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A negra essencialização do samba

Dmitri Cerboncini Fernandes

Samba’s identification with the Brazilian black ethnicity figurates as some-
what immediate and unquestionable, as if it existed since the “origins” of this 
musical genre. What is ignored, however, is that such representations began 
to be asserted in the 1970s. The Civil Rights movements in the US and the 
valorization of black ethnicity in Brazil led some artists to favor the inter-
pretation that turned Samba into an expression of a black cultural “purity.” I 
analyze the conditioning elements of the path followed by agents engaged in 
the making of this argument, such as Candeia and Nei Lopes. This view is still 
accepted and fashionable today.

E havemos de vencer. Vencer antes a nós mesmos; vencer as paixões ruins que 
nos dominam; as qualidades más, o álcool, o samba desenfreado, o descrédito 
imerecido; vencer a incompreensão, a cobiça, o orgulho, o despeito que vem 
confirmar a lúgubre frase de Patrocínio—inimigo do negro é o próprio negro 
(. . .) (A Voz da Raça, ano III, n.º- 62, fevereiro de 1937).

Repetindo o fenômeno do Helenismo, quando o dominador romano submeteu
- se passivamente à força intelectual e artística da sempre insuperável Grécia, 
pode-se identificar, sobretudo no Mundo Novo, uma espécie de Africanização. 
Uma nova estética se impõe espontaneamente, o repetitivo padrão europeu 
sendo substituído por outro, inteiramente renovado (Silva & Santos, 15).

Pouco mais de quarenta anos separam os dois excertos, tempo suficiente 
para que ocorresse profunda modificação no modo de encarar os atributos 
negros no Brasil. Se em meados dos anos 1930 o rechaço às manifestações 
supostamente caras à “raça”1 era considerado necessário por um veículo 
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pertencente ao próprio movimento negro disponível, na década de 1970 o 
panorama inverteu- se: o tom triunfalista contido na biografia de um per-
sonagem elevado a herói negro—o sambista Paulo da Portela—chegou a 
equiparar o processo de “africanização do Novo Mundo” à “força intelectual 
e artística da sempre insuperável Grécia.” A transformação do vaticínio im-
presso no jornal dos anos 1930 da Frente Negra Brasileira (FNB)—onde cum-
pria aos próprios negros apagarem de suas vidas as intrínsecas “qualidades 
más”—na idealização exitosa que celebrava a “nova estética” representada 
pela “cultura africana” em abstrato expressa um marco visível de importantes 
reviravoltas ocorridas nesse meio- tempo em diversas arenas.

Sintomático notar que entre os elementos a serem extirpados da vida dos 
negros na década de 1930 figurasse o “samba desenfreado,” única forma ar-
tística sublinhada em meio às “(. . .) paixões ruins que nos dominam.” Mani-
festação musical urbana que atraía multidões de ouvintes na década de 1930, 
o samba, de chofre, tornava- se objeto de discussão em variados patamares, 
como bem demonstra Marc Hertzman, fato que só se avultaria ao longo do 
tempo. O movimento negro brasileiro de décadas à frente, ao contrário de 
seus antecessores, o tomou como signo sublime de resistência, da mais pura 
cultura afro- brasileira, de afirmação do orgulho de se pertencer à raça ne-
gra. Longe de se restringir tão- somente ao âmbito artístico e/ou político, a 
ressignificação outorgada à manifestação musical resultou de uma miríade 
de situações envolvendo distintos domínios sociais que, coincidentemente, 
convergiram para um único fim, sobretudo em meados dos anos 1970. E é 
justamente alguns elementos causais que possam ter contribuído para a for-
mação desta complexa metamorfose simbólica que pretendo examinar neste 
artigo. Ao contrário do que afirma o senso comum, parto da premissa de que 
nem sempre o samba desempenhou o papel de emblema de uma “pureza” 
cultural negra. Defendo a hipótese de que antes da década de 1970 não era 
comum nem aos movimentos negros disponíveis, nem aos próprios artistas 
e/ou artífices intelectuais do samba proceder à vinculação positiva da mani-
festação musical em pauta com a causa negra. Tal vinculação foi devedora 
de eventos temporalmente específicos, como o afloramento de movimentos 
negros mundo afora, a imposição da agenda de afirmação racial no Brasil e 
mudanças verificadas nas formas de organização sócio- política, eventos estes 
de ordem externa à produção artística popular que incidiram na reorganiza-
ção de seu enquadramento ideológico.

Houve, além dos elementos assinalados, uma mediação posta em mar-
cha por agentes internos ao domínio musical que terminou por sedimentar 
a figuração em voga e, no mais, retraduzir as questões de ordem externa 
para a linguagem ajustada às disputas concernentes à esfera artística. Se de 
um lado há numerosos estudos que tencionam dar conta dos determinan-
tes externos que contribuíram para a relatada modificação de patamar dos 
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atributos da cultura negra brasileira, do outro lado, o da mediação relatada, 
existe certa lacuna, sobretudo ao se tratar dos que se ocuparam das elabo-
rações intelectual e artística que incidiram sobre o samba e seu estatuto de 
cor/raça/etnia na década de 1970. Sendo assim, por meio da visualização e 
análise de trajetórias de alguns personagens- chave, de suas contribuições in-
telectuais, criações artísticas e os escoramentos institucionais logrados pelos 
artífices da representação simbólica aventada procuro esclarecer a gênese e a 
reprodução de tal construto, de um lado, sem descurar, de outro, de seu en-
trelaçamento com as transformações estruturais vivenciadas pela sociedade 
brasileira.

O artigo está dividido em quatro partes; na primeira realizo uma reto-
mada sócio- histórica cujo intento é o de sublinhar algumas razões políticas 
e culturais impeditivas do irrompimento de certa positivação que viesse a 
atar o samba às causas negras antes dos anos 1970. Na segunda aprofundo o 
argumento tomando como mote a trajetória de importante sambista negro 
dos anos 1930–40, Paulo da Portela. Na terceira desenvolvo a análise central 
do artigo, a relativa aos acontecimentos da década de 1970 que proporcio-
naram ao samba a ocupação sócio-político- cultural de uma posição inédita. 
Apresento as modificações de âmbito estruturais que foram cruciais ao en-
tendimento daquela conjuntura para, em seguida, lançar mão do exame das 
biografias e ações de sambistas e ativistas engajados na constituição da repre-
sentação inédita de um samba negro porque puro e autêntico, ou autêntico 
e puro porque negro. Na quarta, por fim, apresento a conclusão do artigo, 
tecendo algumas considerações metodológicas sobre a absorção sem mais 
do construto em questão.

Discreta profusão das cores
Dentre as vozes dissonantes dispostas a demarcarem o lugar a ser ocupado 
pelo gênero musical samba no panteão das emergentes representações ar-
tísticas nacionais nas décadas de 1930–40, encontravam- se a de artistas 
 modernistas—figuras de relevo no debate que se anunciava—, as dos buro-
cratas ligados à administração de Getúlio Vargas,2 a do movimento negro de 
então e a dos próprios sambistas.

A começar pelos modernistas; em meados dos anos  1930, Mário de 
Andrade, o famoso folclorista, musicólogo, escritor e organizador do mo-
vimento modernista brasileiro, lançou- se a esmiuçar as manifestações mu-
sicais folclóricas e populares. Neste empreendimento, o intelectual maior 
acabou tocando de esguelha em um ponto crucial para o debate que se ar-
mava em torno da “verdadeira” natureza do samba. Nas palavras de Luís Ro-
dolfo Vilhena:
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(. . .) As teorias de Mário de Andrade atribuíram um papel claro para a contri-
buição africana na formação de nossa música. Ficou consagrado desde então 
o dualismo entre a “melodia européia” e o “ritmo africano”—esse último ex-
presso pela sempre repetida referência à síncope—que sintetizaria nossa ex-
pressão musical original. Nessa fórmula, porém, a contribuição “ameríndia” 
ainda permanece em segundo plano (. . .) (154).3

Após as primeiras asserções de Mário, o quesito cor, raça ou etnia—a 
depender dos oscilantes usos de época—tornou- se elemento de relevo nas 
definições a respeito das manifestações populares. Durante muito tempo, 
contudo, o tom predominante de quem se arriscava a tecer relações positivas 
entre a atividade musical e certa etnia/cor/raça era um tanto conciliador. O 
caráter fusionista presente nos escritos de Mário de Andrade, onde o branco 
e o negro partilhavam valores na divisão do trabalho artífice das formas mu-
sicais brasileiras, impôs- se na primeira metade do século XX como predomi-
nante entre estudiosos e outros que encaravam com simpatia essas criações 
artísticas “primitivas.”4

De outro lado, até a década de  1940, apenas as seculares condenações 
preconceituosas vinculavam determinados produtos exclusivamente aos ne-
gros. Dentro do viés que grassava em setores do jornalismo, dos burocratas 
governamentais, dos políticos, da elite e de certa burguesia ascendente, as 
realizações culturais dos negros resumiam- se à “selvageria” e à “barbárie.” 
Note- se que, neste caso, estava em jogo a desqualificação a priori do que 
fizesse menção ao Brasil indesejado, da parte literalmente obscura que de-
veria desaparecer do mapa, segundo os planos civilizatórios “fora de lugar” 
amiúde orquestrados pelas camadas superiores. Apreciações semelhantes, 
conforme visto, davam o tom à FNB, grupamento político que reunia mais de 
20 mil membros, apoiadora de primeira hora do governo Vargas, de acordo 
com Domingues (107). A FNB renegava manifestações como o samba, o can-
domblé e a capoeira, julgadas estereótipos impeditivos da assimilação dos 
negros ao ideal que sustinham de nação: urgia- lhes, bem ao modo do ideário 
de época, integrarem- se na ordem social vigente via o trabalho, o esforço 
próprio, a educação e a moralização, segundo Maués (120–122).5

Já os sambistas, no mesmo ínterim, ocupavam- se majoritariamente nos 
versos de suas canções, bem como em declarações à imprensa, com questões 
que gravitavam em torno do “verdadeiro” local em que o samba teria surgido, 
ignorando destarte a celeuma da cor. O compositor Noel Rosa, por exem-
plo, asseverava em 1933, em Feitio de Oração,6 que “(. . .) O samba, na reali-
dade/ não vem do morro nem vem da cidade (. . .),” enquanto Assis Valente, 
em 1934, dizia em Minha Embaixada Chegou7 que “(. . .) O violão deixou o 
morro/ e ficou pela cidade/ onde o samba não se faz (. . .).” O cronista e folião 
Francisco Guimarães, o Vagalume, por sua vez, afirmou no livro Na Roda do 
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Samba, de 1933, que o “(. . .) Filho legítimo dos morros, o samba, por mais 
que queiram—não morrerá, não perderá o seu ritmo (. . .)” (30), ao passo que 
o jornalista e compositor Orestes Barbosa, no livro também de 1933, Samba: 
sua história, seus poetas, seus músicos e seus cantores, defendia que “(. . .) O 
samba é carioca. Das misturas que o Rio tem, vem a sua música própria—o 
samba (. . .)” (15). Apesar de tentadora, a correspondência imediata entre os 
elementos “cidade” e “morro,” que aparecem nos excertos acima, com “bran-
cos” e “negros,” conforme demonstra Carlos Sandroni (“Feitiço Decente”), 
seria deveras simplificadora. Trata- se de dilemas mais complexos, que tanto 
dizem respeito às discordâncias erigidas entre diferentes grupos de cultores 
dos formatos “primordiais” do samba—o samba- amaxixado e o contramé-
trico—, quanto às tensões sociais incrustadas na arte que vinha de se formar.

A ordem do dia, até bem depois da década de 1930, não comportava posi-
tivações que atassem o samba unicamente aos negros8; nem mesmo de forma 
tangente o assunto lograva penetrar as criações e/ou declarações dos envol-
vidos com a criação no samba. O máximo que se viu foi a abordagem crítica 
e bem humorada do racismo no Brasil efetuada por Geraldo Pereira (1918–
1955) e Wilson Batista (1913–1968) nas décadas de 1940–50, compositores do 
“morro” que trouxeram à ribalta em meio às letras de suas lavras a marginali-
zação do negro e a falta de oportunidades no capitalismo brasileiro. A despeito 
do ineditismo na seara da música popular da temática em que passavam a in-
vestir, suas canções pautavam- se pelas denúncias sociais, não pela vinculação 
enaltecedora do negro ao samba, tal como pode ser visto em McCann (81–95). 
Assim, relativa fleuma reinou soberana neste foro durante largo período.

Mesmo após a queda de Vargas em 1945, os novos movimentos negros de 
alcance nacional, reorganizados agora em ambiente democrático, continua-
ram a reproduzir em partes o discurso moralizador da FNB, o qual inculpava 
os próprios negros pela posição social de inferioridade. Apesar do desloca-
mento para as lides progressistas, urgia tanto à UHC—União dos Homens de 
Cor—quanto ao TEN—Teatro Experimental do Negro—, segundo o mani-
festo de lançamento do TEN, de 1950, “(. . .) adestrar gradativamente a gente 
negra nos estilos de comportamento da classe média e superior da sociedade 
brasileira (.  .  .)” (Abdias do Nascimento apud: Maués, 123). Tratava- se da 
permanência da relação de titubeação e pouco caso com manifestações cul-
turais como o samba, o candomblé e a capoeira, verdadeiro continuum que 
perdurava desde a FNB.

Ironicamente, talvez tenha sido o poeta, diplomata e então neófito no 
mundo da canção popular, o branco Vinícius de Moraes, quem, de modo 
pioneiro, tomou posição nos versos de uma canção—já estamos falando 
do ano de 1962!—sobre as contribuições das raças/etnias/cores no concerto 
do samba: “(. . .) Porque o samba nasceu lá na Bahia/ e se hoje ele é branco na 
poesia/ ele é negro demais no coração (. . .).”9 Levando- se em consideração 
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que o sentido conferido ao “coração” presta-se perfeitamente de metáfora ao 
fator ritmo, ao passo que a “poesia” entrelaça- se com a parte musical que diz 
respeito à melodia, Vinícius reúne harmonicamente as duas “raças” forma-
doras da música popular brasileira, próximo do operado por Mário cerca de 
trinta anos antes em instância diversa. Assim, a questão carregada de poten-
cial para se estabelecer explosivamente—a de qual seria a “verdadeira” cor do 
samba—permaneceu latente por mais de cinqüenta anos. Somente na década 
de 1970, mais exatamente em sua segunda metade, é que o liame que hoje 
aparenta perpetuidade tomou feição dominante nos embates intelectuais. De 
“mestiço brasileiro,” ou de cor incerta, o bom samba, o “verdadeiro” e “autên-
tico,” passou a apresentar apenas uma cor, esta bem definida.

Ausência de cor?
Paulo Benjamim de Oliveira (1901–1949), o Paulo da Portela, compositor 
negro, fundador e presidente da escola de samba Portela, orgulhava- se nos 
anos 1930–40 por haver conseguido a façanha de que os membros da agre-
miação que presidia desfilassem “civilizadamente.” Em outras palavras, aos 
humildes passistas da Portela, residentes do então longínquo subúrbio de 
Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, era interdito no dia do desfile o 
porte de chinelos charlote—calçados rústicos correntemente utilizados pelas 
camadas mais pobres—e o famoso lenço atado ao pescoço, signo identifica-
dor da malandragem. O rígido comandante exigia sapatos lustrados, gravata 
e roupas limpas e alinhadas, tentativa de aproximação à impecável elegância 
burguesa. Agente civilizador das escolas de samba, conforme sugere Farias 
(“Paulo da Portela, um herói civilizador”), Paulo da Portela, além de janota, 
possuía ótimo trânsito com jornalistas e títeres do poder local a mando de 
Getúlio Vargas.10 Por meio desses atos, o lustrador de móveis e dono de ha-
bilidade política ímpar catapultava o samba junto às camadas socialmente 
favorecidas, mesmo que para tanto tivesse de se adaptar a padrões estéticos 
e de comportamento destoantes dos de seu grupo de origem. O processo 
de oficialização do carnaval ocorrido na década de 1930 valeu-se da partici-
pação fundamental do estrategista Paulo da Portela em inúmeras negocia-
ções. Sambas cujos versos exaltavam a Pátria representaram a contrapartida 
requerida ao reconhecimento oficial dado às escolas de samba por Getúlio 
Vargas; afinal, o apadrinhamento a agremiações até então clandestinas e per-
seguidas custaria algo. Não à toa neste primeiro momento de instauração dos 
concursos carnavalescos a Portela sagrou- se a grande vencedora.11

Decerto, se levadas a cabo hoje, ações como as de Paulo da Portela se-
riam fortemente reprovadas pelos movimentos sociais dos negros brasilei-
ros. Nesta era de demarcação e defesa das diferenças, estratégias de inserção 
social que demandassem a metamorfose de manifestações identificadas aos 
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negros ou a quem quer que fosse pela única razão de elas não serem conside-
radas “civilizadas” configura um avilte. O momento histórico de Paulo, por 
outro lado, comportava atitudes de assimilação consoante as descritas, senão 
piores. Os fatos narrados, no entanto, não interferiram na eleição hodierna 
de Paulo da Portela ao panteão dos heróis do samba, haja vista que suas 
conquistas naquela figuração de intenso racismo e incipiência política dos 
movimentos negros foram dignas de nota. O caso de Paulo da Portela, em 
linhas gerais, traduz o modo pelo qual um líder negro da primeira metade do 
século tinha de lidar com a hostilidade às aspirações de reconhecimento de 
produtos culturais vistos com indiferença ou desprezo por camadas sociais 
preconceituosas. O que não se imaginava àquela altura é que, anos à frente, 
essas e outras manifestações se tornariam valorizadas justamente pelo fato 
de serem consideradas criações legítimas do então odiado “populacho”—e 
a partir dos anos 1970, sobretudo dos negros. Talvez nem mesmo Paulo da 
Portela sonhasse com essa elevação de status; naquele tempo, ele provavel-
mente reprocharia qualquer identificação exclusiva que fosse tecida entre o 
samba e a população negra.

Cabe aqui frisar que o Brasil veio a conhecer um movimento negro ins-
titucional em nível nacional e unificado em torno de demandas autônomas 
e de caráter afirmativo apenas em 1978. Não que outros órgãos não tivessem 
existido antes disso com relativo sucesso, conforme visto; congregações, ir-
mandades, jornais específicos e sociedades voltadas ao auxílio mútuo, à de-
fesa dos direitos e à inserção social dos negros pipocavam país afora desde 
a abolição, de acordo com Domingues (103).12 Curiosamente, no entanto, 
nenhum deles em momento algum importou- se com arrebanhar para den-
tro de suas fileiras as manifestações culturais populares nas quais relevante 
contingente de negros tomava parte—como os desfiles das escolas de samba 
ou as religiões afro- brasileiras. Mais preocupados com a integração—ou as-
similação—da população negra na representação de nação surgida a partir 
de 1930, tais movimentos viram-se de repente isolados da cena política, tanto 
por forças do espectro da direita quanto do da esquerda. No primeiro caso, 
o integralismo cumpria de modo mais coerente e eficaz o papel de arauto 
dos ideais nacionalistas e conservadores afins com o regime autoritário de 
Vargas. Já no tocante aos obstáculos soerguidos contra o movimento negro 
achegado ao populismo de esquerda dos anos  1950, o Partido Comunista 
Brasileiro, no grau de representante “legítimo” das causas universais da es-
querda tupiniquim, intercederia em plenário contra leis antidiscriminató-
rias; segundo Domingues, seus deputados consideravam- nas casuísticas que 
“(. . .) dividiam as lutas dos trabalhadores e, por conseguinte, represavam a 
marcha da revolução socialista no país” (111).

Historicamente impedido de se atar aos programas negros em razão dos 
motivos levantados, o samba encontrou terreno fértil e apoio à sua existência 
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na esquerda “universalista,” afinando- se com suas causas desde pelo menos 
os anos 1930.13 Nos embates travados contra a ditadura militar, o gênero mu-
sical tornou a ocupar posição de destaque, porém em rol diverso; de símbolo 
nacional na Era Vargas, ele passava a um status mais definido, o de emblema 
de resistência dos grupos de esquerda incomodados com os rumos tomados 
pela política nacional.14 Tratava- se da época de se pôr em defesa das conquis-
tas sociais de décadas anteriores, dentre as quais o samba desempenhava o 
papel de síntese “autêntica” das classes inferiores, logo, do Brasil “verdadeiro,” 
não do que estava sendo instaurado. Os “fundadores” do samba, tanto os do 
“morro” quanto os da “cidade” foram perfilados em um só bloco e convoca-
dos a assumir posição inédita, a de guardiães da integridade e da “pureza” 
cultural ameaçada. Cartola, Ismael Silva, Pixinguinha, Donga, João da Baiana 
e outros se prestaram a representantes da estética politicamente combativa 
que se inaugurava. A luta que invadiu a esfera musical15 girava em torno dos 
termos “comercial-inautêntico-internacionalista-burguês- alienado,” de um 
lado, e “artesanal-autêntico-nacionalista-proletário-engajado,” de outro. Tal 
flerte entre a esquerda nacionalista em geral e o samba acabou subsidiando 
as posições que vieram a ser assumidas pelo novo movimento negro da dé-
cada de 1970, catapultado desde o início por setores de esquerda e extrema- 
esquerda. Naquela conjuntura o samba encontrou sua cor, por fim.

A cor do samba, acordo samba
Antonio Candeia Filho (1935–1978), o célebre cantor, compositor e ativista 
Candeia, era freqüentemente comparado a Paulo da Portela. O próprio 
Candeia não se vexava em apontar possíveis traços que o aproximassem ao 
fundador: “(.  .  .) Paulo pedia que se desse aos sambistas os meios sociais, 
a urbanização da favela, educação para os seus filhos. Ele tinha essa preo-
cupação, não era simplesmente um cara que cantava samba” (apud: Lopes, 
“O samba na realidade,” 30). Tal cotejo, no entanto, se fazia possível sob a 
condição de abstrair um dos pilares centrais no qual o sambista mais novo 
escorou suas ações: a afirmação convicta e imediata dos valores conjugados à 
cultura negra ou afro- brasileira, fator ausente em Paulo da Portela por conta 
dos motivos arrolados.

Novidades marcantes ocorreram no seio das organizações sociais na 
década de 1970. Fatores distintos entrelaçaram- se resultando, entre outras 
coisas, na formação de um movimento negro de feição inédita no Brasil. O 
relaxamento da ditadura militar na segunda metade dessa década deu azo à 
reorganização e canalização institucional de demandas outrora severamente 
reprimidas. No contexto internacional, o novo nacionalismo de feição negra 
e as lutas por direitos civis que eclodiam tanto na América do Norte quanto 
na África desde o final da década de 1960 inspiraram as diretrizes abraçadas 
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pelo movimento negro brasileiro à beira do ressurgimento institucional.16 
Segundo Antônio Sérgio Guimarães (132), o racialismo radical compunha a 
marca chamativa desse novo movimento, fundado oficialmente apenas em 
1978, embora as suas constituições ideológica e política antecedessem esta 
data. O Movimento Negro Unificado, ou MNU, exprimia em suas reivindica-
ções e ações alterações substantivas em relação aos anteriores. Capitaneado 
por antigos combatentes da causa negra, como o intelectualmente reformado 
Abdias do Nascimento, o discurso contundente que eclodiu no MNU fri-
sava a afirmação da diferença e a valorização da cultura negra, não mais a 
mera integração ou assimilação. Na arena política, houve claro achegamento 
de seus artífices a forças progressistas, como a trotskista Convergência So-
cialista. Combinando o acúmulo das discussões tais quais as desenvolvidas 
por Florestan Fernandes17 nas décadas de 1950–60 com a nova proposição 
programática de tomada de consciência e emancipação dos descendentes de 
africanos no Brasil, o grupamento que fundou MNU introduziu um modo 
de luta peculiar, ponteado de radicalismo, fosse no âmbito da afirmação cul-
tural e identitária, fosse no domínio político.

Às relatadas proposições trotsksitas do MNU agregaram- se mitos de ori-
gem desenvolvidos por intelectuais africanos radicados nos Estados Unidos 
(Antonio Sérgio Guimarães, 133). O “afro- centrismo,” teoria segundo a qual o 
primeiro impulso de civilização da humanidade teria tido origem no espaço 
correspondente à atual Etiópia há quarenta mil anos atrás foi adotado como 
justificativa última da valorização da “cultura negra” em abstrato que, dora-
vante, construía- se como milenar.18 Presente na América Pré- Colombiana e 
no Egito, espraiando- se daí para os berços da civilização ocidental, como a 
Grécia, a cultura negra irradiada da África, segundo a mencionada teoria, 
consistia na matriz geradora de todas as formas posteriores de manifestação 
do Espírito. Nas esferas artística, musical e religiosa no Brasil, a capoeira, o 
samba e o candomblé foram alçados ao rol de expressões “puras” de origem 
africana, representantes da ancestralidade negra trazida ao Brasil. E neste 
ponto, conforme Matory, essas manifestações se viram completamente res-
significadas em relação ao modo pelo qual eram apropriadas anteriormente. 
No caso específico do samba, uma reescrita histórica operada pelas mãos 
de alguns agentes deu conta de reposicionar o antigo gênero musical sob 
os auspícios da nova baliza. Ao eixo das disputas seculares que circunda-
vam o samba, dois termos se somaram; estes tomaram suma importância 
em seu desenvolvimento: o primeiro deles, o “negro,” agrupou- se ao lado 
dos designativos de “autenticidade,” enquanto o “branco” perfilou- se junto 
aos termos pejorativos, que designam a ausência de qualidade musical e de 
lastros “legítimos.”19

Simultaneamente ao impacto da instauração dessa nova conjuntura, sam-
bistas principiavam a se injuriar com os rumos tomados por suas escolas de 
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samba. Cartola e Ismael Silva, por exemplo, desde a década de 1960 critica-
vam com severidade as agremiações que eles próprios fundaram (Ana Maria 
Rodrigues, 109). Esses velhos sambistas acreditavam que o carnaval de anti-
gamente, festejo popular e desinteressado, em suas opiniões, havia dado lugar 
ao espetáculo luxuoso comandado pela ganância e pelo comercialismo sem 
limites, o que teria afugentado os “verdadeiros” foliões. Com efeito, houve 
nítido processo de racionalização que afetou cada vez com maior intensi-
dade o arranjo dos desfiles carnavalescos, conforme atesta Farias (“O desfile 
e a cidade”). Ressalte- se que figuras “estranhas” ao mundo do samba, caso 
principal dos carnavalescos, aportavam nas agremiações a partir do início 
da década de 1970. A Acadêmicos do Salgueiro (1953), escola de samba mais 
recente do que as congêneres Portela e Mangueira, fundadas nos anos 1920, 
foi a primeira a admitir esse personagem, em 1969.20

Algumas modificações e a adoção de padrões até então exógenos às esco-
las de samba nas fantasias e alegorias foram alavancadas por influência dos 
carnavalescos. Sagrada campeã, a Salgueiro ganhou elogios entusiasmados 
por parte da imprensa justamente em razão das inovações postas em marcha 
por seu carnavalesco, Fernando Pamplona, o que levou as outras escolas de 
samba a saírem à cata de personagens com formação acadêmica semelhante 
à dele para o desempenho do ofício que veio para ficar.21 Originariamente 
distanciados dos ambientes das escolas, esses outsiders do samba passaram 
a reunir crescentes prebendas simbólicas e financeiras, reorganizando, desse 
modo, o universo do carnaval. Decisões de toda ordem que dissessem res-
peito ao desfile avolumavam- se em suas mãos, atraindo a fúria daqueles que 
desde eras ancestrais dedicavam- se às agremiações sem nada ou muito pouco 
receber em troca. Este, no entanto, era apenas um dentre muitos fatores que 
mereceram a condenação peremptória de parte dos baluartes.

Candeia, por exemplo, não assistiu incólume a esse processo. Filho de 
um dos fundadores da Portela, o vencedor de seis sambas- enredo na história 
da escola encontrava- se injuriado no ano de 1975 com a “descaracterização” 
que a vinha acompanhando. Policial civil reformado por invalidez após a pa-
raplegia que o acometeu em 1965, Candeia voltou os olhos à instituição car-
navalesca que havia posto de lado nos anos de valentia oficial.22 Criador do 
Departamento Cultural da Portela, Candeia redigiu com figuras de proa da 
escola—próximas também do PCB, como Paulinho da Viola23—uma carta 
direcionada à presidência.24 Nela, os remetentes tornavam clara a intenção 
de reorganizar o sentido que o carnaval estava tomando. Proposições admi-
nistrativas e indicações de reformas gerais, sobretudo em relação à diminui-
ção e simplificação de alas e adereços, dividiam o espaço da missiva com o 
clamor por maior participação dos componentes natos no cotidiano da Por-
tela. A última sugestão tinha o fito de evitar a inserção de oportunistas que 
utilizavam o desfile para a promoção pessoal. O clamor pela volta do samba 
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“autêntico” dava cabo da exortação dos insatisfeitos amantes e cultores da 
tradição.

Após seu pleito ter sido ignorado pela presidência da Portela, Candeia 
decidiu partir para uma iniciativa inédita; movimentando os descontentes 
com a situação atravessada pelas escolas de samba, o ativista, com o auxílio 
de Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Wilson Moreira, entre outros sambis-
tas já reconhecidos e atuantes também na esfera política, fundou em dezem-
bro de 1975 o Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo. 
Sintomática denominação. Em uma sede improvisada no subúrbio de Coe-
lho Neto teve início a agremiação que reuniu os principais compositores e 
representantes do samba preparados para inaugurar uma nova posição. No 
manifesto de lançamento do Quilombo, lia-se, dentre outras afirmações:

Estou chegando. Venho com fé. Respeito mitos e tradições. Trago um canto 
negro. Busco a liberdade. Não admito moldes. As forças contrárias são mui-
tas. Não faz mal . . . meus pés estão no chão. Tenho certeza da vitória. (. . .) 
Não sou radical. Pretendo, apenas, salvaguardar o que resta de uma cultura. 
(.  .  .) Não almejo glórias. Faço questão de não virar academia. Tampouco 
palácio. (. . .) Eu sou povo. (. . .) Intimamente ligado às minhas origens. Artis-
tas plásticos, figurinistas, coreógrafos, departamentos culturais, profissionais: 
não me incomodem, por favor. Sintetizo um mundo mágico. Estou chegando 
(Apud: Vargens, 66).25

O “mundo mágico” anunciado no manifesto dizia respeito à organização 
pioneira que encampou e encorpou a luta do novo movimento negro que, 
naquele instante, estava em vias de se firmar em solo brasileiro. Inseridos 
nas questões candentes do momento, os fundadores traçavam uma estratégia 
consciente cuja intenção, por fim, seria a de reconstruir uma nova visão glo-
bal sobre o samba, seu papel na sociedade brasileira, sua história e o modo 
pelo qual ele deveria ser fomentado e resguardado. E desse modo, o “canto 
negro” anunciado encontrava um porto seguro. Percebe-se pelo tom do do-
cumento que a recém- fundada idéia de “cultura milenar” afro- brasileira pas-
sou a justificar manifestações artísticas conhecidas de longa data, as mesmas 
outrora identificadas ao “morro,” à “cidade,” aos “despossuídos.” Conexão 
explícita com o ideário manifesto pelos envolvidos na fundação do MNU. O 
manifesto trazia ainda críticas veladas às escolas de samba que capitulavam 
às invenções mal- sucedidas e aos valores estranhos à tradição invocada. A es-
cola de samba Salgueiro acabara de ser denominada a “Academia do Samba,” 
em referência à aproximação com a instituição universitária; a Portela ha-
via malogrado em seus propósitos com o Departamento Cultural e a Man-
gueira construíra o “Palácio do Samba,” suntuosa quadra para os padrões 
da época que albergava a diretoria e os concorridos ensaios freqüentados 
pelos habitantes da rica Zona Sul carioca. Quer dizer, havia razões inúmeras 
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dando ensejo para ações práticas tais quais as de Candeia e seus quilombolas. 
 Fincava-se a pedra angular do movimento que não cessaria fogo em duas 
direções: a do combate em prol da cultura negra, por um lado, e a da atuação 
contra o que enxergavam como principal ameaça ao universo das manifes-
tações culturais afro- brasileiras: a exploração capitalista exógena ao samba 
decorrente dos valores trazidos pelo branco “mal- intencionado.”

Antecedendo em três anos a fundação do MNU, o lançamento do Qui-
lombo ganhou destaque nos principais meios de comunicação. O beneplá-
cito de jornalistas especializados nas artes populares foi uma constante no 
universo das manifestações musicais agasalhadas por setores da esquerda 
durante a ditadura militar. A imprensa não economizava encômios às ações 
dos quilombolas, auxílio que impulsionou a empreitada de Candeia.26 Em 
meio às inúmeras matérias que trataram do irrompimento do Quilombo, no 
entanto, vozes levantavam-se para denunciar o que consideravam a promo-
ção de um racismo negro. Candeia logo respondeu às insinuações:

Não negamos que se trata de um movimento de resistência. Não uma re-
sistência contra os muito brancos que estão engrossando o contingente das 
escolas. A resistência é tão- somente contra a total descaracterização da coisa. 
(. . .) Não vejo razão para evitar que um branco bem intencionado, interes-
sado no samba, nos nossos costumes, conviva conosco. O que repelimos são 
os que, pretos ou brancos, pretendam “inovar” o samba, descaracterizando-o, 
afastando-o de suas raízes culturais. Nosso objetivo é salvaguardar a essência 
das origens do nosso samba (Apud: Vargens, 74–75).27

O sambista Elton Medeiros, outro fundador do Quilombo, fez coro às 
colocações de Candeia na mesma reportagem:

“(. . .) Quanto à discriminação racial, isto não entra e jamais entrará em nos-
sos propósitos. Até mesmo o negro que não se adaptar [,] é lógico que estará 
deslocado do grupo. Ele mesmo compreenderá a sua posição e nos deixará 
em paz. (. . .)” (Apud: Vargens, 75).

Note-se que aqui era levantada a temática do protagonismo negro em 
tudo o que envolvesse certa “essência,” representada neste caso pelas raízes 
culturais e a tradição do samba. Não que se tratasse do requerimento da pro-
priedade exclusiva do samba aos negros, mas sim àqueles que soubessem 
respeitar e salvaguardar sua “matriz,” a “essência das origens,” nas palavras de 
Candeia. Este fator se esclarece ao serem visualizados os objetivos do Qui-
lombo, reproduzidos na mesma reportagem:

1. Desenvolver um centro de pesquisas de arte negra, enfatizando sua contri-
buição à cultura brasileira. 2. Lutar pela preservação das tradições fundamen-
tais sem as quais não se pode desenvolver qualquer atividade criativa popular. 
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3. Afastar elementos inescrupulosos que, em nome do desenvolvimento inte-
lectual, apropriam- se de heranças alheias, deturpando a pura expressão das 
escolas de samba e as transformam em rentáveis peças folclóricas. 4. Atrair 
os verdadeiros representantes e estudiosos da cultura brasileira, destacando 
a importância do elemento negro no seu contexto. 5. (. . .) [organizar] Uma 
escola que sirva de teto a todos os sambistas, negros e brancos, irmanados em 
defesa do autêntico ritmo brasileiro (Apud: Vargens, 75).

O branco, desde que não interferisse com seus valores e se adequasse ao 
cultivo das heranças da “arte negra,” era bem- vindo ao Quilombo. E o acla-
mado presidente Candeia, sentado em “trono de rei,” de acordo com a me-
táfora que ele próprio criou para expressar sua situação de cadeirante,28 fez 
valer de fato as intenções proclamadas. Após a maturação institucional, o 
Quilombo passou a abrigar apresentações periódicas de danças “ancestrais” 
de origem africana, caso do jongo, da capoeira, do caxambu, do maculelê, do 
afoxé, do lundu, do maracatu, além de promover palestras com acadêmicos 
que versassem sobre os temas da resistência negra no Brasil e da história das 
manifestações culturais descritas (Vargens, 82). Após sua aparição colossal 
nos meios de comunicação no rol de a instituição “redentora” do samba, o 
Quilombo foi convidado pela Riotur,29 em 1977, para fechar o desfile oficial de 
carnaval na Marquês de Sapucaí. Trazendo faixas de protestos com os dizeres 
“samba sem pretensão” e “samba dentro da realidade brasileira,” o Grêmio 
e sua constelação de artistas do naipe de Paulinho da Viola, Clementina de 
Jesus, Martinho da Vila, Xangô da Mangueira, entre outros, arrebatou a sim-
patia de grande parte do público presente e da imprensa. Cumpria naquela 
ocasião o papel de espécie de autocrítica “oficial” do carnaval carioca, posição 
esta não aceita por carnavalescos que se sentiram atingidos, como Joãozinho 
Trinta.31 Já sambistas consagrados do calibre de Cartola não economizaram 
elogios ao Grêmio que, segundo eles, estaria salvando o carnaval por meio do 
resgate do verdadeiro espírito do samba (Vargens, 85).

No ano seguinte, 1978, o Quilombo desfilou animado por um samba- 
enredo de autoria de talentoso compositor do esquadrão encabeçado por 
Candeia. Tratava- se de Nei Lopes (1942–), ex- membro da ala de composi-
tores da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro que sofrera processo se-
melhante ao ocorrido com Candeia na Portela. Lopes desentendeu- se com a 
direção daquela escola em 1974 por conta de motivo correlato: enviou uma 
carta à presidência na qual expunha suas divergências com as alegadas distor-
ções que vinham ocorrendo na ala de compositores do Salgueiro.31 Após suas 
proposições terem sido ignoradas, Lopes prosseguiu em busca de um local 
onde pudesse levar adiante as premissas nas quais acreditava. O Quilombo 
lhe parecia cair como luva. Em 1975, Lopes, apresentado por seu amigo e co-
lega de composições Wilson Moreira, inseriu- se no movimento liderado por 
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Candeia. Formado bacharel em direito pela Universidade do Brasil, casou-se 
em 1968 com uma radialista, professora universitária e ativista da causa negra 
ligada à esquerda, personagem que proporcionou a Lopes o aprofundamento 
nas discussões candentes da época (Elias, 122). Lopes, que se enxergava como 
um “mulatinho,” segundo suas próprias palavras, resolveu definitivamente 
se assumir negro em 1977, tomada de posição coerente com as teorias de-
senvolvidas por Abdias Nascimento e outros baluartes do movimento que se 
armava: as autoclassificações raciais que dividissem os negros deveriam ser 
apagadas em prol de uma única, que os reunisse na qualidade de um grupa-
mento politica e culturalmente consistente, consciente de seus direitos e da 
luta a ser posta em marcha. Este fato se deu após Nei Lopes ter penetrado o 
mundo das religiões afro- brasileiras, espécie de rito de passagem perseguido 
por aquele que veio a ser um dos mais destacados africanistas do Brasil (Elias, 
36). Lopes, na realidade, do mesmo modo que Candeia, era oriundo de uma 
família negra remediada. Embora o pai, funcionário da Casa da Moeda, fosse 
semi- alfabetizado, o caçula de treze filhos teve a sorte de contar como padri-
nho com um tio, um cultor das belas letras, quem amiúde lhe presenteava 
com livros de literatura e poesia desde a mais tenra idade (Faustino, 28). Au-
xiliado por colegas e irmãos, sustentáculos de seus pendores artísticos e lite-
rários, Nei Lopes pôde assim se dedicar integralmente aos estudos, flertando 
com as artes plásticas e a música ainda na pré- adolescência.

O mencionado samba- enredo composto por Nei Lopes para o Quilombo 
trazia nas entrelinhas a mitologia africanista que dominava o cenário na-
quele tempo. Percebe-se, além disso, a erudição manejada por Nei Lopes no 
terreno do ativismo negro, dado que as construções simbólicas que norte-
ariam o MNU, as quais vinham sendo debatidas desde longo tempo pelos 
ativistas do movimento, aparecem em forma acabada:

Quilombo pesquisou suas raízes/ E os momentos mais felizes/ De uma raça 
singular/ E veio pra mostrar essa pesquisa/ Na ocasião precisa/ Em forma 
de arte popular/Há mais de quarenta mil anos atrás/ A arte negra já resplan-
decia/ Mais tarde a Etiópia milenar/ Sua cultura até o Egito estendia/ Daí o 
legendário mundo grego/ A todo negro de “etíope” chamou/ Depois vieram 
reinos suntuosos/ De nível cultural superior/ Que hoje são lembranças de um 
passado/ Que a força da ambição exterminou/ Em toda a cultura nacional/ 
Na arte e até mesmo na ciência/ O modo africano de viver/ Exerceu grande 
influência/ E o negro brasileiro/ Apesar de tempos infelizes/ Lutou, viveu, 
morreu e se integrou/ Sem abandonar suas raízes/ Por isso o Quilombo des-
fila/ Devolvendo em seu estandarte/ A história de suas origens/ Ao povo em 
forma de arte.32

A “origem milenar” conjugava- se com “o modo africano de viver,” cuja 
ascendência saltava à vista não só na cultura brasileira, mas em todo o 
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mundo—tratava- se do africanismo em sua manifestação pura. Já a missão 
arrogada do Quilombo, a de devolver “ao povo o que é do povo em forma de 
arte,” também figura na exemplar composição. Aliás, o período era propício 
à feitura de composições que aproveitavam os versos para entabular defesas e 
discussões sobre o elemento negro na sociedade brasileira. Surgem a borbo-
tões pérolas de Candeia, Nei Lopes, Wilson Moreira, Dona Ivone Lara, Mar-
tinho da Vila, dentre tantos outros nessa esteira. Muitos desses compositores 
alimentavam os álbuns de Clara Nunes, uma das maiores vendedoras de fins 
da década de 1970 e início da de 1980 que se apresentava portando indumen-
tárias e apetrechos característicos das religiões afro- brasileiras.33

Cabe relembrar, no entanto, que o samba inaugural dentro do estilo aven-
tado é o Dia de Graça, composto em 1970. Nele, Candeia tornava clara a po-
sição com respeito aos dilemas vivenciados pelo negro. Embora titubeante, 
fazendo uso de termos à frente extirpados do vocabulário do ativismo negro, 
como “gente de cor,” Candeia exortava pela primeira vez em uma canção 
a população negra a abandonar a situação de subalternidade. Partindo da 
ideologia herdada pelos antigos movimentos negros, tais quais analisados 
por Guimarães e Macedo, Candeia transpassava a idéia de que a força de 
vontade, o estudo e o trabalho bastavam para que ocorressem a integração do 
negro e sua modificação de posição na estrutura social brasileira:

Hoje é manhã de carnaval (ao esplendor)/ As escolas vão desfilar (garbosa-
mente)/ E aquela gente de cor/ Com a imponência de um rei/ Vai pisar na 
passarela (salve a Portela)/ Vamos esquecer os desenganos (que passamos)/ 
E ver alegria que sonhamos (durante o ano)/ E damos o nosso coração/ Ale-
gria e amor a todos sem distinção de cor/ Mas depois da ilusão, coitado!/ Ne-
gro volta ao humilde barracão/ Negro acorda é hora de acordar/ Não negue 
a raça/ Torne toda manhã dia de graça/ Negro não humilhe nem se humilhe 
a ninguém/ Todas as raças já foram escravas também/ E deixe de ser rei só 
na folia/ E faça de sua Maria uma rainha de todos os dias/ E cante samba na 
universidade/ E verás que seu filho será príncipe de verdade/ Aí então, jamais 
tu voltarás ao barracão.34

Por outro lado, há de se notar que existe nesta composição o prenúncio 
do ativismo que veio a eclodir no Quilombo, época em que, mais inserido na 
temática que dominou o repertório dos anos 1970, Candeia redige em quatro 
mãos o livro Escola de Samba: árvore que perdeu a raiz, com Isnard Araújo, 
professor de educação física e integrante da Portela. O livro, lançado em 1978, 
um dos últimos legados de Candeia, sistematiza a visão que passava a escorar 
suas ações. Em síntese, Candeia e Isnard asseveravam que o samba era ori-
ginariamente produto da cultura negra “espontânea.” A deturpação sucedeu 
quando o que chamavam de “classe média branca,” dona de valores exógenos, 
aproximou- se visando ao lucro ou à imposição de concepções que não se 
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coadunassem com o feitio intrínseco da tradição estabelecida do samba e, 
logo, dos negros. Percebe- se como a noção de classe, neste ponto, irrompe 
de forma clara no texto, agora conjugada com a afirmação da cultura negra.35

O ano de 1978 abriga coincidentemente a morte de Candeia e o surgimento 
do MNU. O primeiro evento que sinalizou a constituição institucional do 
movimento deu-se no mês de julho, quando Candeia ainda vivia— Candeia 
faleceu em novembro. Uma moção de apoio foi enviada pelo Quilombo a 
São Paulo, local da realização de um ato público contra o racismo e a morte 
de um trabalhador negro, prenúncio da oficialização do MNU (Domingues, 
113). O Quilombo desestruturou- se sem a presença carismática do primeiro 
presidente, vindo a decair e a se desorganizar em razão de disputas internas 
nos anos 1980. Neste cenário, aquele que havia largado a advocacia para se 
dedicar à esfera artística e ao ativismo político prosseguiu com a obra ini-
ciada pelo mestre, alargando o âmbito de ação a patamares jamais atingidos 
por outro sambista. Nei Lopes tornou-se o principal articulador da causa 
negra no universo do samba e um dos mais destacados fora dele. O amigo 
íntimo de Abdias do Nascimento e Joel Rufino, dois fundadores do MNU e 
importantes pensadores das causas negras no Brasil, permaneceu na senda 
da luta pelo samba negro e “autêntico,” livre da “exploração capitalista” que 
lhe deturpava. O intelectual e artista Nei Lopes teve o privilégio de pôr em 
marcha seus ideais em níveis jamais conquistados pelos seus pares de samba: 
convidado por Abdias, então senador da República pelo PDT de Leonel Bri-
zola, governador do Rio de Janeiro, Nei Lopes assumiu o posto de chefe de 
gabinete e superintendente de promoção social da Secretaria Estadual de 
Defesa e Promoção das Populações Afro- Brasileiras do Rio de Janeiro em 
1991–92. Já em 1994–95 foi deslocado à Brasília para o cargo de assessor do 
presidente da Fundação Palmares, Joel Rufino, órgão de fomento de políticas 
afirmativas do Ministério da Cultura (Elias, 66).

Voltando ao domínio propriamente artístico, na década de 1970 Nei  Lopes 
passou a auxiliar a urdidura iniciada pelo exitoso sambista Martinho da Vila, 
urdidura esta baseada no engendramento de um elo das manifestações cul-
turais brasileiras com as dos países africanos recém- descolonizados (Elias, 
Faustino). Já em 1980, Nei Lopes lançou junto com Wilson Moreira, seu prin-
cipal parceiro no samba, o LP A arte negra de Wilson Moreira e Nei Lopes. Anos 
à frente vieram outros na esteira dos temas afro- brasileiros, como os discos 
solo Negro Mesmo, de 1983, e o Zumbi 300 anos—Canto Banto, de 1996.36 No 
mercado editorial, Nei Lopes estreou em 1981 com O samba, na realidade—a 
utopia da ascensão social do sambista, dedicando-o à memória de Candeia. 
Numerosa obra ele fez vir à tona, salpicando vez e outra artigos em revistas 
acadêmicas que propugnavam os mesmos intentos: os de esquadrinhar a ne-
gritude esquecida em formas diversas de manifestações artísticas brasileiras. 
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Buscando problematizar a questão do negro, de suas produções culturais e 
inserção na sociedade capitalista brasileira, Lopes lançou mão das posições 
defendidas por Tinhorão, como o combate às formas comerciais e “inautên-
ticas” da música popular. Aos laivos marxistas de Tinhorão, contudo, Nei Lo-
pes adicionou estudos comparativos, onde traçava as “origens” culturais das 
produções musicais dos negros brasileiros. Lançava-se à cata de justificativas 
materiais e narrativas que comprovassem a tese de que o samba, no formato 
primitivo, era herança exclusivamente africana em solo brasileiro (Lopes, “O 
negro no Rio de Janeiro e sua tradição musical”). Até mesmo no choro, gê-
nero musical construído e largamente acreditado enquanto produto “nativo” 
do Rio de Janeiro, Lopes enxergou raízes escamoteadas e estritamente afri-
canas (Lopes, “De Como o Choro Mudou de Cara,” 14–17). Ele empreende, 
desse modo, vasta pesquisa voltada às prováveis localizações geográficas no 
Brasil das etnias negras e de suas manifestações culturais correspondentes no 
intento de estabelecer a maneira pela qual tenham se desenvolvido formas 
“ancestrais” e definidoras do samba e do choro, como o partido- alto, o jongo 
etc. Assim, os pensamentos inscritos no libelo de Candeia e Isnard ganharam 
sofisticação teórica e acurado tratamento analítico. Ganharam também tal 
viés as canções de Lopes, muitas delas contando com versos engajados na 
recuperação consciente da cultura africana espraiada pelo país.

As obras de Nei Lopes—tanto a artística quanto a intelectual—, persona-
gem que permanece em franca atividade, confirma dentro da esfera musical 
popular a visão de que o elemento autêntico das artes brasileiras deve ser 
considerado uma quintessência cultural africana. A perseguição das “ori-
gens” passa, destarte, a ser tida como tarefa primordial a ser empreendida 
pelo pesquisador- amante, personagem arvorado na delimitação histórico- 
musicológica sobre qual povo, etnia ou tribo descendente dos africanos 
presentes no Brasil teria contribuído com qual quinhão específico no desen-
volvimento do samba e de outras manifestações. Conforme o próprio Nei 
Lopes declara, a motivação que o impele a tais buscas é patente: “(.  .  .) O 
que quero, sempre quis, é exatamente afirmar a importância dos conteúdos 
africanos na cultura não só brasileira como das Américas todas (. . .)” (Apud: 
Elias, 2005, 106). Tarefa árdua que, pelo menos no que diz respeito ao samba, 
agentes como ele e Candeia conseguiram desde a década de 1970 a proeza 
de levar a cabo com mestria, impondo a visão inquestionável que perpassa 
ainda hoje inúmeras instâncias.

A força da representação
Tive a intenção de demonstrar apenas alguns dos modos possíveis pelo qual 
determinada representação simbólica tomou corpo, a ponto de se reproduzir 
em meio aos mais variados suportes e se tornar uma verdade aparentemente 
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inquestionável em nossos dias, qual seja, a de que o samba é, sempre foi 
e sempre será negro. Busquei deixar claro que este tipo de pensamento 
pode servir muito bem aos arautos do gênero, dos movimentos políticos- 
culturais e a todos os demais engajados na construção de suas verdades nas 
lutas sociais, mas nunca a alguém que pretenda deter um conhecimento 
minimamente objetivo e não- essencializado sobre a história da música po-
pular brasileira e/ou do movimento negro. Ao contrário do que possa vir 
a parecer, proponho um modo de abarcar o fenômeno que engrandece os 
partícipes do construto em questão, pois os coloca em sociedade. Se por um 
lado tal empreitada põe por terra o pensamento mitológico e essencializado, 
por outro faz render em realismo e nitidez, conferindo-se créditos a quem 
de direito. Mais justo dizer que um Candeia ou um Nei Lopes foram ainda 
maiores do que se pensa, haja vista o trabalho de construção simbólica le-
vado a cabo por eles, do que dar de barato a cor do samba como algo natural 
e eterno.

Longe de querer polemizar, no entanto, faz-se mister explicitar que não 
tenciono defender a presumida “artificialidade” de tal construto, nem mesmo 
sua plena validade, vantagem política ou o que quer que seja neste sentido. 
Enquanto sociólogo, imagino que me caiba apenas desvendar os caminhos 
de sua constituição e a pertinência de sua existência por meio de uma me-
todologia controlada e a comprovação por meio de materiais, não tomando 
partido em nenhum lado das disputas em voga. Se o samba é realmente ne-
gro ou não, originariamente ou não, seja em termos percussivos, musical em 
geral, de versos, de métrica, de rima, de grupo etc., isto não compete a mim, 
mas sim àqueles que dedicam suas vidas a este tipo de debate, ou seja, aos 
intelectuais do campo musical.

Dito isto, interessante notar que involuntariamente o presente artigo tem 
amplo escopo, haja vista que até mesmo acadêmicos esposam sem mais a 
posição proveniente do processo relatado. Ana Maria Rodrigues e Muniz So-
dré são exemplos de intelectuais engajados que reproduzem sem questiona-
mentos tais “verdades.” No entanto e espantosamente, trabalhos sofisticados, 
de autoria de notórios estudiosos também acabam incorporando esta visão. 
São os casos de Renato Ortiz (43) e Peter Fry (52,53). Ao afirmar que “(. . .) 
Ao se promover o samba a título de nacional, o que ele efetivamente é hoje, 
esvazia-se sua especificidade de origem, que era ser uma música negra (. . .),” 
Renato Ortiz toma parte na luta simbólica instituída entre o “nacional” ver-
sus o “negro,” corroborando com a promoção da “essencialidade” atemporal 
da negritude do samba, dado que sua essência “verdadeira” seria a de música 
negra. Já Peter Fry ao entender que “(. . .) a conversão de símbolos étnicos 
[no caso, o samba] em símbolos nacionais não apenas oculta uma situação de 
dominação racial mas torna muito mais difícil a tarefa de denunciá-la (. . .)” 
advoga a opinião de que o samba originariamente se constitui enquanto 
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símbolo étnico, vindo a se deturpar quando transformado em nacional, 
como se produtos da África tivessem sido transplantados imaculadamente 
ao Brasil. Termômetros, no mínimo, de pertinência da visada posta em mar-
cha.  Justifica-se, destarte, o intento de se fomentar uma visão científica e 
distanciada dos intrincados processos culturais que posicionaram o samba, 
o negro e seus produtos simbólicos em um lugar específico no mosaico da 
história, intento este que animou o artigo.

Notes

1.  Os termos “raça”, “etnia”, “cor” e seus derivativos de conteúdo “negro”, “preto”, 
“afro- brasileiro”, “afro- descendente”, “branco”, “mulato” etc. são tomados neste artigo 
como meras coordenadas simbólicas despidas de significado substancializado, seja 
de viés biológico, cultural ou político. Encaro- os como construtos históricos que 
ganham sentido e coerência relacionais em contextos específicos, motivo pelo qual 
procuro empregá- los livres de qualquer espécie de essencialização. Para melhor com-
preensão deste assunto, ver Antônio Sérgio Guimarães e Michael Hanchard (30).

2.  Ver excertos de declarações desses personagens em Marcos Napolitano (“A sín-
cope das ideias”, 42) e José Miguel Wisnik & Ênio Squeff (136).

3.  As manifestações musicais “urbanas”, em contraposição às “rurais”, eram vis-
tas com um bocado de desconfiança por Mário de Andrade. No entanto, o samba 
“urbano”, quando produto de moradores de morros e rincões afastados do centro da 
cidade, seria aceito pelo intelectual na condição de manifestação “autêntica.”

4.  Tal discussão tomou densidade a partir do aumento de importância do mo-
vimento folclorista no Brasil, fato ocorrido na década de 1950. Alguns intelectuais 
filiados a esse movimento, como Mariza Lira, Edison Carneiro e Mozart de Araújo, 
ocupar- se-iam da definição do peso relativo que as “raízes” africanas, brancas e 
indígenas tiveram na formação das manifestações musicais populares urbanas, in-
cluindo- se aí o samba. Para a análise detalhada sobre esse grupo de intelectuais, ver 
Vilhena.

5.  A FNB foi dissolvida em 1937 junto com todos os partidos políticos existentes, 
quando da instauração do Estado Novo por Getúlio Vargas.

6.  Trecho de Feitio de Oração, de Noel Rosa e Vadico (1933).
7.  Trecho de Minha Embaixada Chegou, de Assis Valente (1934). Além desses sam-

bas citados, há outros que permanecem nesta temática na década de 1930, casos de 
Samba Nosso (Reza de Malandro), de Benoit Certain e E. Souto (1932) e Sambista da 
Cinelândia, de Mário Lago e Custódio Mesquita (1936).

8.  Sobre as canções disponíveis nas décadas anteriores à de 1950 que tematizavam 
questões negras em seus versos, ver “Categorias raciais . . .” de Carlos Sandroni.

9.  Trecho de Samba da Benção, de Vinícius de Moraes e Baden Powell (1962).
10.  Informações anteriores sobre Paulo da Portela retiradas de Silva & Santos.
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11.  A Portela, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930–1945), se-
ria a vencedora dos certames de 1935—o primeiro patrocinado oficialmente pelo 
 Estado—, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945. Os estreitos contatos de Paulo da Portela 
com políticos e jornalistas não tirariam o mérito, no entanto, dessas conquistas. As 
inovações que a escola oferecia aos desfiles, como o desenvolvimento do primeiro 
samba de enredo em 1939, a criação de alegorias, de novos instrumentos musicais, de 
comissão de frente legitimam sua posição de destaque, de acordo com os estudos de 
Cabral e Silva & Santos.

12.  Para a reconstrução histórica do movimento negro a que procederei adiante, 
baseio- me nos trabalhos de Domingues, Antônio Sérgio Guimarães e o de Hanchard.

13.  Filmes realizados na década de 1950 por cineastas notoriamente comunistas, 
como Nelson Pereira dos Santos, no caso, Rio Zona Norte e Rio 40 Graus, embarca-
vam na temática da denúncia social incorporando sambistas e suas criações. Ver as 
obras citadas de Ridenti, Valéria Guimarães e Napolitano.

14.  Para maiores detalhes sobre a retomada do nacional- popular em tempos de 
resistência estético- política contra a ditadura militar, ver Napolitano, Ortiz e Ridenti.

15.  Cantores como Benito di Paula, Luís Ayrão, Johnny Alf, Agnaldo Timóteo e 
outros sofreram acusações de solapar as bases essencialmente nacionais do samba. 
Procediam, segundo os agentes engajados, à “internacionalização” descaracterizante 
do samba, fazendo o jogo dos interesses comerciais. Para o desenvolvimento deste 
assunto, ver o livro de Araújo.

16.  Outros fatores conjunturais que possibilitaram a ascensão do Movimento Ne-
gro Unificado encontram- se analisados em Antônio Sérgio Guimarães (132).

17.  No espaço institucional da academia, Florestan Fernandes inovou a percepção 
sobre as relações raciais no Brasil em 1955. O sociólogo arguia, grosso modo, que a 
posição estrutural do negro na sociedade capitalista pós- escravocrata impedia suas 
penetração no mercado de trabalho e integração simbólica. Pela primeira vez o mito 
da democracia racial foi posto em xeque, o que abriu caminho à denúncia do auto-
preconceito destilado entre os negros no seio mesmo de seus movimentos.

18.  Obviamente que devem ser ignoradas inúmeras distinções étnicas e culturais 
presentes na África para que tal teoria essencialista ganhe realismo e sentido.

19.  Não se tratava aqui da instauração de um racismo invertido, antes, de uma 
construção discursiva que visava à legitimidade cultural de certo formato de samba 
com base na teoria do afrocentrismo. O samba verdadeiro, o puro, o comunitário, 
passaria a ser aquele que agregasse elementos que o ligassem à tradição da África 
negra. Brancos poderiam compor e reproduzir samba sem problemas, desde que se 
respeitassem os parâmetros de composição próprios à “essência” cultural negra. A 
classificação bipolar entre negros e brancos, aliás, fazia parte do ideário de feição 
marxista levado a cabo pelo MNU, que tencionava com isso abolir categorias inter-
mediárias como “pardo”, “moreno” etc. no intento de reunir os não- brancos em uma 
só categoria, maneira mais fácil de operar a identificação com a classe oprimida. Ver 
Antonio Sérgio Guimarães (133).

20.  Fernando Pamplona (1926–), branco, à época conhecido artista e professor de 
artes plásticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro assumiu a direção estética 
e de enredo.
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21.  Casos de Joãozinho Trinta, Rosa Magalhães, Arlindo Rodrigues, Maria Au-
gusta, Lícia Lacerda e outros carnavalescos de sucesso considerados “rebentos” de 
Pamplona.

22.  Candeia, apesar de ter nascido no subúrbio de Oswaldo Cruz, provinha da 
classe média negra. Seu pai era tipógrafo e flautista. O irmão mais velho, um Baba-
lorixá, o introduziu no universo das religiões afro- brasileiras desde cedo. Além do 
mais, Candeia pôde freqüentar o ensino regular, algo raro dentre os negros da época, 
vindo a classificar-se entre os primeiros no concurso para a Polícia Civil. Compositor 
desde os treze anos, Candeia era tratado com um misto de temor e admiração no uni-
verso do samba por conta de sua forte personalidade. Dados da biografia de Candeia 
retirados de Vargens.

23.  Paulo César Baptista Farias (1942), o Paulinho da Viola, à época já era con-
siderado um dos mais importantes sambistas que havia surgido naquele período. 
Compositor de muitos sucessos e filho de um famoso violonista, Paulinho da Viola 
mantinha estreito contato com personagens do escol de Hermínio Bello de Carvalho 
e Sérgio Cabral, produtores e agitadores culturais com ampla influência nos meios 
jornalísticos e da oposição ao regime militar. O cantor, instrumentista e compositor, 
além do mais, possuía livre trânsito em meio aos artistas filiados ao que se conven-
cionou denominar de MPB, espécie de conceito guarda- chuva que abrigava todos 
os artistas vinculados à criação de canções de “bom gosto”, que podiam comportar 
experiências de vanguarda e um público formado majoritariamente por uma classe 
média esclarecida. Fato raro entre os demais sambistas do período. Ver, para maiores 
detalhes, Fernandes (“A Inteligência da música popular”).

24.  A íntegra da carta encontra- se em Vargens (69–72).
25.  Grifos meus. O manifesto foi redigido por João Baptista Vargens, partícipe 

da fundação do Quilombo, amigo íntimo e posterior biógrafo de Candeia. Vargens 
atualmente é professor aposentado de língua e cultura árabes da UFRJ.

26.  Destaques positivos foram dados ao lançamento do Quilombo nos cadernos 
de cultura do Jornal do Brasil, O Globo, na revista Última Hora etc. Ver reporta-
gens em Vargens (2008), especificamente o capítulo intitulado “Grêmio Recreativo 
de Arte Negra Escola de Samba Quilombo.” Além disso, dentre os fundadores do 
Quilombo estavam presentes figuras como Lena Frias e Juarez Barroso, jornalistas do 
Jornal do Brasil, Jorge Coutinho, radialista, Tânia Coelho, jornalista, e outros perso-
nagens envolvidos nos meios de comunicação. O concorrido primeiro aniversário do 
Quilombo em 1976, aliás, seria comemorado na sede da ABI, Associação Brasileira 
de Imprensa, demonstrando o quão forte se fazia o elo desses profissionais cariocas 
com o movimento que se instaurava.

27.  À frente, Candeia seria acusado de tentar africanizar o samba e de se emba-
sar nos movimentos negros norte- americanos. Ele responderia com uma canção, em 
1977, que dizia em seu refrão: “Eu não sou africano/ nem norte- americano/ ao som 
da viola e pandeiro/ sou mais o samba brasileiro (. . .).” Sou mais o samba, de Candeia 
(1977). Revela- se aqui a abertura da possibilidade da opção “negro- brasileira.”

28.  Termo presente na canção De Qualquer Maneira, de Candeia (1971).
29.  Empresa municipal de turismo da cidade do Rio de Janeiro, instituição que 

então organizava os desfiles carnavalescos. O Quilombo entraria na avenida sem dis-
putar com as outras escolas, mas sim para se exibir “desinteressadamente.”
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30.  Desta feita Joãozinho Trinta proferiu sua famosa frase: “Pobre gosta de luxo, 
quem gosta de pobreza é intelectual”, prontamente rebatida por Candeia, que decla-
rou: “Como pobre pode gostar de uma coisa que não conhece?”, (apud: Vargens, 81).

31.  A carta encontra- se na íntegra em Lopes (“O samba, na realidade”, 77–78).
32.  Ao povo em forma de arte, de Nei Lopes e Wilson Moreira (1977).
33.  Outros importantes sambistas que gravaram canções de Candeia, Nei Lopes e 

Wilson Moreira são Beth Carvalho, João Nogueira, Paulinho da Viola, Cartola, Eli-
zeth Cardoso, Alcione, Roberto Ribeiro. Sobre o processo de “africanização” de Clara 
Nunes, ver a biografia escrita por Vagner Fernandes.

34.  Dia de Graça, de Candeia (1970).
35.  Candeia cita na bibliografia ter consultado autores como o ativista Abdias do 

Nascimento e o folclorista Edison Carneiro, mas não os escritos de Florestan Fernan-
des e José Ramos Tinhorão, cujas asserções habitavam, contudo, as obras dos autores 
citados. Neste ponto vale ressaltar a importância de José Ramos Tinhorão para a 
consecução daquela figuração. Saído dos cadernos de cultura de jornais e revistas das 
décadas de 1950–60, o jornalista e bacharel em direito José Ramos  Tinhorão (1928–), 
um marxista autodidata, logrou criar uma análise influente, onde o samba “autên-
tico” expressava a sublimidade da arte popular nacional, pois provindo dos domi-
nados, da criatividade intacta e não deturpada dos negros, mestiços e pobres—os 
“legítimos” produtores culturais, aqueles que ainda não teriam sofrido o processo do 
internacionalismo burguês caro à classe dominante e seus produtos artísticos. Tinho-
rão totaliza cerca de trinta livros escritos sobre música popular, talvez o mais prolífico 
autor a se verter sobre o tema no Brasil. Ver Lamarão e Tinhorão.

36.  Informações retiradas de http://www.dicionariompb.com.br/detalhe.asp? 
nome=Nei+Lopes&tabela=T_FORM_A&qdetalhe=art, acessado em 02/05/2009.
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