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RESUMO

O interesse desta pesquisa é olhar para as rodas de samba enquanto
movimentos sociais de resistência, capazes de promover solidariedade e
educação, tal como os quilombos. Analisa como estes movimentos constroem
sua mobilização popular, como se apropriam do espaço urbano e como
participam da sociedade, a partir de suas contribuições sociais, culturais e
políticas. Para tanto, tomou como perspectiva empírica a análise de quatro
movimentos de samba que promovem rodas de samba em espaço urbano, na
cidade de Salvador. Tais Rodas de samba são caracterizadas pela
heterogeneidade social, múltiplas identidades, que convivem e se sobrepõem.
O problema principal desta pesquisa gira em torno de identificar e
compreender, a partir de algumas ações de solidariedade desenvolvidas por
grupos de samba, processos educativos que acontecem nos encontros de rodas
de samba. Esta dissertação se propõe, ainda, fazer um registro destes
movimentos de samba em Salvador buscando demonstrar que para além da
música, da ludicidade e da festa, implicadas nestes encontros, há saberes que
se organizam e são construídos por estes movimentos. A questão que motivou
esta pesquisa foi a de saber se a participação em rodas de samba produz uma
cidadania coletiva através desse modelo específico de solidariedade permeada
pelo samba e por ações em prol de comunidades e instituições. As descrições
e análises que dão base à pesquisa são elaboradas a partir das ações realizadas
pelos grupos, passando pela perspectiva das instituições e pessoas das
comunidades às quais se destinam tais ações, alicerçadas na trajetória
particular da pesquisadora como motivação do estudo.
Palavras Chave: Educação. Samba. Identidade. Solidariedade. Cidadania.
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SUMMARY

This research aims to look at the samba wheels as social movements of
resistance, capable of promoting solidarity and education, as well as quilombos It
analyzes how these movements build their popular mobilization, how they appropriate
themselves in urban space and how they participate in society, from their social, cultural
and political contri-butions. Thus, it took as an empirical perspective the analysis of
four samba movements that promote samba wheels in urban space, in the city of
Salvador. The samba wheels are characterized by social heterogeneity, multiple
identities, which coexist together and overlap with themselves. The main issue in this
research revolves around identifying and understanding educational processes that
happen in the meetings of samba wheels from some actions of solidarity developed by
groups of samba. This dissertation also intends to record these movements of samba in
Salvador, trying to demonstrate that besides the music, playfulness and party, implied in
these meetings, there are knowledge that are organized and are built by these
movements. The motivating question of this research was to know if the participation in
samba wheels produces a collective citizenship through this specific model of solidarity
permeated by samba and by actions in favor of communities and institutions. The
descriptions and analyzes that base the research are elaborated from the actions carried
out by the groups, passing through the perspective of the institutions and people of the
communities to which these actions are destined, based on the researcher's particular
trajectory as motivation for the study.

Key Words: Education. Samba. Identity. Solidarity. Citizenship.
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INTRODUÇÃO
O “Samba é o meu Kilombo” é uma frase/expressão que comporta uma
referência muito pessoal: o “Espaço Cultural Descida do Kilombo” é uma casa de
samba, existente em Salvador desde 2011, organizada no quintal da minha casa,
localizado em Cajazeiras 10, bairro que moro há vinte e oito anos. Assim, desde o
título, este trabalho corre o risco de ser “familiar”, no sentido empregado por Gilberto
Velho (VELHO, 1978). Entretanto, o desejo e a necessidade de tornar o samba um
objeto de pesquisa, distante, “exótico”, me conduziu para o mundo dos conceitos, da
reflexão. Nesta viagem, cheia de enredos, emoções e re-visitas à minha própria história
de vida, desloquei o meu olhar para as rodas de samba pensadas enquanto movimentos
sociais de resistência, capazes de promover solidariedade e educação, tal como os
quilombos.
O interesse da pesquisa está direcionado, assim, para a análise de como estes
movimentos constroem sua mobilização popular, como se apropriam do espaço urbano
e como participam da sociedade, a partir de suas contribuições sociais, culturais e
políticas. Para tanto, tomou como perspectiva empírica a análise de 04 movimentos de
samba que promovem rodas de samba em espaço urbano, na cidade de Salvador. Tais
Rodas de samba são caracterizadas pela heterogeneidade social, múltiplas identidades,
que convivem e se sobrepõem. O projeto inicial buscava entender as particularidades
existentes nas rodas de samba, no que diz respeito às relações de convivência, divisão
de poder, (re)construção das identidades dos envolvidos e os conteúdos motivacionais e
ideológicos presentes nas relações internas destes grupos, um conjunto de temas
geradores, interligados, que justificaram a proposta do estudo. Entretanto, à medida que
o trabalho de campo foi sendo desenhado na prática, os objetivos se alinharam muito
mais com a busca pelas ações e participações destes grupos de samba na cidade.
Assim, o problema principal desta pesquisa gira em torno de identificar e
compreender, a partir de algumas ações de solidariedade desenvolvidas por grupos de
samba, processos educativos que acontecem nos encontros de rodas de samba. Esta
dissertação se propõe, ainda, fazer um registro destes movimentos de samba em
Salvador, concentrando-se em torno de quatro grupos – embora tenhamos conhecimento
de muitos outros grupos que operam nesta mesma lógica. A partir do estudo dos quatro
grupos, buscamos demonstrar que para além da música, da ludicidade e da festa,
implicadas nestes encontros, há saberes que se organizam e são construídos por estes
17

movimentos. A compreensão das “solidariedades” nos ajuda a analisar como a dinâmica
de sociabilidade destes grupos contribui para a (re)afirmação das identidades dos seus
participantes, em investimentos que envolvem negociação de suas posições e
acionamento de representações que vão se construindo a partir de questões sociais,
culturais e políticas que emergem das suas discussões internas.
Uma questão que motivou esta pesquisa foi a de saber se a participação em rodas
de samba produz uma cidadania coletiva através desse modelo específico de
solidariedade permeada pelo samba e por ações em prol de comunidades e instituições.
Buscamos perceber ainda em que medida o envolvimento com o samba altera a maneira
dos participantes relacionarem-se com temas cotidianos como desigualdade e exclusão.
Ao longo do tempo, pelo convívio entre os membros das rodas de samba, os circuitos
fundam uma espécie de arranjo e laços de pertencimento que englobam os participantes,
ao passo em que ativam uma identidade forjada nas cumplicidades que vão definindo o
grupo.
As situações de aprendizagem, dentro das rodas de samba, se realizam por meio
da música e das práticas sociais que se manifestam pela frequência de contatos, pela
linguagem e outras trocas que ocorrem durante as reuniões e eventos.
Tanto o campo da Música quanto o da Educação constituem-se em práticas.
A reflexão sobre as práticas provoca o conhecimento sobre as outras
dimensões envolvidas em cada um dos campos, quais sejam os aspectos
históricos, sociais, econômicos, políticos, culturais, religiosos, seus impactos
e o poder de transformação proveniente da partilha de conhecimentos e
formação dos atores sociais. A interdisciplinaridade possibilita aproximações
entre as disciplinas entre si, e é neste sentido que os conteúdos interagem
como forma de ampliação e interação entre conhecimentos, promovendo
recursos inovadores para processos de aprendizagem numa sociedade
complexa, multi e pluricultural. (COSTA e SOUZA, 2017, p.11).

As descrições e análises que dão base à pesquisa são elaboradas a partir das
ações realizadas pelos grupos, passando pela perspectiva das instituições e pessoas das
comunidades às quais se destinam tais ações, alicerçadas na trajetória particular da
pesquisadora como motivação do estudo. O primeiro capítulo, “Nas Rodas de Samba e
da Vida”, começa por explicitar a justificativa da escolha do tema e como nasceu o
interesse da pesquisa, trata do universo cultural dos sambas e das relações sociais que as
rodas de samba de Salvador são capazes de produzir, questiona a representatividade das
mulheres neste movimento e procura ler estas práticas como processos educativos que
formam e transformam identidades, nomeia a princípio os grupos que foram objeto
deste estudo.
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O segundo capítulo, “O Samba não é o Problema: uma etnografia dos grupos”,
revela a tentativa teórico-metodológica da pesquisa de, a partir de uma abordagem
qualitativa com forte orientação etnográfica, realizar uma observação do funcionamento
dos Grupos estudados.

A observação etnográfica colaborou na apreensão dos

significados existentes e circulados nos grupos estudados. As observações participantes
foram focadas no estudo dos processos educativos envolvidos nesta manifestação
cultural coletiva. Neste capítulo, também, são descritos os motivos para a escolha de
cada grupo, as ações formais de solidariedade desenvolvidas por cada um destes, as
perspectivas de estudo, as formas de coleta dos dados, a delimitação dos agrupamentos
e o quadro de entrevistados.
O capítulo “Sambando com os Conceitos” faz uma grande roda com todos os
conceitos estudados e que foram tomados como operativos para se compreender o
objeto estudado. A Roda começa quando trata do porquê do início do título da pesquisa
“O Samba é o meu Kilombo”, escrito sem o aportuguesamento e fazendo referência aos
quilombos do Brasil, os quais foram movimentos de resistência sociocultural tal qual as
rodas de samba são desde as suas bases de formação até os dias de hoje, o capítulo trata
dos primórdios das rodas de samba e da marca das suas raízes como uma possibilidade
de identificação cultural de educandos, da possibilidade de promover Educação
transpondo os muros da escola. Neste mesmo capítulo está a abordagem do caráter
educativo dos Movimentos Sociais, a cidadania coletiva que, segundo Santos (2000),
faz um levante contra o abandono dos objetivos sociais e da noção de solidariedade,
num trabalho atento contra a tirania do dinheiro, elevando a cultura do cotidiano de
excluídos por meio da exaltação da vida de todos os dias.

Amparamo-nos, neste

capítulo, sobre discussões acerca da ética, da educação e da identidade. A ética tratada
enquanto responsabilidade moral, sendo para o Outro antes de ser um com o Outro, na
perspectiva de Timm (2004) e em reflexões sobre alteridade, capazes de produzir
transformação social a partir de interações humanas. Segundo Libâneo (2010), o
processo educativo não se reduz ao escolar, educação é uma prática social, um processo
contínuo de aquisição de conhecimentos. Dentro desta mesma perspectiva, a identidade
pode ser vista como “celebração móvel”, formada e transformada continuamente
(HALL, 1987). Vale dizer que tais conceitos foram fundamentais para a compreensão
de como se articulam as redes de sociabilidade, os sentimentos gerados com a
construção pessoal e social de um grupo, o pertencimento e a preservação de sua
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memória coletiva, como um conhecimento que tem o dever de preparar para o combate
vital e a lucidez (MORIN, 2000).
Os “Movimentos Sociais do Samba” é o título do capítulo que relata algumas
das ações coletivas realizadas por cada grupo estudado. A partir daqui os registros
fotográficos e os trechos das entrevistas vão sendo tomados como fontes orais e visuais,
com o objetivo de trazer os dados empíricos coletados durante a

pesquisa,

possibilitando a capacidade imagética e facilitando a compreensão, a análise e a
interpretação do campo. A fotografia foi largamente utilizada como recurso visual.
Entretanto, vale ressaltar que não houve uma preocupação ou objetivo de aprofundar os
aspectos semióticos da Antropologia Visual que envolvem a fotografia, mesmo se tais
registros não figuram como meras ilustrações: as fotos são registros do campo, do olhar
da autora como observadora participante. Assim, apesar da subjetividade da fotografia,
esta pode congelar um instante e possibilitar leituras e interpretações aos leitores que
não têm contato com as manifestações abordadas neste trabalho. Ao lado das
fotografias, os depoimentos são relatos orais que atravessam todo o trabalho de campo.
São narrativas provocadas por entrevista semiaberta sobre a vivência nos movimentos e
suas relações com estes, procurando compreender os sentidos que atribuem ao samba e
às próprias práticas, os conflitos e tensões enfrentadas. As demais ações observadas
estão descritas no capítulo “Caindo no Samba”, seguindo com registros fotográficos de
passagens da autora nos eventos dos grupos e trechos das entrevistas.
“O Samba é Solidário e quem recebe tira o chapéu” faz referência às instituições
filantrópicas que são beneficiadas pelos Movimentos, instituições que foram visitadas
em dois momentos, um como observadora, que trazia doações, e outro como
pesquisadora, que faria uma entrevista com alguém da instituição. Neste capítulo são
descritos o perfil de cada instituição e os maiores problemas enfrentados segundo as
representantes que foram entrevistadas. O último capítulo, Tornando o “familiar” o
motivo do Registro Científico, tem como base o texto de Gilberto Velho (1978)
“Observando o Familiar”, trazendo parte da minha trajetória artística para explicitar o
familiar, o meu percurso formativo e as experiências que me trouxeram até aqui logo na
primeira parte do capítulo “A Participação Anterior a Pesquisa, trazendo também as
transformações que o estranhamento do familiar produziu em mim como
desdobramento da pesquisa. Esta parte do capítulo trata das ações que realizei e que
continuam sendo realizadas a partir das motivações particulares e coletivas que foram
surgindo durante o estudo.
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Por fim, gostaria de registrar o desafio que foi realizar este estudo, como sujeito
e objeto, parte interessada desta pesquisa. O sub-capítulo “A Pesquisa Transforma A
Pesquisadora é um depoimento pessoal, um olhar para dentro da minha prática, que só
foi possível graças aos “sambas” que realizei unindo conceitos e olhando para a prática
de outros grupos. Reafirmo a minha implicação nesta pesquisa, reconhecendo o risco do
olhar aproximado, que reconhece a “realidade” dentro de um esquema interpretativo
formado pela maneira de enxergar o movimento estudado.
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1. NAS RODAS DE SAMBA E DA VIDA

Em Salvador existem várias casas e bares onde ocorrem os encontros de sambas,
sem falar dos inúmeros shows ou apresentações do gênero que acontecem quase que
semanalmente. Muitos desses espaços trazem atrações do cenário nacional do samba,
grupos e artistas do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas existem, também, e crescendo em
proporção, eventos de rodas de samba que acontecem nas ruas ou em espaços com
entrada franca ou com entrada trocada por algum alimento ou objeto que se transforma
em doação, cada roda acontece de acordo com as regras e as condições estabelecidas
pelos seus participantes mas sem contrariar a tradição.

Embora um ritual, com suas práticas consagradas pelo uso, cada roda de
samba é única e irrepetível. Semanalmente, dezenas delas ocorrem no Rio de
Janeiro e em outras cidades brasileiras, obedecendo a uma estrutura-padrão,
com regras e modelos sempre muito claros para seus participantes.
Como em qualquer ritual, a roda preserva e atualiza o que está em sua
origem. Nela, o que é tradição dialoga com o presente no curso da história.
Tudo ocorre a partir das condições materiais possíveis, mas é imprescindível
que os fundamentos sejam respeitados. (MOURA, 2004, p.29).

Há muitas pesquisas, teses, dissertações, artigos, monografias e produções
acadêmicas sobre os sambas, mas ainda não foi tratada a temática focada nas ações
solidárias de grupos de roda de samba. Verificando a lacuna existente, foram lançados
os desafios propostos nesta investigação, o que justificou a pesquisa pela necessidade de
registro destas ações e seus objetivos, com a finalidade de contribuir positivamente na
ampliação da discussão acadêmica sobre o tema.
Reconhecendo todas as limitações, certamente não houve a pretensão de esgotar
o tema, mas, como participante ativa – e também organizadora destes movimentos –
poder investir nestes conhecimentos até então pouco revelados foi muito importante.
Tais reflexões poderão se tornar excelente material de divulgação e compreensão das
várias dimensões implicadas numa Roda de Samba.
Entendendo que a escolha de um tema de pesquisa está diretamente ligada à
trajetória de vida daquele que a realiza, considero importante relatar que sou uma
seguidora do samba. Sei, de dentro, o quanto o movimento em torno deste gênero é
capaz de produzir conhecimentos novos, o quanto ele contribuiu e continua
contribuindo com a minha construção identitária. Este tema é, na verdade, fruto da
minha paixão pessoal pelo gênero samba. Nasci e fui criada no bairro da Fazenda
Garcia, mas conhecido atualmente como Garcia, bairro de tradição carnavalesca e de
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sambas também, desde os 8 anos de idade observava uma roda de samba realizada num
espaço chamado O Assunto é Samba, do renomado Roque Betekuê, localizado próximo
a minha antiga residência, na rua Quintino Bocaiúva, desde então, e sempre, me senti
atraída pelo samba.
Ao longo da minha trajetória, o samba foi ganhando um foco central em todos os
meus trabalhos musicais, até mesmo na função de educadora o samba tem grande
participação na minha prática.
Participo de projetos ligados à música, sou cantora desde 1991 e proprietária de
um espaço de samba desde 2011, organizado no quintal da minha casa, o qual chama-se
Espaço Cultural Descida do Kilombo, localizado em Cajazeiras 10, bairro que moro já
há vinte e oito anos.
Cajazeiras é um bairro periférico de Salvador, um tanto distante do centro da
cidade, o qual não conta com locais para atividades artísticas como teatros, museus, e
bibliotecas, o bairro possui apenas um shopping, inaugurado recentemente com um
cinema, mas ainda pouco frequentado. Existem sim, alguns bares que, com muito
esforço, produzem alguns eventos, eu mesma realizo eventos com recursos próprios,
todo o último sábado do mês promovo uma roda de samba com entrada franca e
participação de muitos sambistas e seguidores do samba de todos os bairros da cidade.
Com a convivência no “mundo do samba” tenho percebido que cada vez mais as
rodas de samba de Salvador se modificam e que muitos projetos têm se engajado em
causas sociais, este engajamento muito me inquieta, a partir dele muitas ações de
solidariedade têm sido desenvolvidas, ações que não eram comuns na “cultura do
samba” anteriormente. Daí a maior motivação deste trabalho.
Tal qual disse Roberto Moura (2005) por mais contraditório que pareça, a
imersão na academia ao invés de afastar as minhas raízes oriundas da tradição oral e da
cultura popular acabou por me restituir como significados primordiais, desde que
ingressei no mundo acadêmico fui percebendo a existência deste universo muito vasto a
ser pesquisado no que diz respeito aos valores desenvolvidos dentro do “mundo do
samba”, trocas culturais e transmissão de saberes com base numa sociabilidade moldada
pelos encontros das rodas de samba acentuando a sua característica perceptível de ser
doméstica e familiar, partindo da familiaridade e do caráter plural da roda que é anterior
ao samba, ressaltando o quanto ela é mais “casa” do que “rua”, seguindo a terminologia
de Roberto da Matta. A roda é um elemento familiar e fundamental da cultura brasileira,

23

capaz de promover cultura e lazer, preservar e divulgar o gênero musical que mais
identifica o nosso país.
Quando digo então que “casa” e “rua” são categorias sociológicas para os
brasileiros, estou afirmando que, entre nós, estas palavras não designam
simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas comensuráveis, mas
acima de tudo entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas,
dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa
disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e
imagens esteticamente emolduradas e inspiradas. (Da Matta, 1997, p.15)

Na graduação em Letras Vernáculas, iniciou-se o meu interesse pela história
social e cultural africana. Os estudos foram então concretizados na minha primeira pósgraduação em História Social e Cultural Afrodescendente, a partir da pesquisa sobre a
participação das mulheres nos grupos de samba de Salvador e a trajetória de um grupo
específico do qual eu fiz parte, o qual eu acredito ter sido o mais antigo grupo feminino
de samba de Salvador – o Grupo Obsessão, que se tornou, posteriormente, Arte de
Saia. Durante este estudo, descobri algumas particularidades acerca da origem e do
percurso do desenvolvimento do samba em nosso país, percebendo sua dialética não a
partir de um tradicionalismo engessado, mas como um movimento que se atualiza frente
às demandas do presente.
Atualmente, o samba não tem apenas uma identidade social, seus envolvidos
podem estar ligados às classes populares, às classes média ou alta, pessoas negras,
brancas, estrangeiros, homens, mulheres, jovens e não tão jovens: são muitas cores,
muitos rostos, muitos estilos, enfim, a diversidade acompanha este estilo musical.
As rodas de samba provocam relações sociais além do prazer momentâneo da
dança e do cantar que acompanham todo o ritual e, tais relações são fortalecidas nos
encontros que se estendem pelo cotidiano. A amizade e as relações de vizinhança são
fatores aglutinadores para a existência desses grupos e dos locais nos quais se
apresentam, esses grupos unidos em torno dessas manifestações, apresentam como
elemento comum o estudo, a valorização e a transmissão da memória do samba
enquanto manifestação cultural, produzida de forma coletiva, envolvendo a
ancestralidade, a oralidade e a solidariedade. Esta realidade tornou-se, assim, um rico
campo de pesquisa no campo da educação, por voltar-se para a compreensão dos
saberes e objetivos comunitários relevantes de serem observados dentro de uma
perspectiva educacional.
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Os sambas que acontecem por toda a cidade são acompanhados, não só por
instrumentos e cantorias, mas também pela cerveja, elemento essencial nesses efusivos
divertimentos, consumir cerveja, no contexto dos sambas, deve ser entendido como um
ato social, o seu consumo implica em uma interação entre os frequentadores
contribuindo para as relações sociais. Durante os encontros das rodas de samba, muitos
frequentadores também se dedicam à dança, fazendo outras rodas no mesmo espaço
para sambar com as pessoas que estão em volta, começam a bater palmas e convidar
com a umbigada1 alguém para ocupar o centro desta roda sambando, este
comportamento já foi visto como um apelo sensual como já dizia Antonio Ferreira
Filho:
A tentativa de normatização das festas de rua guardava, entre outros aspectos,
a franca intenção de deserotizá-las. Grande parte das campanhas de
depreciação das manifestações populares tinha como justificava a
licenciosidade. Ritmos como o maxixe, o samba, a umbigada, com seus
movimentos de cintura, nádegas e ventre eram vistos como imorais, dado o
seu provável apelo erótico (FERREIRA FILHO, 2003).

Atualmente, o universo cultural dos sambas contribui com o estreitamento dos
laços sociais e a autoestima dos envolvidos, pois, é importante para um sambista, ser
reconhecido como tal, através do comportamento, do vestuário ou do comparecimento
assíduo aos encontros ou eventos relacionados ao samba.
Para Lívio Sansone (1993), uma “nova etnicidade” vem despontando no cenário
contemporâneo e, no contexto específico da Bahia, tem a valorização do lazer como
uma espécie de mecanismo utilizado pelos “negros” para contornar a desvalorização da
profissão, o que vem contribuindo para a redefinição da identidade negra entre os jovens
baianos das classes baixas.
“A cultura negra é um espaço/momento em que os negros se sentem à
vontade como negros e no qual podem interagir com não-negros com maior
força, mas não é como tal, um reduto de sentimentos étnicos”. Assim, para o
antropólogo, a cultura negra “é mais um jeito de driblar o racismo do que
combatê-lo organizadamente” (SANSONE, 1993, p. 90).

Sansone também ressalta outra característica dessa nova identidade negra, qual
seja, a sua orientação internacional: os símbolos étnicos extrapolam o universo afro-

1

Substantivo informal que significa uma pancada de umbigo contra umbigo, ou na região do
umbigo, que o dançarino dá naquele que o vai substituir, nas danças de roda trazidas pelos escravos
bantos.
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brasileiro, passando por um processo de reinterpretação, com influência de símbolos
negros e produtos culturais de outros países (SANSONE, 1995, p. 76).
O samba é a principal forma de música popular identificada com a população
brasileira, o que é negro e o que é popular se misturam nesse espaço de cultura, o samba
se manifesta de variadas formas e em diversos ambientes, nas diferentes classes sociais,
se apresenta na mídia, nas casas de shows, na internet, nas escolas de samba, mas não é
apenas nos lugares de referência da indústria cultural que ele aparece, acontece também
em pequenos centros e espaços culturais, nos botecos nas ruas, nestes lugares se
concretiza como roda de samba, seja ela profissional ou amadora, são muitos os sambas
da minha terra. Nas rodas de samba há sempre um contato privilegiado entre quem toca
e quem frequenta, há sempre uma interação especial.
Os encontros de samba de Salvador seguem rituais comuns a outros encontros
que acontecem no Rio de Janeiro, no começo tocam-se músicas mais lentas, então
alguns casais dançam juntos; depois é a vez das músicas mais rápidas e potentes,
proporcionando aos frequentadores (as) sambar sozinhos (as) pelo salão. Nas rodas de
samba de Salvador, tal qual no Rio de Janeiro, as pessoas se agrupam ao redor da roda e
cantam junto com os músicos e instrumentos, do início ao fim do evento, afastando-se
apenas para a compra de bebidas ou alimentos, chamados de tira gostos ou petiscos.
Com relação ao samba e MPB se pode falar de uma polaridade Rio-Salvador,
mais do que uma centralidade carioca, sendo que de Salvador provém sons e letras tidos
como mais “de raiz" ou “mais quentes” e “tropicais” (LIMA, 1999). O intercâmbio
estabelecido entre o Rio de Janeiro e Salvador colabora com o processo de globalização
do samba e a apropriação desse elemento da cultura pela sociedade de mercado. O Rio
funciona como um centro que sugere padrões, definindo um pertencimento aos grupos
de Salvador. Tais grupos são receptivos aos sons, estilos e letras de outros lugares,
também mostram aspectos próprios, mas as influências de fora deixam lembranças e
muitas vezes modificam os estilos locais. Ao longo dos anos a música e os instrumentos
vão mudando mas a roda permanece com a sua significação sociocultural, sua
hierarquia interna e seu caráter coletivo.
Vale ressaltar a presença de mulheres nas rodas de samba constantes nas ruas e
casas de samba de Salvador. Contudo, não se trata de simples participação, pois em
vários locais de samba as mulheres são a maioria, elas costumam comparecer para
cantar, dançar, namorar, se reunir para conversar, trocar informações e fazer
comentários.
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Com a expansão da percussão no mundo da música a cena afro-baiana traz um
novo elemento: a presença de mulheres tocando instrumentos, até bem pouco tempo os
espaços percussivos eram exclusivamente masculinos, no que diz respeito aos
executantes, atualmente, se tornou comum encontrar mulheres tocando e participando
da roda de samba. É difícil precisar as razões que determinaram esse tipo de
exclusivismo, no entanto é possível arriscar alguns fatores. O primeiro deles talvez seja
uma contingência histórica que está ligada às origens da percussão na Bahia,
desenvolvida em espaços rituais. Há um elemento comum tanto à música ritual do
candomblé e da capoeira quanto ao ambiente percussivo profano: os homens tocam os
instrumentos. Talvez essa tradição explique em parte a persistência da característica
sexista. Além disso, a perseguição policial sempre acompanhou de perto as
manifestações culturais negras, sagradas ou profanas, implicando num posicionamento
marginal da percussão popular mesmo quando livre de crimes.
A atual presença feminina na percussão pode estar relacionada também a
redução de peso dos instrumentos. E esse é mais um dos reflexos do casamento da
música percussiva com a produção empresarial. Os tambores tradicionalmente
construídos em madeira e couro são agora confeccionados em alumínio e plástico
sintético, e isso certamente facilita o manuseio dos instrumentos pelos corpos
femininos.
Existem muitos argumentos históricos específicos que buscaram explicar a
discreta presença feminina no ambiente percussivo, mas não se pode deixar de colocar
que a quase ausência de mulheres enquanto instrumentistas é uma característica do meio
musical brasileiro em geral. Enquanto o samba exibe uma variedade de vozes femininas,
nota-se que a atuação de mulheres como executantes de instrumentos é praticamente
inexpressiva. Entretanto, em Salvador, principalmente nas rodas de samba, a atividade
instrumental percussiva feita por mulheres tem se transformado numa prática cada vez
mais comum, na organização das rodas também há forte participação feminina apesar de
não serem vistas como representantes e não serem vistas como líderes na maioria das
vezes.
Este trabalho objetiva trazer à tona este e outros elementos que podem contribuir
para a leitura dessas práticas sob o ponto de vista de processos educacionais que não se
estabelecem como transmissão de pacotes curriculares formais de conhecimentos, mas,
como construção de conhecimentos criadores de concepções de mundo a partir de
interações sociais planejadas de modos específicos, ou seja, não-formais.
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O samba faz parte da “cultura”2 de grande parcela da população nacional, sendo,
por vezes a cultura social de referência de muitas pessoas. É de se esperar, por este
motivo, que o samba deveria ter mais espaço na mídia e nos eventos culturais.
Entretanto, o modo como são selecionadas as atrações para participar destes eventos,
revela a organização do poder dentro desta sociedade, revela também o controle social
dos grupos em questão e também dos seus indivíduos participantes. Analisar a
construção destes grupos significa não só refletir sobre os saberes que estes produzem,
mas também questionar a organização deste poder.
Amante do samba que sou, passei a me interessar pelo universo das rodas de
samba como possibilidade de estudo, observando as ações de solidariedade realizadas
por estes movimentos, ações sociais de caráter formal que acontecem de forma
permanente ou esporádica. A partir desta perspectiva, esta pesquisa foi realizada
focando rodas de samba de Salvador na contemporaneidade que realizam tais ações, são
elas: o Movimento Seja Também um Sambista, conhecido como Samba do Leite, o
Samba de Mesa do Gogó, o Grupo Botequim e a Galera do Simbora.
O estudo destes movimentos contribuiu para a compreensão de saberes e práticas
referentes ao samba, os quais constituem um processo educativo. Esta pesquisa tem o
objetivo de analisar os processos que perpassam as rodas de samba, tendo tais encontros
como lócus educativo das classes populares. Entre outros aspectos, as rodas de samba
atuam como produtoras de conhecimentos e prática interdisciplinar, processos de
socialização, produzindo atividades de importância pedagógica.
A valorização da diversidade vivenciada nos espaços de samba possibilita o
questionamento do processo uniformizador de identidades, o reconhecimento do outro e
da formação social e cultural de cada um, o reconhecimento das diferenças sem receio
ou preconceito, contribuindo para a reflexão e desconstrução das histórias contadas que
legitimaram a exploração, a exterminação e a exclusão, um caminho para a superação
da discriminação, o resgate da autoestima e (re)afirmação da identidade étnico-cultural
dos seus indivíduos, afinal, uma representação positiva de um grupo tem papel
fundamental para a construção de sua identidade.

2

Usamos a palavra “cultura” na acepção comum da palavra, como conjunto de referências
sociais e de experiências partilhadas por um povo, um grupo, uma comunidade.
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2. O SAMBA NÃO É O PROBLEMA: uma etnografia dos grupos.

Esta pesquisa foi realizada em Salvador entre 2018 e 2019. Centrou-se na
análise de quatro grupos de samba, que têm diferentes histórias e tempo de formação.
São grupos eminentemente masculinos, com diferentes formas de participação de
mulheres em cada um deles. A escolha dos grupos esteve relacionada ao fato de serem
grupos identificados por realizarem “ações solidárias” na cidade. A abordagem teóricometodológica que mais se aproxima do nosso objeto de estudo é a qualitativa, com forte
orientação etnográfica. A etnografia considera as especificidades das ações, as
perspectivas e significados dos sujeitos sociais. Este tipo de pesquisa é considerado
importante porque valoriza a multiplicidade de significados presentes nas situações
culturais e sociais pesquisadas, a etnografia consiste numa observação que interpreta a
vida, o senso comum, com o objetivo de apreender os significados existentes e
acrescentar novos significados aos que os membros da cultura têm como já adquiridos.
Uma etnografia é um esquema de pesquisa usado pelos antropólogos para
descrição da cultura de um determinado grupo social. Para a pesquisa em educação,
interessa a etnografia na sua capacidade de descrever o processo educativo. No caso
desta pesquisa, a etnografia foi desenhada pensando-se como esta abordagem pode
abarcar a realidade sociocultural dentro da qual as práticas do samba em Salvador se
estabelecem, captando os sentidos específicos de cada movimento fez-se necessário
realizar um entrecruzamento de dados, o que definiu o percurso metodológico
escolhido.
O objeto da etnografia, nesta pesquisa, foi o estudo das ações de solidariedade
realizadas por rodas de samba de samba realizadas no espaço urbano de Salvador, foi
analisar a partir de observação e entrevistas como estas ações são pensadas e
articuladas, como seus organizadores se posicionam e se sentem com a realização de
tais ações, como são motivados e motivam pessoas a participar deste processo.
Esta proposta de estudo nasceu de um olhar que parte do presente, olhando para
como e o que acontece com ações ligadas ao samba. Embora o samba seja um gênero
musical antigo, será focalizado nesta pesquisa o seu caráter enquanto manifestação
cultural atual, um encontro coletivo marcado pelos diversos elementos que compõem o
ambiente da roda de samba (cantar, tocar, dançar, beber, comer), mas, também a
inserção desta manifestação em um determinado contexto social, tendo como ponto
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central as ações de solidariedade desenvolvidas por estes movimentos de rodas de
samba de Salvador.
Os dados foram coletados a partir de observações diretas e conversas informais
com frequentadores, músicos e organizadores durante os encontros de samba; também
foram feitas entrevistas com responsáveis por instituições ou pessoas beneficiadas com
as ações de cada movimento.
Foram observados e analisados eventos que são organizados de forma
permanente e também os que acontecem esporadicamente, levando em consideração a
necessidade de investigar apenas movimentos que desenvolvam as ações formais de
solidariedade. Embora seja possível mapear diversos agrupamentos, por se tratar de uma
pesquisa de mestrado fez-se necessária uma delimitação da coleta de dados em apenas
quatro grupos que fizeram parte do campo de pesquisa.
Para cada tipo de ação foram observados dois movimentos de samba que
realizam ações formais de solidariedade de caráter permanente e dois movimentos de
samba que realizam ações de solidariedade de forma esporádica. Foram consideradas
ações formais de solidariedade de caráter permanente aquelas que são realizadas com
regularidade e que mantenham a expectativa de continuidade e foram consideradas
ações formais de solidariedade de caráter esporádico todas as que não acontecem
regularmente, eventos com o objetivo de ajudar-se mutuamente ou em prol de algo ou
alguém

específico,

assim,

perceber

as

aproximações,

distanciamentos

e

entrecruzamentos que ocorrem dentro desses movimentos.
Uma das perspectivas que a etnografia pretende abarcar é a de olhar para além
da ação pontual (da roda de samba ou das ações de solidariedade). Assim, para não
perder de vista que esta pesquisa queria olhar para como a participação em rodas de
samba produz uma cidadania coletiva através desse modelo específico de solidariedade
(?), foi preciso ampliar a observação etnográfica para além das Rodas e das ações.
Como não é possível fazer uma etnografia que acompanhe os participantes em suas
tramas cotidianas, a intenção foi capturar informações sobre a vivência da Roda através
das observações e das entrevistas semi-estruturadas com alguns membros.

Isto,

inclusive, colaborou no entendimento das dificuldades e tensões vividas no interior do
grupo e entre os grupos de Samba, tendo em conta a pluralidade de perspectivas sobre
estilos diferentes de samba e identidades em movimento (etnicorracial, de gênero, de
localização espacial), que disputam posições de prestígio no interior de uma cultura
urbana.
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A entrevista com os participantes das rodas se concentrou na história de vida dos
interlocutores e na sua relação com o samba, tratando de como se aproximaram dos
grupos observados e como participam das ações solidárias realizadas pelos mesmos, a
partir dos relatos de acontecimentos e eventos considerados relevantes na sua história
com o samba foi possível revelar a complexidade – e ambiguidade – do contexto
situacional das Rodas de samba.

Os dados daí obtidos foram relevantes para a

compreensão das situações vividas e das sociabilidades, solidariedades e projetos
individuais dos envolvidos.
A entrevista semi-estruturada, como parte do método etnográfico, contribuiu
ainda com a minha “desfamiliarização” do objeto. Por mais paradoxal que pareça, no
caso deste estudo, uma das preocupações da coleta é tornar – como diz Gilberto Velho”,
o “familiar” em “exótico”.

Criar outros níveis de observação gerados pelas entrevistas

me levou ao lugar de outros temas que estão à margem das vivências e situações
associadas ao samba e que, pelo motivo da minha aproximação, estava privada de
perceber até o momento.
As observações e entrevistas foram realizadas desde o mês de agosto de 2018 e
aconteceram até os primeiros meses de 2019, de acordo com o calendário de eventos de
cada grupo e a disponibilidade de cada pessoa que seria entrevistada.
Quadro de Entrevistados
Nome e Idade

Nome do grupo

Papel

Profissão

de Samba

desempenhado

Atual

Escolaridade

no Grupo
Natan

Movimento

Fundador,

Aposentado

Maurício de

Musical Seja

Organizador,

Completo -

Azevêdo – 60

Também um

Presidente e

Técnico em

anos

Sambista/Samba

Vocalista

Segurança do

do Leite

Ensino Médio

Trabalho

Josué

Movimento

Músico

Raimundo

Musical Seja

(Cavaquinho)

Debesy

Também um

Nascimento –

Sambista/Samba

(Boy) – 65

do Leite

Aposentado

Ensino Médio
Técnico

anos
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Cleber Pereira

Samba de Mesa

Músico

Coordenador

Ensino Médio

Bispo – (Xel) –

no Gogó

Repique

de Segurança

Completo

45 anos

Privada

Agnaldo

Samba de Mesa

Presidente e

Aposentado

Ensino Médio

Wanderley do

no Gogó

Organizador

Pedro

Grupo

Fundador e

Professor

Superior

Rodolpho

Botequim

Músico

Universitário

Completo

Espírito Santos
– 67 anos

Jungers Abib –

(Violão)

(Doutorado)

57 anos
Roberto

Grupo

Músico

Ribeiro dos

Botequim

(Cavaquinho)

Reginaldo

Apreciador e

Frequentador e

Raimundo de

Frequentador

morador da

Souza – (Seu

das Rodas do

comunidade de

Régis) – 77

Grupo

referência do

anos

Botequim

grupo.

|Maria Marly

Frequentadora

Frequentadora

Souza Muritiba

das Rodas do

e moradora da

– 59 anos

Grupo

comunidade de

Botequim

referência do

Músico

Ensino Médio
Técnico

Santos – 37
anos
Aposentado

(não
informado)

Aposentada

Superior
Completo

grupo.
Sheila Barbosa

Galera do

Fundadora e

Gerente Geral

Superior

Pereira – 48

Simbora

Organizadora

de um

Completo

Restaurante

(Pós-

anos

Graduação)
Carlos Magno

Galera do

Organizador e

Cerqueira

Simbora

Músico

Costa – 40

Militar

Ensino Médio
Completo

(Percussão)

anos
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2.1 MOVIMENTO MUSICAL SEJA TAMBÉM UM SAMBISTA

O primeiro movimento que será analisado é o mais antigo desses agrupamentos
em atividade, dentro desta perspectiva que entendemos ser um movimento sociocultural
mais amplo, com sua memória, identidade e práticas calcadas nas rodas de samba, mas
também voltado para as ações de solidariedade.
Este movimento de samba acontece de forma permanente, com perspectiva de
continuidade e regularidade. O Movimento Musical Seja Também um Sambista nasceu
no bairro da Liberdade e se expandiu para outros bairros, atualmente realiza encontros
regulares com ações de solidariedade durante todo o ano, em diversos locais, começou
com ações de caráter esporádico e tornou-se um movimento realizado regularmente, ao
menos uma vez por mês acontece um evento que arrecada leite em pó e às vezes outros
tipos de alimentos para instituições carentes.
Figura 1- Flyer de Divulgação - Movimento Seja Também um Sambista/Samba do Leite

Fonte: Arquivo cedido pelo Movimento Seja Também um Sambista/Samba do Leite.
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O Movimento Seja Também um Sambista, que foi criado em março de 2004, de
acordo com release e entrevista cedidos por Natan Maurício de Azevêdo, fundador,
nasceu quando ele e um colega resolveram promover um encontro de amigos sambistas
e admiradores do samba, segundo o release do grupo, o objetivo a princípio era curtir e
rememorar músicas e letras de compositores da Bahia e do eixo Rio/São Paulo,
principalmente aqueles sambas que, geralmente, são pouco executados nas rádios e
mídias da cidade de Salvador ou pelos grupos de samba de maior representatividade da
capital baiana.
Para a realização deste encontro havia alguns empecilhos, dentre eles, como
organizar, em tempo hábil, um evento que pudesse reunir esse grupo de amigos,
também o local onde se realizaria o evento e como seriam viabilizadas a cerveja e a
tradicional feijoada que, segundo o release, não poderiam faltar na roda de samba.
Como todas as pessoas envolvidas tinham um único propósito, o resultado foi
muito melhor que o esperado, este primeiro evento foi realizado na Casa de Samba da
Ladeira do Abaeté, no bairro de Itapuã, num sábado, dia 20 de março de 2004, este
referido local foi fechado posteriormente.
Para a surpresa dos organizadores, o evento obteve uma grande receptividade,
com a presença de vários sambistas e simpatizantes que prezam pela harmonia,
qualidade das letras e o toque contagiante dos banjos, surdos, tantãs e pandeiros que
regem a roda de samba do grupo.
Naquele momento, os organizadores notaram que nascia uma grande
oportunidade de dar continuidade aos encontros, os quais se tornaram mais tarde um
movimento que passou a chamar-se “Seja Também um Sambista”, cujos objetivos
principais são: promover, afirmar e evidenciar o samba.
Os encontros foram reunindo pessoas que se desencontraram com o passar dos
anos e que através destes eventos puderam reunir-se novamente, pessoas com afinidade
e profundo gosto pelo samba.
Natan Maurício de Azevêdo relatou também que este projeto levou em média 10
anos sendo concebido e contou com um processo longo de organização, que teve como
grande fomentador um amigo com quem o sambista compartilhava o mesmo objetivo,
este era morador do Rio de Janeiro e todas as vezes que visitava a Bahia se encontravam
e falavam sobre o assunto. Combinaram que colocariam em prática tal projeto quando
se aposentassem, que fariam algo que possibilitaria a imposição social dos sambistas e a
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superação de uma visão do sambista como um pedinte, que tocava apenas por bebida e
petiscos e que andava maltrapilho.
O amigo do fundador aposentou-se, mas não teve a iniciativa de pôr em prática o
projeto. Assim, devido a sua verve social já demonstrada e incentivada dentro da
empresa em que trabalhava, mesmo antes de se aposentar, Natan começou a realizar os
eventos.
Após o primeiro encontro, o fundador se reuniu com os possíveis futuros
integrantes do movimento para discutir e decidir como ficariam a partir daquele
momento. O mesmo revela que logo nestes primeiros momentos deixou claro que a
intenção não era obter lucro, que até poderiam ter lucros, mas que este não era o
objetivo, inclusive, nos primeiros encontros e eventos o consumo de bebidas e
alimentação dos músicos era custeado pelos mesmos.
Em entrevista, Josué Raimundo Debesy Nascimento, mais conhecido como Boy,
contou como era feita a refeição nos primeiros eventos, bem emocionado contou que
eles cotizavam os ingredientes entre os integrantes e um deles, Antonio Jorge Ramos de
Souza, conhecido como Pop, que era bom cozinheiro, cuidava de fazer a refeição.
Tanto as reuniões, quanto os encontros de samba seguintes foram realizados
num bar situado no bairro da Liberdade, chamado Porta Estreita 3, o local era pequeno,
logo perceberam que a popularidade do grupo e a quantidade de pessoas frequentadoras
dos eventos tomou uma proporção maior que este local, Seu Natan então teve a ideia de
fazer o samba de forma itinerante.
O samba realizado de forma itinerante corroborava com duas questões: a
necessidade de espaços maiores e também a intenção de estabelecer um contraposto ao
caso da violência urbana, Seu Natan comentou que as pessoas não saiam mais, não se
visitavam mais, porém notou que com o samba itinerante elas novamente se
encontravam, em todos os lugares, iam para o subúrbio, para a periferia, para o centro
da cidade, para os bairros, enfim, acompanhavam a roda de samba.
Uma questão interessante foi saber que neste envolvimento com os eventos de
samba do grupo, foram acontecendo casamentos e também a criação de muitos laços de
amizade que já duram há anos.

3

Bar localizado na Rua Arapongas, no Curuzu, no bairro da Liberdade em Salvador-Ba. Ainda existe e
funciona como bar, mas não com intensidade de eventos.
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Mesmo antes das rodas começarem a ser realizadas de forma itinerante já existia
a proposta da solidariedade, os eventos tinham como ingresso alimentos não perecíveis,
segundo Seu Natan, o propósito era “fazer o bem sem olhar a quem”.
Os registros destas primeiras doações não foram prioridade para o grupo, até
que, alertados por amigos sobre a possibilidade de precisar futuramente de tais registros,
eles começaram a produzir recibos, fotos e vídeos das coletas e entregas das doações.
As doações arrecadadas por este grupo são entregues sem o conhecimento prévio
das instituições e a escolha das mesmas é feita durante reuniões realizadas por diretores
do movimento, também são acatadas as escolhas de músicos e até algumas sugestões de
pessoas que costumam estar nos eventos como convidados, seguindo a regra de não
poder ser contemplada a mesma instituição no mesmo ano, a não ser em casos
extraordinários também discutidos e decididos pelo grupo em assembleias anuais e
reuniões mensais que tratam também dos fatores positivos e negativos, bem como dos
resultados e fatos ocorridos nos eventos.

Nós fazemos uma assembleia anual aqui e cada integrante escolhe uma
instituição, quando a lista é toda contemplada, a escolha começa a ser
aleatória, mas aleatória de forma que a instituição que tenha sido
contemplada neste ano não seja contemplada novamente, nós podemos pedir
a pessoas que costumam ir ao samba para dar uma sugestão mas, sem repetir
a instituição, a não ser que seja uma coisa excepcional ou de grande porte,
por exemplo, houve um momento em que o Hospital Martagão Gesteira4
estava para fechar quatro unidades de atendimento por problemas financeiros,
nós então fizemos um evento específico só para ajudar o Hospital Martagão
Gesteira que é uma instituição de grande porte, a coisa tem que ser muito
emergencial para nós nos desvirtuarmos da nossa regra que é atender a lista
da diretoria primeiro, a entrega funciona assim! Quando houve também o
rompimento da barragem em Belo Horizonte nós mandamos mais de meia
tonelada de leite para lá, para as vítimas de Lajedinho5 nós mandamos
também mais de meia tonelada de leite, mandamos a arrecadação toda,
quando houve também um deslizamento num morro do Rio de Janeiro,
esqueci o nome agora, nós também mandamos a arrecadação total, são casos
especiais que as pessoas dão a sugestão, aí a gente leva para a mesa de
reunião e decide. (Natan Maurício de Azêvedo)

A partir dos pedidos e sugestões das próprias instituições beneficiadas houve a
mudança de alimentos perecíveis para o leite em pó, primeiramente devido ao leite
servir para todos como alimento suplementar e também por auxiliar na ingestão dos
medicamentos.
4

Hospital pediátrico localizado na rua José Duarte, 114, no bairro do Tororó, em Salvador-Ba.
Instituição filantrópica que existe há mais de 50 anos atendendo crianças e adolescentes de todo o estado.
5
Lajedinho é um município do estado da Bahia, localizado na Chapada Diamantina a 350 km de
Salvador, a cidade passou por desastre em 2013 por conta da chuva, que causou 17 mortes e deixou mais
de 600 pessoas desabrigadas.
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Assim, o movimento “Seja Também um Sambista” passou a ser conhecido como
“Samba do Leite”. Para os integrantes a mudança no tipo de proposta de arrecadação,
agora apenas o leite em pó como doação, colaborou na dinamização do trabalho do
grupo, vez que o processo de logística da separação e contagem dos vários tipos de
alimentos, embora feito com satisfação, constituía muito mais trabalho para o fundador
e para alguns dos integrantes do movimento. Assim, os organizadores falam desta
como uma mudança positiva, mais prática: o leite é apenas contado e separado em
sacos de 20kg, o que possibilitou ajudar mais instituições e minimizou as dificuldades
de poder contar com os integrantes em outros momentos que não as rodas de samba, tais
como os momentos de entrega das doações, pois as doações demandam pessoas e
veículos para a sua realização, precisando contar, por vezes, com pessoas que não fazem
parte do grupo e nem mesmo da cultura do samba.
Temos outra dificuldade que é a condução para entregar o leite, agora eu
consegui colocar num grupo de WhatsApp que está facilitando bastante o
meu trabalho, neste grupo tem líderes comunitários bastante atuantes, o
mentor do grupo se disponibilizou a ajudar, eu ligo para ele e a dificuldade
para nós diminuiu um pouco, às vezes devido à quantidade um carro só não
dá, temos também que levar alguns integrantes para registrar, daí é preciso
dois carros, às vezes um pode e o outro não pode, com eles nesses últimos a
coisa facilitou bastante. (Natan Maurício de Azêvedo)

Figura 2- Doação de leite em pó na portaria de um evento do Movimento Seja Também um
Sambista/Samba do Leite, no largo Teresa Batista, Pelourinho, Salvador-Ba

Fonte: Fotos de Rosa Bárbara Pinheiro
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Segundo Josué Raimundo Debesy Nascimento, mais conhecido como Boy,
músico participante desde a fundação deste movimento, sua amizade com o fundador do
grupo começou depois de uma apresentação do mesmo interpretando uma música de
Candeia, Boy disse ser fã de Candeia mesmo antes do ídolo que era sambista vir a
falecer, ao ouvir a interpretação ficou emocionado e o procurou para fazer um elogio
por conta da escolha ao cantar uma música do seu compositor favorito. A partir deste
dia os dois estreitaram as relações, passaram a ir aos eventos juntos e conversavam
muito, então o fundador, Seu Natan, posteriormente convidou Boy para integrar o
movimento que ele pretendia iniciar.
“... numa das apresentações do Beco de Gal6 eu conheci Natan, ele foi
interpretar uma música de Candeia7 com o Grupo Trivial8, ele hoje diz que eu
sou o maior “candeólogo9” que ele conhece, pelo fato de eu me dedicar e
gostar muito das músicas de Candeia, nesse dia fiquei bem na frente do palco
quando ele estava cantando e ele tomou até um susto, imaginando porque que
eu estava ali olhando para ele, quando ele terminou eu abracei ele e
parabenizei dizendo que eu sou um fã de Candeia, eu sempre fui fã de
Candeia antes mesmo dele morrer, porque a gente sabe que tem muita gente
que se torna fã do artista só depois que ele morre, infelizmente. Assim
começou a nossa amizade e esse entrelaçamento, sempre que ele ia fazer
alguma apresentação ele me convidava para comparecer, até que um dia ele
me disse que estava com uma ideia de fazer um movimento para arrecadar
alimento para instituições, dizendo que o samba não fazia isso e a gente
precisava mostrar para o povo que o samba também é solidariedade, achei
muito boa a proposta e disse que ele podia contar comigo. (Boy)

Boy, enquanto músico desde o início do grupo e amigo do fundador conseguiu
presenciar as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, durante a entrevista
fez questão de contar como se sentiu no seu primeiro momento, no momento de
chegada ao primeiro evento.

Quando ele marcou eu fui lá para Itapuã, na primeira roda do Movimento
Seja Também um Sambista, cheguei todo tímido porque eu não tinha
participado da reunião, só tinha falado pelo telefone com ele, então eu não
sabia bem direito da proposta, mas encontrei muitas pessoas que eu já

6

Casa de samba dos anos 80, localizada na Avenida Vasco da Gama, Salvador-Ba, tinha como
responsável a sambista Gal do Beco e recebia diversos artistas nas suas noites de samba que aconteciam
as quartas feiras, este espaço foi conhecido nacionalmente e é considerado como referência para a cultura
do samba baiano, não está mais em funcionamento.
7
Antônio Candeia Filho, mais conhecido como Candeia, compositor e cantor, nascido no Rio de
Janeiro em 17 de agosto de 1935, fez parte do núcleo original de sambistas que fundaram a Escola de
Samba Portela, faleceu em 16 de novembro de 1978.
8
Grupo de samba de Salvador que existe há 25 anos, ainda faz apresentações e eventos.
9
Neologismo usado por Natan Maurício de Azevêdo, fundador do Movimento Seja Também
Um Sambista, para se referir ao amigo Josué Raimundo Debesy Nascimento, mais conhecido como Boy,
para enfatizar o seu conhecimento e admiração pela obra do sambista Candeia.
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conhecia, encontrei Pop10, e outras pessoas, fui me enturmando com quem eu
já conhecia e o movimento fortaleceu. Foi muito bonito! (Boy)

Após este primeiro encontro, o grupo fez inúmeras apresentações em diversos
bairros da cidade de Salvador.
A gente fazia a coisa itinerante, rodamos essa cidade toda, atravessamos de
Itapuã até Paripe, tocamos em Escada, Cajazeiras, Pau da Lima, São Marcos,
aqui no Engenho Velho, em muitos bairros nós tocamos. Até que ficou
inviável continuar com o samba itinerante, nos reunimos e pensamos que
deveríamos encontrar um local central que pudesse agregar todos os bairros.
(Boy)

A escolha de locais diferentes a cada edição começou a gerar reclamações, pois
sempre ficava muito distante para uns e próximo para outros, daí surgiu uma
necessidade e um desejo de ampliar a proposta musical e também a proposta solidária,
isto fez com que os integrantes decidissem procurar um local central, um local que fosse
apropriado para realizar os encontros e fazer a roda de samba. De início, a tentativa foi o
Centro Histórico, a princípio nos largos e praças, o grupo teve muitas dificuldades, mas
continua realizando os eventos, quando é possível acontecem nos largos e praças e por
vezes tem acontecido no Hotel Pelourinho que também fica no Centro Histórico.
O Movimento Seja Também um Sambista criou uma associação registrada,
com CNPJ e estrutura formal, composta por diretoria, tesouraria, conselho deliberativo
e conselho fiscal. Essa formalização foi feita para que possam ter condições de
concorrer em editais e também para se apresentar em lugares públicos apoiados pelo
governo.
Figura 3 - Movimento Seja Também um Sambista/Samba do Leite entregando doações ao Abrigo São
Gabriel, Rua da Boa Viagem, 6, Bairro da Boa Viagem, Salvador-Ba.

10

Antonio Jorge Ramos de Souza, músico do grupo desde a fundação.
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Fonte: Arquivo cedido pelo Movimento Seja Também um Sambista/Samba do Leite

2.2 SAMBA DE MESA NO GOGÓ

O segundo grupo a ser analisado segue a mesma caracterização de realizar ações
permanentes, o grupo Samba de Mesa no Gogó, o qual também realiza eventos
coletivos com objetivos comunitários e perspectiva de continuidade e regularidade,
começou também de forma esporádica e tornou-se permanente, inclusive, permanente
também no local de realização, no bairro do Garcia.
As rodas de samba deste movimento acontecem na rua, em frente a uma praça
com localização próxima ao final de linha da Fazenda Garcia, montada na frente de um
bar, sempre na última quarta feira de cada mês podendo ser adiada ou antecipada
dependendo de alguma data específica ou algum feriado, durante dois meses ficaram
sendo realizadas em um espaço fechado, chamado D+Bar11, no mesmo bairro, com
eventos quinzenais depois retornaram ao largo do Garcia. Há forte participação de
mulheres na organização dos eventos, elas contribuem fazendo a decoração da mesa,
distribuindo algum alimento que elas fazem para os músicos que costumam vir direto do
trabalho, não há nenhuma mulher tocando ou cantando no grupo, porém, vocalistas são
convidadas em datas especiais.
Figura 4 - Flyer de Divulgação do Grupo Samba de Mesa no Gogó no D+Bar
11

Espaço de eventos localizado na Rua Prediliano Pita, no bairro do Garcia, Salvador-Ba. Ainda
em funcionamento.
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Fonte: Arquivo cedido pelo Grupo Samba de Mesa no Gogó.

O Samba no Gogó, segundo release cedido pelo grupo, foi fundado em 16 de
dezembro de 2012, pelos músicos Fábio Carmo e Jonilson Ribeiro Pantera, com o
intuito de reunir os sambistas de Salvador e manter viva a tradição do samba raiz na
capital. O grupo se encontrou e começou a realizar os eventos, os quais continuam
sendo realizados no bairro do Garcia, reunindo centenas de pessoas, muitos sambistas e
muitos admiradores do samba.
O movimento vem crescendo e trazendo benefícios ao bairro, gerando renda
para vendedores ambulantes do local, promovendo um movimento cultural para os
moradores, homenageando e (re)significando datas, exaltando e divulgando o trabalho
de compositores e intérpretes baianos e nacionais, desenvolvendo ações sociais no
bairro e realizando eventos culturais em datas específicas.
O Samba no Gogó também participa, há quatro anos consecutivos, do
movimento carnavalesco que ocorre há décadas no bairro, sempre na segunda-feira do
carnaval, a tradicional Mudança do Garcia. Este movimento foi criado pelo então
vereador Herbert de Castro que, em protesto pela falta de água, pavimentação e luz no
bairro, resolveu levar o descaso do governo para as ruas principais de Salvador durante
o carnaval. Em carroças e a pé, os participantes e foliões da “Mudança” levam vários
pertences, incluindo mobílias, panelas, roupas e muitos cartazes satirizando os políticos
locais e nacionais, saindo do Largo do Garcia vão até o Campo Grande e fazem sempre
questão de desfilar pelo camarote oficial da festa, mesmo sabendo que não são nada
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bem vindos neste local pelos prefeitos e outros políticos eleitos, por conta dos cartazes
com frases de crítica e denúncia por todos os lados e também por abrigar dentro do
movimento grupos fazendo diversos tipos de manifestações, tais como: professores,
servidores públicos de diversas áreas, representações sindicais, coletivos, associações
culturais e outros.
O Samba no Gogó através dos entrevistados revela que para eles participar deste
evento significa estar além da arrecadação de alimentos, significa fazer ação social
participando da denúncia do descaso político para com a comunidade, reivindicando da
sua maneira, através do samba, demonstrando posicionamento contrário aos desmandos
e necessidades enfrentadas por boa parte da população não só do bairro, mas, de todas
as outras comunidades que se sentem também representadas por este evento, pois a
Mudança do Garcia mobiliza pessoas de vários lugares e com vários tipos de queixas e
reivindicações.
O grupo se reuniu pela primeira vez em uma segunda feira, no mesmo local que
são realizadas suas rodas de samba atualmente, porém a primeira intenção era apenas
ser um encontro de músicos que gostavam de samba e de tocar juntos.
Cleber Pereira Bispo, mais conhecido como Xel do Repique, músico que faz
parte do grupo desde o segundo encontro, relatou como foi este início e também como
conheceu o atual presidente do grupo.

Na primeira edição deste encontro não deu para eu ir, na segunda edição que
já faz seis anos eu me vinculei ao Samba de Mesa no Gogó, nós começamos
sem nada, na mesa plástica pura, não tinha toalha, não tinha nada, mas a cada
evento apareciam vários grupos e artistas também foram aparecendo como
você Rose Belo, Gal do Beco, nós então fomos fazer uma reunião, não eram
tantos músicos como hoje, era apenas um repique, um tantan, um cavaquinho
que já era Pantera que tocava e uma marcação, depois a coisa cresceu, eu fui
tomando a linha de frente da organização, porque eu também tenho essa coisa
da organização, fomos nos organizando para sempre ir fazendo cada vez
melhor, quando eu fiz 2 anos de Samba de Mesa no Gogó eu conheci uma
figura que me foi apresentada pelo próprio Pantera, Seu Agnaldo, que é o
nosso presidente documentado atualmente, essa figura aqui. (Xel do Repique)

Agnaldo Wanderley do Espírito Santo, o presidente atual da associação revelou
em entrevista que não participou da idealização do projeto e nem do início do mesmo,
compareceu ao seu primeiro evento após 03 anos do início, porém Pantera, músico e
fundador do grupo, que já o conhecia passou a chamá-lo de presidente logo neste
mesmo dia.
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Eles começaram esse projeto do Samba de Mesa no Gogó e desde o início
Pantera me chamava, eu nunca quis ir, ele dizia que o samba lá precisa de
mim e eu dizia que não ia, depois de três anos de fundado foi que eu apareci
no bar de Dedéu, na mesa de samba, Pantera já começou a me chamar de
presidente logo de primeira, todos ficaram me olhando. Neste dia eu ganhei
um sorteio de uma caixa de cerveja, eu abri a caixa e coloquei na mesa, fui
me enturmando e a partir daí minha vida mudou, como diz o samba, eu já
estou no projeto vai fazer seis anos, gosto da coisa organizada e eles me
pegaram pelo pé, fizeram eleição e disseram que eu tinha de ser presidente do
samba. Conheci várias pessoas no Samba de Mesa no Gogó, conheci Rose
Belo, conheci Gal do Beco e conheci uma infinidade de músicos, eles me
tratam por presidente, mas eu não gosto nem de ser chamado de presidente,
eu sou um administrador e dei minha colaboração para que o samba
crescesse. (Agnaldo Wanderley do Espírito Santo)

O Samba de Mesa no Gogó tal qual o Movimento seja também um Sambista tem
um registro, com CNPJ, diretoria, tesoureiro, conselho deliberativo e fiscal,
formalização exigida para participar da concorrência em editais e também de
apresentações apoiadas pelo governo.

Nós temos um corpo de diretores, temos tudo registrado, presidente,
tesoureiro, secretário, advogado, temos o conselho deliberativo e o conselho
fiscal, tudo constando em ata, nós temos todos os documentos que são
necessários para uma empresa. Tudo feito com o sentido de organizar, tudo
que é organizado é rico, é luxuoso, alguns dizem que nós somos metidos mas
nada disso, a gente só se organiza (e ele chora). (Agnaldo Wanderley do
Espírito Santo)

As ações solidárias começaram com um objetivo específico, um dos músicos
que costumava fazer parte da roda de samba, Bruno Sousa, recebeu o diagnóstico de
leucemia e acabou falecendo, mas durante o período de tratamento o grupo fez ações
para contribuir com a sua recuperação.

Foi através de um amigo nosso, Bruno, que Deus o tenha, ele tocava muito
bem o banjo com a gente, nós combinamos, através de uma idéia do
presidente, de ir na casa dele um domingo de manhã e cada um levar alguma
coisa para ajudar, ele tinha vindo de Vitória da Conquista e estava morando
de favor aqui no final de linha do Engenho Velho de Brotas, nós fomos e
cada um levou uma quantia, um levou 100, outro levou cinqüenta, outro
levou mais cinqüenta, ele estava morando com um casal de estudantes que
tinham aceitado ele aqui. Quando a gente chegou lá, ele agradeceu e disse
que nós poderíamos também levar alimento, na mesma hora o presidente teve
a ideia, de nós levarmos o alimento e darmos também o dinheiro para ele
comprar o que faltasse, inclusive os remédios, ficamos então de fazer essa
ação solidária, nós então colocamos essa proposta no Garcia, eu fico todo
arrepiado só de lembrar que graças a Deus nós enchemos três túneis de
alimentos não perecíveis, nós doamos para ele e ele como uma pessoa muito
humana que era disse que não precisava daquilo tudo não, pediu que nós
dividíssemos com alguma instituição que era muito para ele, eu não vou
chorar aqui não é? Nós então saímos de lá, era um dia de domingo, nós então
fomos doar em algumas instituições a outra parte dos alimentos, eu sei que eu
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me emociono muito toda vez, já levei meu filho caçula também, o momento
da entrega é muito emocionante. (Xel do Repique)

Depois deste primeiro momento as ações começaram a ser feitas regularmente,
com doações de alimentos, fraldas, brinquedos, enfim doações de vários gêneros para
ajudar a quem precisa, mas o grupo enfrenta críticas por fazer os eventos na rua e com
motivação solidária.

Assim, nós passamos a fazer as ações, houve uma vez que nós não fizemos e
aí muita gente veio saber o que estava acontecendo, perguntando porque
parou, nós aí retornamos e agora mesmo temos 195 quilos para juntar com a
próxima edição e sairmos para fazer as doações. A gente joga comida fora,
sem saber que têm instituições que o bicho está pegando, sem ajuda do
governo, eu já vi dois idosos comendo em um prato só, quantidade de comida
controlada para dar para todo mundo, isso motiva a gente a não parar, nós
criamos inimigos que disseram que nós estamos tirando o público deles por
fazermos samba de graça, fazermos samba na rua, fazermos samba solidário,
dizem que solidário que nada, que querem é o cachê no bolso, eu mesmo
acabei ficando inimigo de alguns. (Xel do Repique)

As doações são entregues nas instituições mediante contato prévio e através de
sugestões dos integrantes do movimento, com registros de fotos e vídeos durante as
entregas.
As pessoas que trabalham com a gente na produção que conhecem mais as
instituições vão sugerindo, aí a gente entra em contato para ver se a
instituição está precisando, fazemos um cadastro e depois a entrega, durante a
entrega nós fazemos fotos e filmamos, para guardar esse registro como
satisfação para os curiosos, maldosos e para as pessoas que trazem as
doações. (Agnaldo Wanderley do Espírito Santo)

Figura 5 - Samba de Mesa no Gogó entregando doações para a Associação Beneficente e
Cultural Fé e Vida.
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Fonte: Arquivo cedido pelo Grupo Samba de Mesa no Gogó

2.3 GRUPO BOTEQUIM

O Grupo Botequim, formado há 12 anos, em Salvador, realiza ações solidárias
de caráter esporádico, sem regularidade, mas com determinada continuidade. Há a
participação de mulheres no grupo tanto na organização dos eventos quanto tocando
durante as rodas. De acordo com entrevista com um dos fundadores, Pedro Rodolpho
Jungers Abib, mais conhecido como Pedrão, violonista do Botequim, o grupo nasceu a
partir da união de paulistas e baianos preocupados em preservar os elementos
importantes do samba, principalmente a roda de samba.

O Botequim é um encontro de pessoas preocupadas com essa questão de
preservar os elementos importantes do samba, entre eles o principal é a roda
de samba, quando a gente se juntou há 12 (doze) anos atrás, existiam
pouquíssimas rodas de samba em Salvador, quase nenhuma, eu pelo menos
não tinha notícias de ter uma roda de samba assim, existiam shows de samba,
mas roda de samba enquanto esses espaços de partilha, que não é um show, é
um momento de congregação das pessoas, aqui existiam poucas ao passo que
em outros lugares do Brasil isso estava começando a ser retomado, as rodas
de samba principalmente no Rio e em São Paulo. Então essas pessoas, eu,
mais dois de São Paulo e mais algumas pessoas aqui da Bahia, a gente se
juntou com esse intuito de fazer roda de samba, da gente se juntar pra fazer
roda de samba pra recuperar um pouco esse espaço de troca, de partilha, de
valorização da memória do samba, começou por aí assim, com essa intenção
de recriar a roda de samba, até hoje a roda de samba é nossa forma principal
de apresentação, onde a gente vai a gente sempre se apresenta na forma de
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roda de samba, ainda é um princípio fundante e a gente conserva isso até
hoje. (Pedrão)

O Grupo Botequim tem o intuito de preservar não só a roda de samba, mas de
preservar a memória do samba, pesquisar a história do samba, pesquisar sambas antigos,
compositores renomados do samba e valorizar os mestres do samba. Roberto Ribeiro
dos Santos, também fundador e cavaquinista do grupo, em entrevista, revela esta
intenção:

... por volta de 2005 e 2006 eu estava me dedicando muito mais a minha
outra profissão, fazendo samba mais numa coisa de amizade, brincadeira, de
sentar e tomar uma cerveja, até quando conheci Pedrão, que fazia parte de
um grupo aqui em Itapuã, conheci Pedrão, conheci outros amigos que vieram
de São Paulo para cá que estavam querendo fazer um grupo de pesquisa
voltada para o samba, cada um já tinha também a sua história com o samba
mas que queriam fazer um projeto de pesquisar sambas antigos, isso já me
chamou muito a atenção, me interessou muito, era justamente isso que eu
queria mas não tinha um caminho, de como começar a pesquisar, a partir de
quê, a partir de onde, a partir de quem, no momento que esse grupo se reuniu,
foi quando tudo isso se abriu, começou a chegar material, a gente começou a
pesquisar mais, a partir de documentários, naquela época a internet ainda não
estava tão facilitada na busca desses materiais, a gente ia buscando através
das fitas VHS mesmo, todos os vídeos, todos os áudios. Com o tempo essa
pesquisa foi ficando mais profunda, foi aí que a gente foi conhecendo
pessoas, mestres que a gente só via nos livros, a gente começou a se
aproximar ter o contato, assim foi com o mestre Valmir Lima, do Samba da
Bahia, com pessoas importantíssimas, que a gente tinha a referência apenas
de ter ouvido os sambas deles mas quando a gente conhece a figura de perto a
gente entende que a gente precisa estudar mais. (Roberto Ribeiro)

O Grupo Botequim já teve formações diferentes da atual, mas sempre manteve a
linha de preservar a memória e valorizar os mestres mais antigos do samba, o grupo já
tem um CD gravado, com participações de convidados, composto por 13 faixas de
canções autorais compostas por componentes do grupo, canções que retratam a
diversidade do samba, segundo Roberto Ribeiro mantendo a perspectiva de preservação,
mas procurando dar continuidade, ou seja, compondo também a partir das questões da
contemporaneidade.

Daí foi quando o grupo botequim foi tomando sua cara, como um grupo de
pesquisa de samba voltado para os mestres mais antigos e claro de alguma
forma a gente também tentando compor, criar nossas coisas e atualmente eu
continuo com o Botequim, são 12 anos de trabalho, aquela primeira formação
já não é mais a mesma, da primeira formação só ficou eu e Pedrão, de lá para
cá vieram outros músicos que foram agregando, outros saíram e voltaram,
nesse meio tempo eu participei de outros movimentos, de outros shows
também voltados para o trabalho de pesquisa, como a homenagem a
Clementina de Jesus, Adoniran Barbosa, Noel Rosa, então a minha linha de
trabalho hoje é muito mais a pesquisa, mas claro que sem deixar a
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perspectiva que por mais que a gente vá no passado, preserve esse passado, a
gente precisa dar continuidade, e essa continuidade é escrevendo, é
compondo, é cantando as nossas coisas de hoje, dessa época que a gente
vive, que queira ou não queira vai ter um pouco desse passado, a gente
pesquisa e por mais que componha no tempo de hoje, a gente fica um pouco
com esse pé lá atrás, porque a gente foi lá e pesquisou, a gente passeia por
esses dois lados, hoje eu sigo com o Botequim acreditando nesse trabalho que
também fortaleceu muito esse movimento de resistência no samba aqui de
Salvador. (Roberto Ribeiro)

O Grupo Botequim é também um movimento sociocultural, mas com ações
diferentes dos demais tratados nesta pesquisa: realiza ações de cunho social que não
envolvem doações de alimentos ou outros materiais, ações diferentes por manifestar-se
para além das doações de utensílios, por fazer da roda de samba um espaço de partilha e
de formação de cultura política.
O grupo além de promover a preservação da memória do samba, busca ainda
denunciar dificuldades enfrentadas pela sociedade e de contribuir para que essas
denúncias cheguem aos órgãos responsáveis, através de iniciativas realizadas
juntamente com a comunidade.

... agente entende que a roda de samba por si só já é um movimento social, só
por reunir as pessoas, congregar as pessoas, falar da memória, falar da
identidade, falar daqueles que já foram, trazer essa memória importante do
samba da velha guarda, no cantar coisas que não são mais tocadas no rádio
nem na televisão, oportunizar esse conhecimento, desse repertório valioso
que é o samba tradicional, discutir questões políticas e sociais na roda de
samba, ser também esse espaço de discussão e de crítica, o samba por si só já
é uma resistência, já é uma crítica, a gente sempre se colocou na roda de
samba nesse sentido, então por isso já é um movimento social. Além disso,
por ter essa postura política, por sempre assumir essa postura, a gente é
chamado para participar de manifestações para fortalecer outros movimentos
sociais, por exemplo a gente já fez roda de samba em ocupações, rodas de
samba para defender espaços públicos que estavam sendo ameaçados aqui em
Salvador, vários movimentos sociais já nos chamaram, já participamos de
movimentos ecológicos, já fizemos movimentos na lagoa, no Pituaçu, então
sempre que pessoas se juntam pra fazer algum protesto lembram da gente,
porque sabem que a gente tem essa postura de sempre apoiar esses
movimentos, além disso a gente fez um projeto também há um tempo atrás
que foi aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado que se chamava “O
samba vai as comunidades”, o propósito era levar a roda de samba para as
comunidades, a gente fez por quase um ano, a cada mês a gente ia levar a
roda de samba para uma comunidade mas não era só se apresentar, era um
projeto integrado com a associação local, com os artistas locais, era feito um
trabalho integrando a comunidade local, os artistas e as representações locais
também, eu considero que o trabalho social que a gente faz é neste sentido.
(Pedro Abib)
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Figura 6 - Flyer de Divulgação Do Grupo Botequim - Projeto O Samba vai às Comunidades

Fonte: Arquivo cedido pelo Grupo Botequim

Roberto Ribeiro explicita os objetivos do Grupo;

... eu penso que o trabalho de um grupo precisa ser fundamentado, seja um
grupo musical, um grupo de dança, seja ele qual for, se você faz parte de um
coletivo, esse coletivo minimamente precisa ter um fundamento, esse
fundamento se cria e daí tem essas pessoas que pensam daquele mesmo jeito,
a partir disso vão acontecer adaptações com o passar do tempo, de certos
comportamentos e leituras daquilo que se faz.
O samba, desde que eu pesquiso, leio livros e acompanho histórias dos
sambistas mais antigos, e dentro da realidade que a gente vive hoje, eu não
consigo compreender o samba fora de uma questão política, o samba é
totalmente político, ele é uma relação política porque dentro do processo
histórico da construção do Brasil está provado que o samba foi um dos
movimentos mais escorraçados porque veio da cultura negra e hoje está
sendo cultuado por muita gente que no passado criticou muito por ser do
negro, a gente pode provar com várias composições de compositores antigos
essas histórias de que por muito tempo a nossa arte, a nossa música, o samba
foi durante muito tempo excluído, visto como algo perigoso, com os
sambistas que já foram presos como João da Baiana no início do século, e
hoje a gente está vendo aí pessoas podendo cantar samba, então não tem
como a gente achar que o samba é apenas o ato de sentar numa mesa e tocar
um instrumento, ele é também a sua arma política, a sua forma de se
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posicionar diante da sociedade, a sua forma de falar das injustiças sociais e é
assim que o grupo Botequim sempre se comportou na sua construção.

Os estudos realizados com estes grupos buscam compreender suas experiências
no campo da cultura como ações de protagonismo social e político capazes de promover
um novo desenho nas relações desses sujeitos e a sociedade.

2.4 GALERA DO SIMBORA

Durante o trabalho de campo, um dos grupos que, a princípio, faria parte da
pesquisa deixou de realizar eventos e de se apresentar, o grupo se chama ‘Sambistas
Solidários”, faz mais de dois anos que não realiza nenhum evento. Desta forma,
optamos por substituir o grupo por um outro.
O Grupo Galera do Simbora é mais um movimento que realiza ações de caráter
esporádico, mas com determinada continuidade. Este grupo se diferencia dos demais
que fazem parte desta pesquisa. Este movimento chama a atenção por não ser
exatamente um grupo de samba composto por músicos e sambistas: o grupo foi criado a
partir da união de amigos que freqüentam as rodas de samba da cidade e através desta
união nasceram diversas atividades de cunho sociocultural. Há a participação de
mulheres no grupo em todas as organizações dos eventos mas estas não costumam tocar
nenhum instrumento.
De acordo com uma das fundadoras do grupo, Sheila Barbosa Pereira, o grupo
nasceu da frequência em um espaço de eventos de Salvador chamado Chuleta12 e da
paixão por um grupo que tocava regularmente neste local, o Grupo Sangue Brasileiro13.
A formação do grupo aconteceu de forma espontânea e despropositada, a partir dos
encontros perceberam que tinham a mesma motivação com relação ao samba, havia a
preferência pelo repertório feito pelo grupo local favorito, mas também havia uma
vontade de fortalecer os sambas como um todo, começaram então a compartilhar CDs
tanto do grupo quanto de outros artistas do eixo Rio-São Paulo que eram da preferência
dos amigos.

12

Espaço de eventos localizado na Rua São Raimundo, 26, no bairro do Politeama, Salvador-Ba.
Neste local nasceu o movimento Galera do Simbora, continua em pleno funcionamento, com eventos em
vários dias da semana.
13
O Grupo Sangue Brasileiro completará 16 anos em dezembro de 2019, tem seis integrantes e
apenas dois fundadores ainda fazem parte do grupo: Reinaldo dos Santos Menezes, mais conhecido como
Popó e André Luiz Souza de Lima, mais conhecido como Andrezão.
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A Galera do Simbora marcava presença, praticamente, toda a semana no espaço
onde o seu grupo favorito tocava, vibravam bastante e nos intervalos das músicas
batiam palmas e gritavam a palavra Simbora, foi assim que o nome do grupo nasceu, a
partir deste grito de guerra que era sempre usado durante os encontros dos integrantes
nos eventos de samba.
A fundação do grupo propriamente dita ficou marcada na data de um
acontecimento importante em um dos eventos que foram juntos, no qual a fundadora, a
mesma que foi entrevistada, estava retornando de um momento de repouso de
aproximadamente 4 meses após uma cirurgia, a mesma estava com saudades do grupo e
marcou com todos o tão esperado reencontro.

... o Sangue Brasileiro fez a sua primeira feijoada e eu estava afastada dos
sambas porque tinha feito uma cirurgia, eu fiquei uns 4 meses sem poder ir
para nenhum samba, só ouvindo em casa, quando eu fui liberada para sair e
usar salto novamente eu quis retornar em grande estilo, disse que queria abrir
com chave de ouro, eu queria ir para essa feijoada. Neste dia os meninos
levaram uma faixa que nós fizemos quando eles tocavam ainda em outro
espaço em frente ao Colégio Central, eles colocaram na faixa: fã clube do
Sangue Brasileiro, algumas fotos nossas e escreveram Simbora na parte de
baixo da faixa, quando eles mostraram a faixa foi como se nós estivéssemos
firmando naquele momento o nascimento oficial do grupo Simbora, ninguém
estava entendendo nada, éramos no máximo 10 pessoas, depois daquele dia
nós levávamos a faixa para todos os lugares e tanto o grito de guerra quanto
os laços foram ficando mais fortes, todo mundo falava que nós éramos uma
galera massa, uma galera alegre, a partir daí nós começamos a nos reunir de
forma pessoal, dentro do próprio samba, sem grupo de rede social nem nada,
começamos a levar mais a sério, com essa coisa da facilidade da tecnologia,
os meninos do grupo começaram a se comunicar por meio do WhatsApp, no
início não havia mulheres, depois colocaram uma mulher que toca pandeiro,
Dorinha, e depois eu. De repente nós nos encontramos no Samba do Leite e
começamos a conversar e pensar que nós poderíamos fazer mais com o
grupo, sem nenhuma pretensão, mas muitas idéias surgiram neste dia, eu
disse para eles que nós poderíamos juntar a galera e ter um grupo oficial para
fazer um movimento em prol do samba. (Sheila Barbosa Pereira)

A princípio, pensaram em manter apenas as poucas pessoas do início, mas
depois surgiu a ideia de padronizar o grupo com camisas e permitir que outras pessoas
pudessem fazer parte, então resolveram criar uma comissão para analisar as pessoas que
tivessem vontade de entrar no grupo, muitas pessoas manifestaram este desejo.

Eu via o grupo no Chuleta e em outros espaços de samba, senti a união e a
alegria, daí me interessei e procurei um amigo para também fazer parte do
grupo. (Carlos Magno Cerqueira Costa)14

14

Integrante e organizador do movimento Galera do Simbora.
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A comissão formada discute e vai avaliando as pessoas segundo o pertencimento
delas com relação ao samba, para que o grupo não venha a perder o seu foco, cada
pessoa que entra vai tomando ciência das regras e também do objetivo do grupo que não
é o de ser um grupo do Whatsapp, um grupo virtual, vai sendo informado também de
que o aplicativo é apenas uma ferramenta de comunicação que é utilizada para facilitar a
comunicação e também a divulgação dos eventos que fazem e que participam, com o
passar do tempo houve dificuldade de fazer essa triagem básica por conta da proporção
que o grupo tomou, mas com o tempo tudo foi se arranjando tranquilamente.
A Galera do Simbora cresceu e os integrantes perceberam que poderiam
fazer mais, perceberam que poderiam ser muito mais que um grupo de amigos que
curtiam samba, pensaram que poderiam criar um projeto a favor do samba, a partir daí
pensaram na possibilidade de realizar ações sociais ligadas ao samba, as quais serviriam
também para materializar a existência do grupo, pois ainda havia pessoas que achavam
que o grupo era apenas um grupo do Whatsapp e também havia outras que achavam que
eram uma banda composta por músicos de samba, chegavam até a convidar o grupo
para fazer apresentações, assim, as ações e os eventos ajudariam a deixar mais claro o
objetivo do grupo. Então, começaram a realizar o Samba Solidário, a proposta nasceu de
uma motivação de um integrante do grupo, o mesmo já havia feito aniversário próprio
trocando o costume de receber presentes pessoais dos convidados por receber doações
de alimentos e roupas para reverter para instituições carentes, este desejava fazer ações
sociais ligadas ao samba, encontrou esta oportunidade na Galera do Simbora, reuniu
uma comissão e com o apoio de todos foi realizado o evento solidário.
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Figura 7 - Flyer de Divulgação do Samba Solidário promovido pelo movimento Galera do Simbora.

Fonte: Arquivo cedido pelo movimento Galera do Simbora

O Samba Solidário é um evento produzido por pessoas voluntárias, tanto os
músicos quanto os organizadores e também as atrações convidadas, a entrada é
permitida mediante a doação de um ou dois quilos de alimento não perecível, os eventos
são sucessos de arrecadação, acontecem no espaço Chuleta por conta da parceria entre o
responsável do local com o grupo, o espaço é disponibilizado para o evento e ele vende
as bebidas e petiscos para custear a manutenção do espaço.
Figura 8 - Rose Belo cantando no Samba Solidário promovido pela Galera do Simbora
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Figura 9 - Rose Belo cantando no Samba Solidário promovido pela Galera do Simbora

Fonte: Fotos de Rosa Bárbara Pinheiro

O banner deste evento chama a atenção para a mobilização solidária do grupo:
“Solidariedade! A dor do outro doendo em mim, em você, em todos nós.” O grupo que
é formado no aplicativo de mensagens, chamado pelos fundadores de grupão, tem por
volta de 100 integrantes, nem todos participam dos eventos, mas querem permanecer em
contato com o grupo e participar como podem. Além do grupão há também outro grupo
composto por administradores voluntários, já houve momentos que contaram com 14
administradores, no momento da entrevista havia 7, 3 mulheres e 4 homens.
A Galera do Simbora não é um grupo formalizado como associação, não tem
registro, nem CNPJ, não há perspectiva de ter um presidente, nem algum dono, nada
com este entendimento, não é permitido também a comercialização de produtos dentro
do grupo e nem a comercialização de produtos com a marca do grupo.
Atualmente há um tipo de calendário anual, composto por eventos para os
integrantes do grupo e eventos que o grupo promove para o público em geral.
Atualmente há um calendário do Simbora: O Samba Solidário, a Caminhada,
o Aniversário do Grupo que comemora a existência e a cumplicidade das
pessoas com o grupo, agradecendo o ato de vestir a camisa e de ir aos lugares
marcar a presença do grupo porque ninguém é obrigado a fazer isso, a gente
faz a ressaca do carnaval, que é uma feijoada do Simbora, um encontro de
confraternização, a gente criou também uma agenda de encontros em outros
lugares com o objetivo dos integrantes conhecerem outros espaços e outras
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rodas de samba, também com a intenção de levar a alegria do grupo para
outros lugares. (Sheila Barbosa Pereira)

É importante dizer que estes movimentos não estabelecem relações com
empresas que regulamentam e patrocinam as produções profissionais de massa, como
gravadoras ou empresas de produção, eles desenvolvem suas atividades abertas à
comunidade e por vezes com entradas trocadas por algum alimento ou objeto de doação,
todos realizam as rodas de samba contando com a interação dos frequentadores, os quais
passam a integrar a manifestação, cantando, sambando, batendo palmas, interagindo
numa postura de integração e respeito.
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3. SAMBANDO COM OS CONCEITOS

Kilombo (aportuguesado quilombo) é o termo que faz relação com o objetivo
principal deste trabalho: analisar as rodas de samba de Salvador como movimentos
sociais de resistência, solidariedade e educação, tal como os quilombos. Segundo o
antropólogo africano, nascido no Zaire e professor doutor da Universidade de São
Paulo, Kabengele Munanga:

O quilombo é seguramente uma palavra originária dos povos de línguas
bantu (kilombo, aportuguesado: quilombo). Sua presença e seu significado no
Brasil têm a ver com alguns ramos desses povos bantu cujos membros foram
trazidos e escravizados nesta terra. Trata-se dos grupos lunda, ovimbundu,
mbundu, kongo, imbangala, etc., cujos territórios se dividem entre Angola e
Zaire. (MUNANGA, 1995/1996, p.57-63).

Há diversos significados para a palavra quilombo, uma polissemia que
possibilita vários entendimentos do termo, tais como elemento de resistência política e
cultural, estratégia de enfrentamento da população africana no Brasil à opressão do
colonizador, espaço de expressão de crenças e práticas dos escravos refugiados e
símbolo de luta da população negra no Brasil não só no período escravagista quanto no
período atual.
Ilka Boaventura Leite (2000) diz que o termo quilombo indica uma reação
guerreira frente a uma situação opressiva, já Ney Lopes (apud LEITE, 2000), afirma que
essa terminologia vem sendo sistematicamente usada desde o período colonial, sendo
um conceito próprio dos africanos bantos que tem o significado de “acampamento
guerreiro na floresta”, entendido ainda em Angola como “divisão administrativa”. O
quilombo pode ser visto também como uma forma de revolta, de acordo com João José
Reis (1995), esta formação de grupos de escravos fugitivos se deu em todo território do
Novo Mundo e no Brasil receberam o nome de quilombo ou mocambos, estes lugares
conseguiram reunir centenas e até milhares de pessoas, um dos quilombos mais
conhecidos em nosso país é o quilombo dos Palmares, devido ao seu tamanho e
repercussão histórica. No que diz respeito à utilização do termo “quilombos” no Brasil,
o que podemos afirmar é que essa palavra foi utilizada de diversas formas, podendo
estar associada a um lugar, a um povo, a manifestações populares ou até mesmo a um
local onde se realizavam práticas condenadas pela sociedade (LEITE, 2000).
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O quilombo foi, incontestavelmente, a unidade básica de resistência do
escravo. Pequeno ou grande, estável ou de vida precária, em qualquer região
em que existia a escravidão, lá se encontrava ele como elemento de desgaste
do regime servil. O fenômeno não era atomizado, circunscrito a determinada
área geográfica, como a dizer que somente em determinados locais, por
circunstâncias mesológicas favoráveis, ele podia afirmar-se. Não. O
quilombo aparecia onde quer que a escravidão surgisse. (MOURA, 1981, p.
87).

Como movimentos de resistência, na luta pelo reconhecimento legal da posse da
terra, os quilombos se perpetuam nos dias atuais, aos chamados “remanescentes de
quilombos” foram instituídos os títulos definitivos das terras ocupadas, de forma
constitucional, apesar da lei não ser devidamente aplicada e divulgada.
Os quilombos e suas formas de resistência às opressões questionam a ideia de
que os escravos estavam conformados com a exploração e desumanização que viviam
nas fazendas e senzalas, demonstram sua força e organização, uma alternativa para viver
a liberdade cotidiana, trabalhar para a sua subsistência não sendo mais uma ferramenta
de trabalho, mas, como membro de um grupo, uma comunidade com suas práticas e
crenças comungando de ideais de solidariedade, pertencimento e valorização da sua
subjetividade.
Nesta perspectiva, esta pesquisa perseguiu o objetivo de analisar as rodas de
samba de Salvador como um grupo social também de resistência, com manifestações
culturais e práticas educacionais de desenvolvimento da cidadania, resoluções de
conflitos coletivos, solidariedade, pertencimento e valorização da sua subjetividade.
A bibliografia sobre samba retrata diferentes abordagens que se concentram
principalmente

na

historiografia,

a

partir

de

etnografias

sociológicas

e

etnomusicológicas, embora as manifestações africanas por vezes tenham sido
registradas de forma depreciativa nos tempos coloniais, revelando a visão etnocêntrica
de quem ocupava as posições de poder da época, esses registros apontam para a
ocorrência dessas práticas em diversas províncias brasileiras, também apontam o seu
ligamento com a vida rural dos escravos de plantios de larga escala.
Ser banto ou ser quilombola já admite um movimento transcultural, segundo
Munanga:

Não há como negar a presença, na liderança desses movimentos de fuga
organizados, de indivíduos escravizados oriundos da região bantu, em
especial de Angola, onde foi desenvolvido o quilombo. Apesar de o
quilombo ser um modelo bantu, creio eu que, ao unir africanos de outras
áreas culturais e outros descontentes não-africanos, ele teria recebido
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influências diversas, daí seu caráter transcultural.. (MUNANGA, 1995/1996,
p.57-63).

As bases formadoras do samba estão relacionadas às manifestações culturais
recriadas e mantidas pelos escravos bantos, grupo etnolínguístico que se espalhou por
todo território brasileiro por meio da diáspora, com elementos de uma mesma matriz
africana, este grupo produziu especificidades ligadas às relações interculturais e aos
contextos sociais e econômicos dos seus agentes e das localidades em que se
desenvolveu, mantendo algumas características recorrentes, porém desenvolvendo
muitas particularidades, ainda de acordo com Munanga:

Com efeito, a transculturação parece-me um dado fundamental da cultura
afro-brasileira. A "pureza" das culturas nagô e bantu é uma preocupação de
alguns pesquisadores e nada tem a ver com as práticas e estratégias dos que
nos legaram a chamada cultura negra no Brasil. Com efeito, os escravizados
africanos e seus descendentes nunca ficaram presos aos modelos ideológicos
excludentes. Suas práticas e estratégias desenvolveram-se dentro do modelo
transcultural, com o objetivo de formar identidades pessoais ricas e estáveis
que não podiam estruturar-se unicamente dentro dos limites de sua cultura.
Tiveram uma abertura externa em duplo sentido para dar e receber
influências culturais de outras comunidades, sem abrir mão de sua existência
enquanto cultura distinta e sem desrespeitar o que havia de comum entre
seres humanos. (MUNANGA, 1995/1996, p.57-63).

A história do samba começa pela origem dos instrumentos de percussão, sua
marca registrada, muitos usados em cerimônias religiosas nas comunidades africanas
que chegaram ao Brasil para trabalhar como escravas nas lavouras de cana.
O samba foi tombado como patrimônio cultural do Brasil e está aliado a festas
profanas e religiosas a partir da memória e da experiência cotidiana dos seus
integrantes, seja por um viés sociológico, etnomusicológico ou antropológico, o samba
é bastante abordado como gênero musical, como elemento carnavalesco e como
manifestação cultural.
O samba e os quilombos são símbolos de resistência e continuidade como nos
diz Muniz Sodré:

Nos quilombos, nos engenhos, nas plantações, nas cidades, havia samba onde
estava o negro, como uma inequívoca demonstração de resistência ao
imperativo social (escravagista) de redução do corpo do negro a uma
máquina produtiva e como uma afirmação de continuidade do universo
cultural africano. (SODRÉ, 1998, p. 12)
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E o corpo do qual o autor Muniz Sodré está falando é o corpo que também é
símbolo de resistência:

O corpo exigido pela sincopa do samba é aquele mesmo que a escravatura
procurava violentar e reprimir culturalmente na História brasileira: o corpo
do negro. Sua integração com a música, através da dança, já era evidente no
Quilombo dos Palmares. (SODRÉ, 1998, p. 11)

No interior da sociedade brasileira, o samba se reveste de diversos sentidos se
apresentando de formas variadas, de acordo com a localidade e o período de sua
ocorrência, com generalidades e particularidades específicas.
Nas últimas décadas, o samba e principalmente as imagens associadas ao samba
têm tido um papel central na produção musical brasileira, as primeiras rodas do
“batuque”, apareceram na Bahia e se consolidaram no Rio de Janeiro, para onde grande
parte dos libertos migrou depois da abolição.
Ficaram famosas as reuniões da casa da Tia Ciata, em que vizinhos, amigos e
colegas de trabalho se encontravam para fazer “batucada”. O samba era um meio de
socialização que garantia a identidade da comunidade. Pode-se dizer de maneira
arriscada que o samba foi o batuque africano que se domesticou socialmente em função
das proibições.

A crioulização ou mestiçamento dos costumes tornou menos ostensivos os
batuques, obrigando os negros a novas táticas de preservação e de
continuidade de suas manifestações culturais. Os batuques modificavam-se,
ora para se incorporarem às festas populares de origem branca, ora para se
adaptarem à vida urbana. (SODRÉ, 1998, p. 12,13)

Em diversos lugares do país foram surgindo os primeiros terreiros de
candomblé, os cordões, as escolas de samba no Rio de Janeiro, os blocos carnavalescos
na Bahia, e as rodas de samba, tais como as que aconteciam nas casas de chefes de
cultos religiosos (babalorixás, ialorixás e babalaôs), chamados de tios e tias, como Tia
Ciata (Hilária Batista de Almeida), localizada na Praça Onze, no Rio de Janeiro, sua
casa ficou considerada como o local que deu origem ao samba como um gênero
musical.
Como em toda a história do negro no Brasil, as reuniões e os batuques eram
objeto de frequentes perseguições policiais ou de antipatia por parte das
autoridades brancas, mas a resistência era hábil e solidamente implantada em
lugares estratégicos, pouco vulneráveis. Um destes era a residência na Praça
Onze da mulataHilária Batista de Almeida – A Tia Ciata (ou Aceata) –
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casada com o médico negro João Batista da Silva, que se tornaria chefe de
gabinete do chefe de polícia no governo Wenceslau Brás. A casa da Tia
Ciata, babalaô-mirim respeitada, simboliza toda a estratégia de resistência
musical à cortina de marginalização erguida contra o negro depois da
Abolição. ... Na casa da Tia Ciata, surgiu PeloTelefone, o samba que lançaria
no mercado fonográfico um novo gênero musical.(SODRÉ, 1998, p. 15,16)

Daí formaram-se muitas rodas de samba famosas, tais como a roda que acontecia
e ainda acontece, embaixo de uma tamarineira, na sede do bloco carnavalesco Cacique
de Ramos, no Rio de Janeiro, neste contexto, muitos talentos de compositores e
intérpretes foram revelados ou confirmados.
O samba tem diversas definições de estilos e o samba das rodas de samba
soteropolitanas não poderia ser diferente, também é diverso, predominando o samba de
partido alto, o samba canção, o pagode e o samba de roda. Com tantas vertentes de
samba no Brasil, torna-se difícil separar criteriosamente os estilos e englobar suas
diferenças regionais e estilísticas.

Na realidade, os diversos tipos de samba (samba de terreiro, samba duro,
partido-alto, samba cantado, samba de salão e outros) são perpassados por
um mesmo sistema genealógico e semiótico: a cultura negra. Foi graças a um
processo dinâmico de seleção de elementos negros que o samba se afirmou
como gênero-síntese, adequado à reprodução fonográfica e radiofônica, ou
seja, à comercialização em bases urbano-industriais. (SODRÉ, 1998, p. 35)

As variações de ritmo dos batuques são um elemento fundamental do gênero que
já foi apontado como símbolo nacional, os diversos elementos musicais contribuíram
para a nacionalização do ritmo, tornando mais visíveis os numerosos grupos que
marcaram presença nos meios locais.
O samba foi assumindo contornos e musicalidade diferente com o passar do
tempo, variação rítmica, percussão específica e instrumentos melódicos tais como
cavaquinho, banjo e violão passaram a compor alguns grupos. Algumas letras das
canções passaram a temas mais românticos e com a ajuda do rádio foram se difundindo
para o resto do país, ganharam a simpatia de intelectuais e se consolidaram também
como produto cultural de exportação.
Muitas questões se revelam quando se resolve ver a “batucada” não apenas
como uma forma de expressão e de interação social. O samba faz parte de um processo
histórico e cultural que começou no século XIX, ganhou forte representação e hoje é
uma manifestação cultural de fundamental importância para a história do Brasil,
certamente que representa também uma parte significativa da cultura baiana,
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principalmente quando se trata do recôncavo, porém na capital há diversas
manifestações que por vezes não são lembradas, nem mesmo documentadas.
Com o tempo, o ritmo deu origem a muitas variações como o samba enredo, o
samba canção, o pagode, o partido alto, fundo de quintal, etc. Os “batuques” que
ficaram conhecidos como fundo de quintal (devido a um grupo carioca que ficou
famoso com o mesmo nome), acontecem nas ruas, largos, casas e terreiros da cidade de
Salvador, qualificados de forma preconceituosa por muitos como espaços frequentados
por participantes que são considerados antitrabalho, pessoas que não têm grandes
patrimônios acumulados, vistos como lugares de desordem, escandalosos e depravados.
Não é raro ouvir, na Bahia, tal como um amigo me disse, que “samba é
apenas coisa que neguinho faz em esquina de rua”. Esta observação não
causaria surpresa se partisse de um membro do círculo de pessoas, bastante
amplo, para quem toda a arte popular baiana é primitiva, pagã e selvagem. O
pressuposto é que somente o samba merece tal desprezo: que é desprovido de
arte por ser tão simples que não exige nem aprendizagem especial nem
talento para a sua execução, e que é tão sem importância perante quem o
cultiva que pode ser feito em qualquer ocasião ou lugar. Nada mais longe da
verdade. (WADDEY, 1998).

A roda de samba é um grande refúgio catalisador de jovens que se dirigem aos
bares e casas noturnas a fim de cantar, dançar e reafirmar a riqueza e a força da cultura
afro-baiana. Apesar de serem vistos, por vezes, como desordeiros, tal desordem deve
ser encarada como uma espécie de naturalização que tanto a imprensa, quanto as
autoridades policiais, fazem das práticas lúdicas de origem africana.
A proibição dos batuques à moda africana faz parte de um conjunto de
medidas de caráter “jurídico-policial e ideológico”, cujo intuito era reprimir
as expressões culturais que reforçavam uma identidade negra. Tal prática de
retaliação cultural caracterizou as políticas de ordenação da cidade
republicana. Os grandes clubes carnavalescos de pretos, que, esquecidos de
sua ascendência étnica, seguiam a orientação do desfile civilizado, não foram
proibidos pela Polícia, pois já demonstravam ter absorvido os elementos da
cultura branca dominante. (FERREIRA FILHO, 2003)

O que há em comum nas rodas de samba é o caráter informal e os locais
escolhidos para o acontecimento, geralmente em bairros periféricos e/ou tradicionais em
movimentos musicais e carnavalescos. A localização dos sambas nos bairros periféricos,
aliada à maciça presença da maioria negro-mestiça de frequentadores é um dado que
particulariza os sambistas, atualmente não há apenas negros frequentando as rodas de
samba mas, a questão étnica não pode deixar de ser contemplada em função do histórico
do samba no Brasil, inicialmente ligado aos escravos, quando a temática é negra, o
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samba sempre está presente no contexto dos encontros que se valem do uso do universo
do simbólico negro. O caráter étnico tem uma feição própria no universo do samba, pois
embora seja um desejo primeiro de dançar, sambar, ouvir as músicas, namorar,
conversar, encontrar os amigos, existe também forte resistência cultural.
Sendo um discurso tático de resistência no interior do campo ideológico do
modo de produção dominante – perpassado por ambiguidades, avanços e
recuos, característicos de todo discurso dessa ordem – o samba é ao mesmo
tempo um movimento de continuidade e afirmação de valores culturais
negros. (SODRÉ, 1998, p. 56)

Desde os primórdios do samba, a roda é um dos espaços essenciais para o seu
cultivo, as rodas de samba são reconhecidas como marcas das raízes afro-brasileiras que
contribuem para a formação da identidade dos seus participantes e a elevação da sua
autoestima. De acordo com Nina Rodrigues:
E já era bem visível a coreografia do samba: “Por via de regra, aos lados da
rude orquestra, dispõem-se em círculo os dançarinos que, cantando e batendo
palmas, formam o coro e o acompanhamento. No centro do círculo, sai por
turnos a dançar cada um dos circunstantes. E este, ao terminar a sua parte,
por simples aceno ou violento encontrão, convida outros a substituí-lo. Por
vezes, toda a roda toma parte no bailado, um atrás do outro, a fio,
acompanhando o compasso da música em contorções cadenciadas dos braços
e dos corpos”. (RODRIGUES, 1935, p.233 apud SODRÉ, 1998, p. 12)

Em muitos bairros de Salvador, tanto durante a semana, quanto nos finais de
semana, pessoas se reúnem em volta de uma grande mesa para tocar, ouvir e cantar
sambas, composições na maioria oriundas do Rio de Janeiro. A partir de registros
encontrados na discografia e de estudos referentes ao samba no Brasil, torna-se possível
apontar para o fato de que a memória constituída nacionalmente sobre o samba coloca a
prevalência de autores e intérpretes prioritariamente nascidos ou relacionados ao Rio de
Janeiro, há diversas abordagens que tratam da possibilidade do Rio de Janeiro ter tido
melhores condições de transmitir a memória do samba, levando em conta o contexto
socioeconômico de ter sido sede do império, capital da República, ou seja, um
significativo pólo de irradiação da cultura nacional, também devido ao processo da
diáspora que fez com que o negro ocupasse diferentes localidades do país, levando
consigo a sua cultura de origem.
A comercialização do samba nos anos 1920 foi possibilitada pela febre
nacionalista que afetava os meios intelectuais e políticos e a partir daí também se deu o
início do processo de expropriação do samba enquanto instrumento de expressão
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popular de matrizes africanas, segundo Sodré “essa expropriação não pode ser vista,
paranoicamente, como um roubo deliberado, a “corrupção cultural” dos valores de uma
classe por outra, mas como a própria lógica de um processo produtivo”. (SODRÉ, 1998,
p. 50)
Hoje, no sistema de mercado, as canções se sucedem, no ritmo da produção e do
consumo, como marca Sodré “Os sambas são ouvidos, mas muito pouco cantados pelo
ouvinte, e logo esquecidos. Seu valor de uso – garantia da sociabilidade e da
transitividade da peça musical – foi absorvido pela lógica do valor de troca [...]”
(SODRÉ, 1998, p. 53).
As rodas de samba de Salvador, que foram analisadas neste estudo, não seguem
esta lógica. Nestas, os ouvintes participam cantando efetivamente boa parte dos sambas
executados, por vezes são executadas algumas composições do recôncavo baiano e
também outras produções locais são tocadas ocasionalmente. Vale destacar o uso dos
instrumentos de origem africana (agogô, ganzá e etc.), as letras que exaltam a
ancestralidade negra e africana retratando o cotidiano das comunidades e também a
partilha farta de alimentos após ou durante todas as festas, fazendo destes momentos
espaços de transmissão de diversas tradições.
Outras Rodas de Samba, em Salvador, são constituídas em torno da ideia de
valorização de mestres de samba locais, baianos. É um exemplo deste movimento de
afirmação e valorização, o Projeto “Samba do Poeta da Ladeira”, concretizado em 2019,
a partir de uma iniciativa do Mestre Guiga de Ogum, juntamente com Ênio Bernardes,
sambista paulista, que atua em Salvador em diversos grupos de samba, tendo sido o
produtor artístico do disco Bahia dá Samba, que reuniu as composições de três
importantes mestres baianos, Walmir Lima, Guiga de Ogum e Seu Régis de Itapuã.
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Figura 10 - Divulgação do lançamento do álbum Bahia Dá Samba (2018)

Figura 11 - Projeto "Samba do Poeta da Ladeira" (2019). Ladeira da Preguiça. Salvador-Ba.

Fonte: Foto de Lívia Fialho

Figura 12 - Flyer de divulgação do "Samba do Poeta da Ladeira" (2019). Ladeira da Preguiça.

As rodas de samba são movimentos sociais que por meio de discursos e práticas
se organizam em torno de um projeto de vida e de sociedade, promovendo em seus
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participantes o sentimento de pertencimento social, os quais se sentem incluídos em um
grupo ativo, com objetivos e ações que possuem certa permanência e continuidade.
Estes encontros, que podemos chamar de “socioculturais”, possuem aspectos
educativos, cronologicamente graduais e hierarquicamente estruturados, agrupamentos
culturais que se voltam para a prática da roda de samba, de modo comunitário e em
espaços organizados de forma coletiva para este fim. Tais aspectos podem ser pensados
como característicos da educação dita “não-formal”.
O âmbito da educação não-formal configura um novo campo da educação, o
qual aborda práticas educativas que acontecem articuladas com a escola e a comunidade
e/ou em organizações sociais e não governamentais, também em movimentos sociais,
uma concepção de educação que ultrapassa as diretrizes curriculares, não se limitando
ao espaço formal da educação, aliada ao conceito de cultura como herança e
socialização de saberes de forma permanente, de caráter coletivo, ainda que o resultado
seja assimilado e refletido individualmente. De acordo com Gohn (1997):

A produção de conhecimento não pela absorção de conteúdos previamente
sistematizados, objetivando serem apreendidos, mas o conhecimento é gerado
por meio da vivência de certas situações-problemas. As ações interativas
entre os indivíduos são fundamentalmente para a aquisição de novos saberes
e essas ações ocorrem fundamentalmente no plano da comunicação verbal,
oral, carregadas de todo conjunto de representações e tradições culturais que
as expressões orais contêm. (GOHN, 1997, p.102).

Maria da Glória Gohn aborda a Educação como forma de ensino/aprendizagem
que os indivíduos adquirem ao longo da vida, através da leitura, interpretação e
assimilação dos fatos, dos acontecimentos, de forma isolada ou em grupos e
organizações. A autora ressalta o caráter educativo das ações para os participantes,
sociedades e entidades públicas a que se relacionam, tratando dos movimentos como
fontes de inovação e matrizes geradoras de saberes e aprendizagens, capazes de realizar
diagnósticos sobre a realidade social e construir propostas e ações coletivas que agem
como resistência à exclusão e lutam pela inclusão social. (GOHN, 2009).
A educação realizada pelos movimentos sociais designa processos educativos
com várias dimensões de aprendizagem, tais como capacitação para o trabalho,
exercício de práticas identitárias, aprendizagem de competências e habilidades,
articulação e execução de ações com objetivos comunitários e voltados para a inclusão
social, luta contra desigualdades e a solução de problemas coletivos cotidianos. As
instituições e os movimentos sociais que trabalham com a educação não-formal podem
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e devem cruzar conhecimentos e potencializar a educação, não como mera
complementação da educação formal, mas, como ferramenta importante no processo de
formação e construção da cidadania dos indivíduos. Os processos educativos que
acontecem nas rodas de samba podem ser vistos como “não-formais” por não serem
realizados em instituições formais porém não devem ser vistos como menos
importantes.
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um
modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para
aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para
ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Com
uma ou com várias: educação? Educações. (BRANDÃO, 1981, p.1)

Não há apenas uma forma de aprender, nem um único modelo de ensinar e a
escola não é o único lugar onde a educação acontece, os conteúdos curriculares acabam
por valorizar apenas a chamada cultura erudita, deixando de lado a “cultura popular”,
mesmo sabendo que na comunidade escolar seus integrantes vivem experiências
comuns, cotidianas, aprendizagens do senso comum, um tanto distante dos conteúdos
arbitrariamente eleitos pela escola como os conteúdos a serem apreendidos e
valorizados, decorados, internalizados. Conviver com os diferentes conteúdos, sem
dúvida, leva a um enriquecimento dos indivíduos. Uma escola atenta aos saberes da
população que a frequenta e integra parece ser uma chave para a apropriação dos
conhecimentos transmitidos. Por que o samba não está nos nossos currículos escolares,
vez que faz parte da nossa identidade cultural? Como afirma Paulo Freire, “a questão da
identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos
educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista,
é problema que não pode ser desprezado” (FREIRE, 1996, p.41).
As rodas de samba urbanas promovem educação transpondo os muros da escola,
ou das instituições formais de ensino, acontecendo no lazer, nas associações,
abrangendo os processos formativos que se desenvolvem na convivência humana e nas
manifestações culturais, processos interativos intencionais, direcionados às trajetórias de
vida de grupos e indivíduos, com foco no contexto social que é o cenário, o contorno do
modo de vida de um grupo social, o lugar de pertencimento dos envolvidos, aprendendo
através do envolvimento com o corpo, com a mente, na relação de trocas e afetividade.

O ritual ou performance constitui-se como momento da integração:
diferenças são postas de lado ou disputadas de forma estética; pertencimento
e coesão do grupo são fortalecidos. O aprendizado acontece de forma
orgânica numa pedagogia de convivência e respeito pelas diferenças; o
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balanço entre o desenvolvimento estruturado e livre, que dependem entre
outros do próprio interesse, compromisso e comportamento. O samba de
rodas e outras tradições culturais formam a memória coletiva, no sentido de
história oral e identidade sociocultural da comunidade. (DORING e
KLEBER, 2017, p.42).

Cada grupo cria e recria uma cultura, suas ideias e suas práticas preservam
saberes comunitários que são transferidos de uma geração para outra, através dos seus
códigos de troca, estes são seus modos próprios de saber, de viver e de conviver, seu
saber popular e não apenas um amontoado de coisas pitorescas, mas são seus sistemas
de representação da vida.
Em Salvador, as rodas de samba acontecem em muitos bairros, constituem-se
como movimentos sociais urbanos da capital, formados com o objetivo de fazer e
desfrutar do samba como gênero musical, mas, também objetivando um trabalho de
conscientização política voltada para o coletivo. Atualmente, há grupos desenvolvendo
rodas de samba com ações de resistência e de responsabilidade social, desenvolvendo
formas peculiares de solidariedade, tais como doação de alimentos não perecíveis,
doação de utensílios de higiene, visitas de acolhimento a asilos, orfanatos e creches,
projetos sociais com crianças e adolescentes visando promover sua autoestima,
desenvolver a alteridade e evitar o seu ingresso na criminalidade, representando novos
espaços de aquisição, produção e troca de conhecimentos.

Quando em alguma parte setores populares da população começam a
descobrir formas novas de luta e resistência, eles redescobrem também
“velhas e novas formas de “atualizar” o seu saber, de torná-lo orgânico.
Criam por sua conta e risco, ou com a ajuda de agentes-educadores eruditos,
outras formas de associação, como os sindicatos, os movimentos populares,
as associações de moradores. Estes grupos, que geram outros tipos de mestres
entre as pessoas do povo, geram também outras situações vivas de
aprendizagem popular. Eu não tenho dúvidas em afirmar que é entre as
formas novas de participação popular, nas brechas da luta política, que, hoje
em dia, surgem as experiências mais inovadoras de educação no Brasil.
(BRANDÃO, 1981, p.47)

Procurou-se, com este estudo, desenvolver também uma reflexão contemporânea
sobre o papel e as ações das rodas de samba de Salvador na preservação da memória, na
valorização das tradições religiosas e culturais dos seus participantes, analisando, neste
contexto, como a educação não-formal tem corroborado para a legitimação ou quebra de
paradigmas e criação de conhecimentos novos dentro desses movimentos. Segundo
Gohn:
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A maior importância da educação não-formal está na possibilidade de criação
de conhecimentos novos. O agir comunicativo dos indivíduos voltado ao
entendimento dos fatos e fenômenos sociais do cotidiano, baseia-se em
convicções prático-morais, elaboradas a partir das experiências anteriores,
segundo as tradições culturais e as condições histórico-sociais de um certo
tempo e lugar. O conjunto desses elementos fornece o amálgama para a
geração de soluções novas, construídas face aos problemas que o dia-a-dia
coloca nas ações dos homens e mulheres. (GOHN, 1997, p.4).

O caráter educativo dos movimentos sociais “não se restringe ao aprendizado de
conteúdos específicos transmitidos através de técnicas e instrumentos do processo
pedagógico” [...] se constrói “em vários planos e dimensões que se articulam e não
determinam nenhum grau de prioridade”. (GOHN, 2012, p. 21)
Gohn (2012) enfatiza o tema da cidadania como o grande articulador das lutas e
movimentos, lutas por reconhecimento, por redistribuição e acesso a bens e serviços,
essas fontes de saberes constituem um instrumento poderoso das classes populares, no
sentido de atingirem seus objetivos, gerando mobilizações e inquietações que põem em
questão o poder constituído, a não passividade, a liberdade, o ponto fundamental de
alteração opera nas relações sociais, trata-se do conhecimento da consciência individual,
entretanto, o resultado é dado no coletivo, não obter um bem material imediato, ainda
que necessário, mas estimular o crescimento do potencial humano, princípios da
tolerância, do respeito, o espaço da construção das vontades, dos confrontos, e da
canalização das intenções individuais em intenções coletivas.
A questão da cidadania se resumiria a uma questão educativa. Dentro desta
questão estavam várias tarefas eminentemente pedagógicas. As diferenças
sociais eram vistas como diferenças de capacidade. (GONH, 2012, p. 17)

Estudar as rodas de samba de Salvador como movimentos sociais que promovem
processos educativos, significa analisar os objetivos e as formas plurais destes
movimentos. Segundo Gohn:
Os objetivos das ações coletivas, antes focados no protesto e nas demandas
por cidadania, pelos movimentos, agora estão voltados prioritariamente para
processos de inclusão social, processos estes mediados por ONGs e entidades
do terceiro setor; são entidades civis sem fins lucrativos, com formação
ideológica híbrida, que descartam a política e os conteúdos formativos de
uma cultura política crítica, desenvolvendo conteúdos humanistas, de ações
solidárias. Resulta que, ao falarmos do campo do associativismo brasileiro
atual, temos sempre que usar o plural, porque não há um modelo ou uma
forma hegemônica. Há uma pluralidade de formas; a maioria abriga-se em
processos institucionalizados; uma minoria tenciona o status quo vigente.
(GOHN, 2012, p.11).
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Gohn (2012) coloca também que, nos dias atuais, os antigos movimentos sociais
convivem com novos movimentos, mais fragmentados e menos articulados com
sindicatos ou pastorais, mais próximos de projetos e programas sociais, organizados
segundo múltiplas identidades, nas lutas sociais por redistribuição e acesso a bens e
serviços e reconhecimento do ser negro, mulher, idoso, jovem/adolescente, etc.
A partir de um enfoque educacional, Gohn (2012) lembra que os movimentos
sociais e a educação têm um elemento de união, que é a questão da cidadania e que no
século XX a cidadania é pensada como retorno à ideia de comunidade, elaborada a
partir de grupos organizados da sociedade civil, através de movimentos, uma cidadania
coletiva, tal qual vêm ocorrendo nos eventos das rodas de samba de Salvador.
A educação ocupa lugar central na acepção coletiva da cidadania. Isto porque
ela se constrói no processo de luta que é, em si próprio, um movimento
educativo. A cidadania não se constrói por decretos ou intervenções externas,
programas ou agentes pré-configurados. Ela se constrói como um processo
interno, no interior da prática social em curso, como fruto do acúmulo das
experiências engendradas. A cidadania coletiva é constituidora de novos
sujeitos históricos: as massas urbanas espoliadas e as camadas médias
expropriadas. A cidadania coletiva se constrói no cotidiano através do
processo de identidade político-cultural que as lutas cotidianas geram.
(GOHN, 2012, p. 21).

A participação dos indivíduos nos movimentos das rodas de samba de Salvador
gera atitudes de cooperação, integração e comprometimento com as decisões,
colaborando com a formação de cidadãos voltados para o interesse coletivo e para
questões políticas que ultrapassam a mera questão da escolha de governantes. Pode-se
dizer que esta expressão funciona, em larga medida, como palco com agentes que atuam
contra o processo perverso do globaritarismo. Assim, estudar estas atuações permite
também estudar categorias como território, cultura local e herdada, cultura erudita e
cultura popular – o termo cultura entendido, aqui, de forma polissêmica. Aqui se faz
necessário destacar seu uso no campo da educação e compreender a cultura enquanto
espaço de relações de poder, culturas diferentes que revelam diferentes relações de
prestígio e legitimação, reconhecer a cultura popular como uma insurgência da nação
“passiva” que se levanta contra o abandono dos objetivos sociais e da noção de
solidariedade, contra a tirania do dinheiro e da informação, num movimento de
revanche desta cultura que põe “em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos
excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias” (SANTOS, 2000, p. 70).
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Assim, parte-se de uma nova significação da cultura popular, baseada no
território e no cotidiano, como uma expressão mais forte e mais capaz de causar
impacto na cultura de massas, numa perspectiva de uma globalização mais humana a
partir do conhecimento do planeta, numa história que se dá com a mistura de povos,
culturas e filosofias.

Gente junta cria cultura e, paralelamente, cria uma economia territorializada,
uma cultura territorializada, um discurso territorializado, uma política
territorializada. Essa cultura de vizinhança valoriza, ao mesmo tempo, a
experiência da escassez e a experiência da convivência e da solidariedade.
(SANTOS, 2000, p. 70)

Pensar em solidariedade é fazer referência à ética, em especial à ética pósmoderna. Segundo Bauman, a noção pós-moderna da moralidade é muitíssimas vezes a
celebração da “morte do ético”, da substituição da ética pela estética, a responsabilidade
moral sendo para o Outro antes de ser um com o Outro, pessoas que se satisfazem em
agir conforme o que o grupo espera delas. Da mesma maneira, dentro deste esquema, as
diferenças são vistas como horror, a autoridade residindo nas normas morais defendidas,
no silêncio insuportável da responsabilidade. Estudar um movimento diverso como o
das rodas de samba pode trazer reflexões sobre a alteridade além das próprias fronteiras,
tratar dos sujeitos como seres capazes de tomar decisões sem se sentirem coagidos por
normas ou legislações de um sistema que usa a força para cumprir tais normas, tratar do
enraizamento do eu desenraizado.
Assim como Bauman, Ricardo Timm (2004), traz a Ética como Fundamento,
como um tema decisivo, em meio à complexidade do mundo atual, trata da ética como
fundamento da própria possibilidade de pensar o humano, da não-neutralidade de cada
ato, do ser humano como ser não neutro por excelência e da ética como fundamento de
todas as especificidades do viver, ética e ecologia, ética e política, ética e as instituições,
ética e ciência, ética e o sujeito, ética e vida, a bioética, ética e Filosofia, ética e estética,
a relação deste nosso sujeito com a arte, a estética, por fim, ética e justiça, como
vontade de justiça em realização, justiça em todos os sentidos, justiça para com o que
não é nós, justiça para com o outro, esta justiça, baseada na ética como princípio de
tudo, certamente tem relação com a atitude solidária que é estudada nos grupos do
objeto de estudo em questão. (SOUZA, 2004)
Segundo Berman, na introdução do livro “Tudo que é sólido desmancha no ar: A
Aventura da Modernidade, a modernidade é um conjunto de experiências de tempo e
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espaço. Tais experiências anulam fronteiras, unem a espécie humana, porém numa
unidade paradoxal, que despeja a todos numa desintegração e mudança, de luta e
contradição, fazendo parte no universo angustiante explicitado na frase de Marx que é
também título do livro: “Tudo que é sólido desmancha no ar”. Neste sentido, a
modernidade teria o seu estado gasoso, ela desenvolveu uma rica história e variedade de
tradições próprias, mapear tais tradições significa compreender de que modo elas podem
nutrir e enriquecer nossa própria modernidade e como podem empobrecer ou obscurecer
o nosso senso do que seja ou possa ser a modernidade. (BERMAN, 1986)
Somos modernos? Muitos artistas riscam do mapa a questão da modernidade e
outros adotam a mística do pós-modernismo. De acordo com Berman, apropriar-se das
modernidades de ontem pode possibilitar fazer uma crítica às modernidades de hoje,
lembrar os modernistas do século XIX talvez nos dê a visão e a coragem para criar os
modernistas do século XXI, fazer esta pesquisa refletindo a modernidade pode significar
voltar atrás para seguir adiante. (BERMAN, 1986). Afinal, o turbilhão da vida moderna
promove grandes descobertas nas ciências físicas, industrialização de produção que
transforma conhecimento científico em tecnologia, cria também novos ambientes
humanos e destrói os antigos, acelera o ritmo da vida, gerando novas formas de poder
cooperativo e de luta de classes, explosão demográfica, que penaliza pessoas arrancadas
do seu habitat ancestral, crescimento urbano, sistema de comunicação de massa, estados
nacionais cada vez mais poderosos, com o avanço tecnológico o mundo fica menor e o
tempo também diminui, em meio a uma abundância de possibilidades, ao mesmo tempo
gloriosas e deploráveis, são criados novos valores que fazem oposição ao hoje e buscam
agarrar-se ao mundo instável.
Por fim, segundo Giddens (1991), faz-se necessário olhar para a modernidade.
Este autor nos ajuda a refletir que a modernidade é marcada por certas
“descontinuidades” que tem como características: o ritmo da mudança, o escopo da
mudança e a própria natureza das instituições modernas, com dois lados, o da
oportunidade e o dos efeitos indesejáveis tais como o industrialismo com sua disciplina
repetitiva, a destruição do meio ambiente e os totalitarismos, produzindo o
distanciamento do tempo e espaço, o desencaixe dos sistemas sociais e a dissolução de
narrativas da história. Tal perda de domínio sobre as circunstâncias das quais nos
tornamos vítimas de nossas próprias obras, a partir dos defeitos do projeto e da falha do
operador possibilita a reflexão sobre a analogia feita pelo mesmo autor, a analogia do
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Carro de Jagrená, a humanidade como um todo, a natureza do mundo social totalmente
descontrolado, mesmo que seja a produtora da vida social. (Giddens, 1991)
A articulação entre estes conceitos, base desta pesquisa, ajuda a apreender os
processos de transmissão de memória e dos diversos saberes relacionados à prática
cultural das rodas de samba, tomando estas iniciativas como propositoras de processos
educativos, produzindo transformação social a partir de interações humanas. Este estudo
então articula, em larga medida, um conceito de educação associado ao conceito de
cultura, cultura enquanto formas de atuação do homem na história, processo de
constante transformação, transmitido de geração em geração.
A educação é uma forma de ensino e aprendizagem adquirida ao longo da vida, a
partir da apropriação, reelaboração e transformação das culturas existentes. Assim, a
educação formal escolar é vista como apenas uma das formas de educação,
considerando outras de acordo com a sistematização e os métodos utilizados para a
produção de saberes, há infinitas atividades geradoras desse tipo espontâneo de
educação que produz a inserção e socialização do indivíduo nos grupos sociais diversos,
atividades que promovem o convívio social em espaços privados, públicos,
institucionais ou não.

Mas convém insistir, ainda, que o educativo não se reduz ao escolar. A
educação é um fenômeno social inerente à constituição do homem e da
sociedade, integrante, portanto, da vida social, econômica, política, cultural.
Trata-se, pois, de um processo global entranhado na prática social,
compreendendo processos formativos que ocorrem numa variedade de
instituições e atividades (sociais, políticas, econômicas, religiosas, culturais,
legais, familiares, escolares), nas quais os indivíduos estão envolvidos de
modo necessário e inevitável, pelo simples fato de existirem socialmente”.
(LIBÂNEO, 2010, p.97).

Para Libâneo ver a educação como prática social dissolvida nos movimentos
sociais é uma sociologia da educação que empobrece a Pedagogia e ver a educação
apenas no âmbito escolar é pedagogismo que empobrece uma visão contextualizada da
prática educativa escolar, daí o seu estudo das interfaces entre as modalidades de
educação, para tornar mais rica a investigação e a intervenção político-educativa, para
este autor, a educação informal se define pelo processo contínuo de aquisição de
conhecimentos e competências que não se localizam dentro de nenhum quadro
institucional e de caráter não-intencional, tais elementos informais da vida social afetam
e influenciam a educação das pessoas de modo necessário e inevitável, porém não
atuam de forma deliberada e metódica por não ter objetivos preestabelecidos de forma
71

consciente. Essas relações educativas acontecem independentemente da consciência das
finalidades que se pretendem, o contexto da vida social, política, econômica e cultural,
os espaços de convivência social na família, nas escolas, nas empresas, na rua e nos
grupos sociais, formam um ambiente que produz efeitos educativos mesmo não
realizados conscientemente intencionais ou institucionalizados.
O caráter não-intencional e não-institucionalizado da educação informal não
diminui a importância dos influxos do meio humano e do meio ambiente na
conformação de hábitos, capacidades e faculdades de pensar e agir do
homem. A ênfase que muitos educadores têm dado a essa modalidade de
educação tem contribuído especialmente para a compreensão da totalidade
dos processos educativos, para além da dualidade docente-discente. Com
efeito, a educação informal perpassa as modalidades de educação formal e
não-fomal”.(LIBÂNEO, 2010, p.97).

Assim, conhecimentos, experiências, modos de pensar, conformação de modelos
de normalidade social, regras de convivência, princípios norteadores de conduta, adoção
de ideias políticas, em tudo repercute a articulação das diversas modalidades de
educação.
O campo da educação não-formal é considerado ainda em construção, designa as
práticas de aprendizagens coletivas, realizadas em ONGs, movimentos sociais, grupos
sociais e redes solidárias em geral, a educação informal está diretamente relacionada
com o processo de socialização de cada indivíduo, acontece na família, no bairro, na
cidade natal, no clube, na igreja, dentre outros espaços, carregada de sentimentos
herdados.
A educação não-formal e educação informal diferem-se, de forma geral, da
educação formal por não serem realizadas nas escolas e por não seguirem conteúdos
demarcados por leis e organizações estatais e federais.
De acordo com Maria da Glória Gohn (1997), a expressão educação não-formal
designa um processo com quatro campos ou dimensões, que correspondem às suas áreas
de abrangência. O primeiro envolvendo a aprendizagem política dos direitos dos
indivíduos enquanto cidadãos, isto é, o processo que gera a conscientização dos
indivíduos a compreensão de seus interesses e do meio social e da natureza que o cerca,
por meio da participação em atividades grupais. O segundo, a capacitação dos
indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou
desenvolvimento de potencialidades. O terceiro, a aprendizagem e exercício de práticas
que capacitam os indivíduos a organizarem-se com objetivos comunitários, voltados
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para a solução de problemas coletivos cotidianos. O quarto, e não menos importante, a
aprendizagem de conteúdos da escolarização formal, escolar, em formas e espaços
diferenciados.
Já a educação informal, apesar de ser tida por alguns investigadores como
sinônimo da educação não-formal, é carregada de valores e culturas próprias, segundo
Libâneo o termo “informal” é mais indicado para a modalidade da educação que resulta
do “clima” em que os indivíduos vivem, envolvendo tudo o que do ambiente e das
relações socioculturais e políticas impregnam a vida social e grupal. (Libâneo, 2010).
A educação está articulada com os processos de formação dos indivíduos,
articular a escola e a comunidade pode ser um sonho, um desejo de alguns, mas,
também uma questão de urgência, uma demanda da sociedade atual. Para isso é
necessário trabalhar com um conceito amplo de educação, na perspectiva que aborda a
educação como promotora de mecanismos de inclusão social, que promova o acesso aos
direitos de cidadania, resgate ideais esquecidos pela humanidade a partir de saberes não
formais e informais, contribuindo com a formação de cidadãos éticos, ativos e
participativos.
[...] há formas educacionais fora da realidade escolar, fora da educação
formal propriamente dita. Há produção de saberes e aprendizagens
extracurriculares, distintos do conhecimento prescrito às escolas, e fazem
parte da formação dos indivíduos. A educação não formal é fundamental para
a formação para a cidadania, para o exercício da civilidade no convívio com
o outro e na utilização de padrões éticos, para o reconhecimento e a aceitação
da diversidade cultural e suas diferenças, para a prática da não violência em
todas as esferas da vida, etc. Portanto, além de ampliar o escopo da atuação
da educação não formal para outros campos, considera-se que ela é parte da
formação de todo o ser humano, independentemente de classe, origem, ou
qualquer outra forma de identidade ou pertencimento social, econômico,
cultural, linguístico, ou político. (GOHN, 2011, p.10).

Pesquisar as propostas de articulação da educação formal com a não formal pode
dar vida e viabilizar mudanças significativas na educação e na sociedade como um todo,
valorizando parcerias com entidades e projetos sociais, minimizando a marginalização
da população das camadas menos favorecidas, colaborando para uma educação cidadã,
emancipadora, formadora de práticas que levam ao agir e pensar com autonomia e que
valorizem as culturas de referência das comunidades.
É preciso ressaltar a hegemonia adquirida pela cultura erudita, constituída por
um jogo de forças que se apropria de outras culturas considerando-as subalternas, neste
processo, a cultura ganha uma “centralidade”, como diz Hall (1997, p.22) “como a
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cultura penetra em cada recanto da vida social contemporânea, fazendo proliferar
ambientes secundários, mediando tudo”. O ponto de partida desta cultura é o gênero
samba com suas práticas e modalidades, pode-se dizer que é uma expressão da cultura
popular brasileira, desenvolvida em várias cidades do país, nas áreas centrais e nos
subúrbios e periferias, marcada pela criação originada das camadas populares e pela
maioria negra.
A identidade é definida historicamente. O sujeito assume identidades diferentes
em diferentes momentos, identidades não unificadas, não permanentes, identidades
possíveis que são multiplicadas à medida que os sistemas de significação e
representação cultural se multiplicam. No processo de globalização atual surge a
possibilidade do fortalecimento das identidades locais e a produção de novas
identidades, identidades plurais, menos fixas, mais políticas e diversas, formadas na
interação entre o eu e a sociedade. Assim, a identidade de um grupo constrói-se por
meio da afirmação de uma peculiaridade cultural, estabelecendo valores, sentidos e
símbolos, “a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados
nos sistemas culturais que nos rodeiam” (Hall, 1987).
Estudar as pessoas que se agrupam em torno do significante samba, gênero
musical que possui forte identificação com as comunidades de afirmação africanas e
afro-brasileiras requer analisar, por um lado, o que Robins chama de “Tradição”,
algumas identidades no exercício de recuperar sua pureza e resgatar as certezas e
valores que sentem como perdidos, e, “Tradução”, o que Robins, seguindo Homi Bhaba,
trata como as identidades que aceitam estar sujeitas ao plano da história e da
representação, formações de identidade compostas por pessoas que retêm fortes
vínculos com suas tradições, mas sem a ilusão de um retorno ao passado, negociando
com as novas culturas, sem serem simplesmente assimiladas por elas (apud HALL,
2006, p. 87), na perspectiva contemporânea transmoderna, a qual não nega e nem
reafirma a Modernidade, mas, procura promover a reapropriação de fontes alternativas
de sentido, fontes sapienciais que a modernidade desprezou, núcleos como, por
exemplo, guardar a memória de um povo e a pertença à memória de uma comunidade,
respeitando a crença e a tradição de forma crítica. (SANTOS, 2013). No nível micro, há
de se questionar como este respeito vai sendo construído no convívio. A compreensão
de como se articulam as redes de solidariedade, as dinâmicas de respeito e de
coletividade parecem ser uma chave para analisarmos a questão.
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Os sentimentos gerados com a construção pessoal e social de um grupo
sintetizam um modo de ser próprio, que pensa de acordo com seus valores e preceitos,
homens e mulheres articulam-se em movimentos sociais como estes para preservação da
memória, da(s) religiosidade(s), da identidade cultural, étnica e de todo patrimônio
material e imaterial ligados ao grupo. Memória aqui entendida a partir do entendimento
do que nos diz (MENEZES, 1992):

Memória é um sistema organizado de lembranças cujo suporte são os grupos
sociais espacial e temporalmente situados, ou seja, redes de inter-relações
estruturadas e imbricadas em circuitos de comunicação. Essa memória
assegura a coesão e a solidariedade do grupo e ganha relevância nos
momentos de crise e pressão. Não é espontânea: para manter-se precisa
permanentemente ser reavivada. É por isso que é da ordem da vivência do
mito, e não busca coerência, unificação. Várias memórias coletivas podem
coexistir, relacionando-se de múltiplas formas. (MENEZES, 1992, p.15).

À base deste estudo, dialogamos inevitavelmente com as questões étnicas por
meio de enfoques amplos e sem estereótipos e por tratar as culturas sob a perspectiva da
tradução. Cultura como um processo vivo e dinâmico, fruto de interações do meio
sociocultural onde se vive e do compartilhamento de experiências:
As pessoas pertencentes a essas culturas híbridas têm sido obrigadas a
renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de pureza
cultural “perdida” ou de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente
traduzidas”. (HALL, 2006, p.89)

Stuart Hall (1997) diz que a cultura regulamenta as condutas sociais, por isso
importa saber quem regula a cultura, quem estabelece os sistemas classificatórios que
delimitam cada cultura, quem produz a mudança cultural que enquadra nos novos
valores e induz a regulação de acordo com as mudanças estabelecidas.
Para Hall (1977), a nação é uma representação cultural, ele trata dessa visão de
nação que tenta estabelecer uma hegemonia cultural, destaca o termo etnia para referirse aos aspectos culturais e o termo raça que não pode ser usado para unificar a
identidade nacional, trata do enfraquecimento desta identidade cultural nacional devido
ao processo de globalização, com o contato com outras culturas e a construção de novas
formas de identificações locais e globais, diante desse contexto, emerge o conceito de
movimentos contraditórios como tradição e tradução, trata dos conceitos de
fundamentalismo e sincretismo e argumenta que vivemos num contexto de hibridismo,
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fusão de tradições culturais diferentes, o que produz novas formas de cultura e
diferentes identidades.
Assim consideramos muitos aspectos relevantes que a literatura nos oferece, mas
também outros construídos internamente através da memória do coletivo dos
participantes e organizadores dos movimentos estudados. Portanto, além da literatura
sobre o tema, um conjunto de fatores do ambiente investigado, as objetividades,
subjetividades, dinamismo, flexibilidade e individualidades foram consideradas.
De acordo com Morin (2000), todo o conhecimento comporta o risco do erro e
da ilusão, todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções de
estímulos e os sinais captados pelos sentidos, estudos culturais trazem em si o
imprinting cultural, o selo da cultura escolar, familiar e profissional. Segundo o autor,
“O dever principal da Educação é de armar cada um para o combate vital para a
lucidez” (MORIN, 2000, p. 33), tornar o conhecimento pertinente, ensinar a condição
humana reconhecendo o enraizamento e desenraizamento humano, da diversidade e da
unidade, ensinar a enfrentar as incertezas e ensinar a compreensão, o “bem pensar”, a
solidariedade intelectual e moral da humanidade, solidariedade como ética do gênero
humano, antropoética, ensinar a cidadania terrestre, ensinar a ter a humanidade como
destino planetário de forma a impor de modo vital a solidariedade, o caráter educativo
para os participantes, para os opositores ou adversários, alterar a visão de mundo e a
cultura política dos envolvidos, tais movimentos corroboram com esta visão.
Assim, pretendeu-se com esta pesquisa trazer à tona os elementos que
contribuem para a leitura dessas práticas sob o ponto de vista de processos educacionais,
conhecimentos criadores de concepções de mundo a partir de interações sociais
planejadas de modos específicos, o que traduz a relevância desta revisão bibliográfica
para uma possível continuação do estudo.
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4. MOVIMENTOS SOCIAIS DO SAMBA

Os movimentos de samba aqui estudados podem ser entendidos como
movimentos sociais, pois os movimentos sociais são ações sociais coletivas de caráter
sócio-político e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e
expressar suas demandas (GOHN, 2008). As ações podem ser diretas praticando a
denúncia por meio das redes sociais, das marchas, passeatas, caminhadas e outras
mobilizações e podem ser também ações coletivas geradoras de propostas que atuem
contra adversidades enfrentadas por uma comunidade.
Começando pelo grupo Botequim que tem grande expressão social e
comunitária. As rodas de samba que promove e participa são espaços de formação de
cultura política e de reflexões sobre as questões sociais que vivemos ao longo da nossa
história e também da contemporaneidade.
Entre as experiências proporcionadas por uma roda de samba, destacamos a
importância da solidificação de espaços de resistência, no sentido de
estabelecer outras referências de convívio humano, que se contrapõem à
lógica do capital, do individualismo, do consumismo que vigoram em nossa
sociedade. Criam-se alternativas aos modelos sociais impostos, por meio da
criatividade, inspiração, solidariedade, sentido comunitário, espontaneidade e
liberdade que se fazem presentes numa roda de samba. (ABIB, 2013, p.14)

As práticas do grupo também costumam agregar força aos enfrentamentos da
comunidade fazendo denúncias e participando de manifestações.
Figura 13 – Construção de cartazes para a Manifestação da Comunidade de Itapuã em Defesa da Praça
do Coreto e do Espaço Cultural Rumo do Vento

Fonte: Arquivo cedido pelo Grupo Botequim
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Figura 14 - Pedrão organizando e participando da Manifestação da Comunidade de Itapuã em Defesa da
Praça do Coreto e do Espaço Cultural Rumo do Vento.

Fonte: Arquivo cedido pelo Grupo Botequim

Figura 15 - Caminhada da Comunidade de Itapuã em Defesa da Praça do Coreto e do Espaço Cultural
Rumo do Vento

Figura 16 - Caminhada da Comunidade de Itapuã em Defesa da Praça do Coreto e do Espaço Cultural
Rumo do Vento.

Fonte: Arquivo cedido pelo Grupo Botequim
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Figura 17 - Local dos escombros da demolição do Espaço Cultural Rumo do Vento, Rua Alto da Bela
Vista, Bairro de Itapuã, Salvador-Ba.

Fonte: Arquivo cedido pelo Grupo Botequim
Figura 18 - Dona Salvador, moradora da comunidade participando da caminhada e reivindicação pelo
Coreto e pela reconstrução do Espaço Cultural Rumo do Vento.

Fonte: Arquivo cedido pelo Grupo Botequim
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Figura 19 - Pedrão participando e reivindicando a conservação do Coreto e a Reconstrução do Espaço
Cultural Rumo do Vento.

Figura 20 - Roberto Ribeiro participando e reivindicando a conservação do Coreto e a Reconstrução do
Espaço Cultural Rumo do Vento.

Figura 21 - Caminhada da Comunidade de Itapuã e entorno pela conservação do coreto e a reconstrução
do Espaço Cultural Rumo do Vento.
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Figura 22- Caminhada da comunidade de Itapuã pela conservação do coreto e reconstrução do Espaço
Cultural Rumo do Vento.

Figura 23 - participando da caminhada pela conservação do coreto e a reconstrução do Espaço Cultural
Rumo do Vento.

Fonte: Arquivos cedidos pelo Grupo Botequim

Pedro Abib conta qual a relação do Grupo Botequim com o Espaço Cultural
Rumo do Vento:
O grupo Botequim sempre teve uma relação muito próxima com o espaço
cultural Rumo do Vento porque foi lá inclusive um dos primeiros lugares
onde o grupo começou a realizar suas rodas de samba há 12 anos atrás, a
gente começou a se articular enquanto grupo de samba nesse espaço Rumo
do Vento e também na Dona Cabocla aqui em Itapuã, então durante muito
tempo foi um dos lugares mais importantes para nós, não só porque a gente
começou lá mas, porque a gente realizava rodas de samba todo mês, já
era um lugar de praxe para gente fazer as nossas rodas de samba, quando
houve essa questão da reforma que a prefeitura propôs, que na verdade seria
uma destruição desse espaço Rumo do Vento, seria uma transformação em
outra coisa, que ia deixar de ter esse caráter de espaço cultural, essas
reformas que não ouvem a população, que não querem saber de nada, a gente
aí fez essa manifestação, a comunidade se organizou, várias ações foram
feitas no sentido de evitar isso, uma das ações foi a caminhada, outra foi o
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samba dos escombros que foi depois que o Rumo do Vento chegou a ser
demolido, uma iniciativa do grupo Botequim de fazer uma roda de samba
sobre os escombros do Rumo do Vento, sobre aquele entulho mesmo lá, de
propósito para provocar e chamar a atenção da sociedade e das autoridades
sobre aquilo, por fim depois de dois anos de luta a gente conseguiu restaurar
o local, a prefeitura reconstruiu o local depois de muita pressão e hoje o
espaço está lá novamente, funcionando e adquirindo novamente o seu caráter
de espaço cultural, o grupo Botequim sempre esteve à frente dessas
iniciativas, sempre teve uma participação bastante efetiva nessas ações em
defesa desse espaço (2018)

Figura 24 - Espaço Cultural Rumo do Vento após ser reconstruído pela Prefeitura de Salvador

Fonte: Foto de Rosa Bárbara Pinheiro

Após a reconstrução do espaço, este ganhou uma pintura artística da fachada,
feita pelo professor, arte-educador e artista visual Ives Quaglia.
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Figura 25 - Coreto da Praça do Alto da Bela Vista - Itapuã, Salvador-Ba.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro

O responsável pelo Espaço Cultural Rumo do Vento por mais de 30 anos foi Seu
Régis, morador antigo de Itapuã, bastante amado e respeitado pela comunidade. Em
entrevista ele conta o que o espaço representava e como o Grupo Botequim contribuiu
para a reconstrução do espaço:

Tinha, era um espaço alí, o Rumo do Vento que ainda existe, mas agora eu
resolvi me afastar, alí eu comecei a fazer um trabalho também sem perceber
“né”, porque eu gosto de música, eu comecei a fazer eventos ali, como a festa
de São Lourenço, eu coloquei o nome Rumo do Vento, que é um nome que
eu acho muito bonito, eu sou apaixonado pelo nome Rumo do Vento, eu tive
o rumo do vento por 34 anos e eu não sou comerciante, nunca fui
comerciante, eu montei aquele negócio porque eu tinha uma visão, achava
que estava precisando e foi muito bom, mas eu nunca me comportei como
comerciante. Eu comecei a fazer eventos, cantar e coisa e tal, daí o pessoal de
música começou a ir se encostando e gostavam do papo, apareciam
compositores também e a gente ia compondo, então virou um ponto cultural,
eu não enxergava como ponto cultural porque eu fazia muito naturalmente,
mas as pessoas que foram visitando aquilo foram se encantando pelo lugar e
tem muita gente encantada até hoje.
Com certeza, o espaço existe ainda por causa da interferência do Botequim e
de muitos outros amigos que eu tenho, eles fizeram manifestações, fizeram
caminhadas, fizeram várias ações e eu não participei de nenhuma caminhada,
porque eu não achei por bem eu mesmo segurar minha bandeira, se as
pessoas achavam que era importante elas mesmas fariam a campanha, eu não
achei legal que eu mesmo carregasse a minha bandeira, eu poderia fazer para
os outros se eu achasse importante, numa situação idêntica a essa eu
carregaria para os outros, mas a minha não achei que seria bom, às vezes eu
ficava até com vergonha do meu comportamento, eu não sabia como as
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pessoas iam me analisar mas eu estava achando que eu estava certo, então
depois eu expliquei as pessoas porque que eu não participava das ações.
Inclusive mesmo que a gente não queira se envolver é uma coisa que
machuca a gente, porque você ter uma coisa durante 30 e poucos anos, apesar
de que eu fui muito confortado espiritualmente, porque eu fui me ligando em
outros fatos muito mais importantes que aconteceram na época em que as
pessoas deram a volta por cima, então porque eu iria me deixar abater, na
mesma época aconteceu aquele acidente lá em Mariana, tantas pessoas
perderam suas casas e deram a volta por cima porque que eu ia ficar me
lastimando, isso ajudou a me confortar também. então eu só tenho que
agradecer a Deus pelo tempo que eu vivi alí e pelo muito que eu aprendi .

Figura 26 - Seu Régis – Responsável pelo Espaço Cultural Rumo do Vento, Alto da Bela Vista, Bairro de
Itapuã, Salvador-Ba.

Fonte: Foto de Rosa Bárbara Pinheiro

As ações destes movimentos de samba são a favor da “cultura do samba”,
projetando em seus participantes sentimentos de pertencimento social e conscientização.
Não são apenas movidos pelas necessidades da comunidade, mas lutam por uma
sociedade democrática e pelos ideais de igualdade e fraternidade, canalizando e
potencializando forças por meio de práticas a favor da justiça social e da solidariedade.
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Figura 27 - Roda de samba do Samba de Mesa no Gogó, na campanha do Outubro Rosa, mês dedicado a
prevenção do câncer de mama, 2018. Largo do Garcia, Salvador-Ba.

Fonte: Foto de Rosa Bárbara Pinheiro

O movimento Samba de Mesa no Gogó em suas rodas de samba procura sempre
reverenciar datas importantes como a Campanha do Outubro Rosa que chama a atenção
para a prevenção do câncer de mama, neste dia os integrantes se vestem de rosa e
colocam o laço que é símbolo da campanha, os frequentadores e convidados recebem
também os lacinhos para colocar no peito e alguém sempre faz uma breve fala, nos
intervalos das músicas, sobre a importância da causa.
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Figura 28 - Roda de samba do Samba de Mesa no Gogó, na campanha do Outubro Rosa, mês dedicado a
prevenção do câncer de mama, 2018. Largo do Garcia, Salvador-Ba.

Fonte: Foto de Rosa Bárbara Pinheiro

O Movimento Seja Também um Sambista, mas conhecido como Samba do
Leite, faz uma ação social de extrema relevância para sociedade, atualmente este projeto
ajuda a muitas instituições carentes com um alimento de suma importância, o leite.
Quando faziam doações de alimentos não perecíveis também faziam a diferença e
conseguiam promover transformações nas pessoas que estavam direta e indiretamente
ligadas com as ações de solidariedade realizadas pelo grupo, indagando sobre o
sentimento no momento da entrega das doações, um músico e organizador se
emocionou:

Essa resposta eu vou dar contando um fato, um fato histórico que aconteceu,
nós estávamos chegando no Asilo São Lázaro para a entrega de alimentos,
nessa época ainda eram alimentos, não era leite ainda. Quando eu cheguei
tinha um carro da Secretaria da Saúde e a responsável pelo asilo na época
Dona Terezinha estava transtornada, eu dei um abraço nela e perguntei o que
foi que houve, ela disse que eu não ia acreditar, estávamos eu e dois colegas
para fazer essa entrega, foi quando ela disse que o asilo foi arrombado
durante a noite e os ladrões levaram tudo, disse que estava todo mundo sem
alimento, disse que já havia ligado para SESAB e que eles estavam lá
pensando no que poderiam fazer, como poderiam ajudar, e nós estávamos
chegando com a caminhonete cheia de alimentos para entregar, ela chorou de
emoção e disse que foi São Lázaro que nos mandou. O que a gente levou foi
o que alimentou o pessoal naquele dia, ela chamou as pessoas da cozinha e
foram pegando rapidamente os alimentos, imagine como eu fiquei me
sentindo nesse momento. (Boy)
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Faz pouco tempo que o Asilo São Lázaro15 passou pela mesma decepção de ser
assaltado e ficar sem alimentos para os idosos, o caso foi amplamente divulgado nos
meios de comunicação local e o Movimento Seja Também um Sambista/Samba do
Leite esteve lá novamente para levar sua parcela de contribuição.
Figura 29 – Natan Maurício de Azêvedo fundador do Movimento Seja Também Um Sambista/
Samba do Leite e Ubiratan músico do grupo entregando doação de leite em pó ao Asilo São Lázaro.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro

15

Asilo São Lázaro localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, Km 6, Estrada Velha do
Aeroporto, s/n, Jardim Esperança, Salvador-Ba.
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Figura 30 – Boy, músico do Movimento Seja Também Um Sambista/Samba do Leite e Ubiratan músico do
grupo entregando doação de leite em pó ao Asilo São Lázaro.

Fonte: Foto de Rosa Bárbara Pinheiro

O Samba de Mesa no Gogó começou com o intuito de reunir amigos sem a
perspectiva de fazer ações solidárias, mas a partir do que houve com um de seus
integrantes desenvolveu a primeira ação e continuou fazendo os eventos chamados de
Gogó Solidário, além de promover eventos de valorização de datas importantes durante
o ano, como o Dia da Consciência Negra, o Outubro Rosa, no ano de 2019, na edição do
mês de março em homenagem ao Dia da Mulher, aconteceu um evento considerado um
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marco histórico, os homens levantaram-se da roda e receberam como convidadas as
mulheres da Roda de Samba de Mulheres do Coletivo Cultural Kilombo16.
Figura 31 - Roda de Samba de Mulheres do Coletivo Cultural Kilombo participando da edição do mês de
março de 2019, em homenagem ao Dia da Mulher, Largo do Garcia, Salvador-Ba.

Figura 32 - Integrantes do Coletivo Cultural Kilombo no dia da participação da Roda de Samba de
Mulheres na edição de março de 2019, em homenagem ao Dia da Mulher, Largo do Garcia, Slavador - Ba.

Fonte: Fotos de Dri Reis
16

Coletivo de mulheres negras idealizado pela autora desta pesquisa, Rosa Bárbara Pinheiro,
mais conhecida como a sambista Rose Belo, um movimento com o objetivo de fomentar e desenvolver
ações socioculturais que promovam maior representatividade para as mulheres no mundo do samba e
transformações sociais na sociedade.
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A Galera do Simbora além do Samba Solidário, promove também outra
iniciativa muito importante, a realização de uma Caminhada de Prevenção do Câncer de
Mama, a caminhada acontece no mês de outubro e reúne centenas de pessoas todos os
anos, as pessoas vestem a camisa e carregam cartazes com frases incentivando a
prevenção do câncer, a camisa foi trocada por leite no primeiro ano e já foi realizada na
Barra e também no Dique do Tororó, mas neste primeiro ano a caminhada trouxe alguns
problemas para o grupo.

No primeiro ano a gente tomou uma rasteira grande porque nós fomos a
algumas empresas pedir apoio e estas empresas garantiram que iriam
contribuir mas não cumpriram com a palavra, nós acreditamos e colocamos
as marcas das empresas nas artes das camisas, quando a gente viu tinha
camisas para pagar, tinha toda a produção da festa, a gente tinha que arrumar
um jeito de pagar tudo isso, foi um problema porque muita gente acreditou
em nós, mas houve quem achasse que nós tínhamos recebido os patrocínios
das marcas que estavam na camisa e foi um transtorno terrível isso. (Sheila
Barbosa)
Figura 33 - IV Caminhada Contra o Câncer de Mama promovida pela Galera do Simbora, 2018. Dique do
Tororó - Salvador-Ba.

Fonte: Foto dos arquivos do Grupo Galera do Simbora
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Figura 34 - IV Caminhada Contra o Câncer de Mama promovida pela Galera do Simbora, 2018. Dique do
Tororó - Salvador-Ba.

Fonte: Foto dos arquivos do Grupo Galera do Simbora
Figura 35 - IV Caminhada Contra o Câncer de Mama promovida pela Galera do Simbora, 2018. Dique do
Tororó - Salvador-Ba.

Fonte: Foto dos arquivos do Grupo Galera do Simbora

91

Figura 36- IV Caminhada Contra o Câncer de Mama promovida pela Galera do Simbora, 2018. Dique do
Tororó - Salvador-Ba.

Fonte: Foto dos arquivos do Grupo Galera do Simbora

A partir do segundo ano, a camisa da caminhada passou a ser vendida para
custear a festa, por conta da dificuldade de conseguir apoio financeiro e também para
oferecer uma estrutura após a caminhada, um lugar para sentar, beber água, cerveja,
servir o almoço e possibilitar que as pessoas possam continuar curtindo o samba, o valor
cobrado não cobre tudo do evento, quando acaba a festa ainda restam custos e o grupo
acaba tendo que fazer uma rifa para terminar de pagar as dívidas. As pessoas costumam
ficar cientes das prestações de contas e ao perceber que realmente não há lucro se
surpreendem e algumas até passam a colaborar mais com o grupo.

A gente lida com pessoas e para não ter ideia de que há lucro fica sempre
aberto para as pessoas participarem de tudo, de toda a organização, quando as
pessoas se aproximam de verdade, elas perguntam o que a gente ganha com
isso, depois da caminhada mesmo teve quem dissesse que eu fico toda
acabada, no final, que é um desgaste terrível, as pessoas dizendo que eu não
ganho nada com isso, quem disse que eu não ganho nada com isso? Não
tenho ganhos financeiros, porque também não é meu interesse e nem de
ninguém que está na comissão, mas a satisfação é muito grande, as pessoas
que estão no grupo percebem isso e se identificam, se oferecem para ajudar,
elas percebem que nós fazemos tudo por amor, tanto que quem está por estar
acaba saindo, como já aconteceu. (Sheila Barbosa Pereira)
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Figura 37 - Confraternização após a IV Caminhada Contra o Câncer de Mama promovida pelo Movimento
Galera do Simbora, 2018. Vasco da Gama, Salvador-Ba.

Figura 38 - Rose Belo cantando na Confraternização da IV Caminhada de Prevenção ao Câncer de Mama
promovida pelo movimento Galera do Simbora, 2018.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro
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5. CAINDO NO SAMBA

Os grupos de samba de Salvador que foram observados durante esta pesquisa
nasceram da iniciativa de pessoas com diferentes graus de envolvimento com o samba,
as experiências socioculturais de cada uma delas também são extremamente diversas,
nestes grupos há alguns poucos músicos que vivem apenas da música, outros que
trabalham exaustivamente em outros ramos e procuram no samba a sua válvula de
escape, além dos músicos os organizadores também têm no samba a sua motivação,
porém a maioria exerce também outras atividades, além do papel que desempenham
dentro do mundo do samba, para as pessoas destes grupos a roda de samba é como um
espaço em que se sentem representados, um lugar para dar vazão às suas formas de
expressão, ampliar as relações sociais e compartilhar emoções.
Os grupos passam por uma fase de fundação e vão se formando na prática dos
encontros, a consolidação dos seus objetivos e ideais acontece dentro das relações com
o grupo e através de ações realizadas a partir de situações de dificuldades vividas ou
presenciadas na sua comunidade, no entorno ou na sociedade.
Neste capítulo serão descritos outros eventos observados e registrados que
inscrevem estes movimentos no universo dos espaços educativos que realizam ações
socioculturais que promovem solidariedade, mas também enfrentam muitas dificuldades
para continuar os seus eventos.
As ações sociais do Movimento Seja Também um Sambista nasceram desde o
início com doações de alimentos não perecíveis para as instituições carentes, ações de
solidariedade que revelam a preocupação com o outro materializada através das doações
não apenas dos gêneros alimentícios mas também do tempo e carinho de seus
integrantes durante os momentos de entrega. O grupo também realiza eventos
importantes a partir da motivação de datas durante o ano, tais como o dia da mulher, o
dia da consciência negra, o dia da amizade e muitos outros.
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Figura 39- Faixa de divulgação de evento solidário do Samba do Leite no Largo Teresa Batista,
Pelourinho, Salvador-Ba.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro

Figura 40- Roda de Samba do Movimento Seja Também Um Sambista/Samba do Leite no Largo Teresa
Batista, Pelourinho, Salvador-Ba.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro
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Figura 41 - Rose Belo cantando com o Movimento Seja Também Um Sambista/Samba do Leite, Centro
Social Urbano da Liberdade, Salvador-Ba.

Fonte: Foto de Rosa Bárbara Pinheiro

As rodas de samba de Salvador são espaços de sociabilidade e aglutinação em
torno do samba uma forma de organização coletiva que gera também uma identidade
coletiva que os leva a atuar socialmente, uma prática cultural voltada para a
transformação social, com visão política.
O Grupo Botequim tem exatamente esta visão política, as rodas de samba que
promovem ou participam são espaços de resistência e valorização cultural, espaços de
partilha com a comunidade e com a sociedade em geral, espaço de inclusão, formação e
denúncia.
Figura 42 - Flyer de divulgação da Roda de Samba da Resistência realizada por integrantes do Grupo
Botequim e pela comunidade do Alto da Bela Vista, Itapuã, Salvador-Ba.
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Fonte: Arquivo cedido Pedrão, fundador do Grupo Botequim.
Figura 43 - Rose Belo cantando na Roda de Samba da Resistência, Alto da Bela Vista, no Espaço Cultural
Rumo do Vento, Itapuã, Salvador-Ba.

Fonte: Foto Zenildo Canguru

As rodas de samba abertas para a comunidade promovem uma infinidade de
experiências educacionais, passando pela transmissão da memória musical que permite
aos freqüentadores interagir com as músicas, a possibilidade de conhecer sambistas
reverenciados no repertório dos grupos, a valorização da cultura afro-brasileira como
manifestação cultural e a adesão ao samba como uma atividade voluntária e de
conscientização, diferente da atividade profissionalizada com ganhos financeiros,
permitindo maior liberdade e autonomia na expressão musical e posturas de
enfrentamento e crítica às questões atuais.
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Figura 44- Exibição do Clip da Música Pro Tempo Virar – (Roberto Ribeiro e Pedrão) do Grupo Botequim
durante a festa de aniversário de 12 anos do grupo, nesta foto o Mestre Moa do Katendê17 no telão.

Pro tempo virar
(Roberto Ribeiro e Pedrão – Grupo Botequim)

Chega de tanta amargura no peito da gente
Chega de tanta corrente de tanto penar
Se o dia clareia, eu canto pra despertar
Meu samba fere qual pedra de atiradeira
Faz pontaria certeira pro tempo virar
A mão que chicoteia não perde por esperar
Pois quem tá no fio da navalha não foge da luta
É sina de um povo guerreiro que vai se mostrar
17

Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Mestre Moa do Katendê, foi um compositor,
percussionista, artesão, educador e mestre de capoeira brasileiro, foi assassinado com doze facadas pelas
costas após o primeiro turno das eleições gerais de 2018. Segundo testemunhas e a investigação policial,
o ataque foi motivado por discussões políticas após Romualdo ter declarado ter votado em Fernando
Haddad. O agressor, apoiador do candidato Jair Bolsonaro, teria discutido com o capoeirista e deixado o
local, voltando logo em seguida com o facão com o qual teria desfilado ao menos 12 facadas na vítima,
que não resistiu e morreu no local, sua morte suscitou homenagens de artistas nacionais e internacionais,
grupos de capoeira e movimentos ligados à cultura africana e afro-brasileira.
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E mesmo onda forte que assusta marujo recente
É vem na crescente mas quebra na beira do mar

Ô ê ê a, vou navegar
Meu samba valente
É que chama essa gente
Pro tempo virar

As rodas de samba são constituídas como a atividade central, o momento da
liberdade de expressão de forma coletiva, a partir das rodas de samba se torna possível
reunir pessoas que saem de várias localidades e se destinam a um só lugar com o
mesmo objetivo em comum, as rodas são importantes atividades culturais que atraem
pessoas que fazem parte de diversas atividades sociais, culturais e econômicas.
Figura 45 - Foto do público ao redor da roda de samba do movimento Samba de Mesa no Gogó, Largo do
Garcia, Salvador-Ba.

Fonte: Arquivo cedido pelo Samba de Mesa no Gogó
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Figura 46- Foto da roda de samba do movimento Samba de Mesa no Gogó se apresentando no Largo do
Campo Grande.

Fonte: Arquivo cedido pelo Samba de Mesa no Gogó
Figura 47 - Grupo Barlavento18 no aniversário de 12 anos do grupo Botequim, outubro de 2018, no Pátio
da Igreja do Santo Antonio, no bairro do Santo Antonio, Salvador- Ba.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro
18

Grupo com forte influência do samba de roda dos pescadores, índios e terreiros de candomblé
da Bahia, criado há mais de 10 anos, possui três discos gravados.
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Figura 48 - Rose Belo cantando no aniversário de 12 anos do Grupo Botequim, pátio da Igreja do Santo
Antônio, bairro Santo Antônio, Salvador-Ba.

Fonte: Foto Mestre Zenildo Canguru

Os grupos podem se organizar institucionalmente, alguns fazem registros
formais, seguem um estatuto e montam um organograma que segue uma hierarquia,
com presidente, vice-presidente e diretores, outros não possuem tal registro, mas todos
esses agrupamentos observados organizam-se de forma coletiva para realizar as ações,
demonstrando um fazer cultural reflexivo, trazendo uma perspectiva de formar uma
consciência crítica capaz de questionar a cultura veiculada pelos meios de comunicação
e desenvolver uma posição que nasce dessa tomada de consciência, tomando posições
ativas mediante a sua cultura e se integrando como produtores desta cultura, tornando-se
indivíduos atuantes no meio social.
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6. O SAMBA É SOLIDÁRIO E QUEM RECEBE TIRA O CHAPÉU

Os movimentos de samba mobilizam pessoas para realizar todos os tipos de
ações, agregam forças para fortalecer as causas da comunidade, contribuem com
denúncias e com formação, e como já havíamos visto arrecadam doações para
instituições filantrópicas.
Figura 49- Doações arrecadadas pelo Samba de Mesa no Gogó.

Figura 50- Foto de integrantes do Samba de Mesa no Gogó no Asilo São Gabriel.

Fonte: Arquivo cedido pelo Samba de Mesa no Gogó
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Através de visitas feitas em algumas instituições que foram beneficiadas por
estas doações foi possível perceber a importância das ações realizadas, foram
entrevistadas três instituições, dentro das várias citadas pelos grupos, escolhidas de
acordo com a disponibilidade demonstrada no primeiro contato e também a partir da
localidade e horários da pesquisadora, visto que sem a disponibilização de licença para
o desenvolvimento da pesquisa foi preciso adequar os horários, todas as entrevistadas
são mulheres que fazem parte da organização das instituições de diversas formas.
As categorias que tiveram mais ênfase nos depoimentos serão tratadas aqui,
tanto no sentido de dar uma devolutiva desta pesquisa para a sociedade em geral e para
os grupos observados quanto na perspectiva de chamar a atenção de mais pessoas para
as necessidades e dificuldades das instituições.

6.1 O Perfil das Instituições
6.1.1 Lar da Criança19
Foram entrevistadas a supervisora do setor de divulgação, Cleonice Silva dos
Santos, e uma pedagoga da instituição, Laís Alves Santos.
O Lar da Criança, no dia da entrevista, dia 10 de abril de 2019, estava com 17
crianças, a faixa etária é de 10 meses a 16 anos, mas a casa tem capacidade para acolher
20 crianças ou adolescentes. O Lar da Criança sobrevive de doações e do apoio da
prefeitura que se responsabiliza pelo pagamento dos funcionários, a alimentação é
totalmente mantida por doações, o espaço físico é próprio da instituição.

As crianças chegam aqui através do Ministério Público que entra em contato
com a Vara da Infância, fazem todo o processo de documentação e
encaminham para a casa de acolhimento, das 17 crianças que nós temos
agora, duas são especiais, ela chegam aqui por ordem judicial, por alguma
situação de abandono, negligência, violência, elas chegam aqui e dentro
dessa legislação de acolhimento o processo de receber a criança, acompanhar,
assistir e chegar ao ponto de reinserção na família ou a adoção leva um prazo
de dois anos, se não conseguirmos fazer isso junto com os poderes, esse
prazo se prorroga por mais um tempo, então enquanto isso não acontece nós
trabalhamos no desenvolvimento dessa criança, não só no sentido da
assistência, não só no comer, na
higiene, mas também com o
desenvolvimento motor, o desenvolvimento social, o acompanhamento
emocional porque muitas delas não tiveram a oportunidade de ter uma
família com uma casa, ter uma cama, fazer refeições com talheres, com
pratos, elas chegam aqui na casa de acolhimento e observam que aqui tudo é
diferente, aqui eles passam por um processo de ressocialização e
19

O Lar da Criança é uma instituição filantrópica que acolhe crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social, foi fundada em 1963 por Dulce Maria Goulart de Freitas, localizado na Rua
Arthur d’Almeida Couto, 72, bairro Vila Laura, Salvador, Ba.
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ressignificação de vidas, aqui elas aprendem que tem uma cama para dormir,
aprendem a comer com talheres, aprendem a tomar banho, a escovar os
dentes, aqui eles estudam, vão para a escola e voltam, fazem as atividades
escolares e fazem também outras atividades como balé, judô, oficinas, e a
comunidade também participa dessas atividades, aqui elas estão sempre
assistidas e em movimento. (Laís Alves Santos)
Figura 51- Foto de parte do interior do Lar da Criança.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro
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Figura 52- Foto das entrevistadas do Lar da Criança: Cleonice Silva dos Santos e Laís Silva dos Santos.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro

6.1.2 Lar Irmã Benedita Camurugi20
Foi entrevistada a assistente social da instituição, Márcia Cruz Santos.
O Lar Irmã Benedita Camurugi, no dia da entrevista, dia 10 de abril de 2019,
estava com 19 crianças, a faixa etária é de 0 a 18 anos, a casa já esteve mais cheia
porém houve um reordenamento que limita a capacidade para acolher apenas 20
crianças ou adolescentes. O Lar da Criança sobrevive apenas de doações e do apoio da
fundadora da instituição, Dona Nilzete de Almeida Camurugi Menezes, a mesma arca
com as despesas que as doações não conseguem cobrir e com a ajuda de custo dos
voluntários21, a alimentação é totalmente mantida por doações e o espaço físico é
próprio da instituição.
O Abrigo funciona 24 horas, trabalhamos com crianças que sofreram maus-tratos e
que foram abandonadas, o abrigo tem 69 anos, tem duas unidades, uma aqui em
20

O Lar Irmã Benedita Camurugi é uma instituição filantrópica que acolhe crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, foi fundada há mais de 50 anos por Dona Nilzete de
Almeida Camurugi Menezes, localizado na Avenida Passos, 08 no bairro da Cidade Nova, Salvador-Ba.
21
Voluntários são aqueles que prestam serviços não remunerados em benefício da comunidade,
o serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade,
pública ou privada, dele devendo constar o objeto e as condições do seu serviço. O prestador do serviço
voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das
atividades voluntárias, as quais deverão estar autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço
voluntário.
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Salvador e outra em Simões Filho, geralmente as meninas ficam aqui em Salvador e
os meninos em Simões Filho, mas tem alguns meninos pequenos aqui, nós temos um
berçário, nosso caçula tem nove dias hoje e a adolescente mais velha tem 16 anos,
nosso perfil é desde o bebê até 18 anos, quando completa os 18 anos a própria justiça
prepara o adolescente para o desligamento, eles frequentam cursos, participam de
programas como o Jovem Aprendiz, daí a gente procura os amigos, as parcerias, para
tentar arrumar um emprego, aqui eles estudam, tem um transporte que leva para a
escola e trás de volta, uns estudam pela manhã e outros pela tarde. Geralmente os
bebês são adotados rapidinho, não é impossível a adoção de adolescentes, mas é
difícil, este ano nós tivemos três adolescentes que foram adotadas, com o perfil que
ninguém acredita mais, uma delas faltando 6 meses para fazer 18 anos. Nós temos 19
crianças neste momento, por que neste novo reordenamento só pode haver 20 crianças
por abrigo, fica um trabalho mais flexível, nós podemos nos dedicar mais, dar mais
atenção, mas aqui já esteve bem mais cheio, hoje para poder ter mais de 20 a própria
justiça precisa dar uma autorização para abrigar. (Márcia Cruz Santos)
Figura 53- Banner do corredor da entrada do lar Irmã Benedita camurugi.
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Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro
Figura 54- Foto com a entrevistada do Lar Irmã Benedita Camurugi – Márcia Cruz Santos

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro
Figura 55- Foto da brinquedoteca do Lar Irmã Benedita Camurugi
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Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro

6.1.3 NACCI – Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil22
Foi entrevistada a nutricionista da instituição, Saliza dos Santos Cruz Santana.
O NACCI, no dia da entrevista tinha entre 25 e 30 crianças sendo atendidas pelo
núcleo, recebe não só as crianças em tratamento mas também hospeda as famílias das
crianças que são do interior, além de garantir hospedagem e alimentação adequada,
proporciona cestas básicas para garantir a alimentação adequada mesmo quando as
famílias estão em casa, sobrevive de doações e do apoio de alguns projetos que
participam, sem nenhuma ajuda governamental, a alimentação é totalmente mantida por
doações, o espaço físico é próprio da instituição.

Aqui funciona como se fosse uma casa para eles porque todos são do interior,
eles fazem tratamento aqui na cidade e precisam de um lugar para ficar,
porque tem tratamento ambulatorial, são horas de viagem, não dá para ficar
indo e vindo então a casa deles na cidade é aqui.
A instituição funciona apenas com doações, são seis refeições diárias, 300 a
350 refeições por dia, esses alimentos são feitos com as doações, além do que
é produzido para a alimentação diária, a gente também oferece cestas básicas
para quando eles vão para casa, por que muitos tem baixíssima renda, moram
em zona rural, às vezes vivem de bico, e fazem serviços na lavoura e muitos
ficam sem trabalhar por um período para poder dar assistência ao filho
durante o tratamento, muitos sobrevivem apenas do bolsa família, às vezes a
família é muito grande, para assegurar uma alimentação adequada para as
crianças que estão em tratamento a gente também oferece as cestas básicas
uma vez ao mês para eles levarem para casa, além da alimentação aqui, são
mais ou menos 170 crianças, mas é muito rotativo, na medida que eles vem
fazer algum tratamento eles passam e levam a cesta básica, além dos
pacientes do interior a gente têm mais 80 famílias de Salvador que são
cadastradas na instituição, que também são carentes e fazem tratamento
oncológico e de anemia falciforme e também recebem as cestas básicas, são
famílias acompanhadas pelo serviço social tanto daqui quanto do hospital
Martagão Gesteira, eles se cadastram e tem que fazer o acompanhamento
certinho pra ter direito a receber as cestas. Assim, são quase 300 cestas
distribuídas por mês, por isso que é tão importante manter as doações, por
conta da alimentação dos pacientes e das cestas básicas que eles recebem.
(Saliza dos Santos Cruz Santana)

22

NACCI – Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil é uma instituição filantrópica que
oportuniza o tratamento de crianças com câncer acolhendo-as com seus respectivos acompanhantes.
Propiciando alimentação adequada, completa e constante, hospedagem, transporte, apoio psicossocial,
nutricional, pedagógico e toda a infraestrutura para atender as mais variadas necessidades durante todo o
tratamento, fundado em 27 de outubro de 1994, através da iniciativa de amigos em comum, sob a
liderança de Clayton Costa Oliveira, localizado na Rua do Alvo, 45, bairro da Saúde, Salvador-Ba.
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Figura 56- Foto da brinquedoteca do NACCI.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro
Figura 57- Foto com o banner da entrada do NACCI.

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro
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Figura 58- Foto da Fachada do NACCI

Fonte: Foto Rosa Bárbara Pinheiro

6.2 Os Maiores Problemas das Instituições.

As instituições revelaram ter problemas parecidos, mas com particularidades, as
necessidades são na maioria financeiras, porém com algumas especificidades de cada
instituição.
6.2.1 Lar da Criança
Ao falar das maiores dificuldades enfrentadas pelo Lar da Criança, a supervisora
do setor de divulgação falou das especificidades da instituição, disse também haver a
necessidade de materiais de limpeza e de higiene, falou da dificuldade para pagar as
contas de consumo, e do desejo de ampliar e melhorar a estrutura física da instituição.

O nosso maior problema é o problema de todo o país neste momento,
conseguir pagar as contas e colocar em prática alguns projetos da
direção, lembrar também que é necessário material de limpeza, produtos de
higiene, nós temos um sonho de ampliar o depósito dos alimentos, mudar
algumas coisas na estrutura porque o sonho não para é? Nós temos aqui uma
parte ali na área de serviço que pinga muito, um engenheiro ficou de ajudar
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mas até agora nada, então a gente precisa desse apoio também nessa área de
serviços, o banheiro também está precisando, então a gente precisa muito
também desse apoio.

6.2.2 Lar Irmã Benedita Camurugi
Ao falar das maiores dificuldades enfrentadas pelo Lar Irmã Benedita Camurugi,
a assistente social falou, de forma emocionada, das especificidades da instituição, disse
que o maior problema é pagar as contas de consumo e falou da dificuldade em
armazenar os alimentos não perecíveis evitando o desperdício e a deterioração, falou da
ansiedade em receber o alvará da vigilância sanitária para poder inscrever a instituição
para participar de cofinanciamentos e apoios financeiros.

O maior problema da instituição é pagar as contas de consumo, luz e água.
As pessoas trazem muita doação de alimento não perecível, ás vezes,
infelizmente, a gente perde porque estraga, dá gorgulho, às vezes antes de
vencer já dá o gorgulho e passa de um para o outro, a gente precisa ver por
causa da vigilância sanitária, tem que ter todo um controle, hoje mesmo eles
estão almoçando feijão, arroz e ovo. Nós não temos cofinaciamento, estamos
aguardando a liberação do alvará da vigilância sanitária, eles já vieram aqui e
só estava faltando alguns ajustes, a nutricionista já fez uma cartilha e levou,
porque quando tiver um chamamento público a gente vai poder participar, pra
ver se a gente consegue alguma ajuda da prefeitura, nós tínhamos um
problema com a documentação mas este ano a gente correu atrás para
conseguir colocar tudo em ordem. (Márcia Cruz Santos)

6.2.3 NACCI – Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil
Por fim, a nutricionista do NACCI falou também das maiores dificuldades
enfrentadas pelo núcleo, falou dos períodos de baixa arrecadação que diminui o padrão
das cestas básicas oferecidas pela instituição e da corrida para pagar as contas.

Tem períodos que a arrecadação cai muito, principalmente neste período de
carnaval até o mês de junho as doações são muito poucas, a cesta também
acaba ficando menor, não fica no padrão que a gente costuma fazer,
justamente porque a gente coloca aquilo que tem para compor a cesta, para a
alimentação diária aquilo que falta a gente compra porque não dá pra fazer a
alimentação faltando os gêneros, mas na cesta a gente coloca o que é
arrecadado com as doações.
O dinheiro para pagar a folha de funcionários, gasolina dos carros que fazem
o transporte dos pacientes e das doações que a gente recebe e vai buscar, as
contas de consumo e o que falta para a alimentação também é fruto das
doações, nós temos um telemarketing que faz toda a capitação dos recursos.
O imóvel é próprio, mas todas as outras coisas a gente paga. (Saliza dos
Santos Cruz Santana)
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6.3 Uma Mensagem para os Sambistas Solidários
Com a intenção de seguir na perspectiva de dar uma devolutiva aos grupos e
também motivar toda a sociedade a participar de mobilizações solidárias, as instituições
deixaram suas mensagens para os movimentos através das pessoas entrevistadas.
6.3.1 Lar da Criança

Eu gostaria que eles continuassem fazendo e que também fizessem a
divulgação para incentivar outras pessoas a fazer também esse tipo de ação.
Nós recebemos doações de vários grupos, eu não lembro dos nomes dos
grupos agora, mas eu acho maravilhoso, por que eles fazem esses eventos
com a entrada mediante um quilo de alimento e trazem essa doação para a
instituição. (Cleonice Silva dos Santos)
Nós temos que andar de mãos dadas com todas as parcerias porque nós
somos uma instituição filantrópica, temos o apoio de alguns projetos mas a
demanda é grande, então a gente precisa somar com pessoas que têm esse
tipo de iniciativa para fazer um trabalho melhor com essas crianças, um
trabalho com dignidade, com ética, com respeito, enfim o melhor para nossas
crianças.
Nós estamos sempre de portas abertas, todas as doações são bem-vindas, se
nós nos unirmos em prol de um objetivo social como este e todos entenderem
a responsabilidade que temos com essas crianças, a responsabilidade fica
dividida, fica mais fácil, porque eles não têm culpa, nem de estar aqui nem de
sofrer o que já sofreram. (Laís Alves Santos)

6.3.2 Lar Irmã Benedita Camurugi

Nós temos assistente social, psicóloga, cuidadores, uma monitora, cozinheira,
motorista auxiliar de serviços gerais, um quadro de pessoal. A instituição
sobrevive de doações não tem nenhuma ajuda governamental, a sociedade
civil é que mantém, um pouco de um mais um pouco de outro, agora mesmo
estamos precisando de leite para as crianças, de feijão que tá muito caro e as
pessoas não estão doando, um trabalho de formiguinha, maré alta e maré
baixa, como se fosse a casa da gente, chega no final do mês a casa da gente
não aperta a mesma coisa é aqui! São essas ações e essas doações que ajudam
a manter a instituição, pra gente que rema contra a maré isso é maravilhoso,
Se eu pudesse dizer algo eu diria: Gente ajuda a gente a pagar as contas! Não
precisa ser a conta toda pode ser uma contribuição, a gente junta e paga,
porque é pesado! São dois botijões de gás por semana, o berçário agora é
climatizado, nós conseguimos essa situação da reforma do berçário e é por
isso também que está vindo mais cara a conta de energia.
Dos grupos que vem aqui eu lembro muito do Samba do Leite, não lembro
agora o nome, mas tem outros de samba também, tem também faculdades
que fazem eventos, pessoas que fazem aniversário e não pedem presente,
depois doam fralda e leite, tudo isso ajuda muito. (Márcia Cruz Santos)
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6.3.3 NACCI – Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil

Cada doação e cada ação em prol do NAACI ajuda a manter a instituição e as
famílias que dependem da instituição, quanto mais pessoas reunidas e
mobilizadas para arrecadar alimentos ou roupas, porque a gente também tem
um bazar, tem pessoas que fazem também alguma ação e trazem o valor
arrecadado e a gente usa pra repor os equipamentos e coisas que danificam
com o tempo, como ventiladores, liquidificador, coisas que a gente precisa
repor. (Saliza dos Santos Cruz Santana)

6.4 Outras Ações Possíveis
A partir das entrevistas foi possível identificar outras formas de ajudar, as quais foram
relacionadas aqui. A fim de poder deixar possibilidades para quem também se interessar
em contribuir de alguma forma.
6.4.1 Lar da Criança
Ao conversar com as pessoas da instituição ficou claro que alguns estudantes,
voluntários e também pessoas da comunidade do entorno da instituição participam e
promovem atividades culturais e lúdicas com as crianças, esta é também uma
possibilidade de contribuir, além das doações de alimentos e outros gêneros.
6.4.2 Lar Irmã Benedita Camurugi

Conversando com a assistente social da instituição, um menino entrou na sala,
ela disse que ele era filho adotivo da coordenadora e que ela tinha saído, foi levar um
dos bebês da instituição para o tratamento no Hospital Sarah, disse que como ela é a
guardiã, só ela podia levar o bebê que sofria de Síndrome do Alcoolismo Fetal, a mãe
teria ingerido muito álcool durante a gestação e a criança nasceu deformada, seguindo a
conversa após a entrevista indagada sobre adoções a assistente falou sobre outras
possibilidades de ajudar, falou do Projeto Família Hospedeira23.

Existe um projeto do juizado que chama Família Hospedeira, digamos que a
pessoa veio aqui e teve uma simbiose com uma das crianças, daí a pessoa vai
no juizado e diz que quer apadrinhar aquela criança, aí fica como se fosse
uma madrinha ou um padrinho, se ele ficar doente a madrinha compra um
remédio, no final do ano compra uma mochila, um livro, compra um tênis,
23

Projeto que tem por objetivo incentivar famílias a ajudar voluntariamente na criação e
educação das crianças e adolescentes abrigados nas entidades locais, sem possibilidade de reintegração
familiar ou adoção, famílias que temem em assumir o encargo da adoção ou da guarda, uma iniciativa que
visa dar a estas crianças carinho, amor, limites, educação em convívio familiar.
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isso também ajuda muito a gente, por que na hora da emergência a gente tem
um socorro, a família pode até levar a criança para passar as férias mas tem
que passar pelo mesmo processo da adoção, mas não é adoção é Família
Hospedeira, um apadrinhamento, o juiz libera a partir de 7 anos, era 5 agora
só a partir de 7 anos, libera através de uma ordem judicial, alguns tem
família, mas são famílias totalmente desestruturadas, alguns recebem visita e
outros não, cada um com a sua história, as visitas aqui são as segundas,
quartas, sextas e sábado, das 9 às 11 e de 14 às 16, a gente trabalha seguindo
toda a legislação de proteção da criança e do adolescente. (Márcia Cruz
Santos)

6.4.3 NACCI – Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil
Sempre após as entrevistas foram acontecendo conversas informais e a partir
delas outras possibilidades de contribuir foram aparecendo, no NACCI a questão das
notas fiscais se revelou uma excelente perspectiva e uma necessidade de estudo e
posterior divulgação.
Como não temos a ajuda do governo, tudo é sempre muito bem vindo. De vez
em quando a gente participa de algum projeto, por exemplo, a reforma dos
banheiros foi feita por um projeto que a gente participou e a nossa instituição
foi escolhida, geralmente essa parte de reforma a gente consegue através de
projeto, antigamente a gente conseguia com as notas fiscais arrecadadas, esse
valor que a gente recebia era revertido para a compra de materiais, como
agora houve essa mudança que a pessoa precisa fazer o cadastro no site,
colocar o CPF e escolher a instituição, muitas pessoas ficam inseguras por ter
que colocar o CPF, preocupadas com a possibilidade do governo saber de
todos os gastos, saber quanto a pessoas tem, quanto não tem, então isso
diminuiu bastante. A nota de papel não tem mais valor nenhum, tem que
direcionar no site, no site do NAACI a gente divulga para as pessoas fazerem
o cadastro, mas por conta desse receio as pessoas não colocam o CPF nas
notas. Tem circunstâncias que colocar o CPF na nota é uma exigência como
quando compramos um eletrodoméstico, um aparelho de celular, ou quando
atinge o valor de 500,00 em alguns supermercados e se a pessoa não fizer o
cadastro e escolher a instituição essa nota fica perdida. (Saliza dos Santos
Cruz Santana)
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7.

TORNANDO

O

“FAMILIAR”

O

MOTIVO

DO

REGISTRO

CIENTÍFICO

A obra de Gilberto Velho (1978) trata das noções de objetividade e distância
entre o observador e seu objeto de estudo, ressaltando a presença de ideologia e
interpretação, mas não descarta o seu caráter científico, devido à inquietação com a
familiaridade do objeto de pesquisa e a preocupação com a objetividade do trabalho.
Mesmo acreditando que esta relação é positiva, precisei estudar para melhor
compreender esta questão da familiaridade. Gilberto Velho (1978) coloca que a
familiaridade nem sempre significa o conhecimento do fato, ele propõe o
“estranhamento do familiar”, a possibilidade de “ver o familiar não necessariamente
como exótico, mas como uma realidade bem mais complexa do que aquela representada
pelos mapas e códigos básicos nacionais e de classe através dos quais fomos
socializados” (VELHO, 1978, p. 11-12). Neste caso, desenvolver o estranhamento foi
vital por se tratar de movimentos que conheço previamente, o que certamente facilitou o
acesso aos seus participantes e frequentadores, também por fazer a observação
participante de um movimento do qual também sou integrante. Este método se impõe
porque a minha participação nas rodas de samba é anterior a própria observação, ou
seja, precede a realização da pesquisa.

7.1 A Participação Anterior a Pesquisa
Sou proprietária e responsável pelo Espaço Cultural Descida do Kilombo, sou
idealizadora do Samba do Kilombo e de todas as atividades culturais que acontecem no
espaço e, por isso, o falar sobre o samba exigiu um tipo de observação e registro atentos
a esta particularidade: ser observadora e parte integrante ao mesmo tempo.
As experiências que narro a seguir são experiências pessoais, particulares, de
construção de identidade dentro da música e dentro do mundo do samba, a partir da
minha participação e iniciativas em vários movimentos de samba. Olhando para esta
história, que é passada e que é presente, defronto-me com a possibilidade de tratar do
tema de uma forma particular: um olhar de dentro. Assumindo os riscos da
“contaminação” do olhar, reitero a condição de ser “de dentro” como fundamental para
a emergência e escolha do objeto central desta pesquisa: solidariedade, cidadania e
redes de apoio mobilizadas a partir da Roda de Samba. Durante a pesquisa, uma
inquietação acompanhou parte do trabalho de observação e coleta de dados gerais: a
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solidariedade à qual me referia tinha como foco as pessoas ou as ações/instituições?
Quem ajuda quem? O que é ser solidário? Que causas mobilizam os grupos? Por que?
Que trajetórias são percorridas nesta composição de aproximações e levantamento de
“bandeiras” políticas e de lutas em geral?
Assim, vou deixar aqui um pouco da minha trajetória como artista para
fundamentar a minha relação com este objeto e explicar como cheguei até ele.
As primeiras experiências no palco iniciaram aos 18 anos, cantando no
renomado Grupo Gera Samba, o qual pouco tempo depois se tornou É o Tchan,
chegando a deixar um trecho de uma música gravado no primeiro CD de sucesso do
grupo.
Figura 59- Foto com o Grupo Gera Samba nos anos 90.

Fonte: Foto que ganhei na época e guardei nos meus arquivos.

Houve também a atuação como dançarina e vocalista de grupos folclóricos
baianos, como o Grupo João de Barro, após fazer audição e ser convidada para viajar
pela Europa com o Grupo Arerê da Bahia, produzido pela Bahiatursa e pela Mazana
Incentive House (empresa produtora de eventos da banda Chiclete com Banana).
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Figura 60- Foto do Grupo Arerê da bahia em apresentação na Holanda.

Figura 61 - Foto na Holanda em viagem com o Grupo Arerê da Bahia.

Fonte: Fotos dos meus arquivos.

Houve diversas viagens nacionais e internacionais com o Grupo Arerê da Bahia.
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Figura 62 - Foto na Torre Eiffel, em Paris, em viagem com o Grupo Arerê da Bahia.

Figura 63 - Foto em apresentação com o Grupo Arerê da Bahia em Paris.

Fonte: Fotos dos meus arquivos.
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Após adquirir vasta experiência como vocalista, passei a integrar a Banda
Levada do Pelô que contava com Valtinho (percussionista do Chiclete) como mentor e
Reinaldo (Ex-Vocalista do Grupo Terra Samba) como colega no vocal, o mesmo é pai
da minha única filha que tem 24 anos hoje.
Figura 64- Foto no Trio com a Levada do Pelô, neste dia eu estava gestante.

Fiz também parte da Banda Feminina Didá:
Figura 65 - Foto em apresentação com a Banda Feminina Didá

Por conta da convivência com sambistas baianos de diversos grupos, resolvi
então desenvolver um trabalho diferente, com apenas mulheres tocando e cantando
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samba, assim conheci outras meninas com a mesma intenção e formamos o primeiro
Grupo de Samba Feminino de Salvador, o qual no início, chamava-se Obsessão e depois
se tornou o Arte de Saia, com este grupo cheguei a participar de uma matéria no Jornal
da Globo, com filmagens, inclusive, do projeto Segunda Cor de Rosa na Praça Teresa
Batista, no Pelourinho, fizemos jutas apresentações em eventos da TV Bahia, abrimos o
show da cantora Alcione no clube Itapagipe e fizemos inúmeras apresentações de
grande porte.
Figura 66 - Foto em apresentação com o Grupo Feminino Arte de Saia.

No projeto Segunda Cor de Rosa nos apresentamos com vários artistas:
Figura 67 - Foto com Pierre Onassis no Largo Teresa Batista nos anos 90, durante as apresentações do
projeto Segunda Cor de Rosa com o Grupo Feminino Arte de Saia.
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Figura 68 - Foto com o cantor Edson Gomes no Largo Teresa Batista nos anos 90, durante as
apresentações do projeto Segunda Cor de Rosa com o Grupo Feminino Arte de Saia.

Figura 69 - Foto com a cantora Margareth Menezes no Largo Teresa Batista nos anos 90, durante as
apresentações do projeto Segunda Cor de Rosa com o Grupo Feminino Arte de Saia.

Após o Arte de Saia nasceu um novo trabalho com mulheres a Banda 100
Mania.
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Figura 70- Foto com o Grupo Feminino 100 Mania.

Depois uma nova tentativa, a formação do Grupo Alkimya, formado por maioria
feminina.
Figura 71 - Foto com o Grupo Feminino Alkimya

Paralelamente desenvolvi um projeto cantando do samba romântico, com um
repertório que mesclava sambas de artistas tradicionais e contemporâneos, executado
por Ivis Lois (violonista) e eu tocando pandeiro. Eventualmente outros percussionistas
participavam das apresentações. Este trabalho artístico caracterizou-se por uma nova
proposta musical marcada pela qualidade e diversidade que aproxima o público do
samba e pagode romântico que fazem parte da cultura brasileira.
Durante 3 anos este projeto continuou no Espaço Cultural Descida do Kilombo,
no bairro de Cajazeiras, aos sábados, desenvolvendo esta proposta musical.
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Figura 72- Flyer de Divulgação do Projeto Pagode pra Namorar no Espaço Cultural Descida do Kilombo.

A partir de 2014 começaram as apresentações nas Praças do Pelourinho, através
da Secult e CCPI (Centro de Culturas Populares e Identitárias) e seguindo com outras
apresentações em palcos e rodas de samba de rua.
Figura 73 - Foto tocando com os músicos do Samba do Kilombo na Largo Teresa Batista, no
Pelourinho.
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Figura 74 - Fotos no Bloco Comanche, passando pelo Campo Grande.

Durante todo este tempo, a convivência na música e com grupos de samba e
rodas de samba foi promovendo transformações significativas em mim, toda esta
trajetória fez com que eu percebesse a importância da música e mais particularmente da
cultura do samba na minha vida e na vida de outras pessoas, foi aí que senti o desejo de
promover rodas de samba para a minha comunidade, aliada a proposta do samba
romântico, no último sábado de todo o mês, comecei a promover uma roda de samba no
espaço Descida do Kilombo, espaço que criei no meu quintal, atraindo diversos
sambistas da cidade, este projeto continua completou 7 anos no dia 25 de dezembro de
2018.
Os eventos do Espaço Cultural Descida do Kilombo iniciaram em 2010, também
com a proposta de ser apenas um encontro de amigos, no quintal da minha casa situada
num bairro periférico de salvador, o bairro de Cajazeiras, o local era totalmente sem
estrutura e não tinha nome, os encontros se realizavam aos domingos, até que em 2011
realizamos uma primeira reforma, na reinauguração foi desenvolvida uma enquete com
os convidados que resultou no nome atual, “Espaço Cultural Descida do Kilombo”.
No dia 25 de dezembro de 2011 houve então uma inauguração da estrutura nova,
uma reinauguração após a primeira reforma, nada que tenha retirado a formatação
original do lugar, simples, aconchegante e ecológico. Neste momento de inauguração
também houve uma realização de uma ação solidária, os convidados tiveram acesso ao
espaço mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, estes alimentos foram
doados para um abrigo de idosos, os eventos começaram a acontecer com portas
fechadas até 2012, quando passaram a ter a entrada franca e assim continuam sendo
realizados até os dias atuais, todo o último sábado do mês.
Ao menos duas vezes por ano as ações solidárias são realizadas juntamente com
o evento que ficou conhecido como Samba do Kilombo, uma roda de samba que
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começou por minha iniciativa, como proprietária do espaço, também musicista e
cantora. Canto em grupos de samba desde 1991, considerada sambista atuante no samba
de salvador, iniciei o Samba do Kilombo com a maior parte dos músicos do próprio
bairro de Cajazeiras, e com um convidado que era sempre outro grupo que poderia ser
do bairro ou de fora,. Com o tempo fomos afirmando uma identidade com o samba de
raiz, o partido alto e alguns sambas do recôncavo, deixando de lado totalmente os
pagodes produzidos na capital baiana.

Tanto músicos quanto plateia foi se

modificando, a comunidade local mais adepta do pagode baiano diminuiu em grande
proporção e a casa foi se tornando um referencial de samba na cidade, fazendo com que
pessoas de todos os bairros se façam presentes em todas as edições do Samba do
Kilombo. Recebemos visitas de pessoas de outras cidades e de outros Estados, como
Rio de Janeiro e São Paulo. Visitantes de outros países, EUA e Itália, também já
passaram pelo Kilombo.

7.2 A Pesquisa Transforma a Pesquisadora
Atualmente a roda de samba do Espaço Cultural Descida do Kilombo,
localizada no bairro de Cajazeiras 10, em Salvador, Bahia é realizada por mim, autora
desta pesquisa, e por alguns outros sambistas do bairro, sempre no último sábado de
cada mês.
As ações solidárias continuam acontecendo de forma pública ao menos duas
vezes por ano. Em outubro é motivada pelo dia da crianças e em dezembro, acontece no
dia do Natal, comemorando também o aniversário do espaço. Além destas datas,
motivada pela pesquisa, a partir do ingresso no mestrado, passei a procurar as respostas
aos questionamentos que mencionei: a solidariedade à qual me referia tinha como foco
as pessoas ou as ações/instituições? Quem ajuda quem? O que é ser solidário? Que
causas mobilizam os grupos? Por que? Que trajetórias são percorridas nesta composição
de aproximações e levantamento de “bandeiras” políticas e de lutas em geral?
Responder estas questões tornou-se uma busca incessante, passei a sentir que tinha que
fazer parte deste movimento tal qual os que seriam observados, as rodas de samba já
aconteciam então desejei realizar ações de forma permanente e que fossem de
relevância para a sociedade, não sabia como fazer e não queria beneficiar instituições
conhecidas e que já contassem com outros apoios, inclusive dos grupos estudados,
assim, comecei então com doações de cestas básicas mensais com parte dos recursos do
Samba do Kilombo, as doações são direcionadas para famílias carentes da comunidade
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do Conjunto Habitacional Bosque das Bromélias (Programa Minha Casa Minha Vida),
na estrada do CIA-Aeroporto e também para outras famílias de um assentamento de
pessoas sem-teto localizado próximo ao referido conjunto, cheguei a estas pessoas por
que meu irmão Carlos André Pinheiro Campos faz ações neste conjunto desde a
chegada das pessoas neste lugar.
As ações são realizadas com a ajuda de pessoas consideradas líderes da
comunidade. Foi desta forma que conheci e comecei a manter contato com Maria
Luciane Lobato Ferreira, conhecida na comunidade como Loura, mulher que passou a
colaborar para que as doações cheguem a quem realmente precisa. Esta estratégia de
chegar até uma liderança local, que passa a intermediar e participar do trabalho,
colabora para viabilidade da ação de solidariedade. Loura, pessoa de confiança da
comunidade, não gosta de ser chamada de líder comunitária, ela se vê como alguém que
ajuda a comunidade a resolver suas demandas, indo nos órgãos e organizando
manifestações coletivas que fazem o poder público fazer o seu papel.

Quando eu cheguei no Bosque das Bromélias eu disse que não ia mais fazer
ocupação, eu disse que não ia mais ajudar ninguém, mas como nós viemos de
Guerreira Aninha24 de Plataforma com 125 famílias, viemos todos juntos e
chegamos aqui em 2011, fomos uns dos primeiros habitantes, todo mundo já
se conheceu porque Loura conseguiu caminhão e aí já ficou aquele vínculo,
ela ajuda, ela é líder comunitária, é do MSTB (Movimento Sem Teto da
Bahia), porque nós chegamos todos juntos, no caso da minha ocupação e aí já
ficou aquele vínculo, de acordo com a necessidade a luta foi falando mais
alto, a gente chegou aqui não tinha ônibus, não tinha passarela, fomos lutar
por passarela, fui procurar a Bahia Norte25 porque assim que a gente chegou
duas pessoas foram atropeladas, uma criança e um homem, este homem era
surdo mudo e foi atropelado, assim começou a nossa luta por passarela que
não tinha e era muito necessário, na minha visão antes da gente chegar já
tinha que ter feito uma passarela, como é que faz um conjunto para 2.400
famílias e não bota uma passarela na frente? Sendo que aqui não tinha
ônibus, tem agora que entra, foi então uma luta: passarela, ônibus e transporte
escolar, foi um transtorno, todo mundo na minha porta, porque no começo foi
muito difícil, a gente enfrentou muitas coisas aqui, a luz muito alta, a embasa
nem se falava, transporte escolar que foi uma guerra, uma guerra boa na
minha avaliação, porque até hoje a gente tem esse transporte escolar, agente
envolveu todos os órgãos, a gente envolveu Conselho de Educação, Conselho
Tutelar, Ministério Público e Defensoria Pública e ganhamos, porque tiraram
a gente do nosso território onde a gente tinha tudo e jogaram a gente aqui e
não ofereceram nada. O trabalho que eu faço aqui é o mesmo que eu fazia lá
na suburbana, as pessoas já me conheciam por esse trabalho, as pessoas
muito necessitadas e a gente ajudava, essa coisa de ajudar eu sempre tive em
mim, só não ajudo mais porque eu ganho apenas um salário mínimo, é disso
que eu vivo, mas eu sempre contei com pessoas como você, como André,
como Jhon, como Dona Silene, como Fred, que ajudam as pessoas através de
mim. (Loura)
24
25

Ocupação de pessoas do MSTB no bairro de Plataforma.
Concessionária que administra as rodovias do sistema BA-093.
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Desde o final do ano de 2016 as doações, no Kilombo, foram acontecendo de
forma esporádica. Atualmente o Samba do Kilombo é também uma ação solidária feita
de forma permanente, todos os meses são doadas, a partir da renda do evento mensal,
sete cestas básicas para famílias carentes do Conjunto Bosque das Bromélias e da
ocupação próxima que se chama Guerreira Maria.

Na realidade a ocupação foi uma necessidade, começamos a fazer um núcleo,
para organizar como fazer a ocupação, fazíamos reunião para falar o que era
o movimento, muita gente, muita gente mesmo vinha para a reunião, mas a
maioria vinha com aquela ideia de ganhar apartamento e não é assim, na
realidade a prefeitura e a SEDUR colocava na cabeça das pessoas para fazer
reunião para ganhar apartamento e não fazer mais ocupação, mas como não
fazer mais ocupação com tanta gente precisando de moradia? A ocupação
Guerreira Maria surgiu da necessidade das pessoas que não tinham condição
de pagar aluguel, pessoas que moravam de favor, posso lhe dar vários nomes,
pessoas de vários lugares, com histórias de vida diferente, nós não íamos
ocupar aqui, íamos pra perto da Ceasa que o terreno era maior, mas de
alguma forma vazou e quando nós chegamos lá a polícia já estava, nós então
fomos para o segundo plano, acabamos ocupando aqui pertinho, tudo que
Deus faz é assim, hoje a ocupação tem 80 moradores, a maioria
desempregados, André, seu irmão me ajudou e ajuda muito lá na ocupação e
você e outras pessoas também. (Loura)

A partir de 2017, a entrega de doações passou a ser mensal e mesmo no mês de
junho, que geralmente não há o evento do Samba do Kilombo, a doação das cestas é
mantida com recursos próprios, pois, com a aproximação fui percebendo a necessidade
das pessoas e o quanto esta ajuda é importante.

127

Figura 75 - Foto das doações sendo entregues no assentamento Guerreira Maria.

Estas doações de roupas, sapatos, brinquedos e panetone acontecem anualmente
no dia do aniversário do espaço e desde 2016 são entregues sempre no mesmo lugar, no
Assentamento Guerreira Maria e no condomínio do Programa Minha Casa Minha Vida
o Condomínio Residencial Bosque das Bromélias, com a intermediação de Loura.
Figura 76- Flyer de Divulgação da festa de aniversário do Espaço Cultural Descida do
Kilombo com o chamado para doações de roupas, sapatos e brinquedos em bom estado.

Fonte: Arquivo pessoal de Rose Belo (organizadora do Samba do Kilombo)
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Figura 77 - Flyer de Divulgação da festa de aniversário do Espaço Cultural Descida do Kilombo com o
chamado para doações de roupas, sapatos e brinquedos em bom estado.

Figura 78 - Flyer de Divulgação da festa de aniversário do Espaço Cultural Descida do Kilombo com o
chamado para doações de roupas, sapatos e brinquedos em bom estado.

Os valores cobrados por canecas e feijoada são utilizados para a compra dos
mesmos e parte da venda é direcionada também para a compra de panetone e outros
itens que simbolizam o natal e são entregues junto com as doações arrecadadas.
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Figura 79 - Foto da Caneca do último aniversário do Espaço Cultural Descida do Kilombo.

Fonte: Fotos de arquivos próprios.

As famílias que recebem as doações são bastante carentes e são apenas algumas
das que moram nesses lugares. Conhecer estas pessoas e participar da vida delas fez
com que eu conseguisse enxergar que qualquer ajuda é importante. Sabe-se que muitos
acreditam que doar alimentos é apenas assistencialismo, mas ao ver a necessidade das
pessoas acredito que seja necessário refletir sobre isso.
Vejamos a seguir parte da realidade contada por membros das famílias adotadas
pelo Samba do Kilombo – as realidades são contadas por Loura, líder comunitária e
moradora, com o objetivo de tentar responder questionamentos e também mobilizar
outras pessoas que possam querer ajudar outras famílias com dificuldades.

Família 01 - Cátia: 11 filhos, era moradora de rua, conseguiu esse apartamento
através de uma amiga minha do Conselho Tutelar que também ajudou a resgatar os
filhos dela que estavam todos espalhados, um na casa de um, um na casa de outro. Hoje
ela diz a mim que se tornou gente, porque hoje ela tem uma casa, tem os filhos perto
dela, parou de beber, parou de fumar, porque ela bebia e fumava muito. Hoje ela está
bem melhor, ela cuida dos filhos dela, porque uma moradora de rua não tem vínculo
nenhum, veja que até os filhos ela deu. Ela me diz que as pessoas falavam que ela não
tem amor, mas ela diz a mim que tem amor, ela diz que ela não tinha nem o que comer,
como ia ficar com os filhos? Eu entendo ela, ela é muito durona em conversar, depois
que ela veio pra cá com muita luta dela e com a ajuda dessa amiga minha do Conselho
Tutelar ela recuperou os filhos, porque quem criava não queria mais devolver as
crianças para ela, assim, ela tem 8 filhos com ela, os outros já ficaram maiores e foram
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embora, eu acho ela uma guerreira, uma moradora de rua que agora vive aqui como
pode não é?

Família 02 - Gel: tem 10 filhos, morava na Leste em um prédio horroroso, aquilo
ali só Jesus, não dava nem para dizer que era uma ocupação, mas eu entendo as pessoas
que tem a necessidade da moradia, elas ficam em qualquer lugar porque tem os filhos e
não tem pra onde ir, ela veio da Leste e André encontrou ela na rua pedindo ajuda,
pedindo comida, quando aperta ela vai pra Calçada pedir e as pessoas ajudam, ela é pau
pra toda obra, me ajudou muito na luta pelo transporte escolar, ela fecha comigo
mesmo, só não concordo dela colocar a filha para limpar vidros de carro na Calçada mas
cada um sabe o que faz.

Família 03 - Shirley: Moradora de rua também, que chegou aqui e já tinha o
vírus do HIV, que o marido morreu também por causa da doença e com a tuberculose,
agora ela está perdida lá pela Calçada e a cesta que você trazia para ela eu passei para
Dona Sandra de lá da ocupação, ela é uma pessoa que está tentando se aposentar e não
consegue, não tem a ajuda de ninguém porque os filhos são todos drogados, então ela é
sozinha lá na ocupação.
Família 04 – José (Vendedor de picolé): Quando ele vem na minha porta, ele diz
que o alimento é tudo para ele porque tem dias dele não ter nada, ele tem diabete e fica
bastante debilitado, a gente chegou a pensar que ele tinha o vírus também, mas graças a
Deus ele não tem, quando ele aguenta ele vai vender e quando ele chega ele diz: Loura
eu consegui tanto, vou comprar isso e isso ali! Só que nem sempre ele aguenta ir
trabalhar, tem dias que ele nem consegue levantar. Estamos tentando aposentar ele
porque a diabete dele é alta mesmo, a gente deu isopor a ele, ajudou na guia dele, mas
ele nem sempre consegue.

Família 05 - Sr André: Portador do vírus, está se tratando, uma hora está bem
outra está mal, teve um derrame recentemente, quando passa do dia 10 ele já está aqui
na porta perguntando pela cesta, é sozinho, como sempre a pessoa quando fica idosa a
família abandona, a única pessoa que ajuda é você.
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Família 06 - Graça: moradora de rua, que depois foi morar na Leste, ali não era
um lugar de um ser humano viver, ela já perdeu duas filhas envenenadas por um cara
que colocou chumbinho na moqueca, isso saiu até no jornal, perdeu duas filhas assim e
perdeu um filho de fraqueza porque não tinha o que comer, pra enterrar esse menino eu
tive que correr durante 20 dias porque ela não tinha documento, o pai não tinha
documento, o menino não tinha documento e aí o menino ia ser enterrado como
indigente, foi quando ela veio me pedir ajuda, eu deitava pra dormir de noite e ficava
vendo aquele menino olhando pra mim, porque ele não conseguia ser enterrado, na
verdade ele morreu de fraqueza, de fome, e eu prometi a ela que nunca mais na vida ela
ia passar fome, poderia passar algumas necessidades mas fome não, daí a gente resolveu
ajudar ela.

Família 07 - Isaque: Pai de dois netos de Graça, tem dois filhos e cria sozinho
porque a mulher morreu envenenada que era filha de Graça, deram chumbinho a ela, ele
é catador de reciclagem não tem lá essas condições, mas ele ama os filhos, já tentaram
tomar de várias maneiras, porque acham que por ser catador ele não tem que ficar com
os filhos, que pastora que tem que ficar e tudo mais, mas enquanto eu estiver aqui e viva
ninguém vai tomar os filhos dele, ele tem um amor imenso pelos filhos e cuida bem dos
filhos dele, do jeito dele mas ele cuida bem. Ele chora quando pega a cesta básica, a
gente as vezes não entende mas ele chora e agradece tanto.
Como havia dito, sempre vai haver quem seja contrário a atitude de doar
alimentos e que imaginam que isso é Assistencialismo26 e não Solidariedade, mas a
questão se apaga por não haver aqui nenhum aliciamento político nem populismo
assistencial, se apaga também quando nos dedicamos a ouvir o que o alimento
representa para quem não o tem.

O que esse alimento significa para as pessoas? Quando eu falo disso eu
lembro que quando eu era criança eu passei fome, assim, as vezes a gente
vive dentro de uma casa e a gente não sabe o que acontece na casa dos outros
não é Rose? Eu acho que as vezes você é tratada até como Deus aqui, porque
as pessoas dizem assim: Loura, aquela moça já veio com os alimentos? Oh,
meu Deus! Que Deus traga ela! Porque para as pessoas significa muito,
porque a fome é uma coisa tão séria gente, a fome, ela dói, ela castiga, a
gente não tem como parar ela, entendeu? É muito triste uma pessoa não ter o
que comer eu dizia, eu dizia não eu digo, que você é uma pessoas abençoada
26

Doutrina, sistema ou prática (individual, grupal, estatal, social) que preconiza e/ou organiza e
presta assistência a membros carentes ou necessitados de uma comunidade, nacional ou mesmo
internacional, em detrimento de uma política que os tire da condição de carentes e necessiatados.
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por Deus por adotar essas famílias. È muito gratificante, se todos fizessem o
que vocês fazem ninguém no mundo ia sentir fome, o alimento é tratado de
uma tal maneira que não tem explicação, eu as vezes brigo com minha filha e
abro a boca pra dizer não tem o que comer mas tem tanta coisa dentro de
nossa casa, as vezes eles me dizem: Loura eu fiz um achocolatado com leite e
tomei com biscoito de coco dando tanta importância, assim, o alimento é
muito importante, muito importante mesmo! Falando dessas pessoas e de
outras que chegam na minha porta quase de joelhos pedindo, eu não tenho e
ligo pra você e para as outras pessoas que ajudam também, quase sempre
chega e eu dou graças a Deus, mas você eu acho que é uma pessoa especial
na vida de todas essas pessoas que eu falei, a pessoa ser humana e se
preocupar com o outro não tem explicação, só a pessoa que está fazendo é
que sabe, eu acho que eu sou muito humana e você também, as vezes eu digo
que não vou ajudar porque não posso e tal mas quando a coisa aperta eu saio
procurando ajuda pra eles, não tem jeito. (Loura)

Se faz necessário dizer que evidentemente não conseguiria realizar sozinha a
tarefa de promover o evento. Por isso, contar com a equipe do Espaço Cultural Descida
do Kilombo, os músicos e as entidades de divulgação, tem sido fundamental para a
realização das iniciativas.
Figura 80 - Foto dos colaboradores dos eventos no Espaço Cultural Descida do Kilombo.
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Figura 81 - Foto da Roda de Samba do Kilombo com os músicos que fazem parte do Samba do Kilombo

Figura 82 - Foto do representante do portal Boca Piu que colabora com a divulgação das iniciativas
realizadas pelo Espaço Cultural Descida do Kilombo.

Foi olhando para outras casas de samba em outras cidades, em especial as do
Rio de Janeiro, que fui constatando a importância de melhorar também o espaço de
samba que temos aqui. Assim, veio então a segunda reforma do Kilombo, no ano de
2018, com reinauguração no mês de julho.

134

Figura 83- Foto do Espaço Descida do Kilombo após a última reforma.

Depois da reforma o espaço ficou maior e então já havia como começar a
realizar outras atividades que realmente fizessem do espaço um lugar cultural, contando
com o apoio do meu companheiro, o Mestre Canguru27 e da Escola de Capoeira Filhos
de Bimba oferecemos aulas de capoeira, duas vezes por semana, de forma gratuita para
crianças da comunidade de Cajazeiras 10 e adjacências, crianças dos 06 aos 15 anos
contam com as aulas e com oficinas desde agosto de 2018.

27

Zenildo Silva dos Santos, membro e criador da Fundação Mestre Bimba, juntamente com o
Mestre Nenel (filho biológico do Mestre Bimba), em Salvador, instrutor de capoeira em academias,
escolas e projetos desde 1989, professor de música e capoeira para crianças e adultos especiais, cantor e
compositor de músicas de capoeira e Forró, com dois CDs gravados, ministrou e participou de diversos
seminários, festivais, workshops, intercâmbios culturais e performances nacionais e internacionais desde
1999.
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Figura 84 - Foto de um momento de roda de capoeira no Espaço Cultural Descida do Kilombo - Núcleo do
Projeto Capoerê da Escola de Capoeira Filhos de Bimba.

Fonte: Foto de Rosa Bárbara Pinheiro.
Figura 85 - Foto da Festa de Batizado do Núcleo da Escola de Capoeira Filhos de Bimba.
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Figura 86- Foto da Festa de Batizado do Núcleo da Escola de Capoeira Filhos de Bimba.

Fonte: Fotos de Rosa Bárbara Pinheiro

Mesmo durante os quase 28 anos no mundo da música e mais precisamente no
mundo do samba, sempre procurei me desenvolver também no mundo acadêmico, sou
formada em Letras Vernáculas pela UCSal, pós-graduada em História Social e Cultura
Afro-Brasileira, Psicopedagogia Institucional e Gestão Escolar, atuando como
professora de Língua Portuguesa numa escola pública situada dentro de uma Instituição
Socioeducativa, hoje sou mestranda e estou aqui estudando os processos educativos que
acontecem nas rodas de samba de Salvador. Com as leituras, voltei a me envolver mais
diretamente com as questões sociais e também com as questões de gênero, me ocorreu a
possibilidade de idealizar e colocar em prática um novo projeto ligado ao envolvimento
e representatividade das mulheres no samba. Idealizei um coletivo que uniu uma rede de
mulheres com a mesma preocupação, o Coletivo Cultural Kilombo. Para lançar a ideia
em grande estilo foi organizada a Primeira Roda de Samba de Mulheres em Cajazeiras,
aliada a uma proposta solidária de receber doações de cremes dentais e sabonetes que
foram doados para as instituições que visitei para fazer as entrevistas da pesquisa.
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Figura 87 - Flyer de Divulgação da Primeira roda de Samba de Mulheres em Cajazeiras.

Figura 88 - Foto da Primeira roda de Samba de Mulheres em Cajazeiras.

O evento foi um sucesso, recebeu diversas mulheres envolvidas com o samba,
tanto cantando, quanto tocando, foi um momento importante de inclusão e
representatividade feminina. A partir deste evento o Coletivo Cultural Kilombo tornouse uma realidade.
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Figura 89 - Foto da Primeira roda de Samba de Mulheres em Cajazeiras.

Figura 90 - Marca do Coletivo Cultural Kilombo

O Coletivo foi ganhando força e integração, a ponto de termos organizado um
grande evento que foi um marco no Dia Internacional da Mulher, no dia 08 de março de
2019, no Largo Teresa Batista no Pelourinho, apoiado pelo Governo do Estado da Bahia
e da Secretária de Cultura do Estado da Bahia que cedeu o espaço público para o evento
mais o som e a iluminação.
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Figura 91 - Flyer de Divulgação da Roda de Samba de Mulheres do Coletivo Cultural Kilombo no dia 08
de Março de 2019.

Figura 92 - Foto das mulheres que integravam o Coletivo Cultural Kilombo neste momento.
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Figura 93 - Foto da Roda de Samba do Coletivo Cultural Kilombo no Largo Teresa Batista no dia 08 de
Março de 2019, recebendo uma das convidadas, a sambista Gal do Beco. 28

28

Gal do Beco, sambista que nasceu no Rio de Janeiro e veio morar em Salvador nos anos 1980.
Proprietária inicialmente de uma barraca de praia em Itapuã, expandiu o seu trabalho com o samba
notadamente a partir da criação do espaço de samba Beco de Gal, situado no bairro Vasco da Gama. O
espaço funcionou entre 1989 e 2006 e, durante quase 20 anos, as noites do local foram frequentadas por
sambistas da cidade de Salvador e de outros lugares do país, tornando-se uma referência, lembrado ainda
por muitos nos dias atuais.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O argumento que sustentou esta pesquisa foi que as rodas de samba são
movimentos sociais de resistência, capazes de promover solidariedade e educação, tal
como os quilombos. Com base nos dados coletados, este argumento se confirma. Assim,
foi possível compreender a partir de algumas ações de solidariedade desenvolvidas por
estes grupos, diversos processos educativos identificados como desdobramento dos
encontros das rodas de samba, discursos sobre pertencimento, valorização da memória,
a preocupação com o Outro, ideais de solidariedade, cidadania coletiva e mesmo a
formação de cultura política.
Muitas mudanças foram presenciadas durante o percurso da pesquisa, alguns
grupos foram surgindo e outros foram sumindo do cenário, alguns deixaram de realizar
ações solidárias, outros começaram a fazer mais frequentemente, contudo a perspectiva
solidária parece ter crescido. Vê-se nos dias atuais que diversos outros grupos estão
realizando tais ações.
Figura 94 - Quadro com divulgações de Eventos Solidários, entrada com doação de alimento, leite e
brinquedo.
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Com o objetivo de compreender os processos educativos que ocorrem no
movimento das rodas de samba, refletimos sobre essas práticas visando aprofundar o
seu significado, conceituados como movimentos sociais que além de promover
solidariedade e educação também realizam uma prática sociocultural que valoriza o
patrimônio simbólico africano renegado oficialmente no processo de modernização
brasileira e reconhecido como patrimônio imaterial, o samba. As rodas de samba
promovem a continuidade do coletivo negro, sua matriz ancestral africana materializada
na contemporaneidade com frequentadores, sambistas e organizadores dessa cultura. Há
neste movimento uma profissionalização, mas o mercado não se apoderou totalmente
das rodas de samba, apesar de atender às demandas de casas de show e empresários que
visam lucrar, ainda conserva importantes características da cultura afro-brasileira, tais
como: a organização em rodas, a coletividade, a alegria e o ritual, não exige luxo e por
isso pode ser realizada em espaços simples, na rua, nos quintais e nas praças, por vezes
sem trazer nenhum lucro para os músicos ou organizadores. Em uma sociedade que
preza o consumo, na qual ainda é visível o racismo e a desigualdade, as rodas de samba
significam a afirmação da cultura popular.
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Nascente da Paz
Fundo de Quintal

O meu sonho verdadeiro
É gostoso de sonhar
Todo mundo no terreiro
Indo até o sol raiar
Sob a luz da poesia
É tão doce de cantar
E ao som dos tantãs e dos balangandãs
Eu não quero parar
Vou sambando, sorrindo, cantando
Ao sabor do luar
É um samba dolente ou até de repente
Pra gente versar
Se encanta, se canta e se planta a raiz popular
Samba é filosofia
Fidalguia do salão
Tem a força e a magia
Que acende o coração
E pra minha alegria
O meu samba vai além
É a minha bandeira, paixão verdadeira
Que me satisfaz
Essa luz tão divina ilumina os nossos quintais
É um dom envolvente presente na gente
Nascente da paz
Essa luz tão divina ilumina os nossos quintais
Bororó, bororó, bororó, bororó
Bororó, bororó
Bororó, bororó, bororó, bororó, bororó
(Composição: Sombrinha / Adilson Victor)29

Como vimos, as rodas de samba descritas aqui são redes de sociabilidade
alicerçadas no samba, espaços educativos que ultrapassam os muros da escola, com
processos pedagógicos que valorizam a riqueza do saber do cotidiano – um saber que
deveria ser mais reconhecido e considerado nos cursos de formação de professores.
Mesmo nos currículos universitários de formação musical, como argumenta Doring
(2017), há uma negação da musicalidade brasileira. Ao longo da pesquisa, a descrição
das ações e o desejo de registro dos movimentos de samba tomaram mais espaço do que
as análises propriamente ditas.
29

Reconheço os limites da proposta do estudo, mas

Disponível em http://letras.mus.br/fundo-de-quintal/nascente-da-paz/. Acesso em: 30 mai.

2019.
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confirmo o quanto as observações e registros foram importantes para o mapeamento e o
conhecimento da dinâmica dos grupos de samba em Salvador. A cultura produzida nas
rodas de samba tem muito a contribuir com a cultura escolar. Sabe-se que os saberes
considerados socialmente significativos fazem parte da especificidade do papel da
escola, mas isto não deve excluir outros conhecimentos ligados às “culturas populares”:
estas devem ser estudadas, registradas e valorizadas, a fim de garantir, para as gerações
futuras, conhecimentos relevantes da nossa história, ajudando-nos a forjar nossa
identidade. Nos dias atuais, o entrecruzamento da educação e a cultura é vital para
promover maior humanização dos jovens e desenvolver competências que possam gerar
relações de alteridade com ética, compromisso, cidadania e solidariedade.
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