 

está sempre numa posição relativa, efêmera e provisória. O que está embaixo um dia 

fatalmente vai subir. O que está em cima, mais dia, menos dia, vai cair. A noção de 

alternância, portanto, implica a crença de que sempre e necessariamente haverá a 

troca do superior pelo inferior, do forte pelo fraco, do rico pelo pobre e tem como 
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resultado a utópica “consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades no 

poder”
7 (Azevedo, 2004, p.332). 

 

Além do princípio da alternância, que explicaria as eventuais mudanças por que 

passou o samba, é preciso considerar a atuação da coletividade – que é facilmente entendida 

se levarmos em conta um contexto social no qual a ajuda mútua é essencial para a 

sobrevivência, como acontece nas comunidades onde o samba se desenvolveu. Tal contexto 

difere de uma sociedade moderna individualista, na qual os interesses particulares estão acima 

dos interesses comunitários, como a que se forma nos centros urbanos. Assim, aspectos como 

a sabedoria popular ou o senso comum (aqui entendido como “um insubstituível acervo de 

conhecimento humano”8) constituem o samba tanto na sua produção como na sua 

socialização.  

Ao analisar o samba urbano/carioca, é preciso compreender, ainda, esse gênero na sua 

grande diversidade e reconhecê-lo nas suas ressignificações, como forma de expressão e de 

adesão social. Ainda que sejam diferentes sambas, diferentes vozes que compõem o que se 

conhece por samba urbano, tais como o samba-choro, o samba de breque, o samba-canção, o 

samba de enredo, o samba de partido-alto, o pagode romântico e outros que, como esses, 

sequer são homogêneos entre si9, o samba é um gênero musical e uma forma de inscrição 

social e identitária dos sujeitos que o produzem, que o apreciam e que por isso falam dele e o 

constroem como objeto de discurso.  

O samba é produto da interação social. Se, de modo geral, encontramos suas raízes 

nos batuques, nos ritmos africanos, oriundos das práticas de sujeitos escravizados trazidos de 

diferentes regiões da África, o samba urbano, em particular, recebe toda a influência da 

imigração que o Rio de Janeiro acolheu das diversas regiões do país há séculos. Mas “uma 

coisa é certa: criado a partir de várias fontes – com destaque para as raízes africanas – o 

samba é um gênero musical brasileiro, multifacetado e inexistente em outros lugares. Um 

gênero, pode-se dizer, essencialmente mestiço” (Azevedo, 2004, p.113), tal como também 

defende outro pesquisador: 

 

O samba, como experiência urbana do Rio de Janeiro, foi/é um agente socializador. 

Acolheu as múltiplas manifestações culturais da gente que vinha para esta cidade 
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desde o início da nossa experiência de República. Nele, o repente nordestino, o 

calango mineiro, por exemplo, foram acomodando suas coisas pelo partido -alto. 

Desta forma, muitos ‘estrangeiros’, na cidade, foram negociando as formas de 

acostumar a vista com os novos cenários na medida em que iam alterando -os e 

alterando-se (Filé, 2006, p.70-71). 

 

Embora tenha sido aceito como ícone da cultura brasileira, o samba, como gênero 

musical, “sempre esteve carregado de contradições, principalmente pela capacidade de 

aglutinar as diferenças sem reduzi-las” (Filé, 2006, p.52). Essa capacidade, tão representativa 

de um modelo de consciência popular, é o que mantém o samba tão ligado à vida das pessoas 

e o torna um gênero que extrapola a dimensão musical e é capaz de propiciar uma 

identificação em todas as esferas sociais e em todos os níveis intelectuais.  

Bakhtin, em seu estudo da obra de Rabelais (2010), nos remete a um aspecto 

importante quando se objetiva tratar da cultura e do contato entre diferentes culturas num 

diálogo complexo e, muitas vezes, regulado pela interincompreensão, pois defende que o 

diálogo entre a cultura ‘oficial’ e a ‘não-oficial’ não é delineado pela incompatibilidade entre 

classes/ grupos, mas pelo caráter da permeabilidade discursiva e pela sempre presente 

possibilidade de transgressão, infiltração e comutação de práticas e representações entre esses 

grupos10 - considerando um objeto construído na interface entre as esferas oficiais e não-

oficiais da sociedade, suscetível, como qualquer produção simbólica, a diversas injunções 

discursivas que atuam sobre as formas de representação de uma prática, de um objeto, de uma 

identidade. 

Mesmo compreendendo que o lugar social, a cidade do Rio de Janeiro, comporta os 

diversos estilos do samba, é de se esperar que haja, de uma forma geral, por parte de pessoas 

mais ligadas às raízes do samba, certo preconceito em relação ao samba “de massa”, 

caracterizado como “pagode romântico”, e que se tornou popular a partir dos anos 1990. 

Mesmo com a aceitação das diversas influências do samba, questões como a “massificação” 

promovida pela indústria cultural pode ser vista como negativa, mesmo que tenha contribuído 

para a preservação e divulgação cultural do samba. Por outro lado, como o samba carioca 

comporta e preserva diferentes estilos, há um público jovem que só teve contato com os 

“sambas de raiz” por meio desses denominados “sambistas de massa”. Como já foi ressaltado, 
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 Bakhtin (e o Círculo) “não entende estas duas esferas [ideologia oficial e ideologia do cotidiano] como 

realidades independentes, mas em estreita interdependência. Ele vê a esfera dos sistemas ideológicos 

constituídos como se consolidando a partir das práticas da ideologia do cotidiano e, ao mesmo tempo, se 

renovando continuamente por meio de um vínculo orgânico com estas mesmas práticas que abrigam, segundo  

ele, os indicadores primeiros e mais sensíveis das mudanças socioculturais [...]. Essas mudanças socioculturais 

vão encontrar, mais tarde, sua expressão nas produções ideológicas mais elaboradas que, por sua vez, acabam 

por exercer uma forte influência sobre as práticas do cotidiano” (Faraco, 2009, p.63-64). 

 



esse polêmico diálogo entre a tradição e a indústria cultural acontece desde que o samba 

“desceu o morro” e ganhou as rádios. E este diálogo não se manifesta apenas na mídia e nas 

análises de especialistas, mas também no lugar social de onde o samba se projeta e é 

preservado como cultura popular. 
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