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Resumo 

A cultura do samba é profícua em suas relações. Neste artigo propomos 

um olhar sobre como esse ambiente relacional está presente nos processos de 

criação de seus compositores. Vamos “entrar na roda” para analisar o processo 

criativo como uma rede de conexões, a partir de reflexões sobre o ritual da 

roda de samba, as parcerias criativas e a estética da linguagem. O conceito-

chave dessa reflexão é o de Redes da Criação, de Cecília Salles. 

Palavras-chave: Ambiente criativo. Cultura do samba. Composição. 
 
 
Resumen  

La cultura de samba es fructífera en sus relaciones. En este artículo 

proponemos un vistazo a cómo este entorno relacional está presente en los 

procesos de creación de sus compositores. Vamos "adentrarse en la rueda" 

para analizar el proceso creativo como una red de conexiones, a partir de 

reflexiones sobre el ritual de la rueda de samba, las asociaciones creativas y la 

estética del lenguaje. El concepto clave de esta reflexión es Redes de la 

Creación, de Cecília Salles. 

Palabras clave: Ambiente creativo. Cultura del samba. Composición.  
 

1 Apresentação 
A cultura do samba, rica em trocas, parcerias e influências de geração 

para geração, é profícua por suas relações. Nasceu de rodas de rito, diversão e 

resistência; alimenta-se de criações coletivas, com diferentes compositores e 

instrumentistas estabelecendo constantes parcerias. O presente artigo propõe 

um olhar sobre como esse ambiente relacional está presente nos processos 

que envolvem a criação dos compositores. Pretendemos discutir como os 
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artistas se relacionam com seu entorno, analisando o percurso criador de 

nomes representativos dessa linguagem artística.  

O conceito-chave da reflexão é o de Redes da Criação, que discute as 

relações do artista com o seu entorno: a cultura, o espaço e o tempo, aliadas a 

questões relativas à memória, à percepção e aos recursos de criação. A 

criação artística é vista em dinamicidade, inacabamento e interação. Visamos 

ampliar as discussões sobre Redes da Criação, dialogando com referências 

como a noção barthesiana de texto como desejo circulante; a visão dialógica 

de Bakhtin, para quem emissão e recepção são intercambiantes e 

intermediadas pela atitude responsiva-ativa; e a visão historiográfica de Walter 

Benjamin, segundo a qual todos os detalhes são importantes para a história e 

podem revelar novas constelações dela. Conectando os pressupostos teóricos 

dos referidos autores aos relatos, entrevistas e outros registros dos artistas, 

vamos “entrar na roda” para analisar o processo criativo como uma rede de 

conexões, cuja densidade está estreitamente relacionada à pluralidade das 

relações que o mantém. 

 
2 A Cultura do Samba 

Nosso entendimento de “cultura do samba” passa pela concepção 

filosófica e antropológica apresentada por Marilena Chauí (2008, p. 34) para 

quem a cultura é uma “atividade social que institui um campo de símbolos e 

signos, de valores, comportamentos e práticas”. A cultura é vista sob a 

perspectiva da ação histórica, onde sujeitos humanos elaboram a linguagem, 

estabelecem valores. Chauí considera ainda que numa sociedade dividida em 

classes sociais, institui-se também a divisão cultural. Segundo a autora, “o que 

se evidencia é um corte no interior da cultura entre aquilo que se convencionou 

chamar de cultura formal, ou seja, a cultura letrada, e a cultura popular, que 

corre espontaneamente nos veios da sociedade” (Ibid., p.29) 

Alfredo Bosi (1992, p. 308-309) também chama a atenção para o fato de 

estarmos acostumados a falar cultura brasileira como se estivessem 

previamente aglutinadas em uma unidade as manifestações do povo brasileiro, 

mas tal uniformidade não existe no Brasil ou em qualquer outra moderna 

sociedade de classes, afirma. Bosi propõe uma classificação - que considera 

passível de ser relativizada - mais adequada às divisões modernas da 
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sociedade, historicamente constituídas: “um arranjo possível é colocar do lado 

das instituições a Universidade e os meios de comunicação de massa; e situar 

fora das instituições a cultura criadora e a cultura popular”.  

A cultura popular deve ser lida a partir de um enfoque antropológico que 

reconheça as várias expressões da vida brasileira e os vários modos pelos 

quais toma forma o imaginário do povo. O elitismo que faz da cultura letrada 

uma soberba social costuma olhar a cultura popular como ligada ao atraso e ao 

subdesenvolvimento. No entanto, como nos ensina Paulo Freire (2006), a 

leitura de mundo antecede a leitura da palavra escrita e se alonga para além 

dela, como leitura que remete do texto ao contexto, não sendo de modo algum 

propriedade ou exclusividade das elites letradas. 

Aqui defendemos a historicidade da cultura, e igualmente que a cultura 

popular deve ser lida também em sua importância historiográfica. Walter 

Benjamin lembra que: 

 
Na luta de classes essas coisas espirituais não podem ser 
representadas como despojos atribuídos ao vencedor. Elas se 
manifestam nessa luta sob a forma da confiança, da coragem, do 
humor, da astúcia, da firmeza, e agem de longe, do fundo dos 
tempos. Elas questionarão sempre cada vitória dos dominadores. 
(BENJAMIN, 1994, p. 224) 
 

Benjamin (Ibid., 228-229) alerta para a tendência dominante de 

considerar o “progresso” como uma norma histórica, como se essa elite vivesse 

sempre o desfile de seu triunfo e carregasse consigo os bens culturais como 

despojos da vitória, portanto como propriedades dela. Recomenda aos 

oprimidos “escovar a história a contrapelo”, revelando que esses bens não são 

conformistas. Para ele, é preciso liberar as criações que dormem, como 

virtualidades, entre os socialmente oprimidos. Uma história onde “o sujeito do 

conhecimento histórico é a própria classe combatente e oprimida” e essa 

história “é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e 

vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’.” 

O entendimento que temos de cultura do samba é, portanto, parte dessa 

visão de uma cultura popular dinâmica, criadora, historicamente ligada à vida 

do povo brasileiro e capaz de fazer a crônica dessa própria história, 

constituindo-se como uma linguagem peculiar. 
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Não há dúvida de que o samba é uma cultura genuinamente brasileira, 

afro-descendente e popular. Localiza-se a origem do samba nas primeiras 

décadas do século XX, em torno da casa de Maria Hilária Baptista de Almeida, 

a Tia Ciata, que Roberto Moura (2004) descreve como “baiana de nascença, 

africana de corpo e carioca de coração”. Sua casa, próxima a Praça Onze, no 

Rio de Janeiro, era o espaço onde aconteciam batucadas no terreiro, baile na 

sala e partido-alto nos fundos, formando o ambiente do que mais tarde se 

denominou por roda de samba. 

A roda tem papel essencial na cultura do samba. Moura estabelece uma 

distinção importante para este entendimento:  

 
[...] uma coisa é o samba, um gênero musical; outra, a escola de 
samba, sua institucionalização; e outra ainda é a roda de samba – 
que é a ambiência que permitiu o desenvolvimento do samba e, 
portanto, é anterior ao gênero e à escola. (MOURA, 2004, s/n) 
 

Para o autor, a roda precede o samba e é a sua matriz física, onde a 

rotina cede vez à criatividade, onde se juntam música e vida, lazer e produção. 

Quem entra na roda, não adere somente a um ritmo, mas a um modus vivendi, 

que engloba comida, roupa, bebida e gestos. Enfim, (Ibid., p. 39) “não são os 

sambistas que formam a roda, mas a roda é que forma os sambistas”, 

considera o autor. 

O samba é algo agregador. Em sua forma originária, o samba de roda, 

as pessoas cantam e dançam juntas, marcando o ritmo batendo as palmas das 

mãos, conduzidas pelo puxador. Na forma que o tornou a mais marcante 

manifestação musical popular brasileira, espalhou-se como roda de samba, 

reunindo cantores, compositores, instrumentistas e o povo dançando e 

cantando em torno. Em suas variações, o gênero musical é uma das culturas 

exemplares em termos de interações e intervenções: alimenta-se de criações 

coletivas, com diferentes compositores e instrumentistas estabelecendo 

constantes parcerias. 

O samba é também uma fonte de leitura de mundo. Desdobra-se 

criticamente sobre a política, o futebol, os costumes, o cotidiano, o amor, a 

história brasileira e a história do próprio samba. E transforma tudo isso em 

poesia. Algumas composições são crônicas musicadas, que retratam com 

riqueza poética e melódica acontecimentos do dia-a-dia. O gênero musical tem 
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vasto repertório de crítica social, deixando como legado um registro histórico 

que dificilmente poderia ser extraídos dos relatos oficiais.  

 
3  Redes Criativas na Cultura do Samba: as parcerias e os jeitos de ler o 
mundo 

O conceito de redes da criação, que considera a obra de arte como um 

sistema aberto que interage com o ambiente, encontra na cultura do samba um 

campo privilegiado para suas pesquisas.  Conforme Salles (2006, p.17), é 

preciso pensar a criação como rede de conexões. E o universo do samba, 

sendo rico em trocas, parcerias e influências de geração para geração, é fértil 

para se pensar o movimento criador na perspectiva de rede.  

Aqui destacamos dois aspectos das redes criativas na cultura do samba: 

as parcerias - como criações coletivas que reforçam o caráter agregador do 

samba-, e a estética da linguagem dos sambistas – que revela jeitos de ler o 

mundo.  

 
3.1 As parcerias criativas 

“O gostoso é sentar junto, pensar junto e escrever junto”. As palavras de 

Elton Medeiros2

Mas não basta estar pronta. Uma nova composição para ter legitimidade 

na cultura do samba, precisa passar por aprovação no ambiente da roda. 

Somente depois de passar por tal instância legitimadora é que uma canção 

passa a configurar no momento do canto coletivo das rodas de samba. Como 

afirma Moura (2004, p. 44), certa composição pode ser sucesso de vendas ou 

execução, mas “nada disso lhe assegura qualquer respeitabilidade ou 

diferenciação dentro da roda”. Ainda segundo o autor, nenhum sambista abre 

mão de fazer o teste das novas produções com os pares. “É junto a eles que se 

vai buscar a certeza do acerto, a confirmação de integração da música com os 

seus ideais de vida e arte” (ibid., p. 25). 

 são significativas quando se pensa sobre o jeito de compor dos 

sambistas. As parcerias, que historicamente configuram o processo de criação 

de sambas, acontecem de formas diversas. Às vezes um faz a letra e outro a 

melodia. Às vezes um faz a primeira parte do samba (letra e música) e o outro 

a segunda (letra e música também).  

2  Programa Sala de Notícias – Entrevista Especial Carnaval, exibida em 27 de fevereiro de 
2010, pelo Canal Futura. 
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O fato das parcerias entre compositores serem recorrentes na cultura do 

samba, inspirou a epígrafe do livro “Histórias das minhas canções” (2010) de 

Paulo Cesar Pinheiro. Nessa obra, o autor relata como começou a compor, 

conta quem foram seus principais parceiros e as situações que inspiraram suas 

composições. A epígrafe é um poema de sua própria autoria, do qual extraímos 

alguns trechos: 

 
Parceria é um casamento, mas que dura 

Porque na parceria não há jura 
[...] 

Parceria é um casamento que não cansa 
Porque não tem contrato e nem cobrança 

[...] 
Mas brincadeira à parte, a parceria 
É uma amizade que se faz um dia 

E não se rompe por qualquer besteira. 
É desejo ardente da poesia 

Que vai pra cama com a melodia 
Deixando frutos pela vida inteira 

 
(Parceria – Paulo Cesar Pinheiro) 

 

Há parcerias que duram décadas, como no caso de Dona Ivone Lara e 

Délcio de Carvalho, que em 2010 comemoram os 35 anos de casamento entre 

as melodias dela e as letras dele. O modo de compor é praticamente o mesmo 

desde o início: Dona Ivone faz a melodia e pede a letra a Délcio, que vai a sua 

casa para pensarem juntos. “Quase sempre a melodia já traduz a letra” diz ele 

na mesma entrevista3

A canção foi mais um daqueles diálogos mágicos com Délcio 
Carvalho. Dona Ivone não passava um dia sem cantarolar a melodia. 
Aquelas notas não saíam da cabeça, ela as repetia sozinha, dia e 
noite. Chamou o amigo e disse: “Tenho essa melodia, e queria que 
você fizesse a letra, mas queria que tivesse alguma coisa a ver com 
sonho, porque até sonhando eu canto essa música”. (BURNS, 2009, 
p.118) 

 em que ela declara: “Tenho ele como o maior letrista do 

Brasil”. A história da música “Sonho Meu”, relatada por Mila Burns, ratifica tais 

declarações: 

 
Nascia assim um dos maiores sucessos da dupla, gravado em 1978 por 

Maria Bethânia e Gal Gosta, que ganharam prêmios de melhor música, 

inclusive o Prêmio Sharp, considerado o mais importante no país na época: 

3 Matéria “Ivone Lara e Delcio Carvalho: parceria perfeita”, publicada em 28 de setembro de 
2010 no jornal Folha de Londrina, Caderno 2, p. 6. 
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Sonho meu, sonho meu 
Vai buscar quem mora longe 

Sonho meu 
Vai mostrar essa saudade 

Sonho meu 
Com a sua liberdade 

Sonho meu 
No meu céu a estrela guia se perdeu 

A madrugada fira só me traz melancolia 
Sonho meu 

 
(Sonho meu – Dona Ivone Lara / Délcio Carvalho) 

 
As parcerias, mútuas influências e influências de geração para geração 

fazem parte da rede criativa do samba. São como que constantes citações, 

num ambiente de comunhão, que lembra a noção de texto de Barthes (1983), 

como desejo circulante. Essa idéia de texto liga o processo criativo pelo elo do 

desejo, por isso converge com o conceito de redes criativas. É como um jogo 

de fruição: “Não é a ‘pessoa’ do outro que me é necessária, é o espaço: a 

possibilidade de uma dialética do desejo, de uma imprevisão do fruir: que os 

dados não estejam lançados, que exista um jogo” (BARTHES, 1983, P. 37). 

A criação textual vista como leituras e “tecitura” de “formas 

transindividuais”, como disse Barthes (1988, p. 50): 

 
[...] é verdadeiramente uma produção: não mais de imagens 
interiores, de projeções, de fantasias, mas, literalmente, de trabalho: 
o produto (consumido) é devolvido em produção, e a cadeia dos 
desejos começa a desenrolar-se, cada leitura valendo pela escritura 
que ela gera, até o infinito.  
 

Há uma evidente proximidade na idéia de texto como “formas 

transindividuais” com a teoria bakhtiniana de que os enunciados 

constantemente dialogam com outros enunciados e suscitam sempre nos 

receptores atitudes responsivo-ativas, mesmo quando não são imediatas e 

diretas. De acordo com Bakhtin (1997, p. 298) “[...] a obra é um elo na cadeia 

da comunicação verbal [...], ela se relaciona com as outras obras-enunciados: 

com aquelas que responde e com aquelas que lhe respondem”. Ou seja, para o 

autor as obras conversam entre si, e o movimento criador dessas obras é como 

uma teia onde os fios se entrecruzam continuamente.  
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3.2 A estética da linguagem do samba: jeitos de ler o mundo 
A vida nos morros, favelas, malocas e outros espaços da periferia 

urbana, historicamente redutos do samba e dos sambistas, é assunto 

recorrente nas letras dos sambas. Uma história que ilustra bem esta premissa 

é a de Oswaldo Vitalino de Oliveira, o Padeirinho da Mangueira. Foi no morro 

da Mangueira que ele se formou como homem e artista. Autor de cerca de 300 

composições, a linguagem do morro foi sua principal matéria-prima. Os 

componentes básicos da obra de Padeirinho foram extraídos das favelas, das 

biroscas do morro, dos caminhos da periferia e dos terreiros de macumba. 

Lugares de onde ele extraiu sua formação musical, cultural e humana. Sem 

nunca ter sido formalmente alfabetizado, a estética da sua linguagem é 

resultado da sensibilidade de fazer do mundo uma grande sala de aula. Em 

entrevista, certa vez declarou: “Foi com essa mania de ficar procurando rimas, 

burilando as letras, que eu aprendi a ler e escrever”.4

Falando da dialética da cultura, Alfredo Bosi registra que o povo não é 

consumidor passivo da cultura de massa, e assimila a seu modo imagens, 

modismos e linguagens da televisão. Os criadores populares sabem rejeitar a 

matéria impertinente e adaptar o assimilável. Para o autor, a propaganda, não 

tendo como vender a quem não tem dinheiro, acaba fazendo o que nem 

sempre quer, ao distribuir imagens, palavras e ritmos que são incorporados. 

Bosi diz que também a cultura erudita, letrada, estabelece relações amorosas e 

fecundas com a cultura popular, quando há uma empatia sincera e prolongada, 

que supera o preconceito e o etnocentrismo.   

 

Padeirinho da Mangueira, no entanto, é o exemplo de uma terceira 

dialética possível, que Bosi não abordou: a do criador popular, que apresenta 

aos letrados o mundo do morro. No início da década de 80, lançou a música 

“Linguagem do morro”, uma das mais representativas de dezenas de 

composições que escreveu depois de perceber que o público “letrado” de 

outras classes, distantes do universo do morro e do linguajar da malandragem, 

não entendia o significado de suas composições.  Virou uma espécie de 

tratadista de gíria, imbuído de uma vontade didática de mostrar o significado de 

termos correntes do cotidiano e da linguagem popular.  

4 Entrevista concedida ao Jornal do Brasil, na edição de 5 março de 1997 (In: PAULINO, 2005) 
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Tudo lá no morro é diferente 
Daquela gente não se pode duvidar 

Começando pelo samba quente 
Que até um inocente 
Sabe o que é sambar 

Outro fato muito importante 
E também interessante 

É a linguagem de lá 
Baile lá no morro é fandango 

Nome de carro é carango 
Discussão é bafafá 

Briga de uns e outros 
Dizem que é burburim 

Velório no morro é gurufim 
Erro lá no morro chamam de vacilação 

Grupo do cachorro em dinheiro é um cão 
Papagaio é rádio 
Grinfa é mulher 

Nome de otário é Zé Mané 
 

(Linguagem do morro – Padeirinho e Ferreira dos Santos) 
 

Na composição há uma transgressão fundamental: é um mundo que se 

organiza na letra e é apresentado para dar-se a conhecer a outrem – outros 

agrupamentos sociais, outros socioletos. É uma esperteza, que podemos 

chamar de malandragem textual, inverter as hierarquias e os valores, fazendo o 

mundo popular ser invejado. 

As pesquisas sobre processos criativos revelam que obras se modificam 

em seu percurso, pelo resultado de leituras, conversas e lembranças do artista. 

O objeto que está sendo criado é incompleto, principalmente em função da 

relação entre aquilo que se tem e o que se quer obter. No programa “Por Toda 

Minha Vida – Adoniran Barbosa”5

5 Programa exibido pela Rede Globo em 28/10/2010, com direção de Fabrício Mamberti, escrito 
por Teresa Frota. 

, Carlinhos Vergueiro, parceiro de Adoniran 

em várias composições, contou que certa vez estavam compondo um samba 

com a proposta de retratar o cotidiano dos trabalhadores da construção civil. 

Num trecho da composição um operário indaga o outro sobre o que trouxe na 

marmita. A resposta inicial era: “arroz com feijão e bife à milanesa”. Letra e 

música prontas, quando Adoniran considera: “Carlinhos, vamos substituir o bife 

por torresmo”. Ao indagar o motivo da alteração, Vergueiro recebe a seguinte 

resposta: “porque não existe”. E Adoniran acrescenta: “e vai ser UM torresmo à 

milanesa”. “Por quê?” Indaga mais uma vez Vergueiro. “Porque é mais triste 

ué”, finaliza Adoniran.  
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As escolhas lexicais revelam a forte consciência linguística do 

compositor.  As mudanças deram um novo sentido ao enunciado, criando uma 

realidade inexistente, ou, visto por outro ângulo, uma visão de espanto sobre a 

realidade existente. É uma construção textual que, conforme aponta Morin 

(apud SALLES, 2006, p.35), situa-se no campo das brechas da normalização, 

dos desvios, das modificações nas estruturas de reprodução. Ao buscar o 

inusitado, Adoniran consegue representar com peculiaridade a situação de 

miséria do trabalhador suburbano. É a expressividade linguística revelando seu 

jeito de ler/escrever o mundo. 

 
4 Considerações Finais 

Neste artigo discutimos como os artistas se relacionam com seu entorno, 

analisando o percurso criador de nomes representativos na cultura do samba, 

mostrando as relações desses artistas com a cultura, o espaço, o tempo, a 

memória, a percepção e os recursos de criação. Com a proposta de ampliar as 

discussões sobre Redes da Criação, dialogamos com referências de 

pensadores da cultura e da arte cujos pressupostos teóricos estão aportados 

sob o paradigma relacional. 

Ao olharmos para o universo do samba a partir das lentes da Crítica 

Genética encontramos um campo cheio de possibilidades, especialmente 

quando colocamos o processo criativo na perspectiva de rede. Por uma série 

de motivos: porque a matéria-prima de muitas letras é o cotidiano; porque, 

como dissemos, a legitimação de um samba ocorre em um momento coletivo 

(a roda); porque no samba as homenagens, a constante citação e a própria 

tendência à metalinguagem - onde o samba continuamente fala de si mesmo - 

são recursos de afirmação identitária, que remetem para o próprio futuro do 

que entendemos ser mais que um gênero musical, mas uma cultura dentro da 

cultura popular brasileira.  

Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, 2012 302



REFERÊNCIAS 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 2ª Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997. 
 
BARTHES, Roland. O rumor da língua. Tradução Mario Laranjeira. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1988. 

______. O prazer do texto. São Paulo: Edições 70, 1983. 

BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: ______. Magia e Técnica, 
arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7ª Ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1994 (Obras escolhidas; v.1) 

BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992 

BURNS, Mila. Nasci para sonhar e cantar – dona Ivone Lara: a mulher no 
samba. Rio de Janeiro: Record, 2009. 

CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. En: Crítica y emancipación : Revista 
latinoamericana de CienciasSociales. Ano 1, no. 1 (jun. 2008- ). Buenos Aires: 
CLACSO, 2008- . -- ISSN 1999-8104. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye3S2a.pdf. Acesso 
em 20/10/2010. 
 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 
48ª Ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

MOURA, Roberto. No princípio, era a roda: um estudo sobre samba, partido-
alto e outros pagodes. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

OSTROWER, Fayga. Acasos da criação. Rio de Janeiro, Campus, 1999. 

PAULINO, Franco. Padeirinho da Mangueira: retrato sincopado de um artista. 
São Paulo: Hedra. 2005.  

PINHEIRO, Paulo Cesar. Histórias das Minhas Canções: Paulo Cesar Pinheiro. 
Editora: LeYa, 2010 

SALLES, Cecília A. Redes da Criação: construção da obra de arte.  Vinhedo: 
Editora Horizonte, 2006. 

 

Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, 2012 303

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye3S2a.pdf�



