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Esta pesquisa é parte do trabalho realizado pelo projeto EtniCidades: história e memória 
de afro descendência e propõe-se a catalogar os artigos e ensaios que discutam a 
produção  e a  atuação do sambista e compositor Batatinha, relacionados ou não à 
cultura afro baiana e a cidade de Salvador. O corpus da pesquisa se constitui das 
composições, discografia e publicações sobre o trabalho e/ou relacionados a ele em 
revistas, jornais e artigos afins. Catalogamos textos, letras de músicas, e depoimentos 
sobre o autor a partir destes dados foi possível estabelecer uma análise parcial da 
importância cultural e histórica do samba no processo de construção da identidade afro-
baiana, representados no trabalho de Batatinha, bem como o contexto musical social e 
político em que o compositor esteve inserido no período de maior produção artística.   

PALAVRAS CHAVES: BATATINHA-ETNICIDADE-AFRODESCENDÊNCIA    

Esta comunicação objetiva apresentar uma síntese da pesquisa 

 

BATATINHA 

representação da baianidade e da afro-descendência, sendo parte do trabalho realizado 

pelo projeto Etnicidades: história e memória de afro-descendência, coordenado pela 

professora Dra. Florentina Souza.  

No período de setembro de 2004 a agosto de 2005, foi possível avaliar as 

estratégias utilizadas pelo compositor para discutir aspectos da vida cultural baiana em 

suas composições, identificando os diálogos que outros compositores baianos 

estabeleceram com ele e com sua produção artística, foram levantados a discografia e 
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um esboço da biografia do compositor articulando tais informações ao contexto político 

da época.  

Inicialmente, coletei e cataloguei letras de música, textos e depoimentos sobre o 

autor. A partir dos dados coletados, foi possível estabelecer uma análise parcial da 

importância cultural e histórica do samba produzido por Batatinha, no processo de 

construção da identidade afro-baiana, bem como o contexto musical social e político em 

que o compositor esteve inserido no período de sua maior produção artística.  

O contexto sócio-político da Bahia e sua formação histórica têm fomentado 

desde os meados do século XX muitas reflexões sobre sua constituição identitária. O 

perfil étnico-cultural da maioria da população baiana e o modo como este tem sido 

representado, inquieta os estudiosos e críticos de cultura em geral. 

O que se tem notado, a efetivação, no imaginário popular, de uma identidade 

afro-baiana, baseada e constituída em moldes estigmatizantes e isto aparece em variadas 

manifestações de pensamento, quer seja na literatura brasileira, em artigos publicados e 

vinculados na mídia em geral ou através até mesmo das letras de músicas e dos 

movimentos culturais que estas inquietações provocaram. 

Para entender o período político social e musical qual o compositor esteve 

inserido, apresentarei um breve panorama sobre o samba e sua representação como 

parte da construção de uma identidade nacional. 

O próprio termo samba é ainda hoje motivo de muitos questionamentos, segundo 

Muniz Sodré, em seu livro Samba- O dono do Corpo, esta palavra se originou do 

vocábulo semba, que em quimbundo, língua falada em Angola, significa umbigo . 

Para muitos estudiosos do assunto, é quase um consenso que o samba, como   

composição musical, surgiu depois do registro do ritmo como dança, neste caso um 

molejo sensual do corpo ao som das palmas, coro e objetos de percussão.  

Este ritmo se configurou e reconfigurou, passando antes por outras expressões 

musicais como o lundu, a polca, o maxixe, a chula dentre outros estilos de origem 

africana a exemplo dos batuques e das manifestações religiosas. 

Todo o processo de formação e as diversas influências sofridas pelo samba 

possibilitaram que este se desdobrasse se subdividisse em estilos distintos, a saber. O 

Samba de Roda, de Raiz, Enredo, Fundo de Quintal, Partido Alto e dentre outros o 

Samba-Canção. 



O Samba-Canção foi um dos estilos mais adotados por Batatinha, surgiu por 

volta da década de trinta, sendo marcado por um ritmo lento e cadenciado, suas letras 

geralmente eram românticas e as vezes tinham um tom melancólico e queixoso, porém  

na década de cinqüenta, adquire uma outra apresentação com a influência de ritmos 

estrangeiros como o bolero e o breque. 

Oscar da Penha (Batatinha) nasceu em 5 de agosto de 1924 em Salvador, aos 15 

anos começou a trabalhar como gráfico nos jornais Diário de Notícias e Estado da 

Bahia posteriormente, tornou-se funcionário público como tipógrafo da Imprensa 

Oficial atual Empresa Gráfica da Bahia. Neste período já envolvido com o ambiente 

musical da cidade começou a compor, entretanto foi por volta de seus vinte anos que 

ficou conhecido como cantor depois de ter sido  revelado, pelo radialista, Antônio 

Maria, no Programa Campeonato do samba da rádio Excelsior.  

Batatinha não admitia ser enquadrado apenas como cantor de samba 
de roda fazia questão de fazer samba de origem africana, samba angolano, 
mas com influência do samba canção urbano (www.facom.ufba.br 
/musicanordestina/batata).    

Nos seus quatro discos: Samba na Bahia, 50 anos de samba, Toalha da Saudade 

e Diplomacia, foi possível catalogar 32 músicas, sendo algumas escritas em parceria 

mas a maioria de sua única autoria.  

Como um típico samba-cancioneiro as letras de suas músicas são marcadas por 

uma forte tristeza e melancolia embora este se considerasse uma pessoa feliz e alegre. 

Outros compositores contemporâneos à Batatinha cantaram a tristeza em suas músicas, 

demonstrando assim, certa intimidade entre o sentimento de melancolia e o samba-

canção, como pode ser visto em Samba da Benção de Vinicius de Moraes.  

O bom samba é uma forma de oração porque o samba é a tristeza que 
balança e a tristeza tem sempre a esperança de um dia não ser mais triste não.   

Uma das possibilidades de suas letras trazerem essa carga emotiva de dor e 

pesar talvez seja o fato deste ter tido uma vida, segundo ele mesmo e seus familiares, 

muito sofrida, pois sua história, peculiar a muitas histórias de outros negros artistas 

contemporâneos a ele, foi de não reconhecimento e luta para conseguir sustentar seus 

nove filhos.A sua maneira de protestar contra o que lhe afligia era cantando samba. 

Batatinha evidencia isto em uma de suas mais refinadas composições, Diplomacia .   

http://www.facom.ufba.br


Luto por um pouco de conforto/ tenho o corpo quase morto/ não acerto 
nem pensar/ mesmo  com tanta agonia ainda posso cantar.  

Em entrevista ao programa Frente A Frente, exibido pela TV Educativa da 

Bahia, no inicio de 1994, ele esclarece que a tristeza cantada por ele, não estava 

relacionada com a questão amorosa simplesmente. Batatinha deixa claro que teve um 

casamento feliz com dona Marta durante muitos anos, até sua morte no fim da década 

de 70, com quem teve seus dez filhos (um falecido ainda bebê). Marta foi seu grande 

amor de adolescência e companheira de uma vida. 

Quando perguntado pela entrevistadora do programa o porquê de tanta tristeza 

em suas canções, disse: 

- Menina o que me incomoda é quando eu saio nas ruas e vejo a 
pobreza  fome... uma pessoa mutilada, é um garoto pedindo esmola, isso me 
corta o coração mesmo!. (programa Frente A Frente- Oscar da Penhaa, O 
Batatinha)  

Batatinha canta a tristeza ligada a miséria do povo pobre, que tinha no carnaval 

uma válvula de escape para o sofrimento, o que pode ser visto em Depois eu volto .  

É carnaval é hora de sambar/ peço licença ao sofrimento/ depois eu 
volto pro meu lugar/ dona tristeza dê passagem a alegria/ nem que seja por um 
dia pois respeito sua posição mas hoje eu reclamo com toda razão.  

Nesta música ele ratifica a relação entre o carnaval e o sofrimento, sendo este o 

momento das pessoas esquecerem suas lamúrias e já que não podem sonhar em ter uma 

vida melhor, que caíam na folia, ainda que depois, voltem pro seu lugar, para suas 

rotinas. O carnaval aparece como a sagrada chance de extravasar a alegria fugindo das 

mazelas, na tentativa de sair do cotidiano; Além disto, Batatinha utiliza as letras do seu 

samba-canção para expor seus ideais políticos Sociais. Ele nunca desistiu de promover o 

samba como expressão artística, genuína do povo brasileiro, em nome disso promoveu 

diversos eventos ligados ao gênero, com a Segunda do Samba e o Dia do Samba que 

passou a ser comemorado anualmente na semana do dia 2 de dezembro.  

A idéia do samba como marca do povo brasileiro, como representativo de uma 

identidade nacional foi uma estratégia do governo Getúlio Vargas, que via nesta ligação 

uma possibilidade de aliar sua política populista a um ritmo já tão difundido nas classes 

trabalhadoras. Ora, se o samba já havia se enraizado na vida do povo brasileiro de forma 

tão intensa, existiam então pelo menos duas fortes razões para a adoção do samba como 

expressão da identidade popular : Sua repercussão na vida do povo e principalmente a 



necessidade de controlar esta repercussão e com isso contrapor a figura do malandro, 

recorrente em diversas composições de samba, à imposição do governo da imagem do 

brasileiro como um trabalhador número um, facilitando a entrada do Brasil no mundo 

capitalista moderno, entretanto a criatividade popular criou mecanismos para resistir a 

elite política brasileira utilizando o mesmo samba como expressão própria do seu 

pensar. Sobre essa questão Muniz Sodré afirma:  

O que se diz é que, no samba tradicional há fortes aspectos de   
resistência cultural ao modo de produção dominante na sociedade atual, 
porque a produção desse samba ainda tem um lugar no interior de um universo 
de sentido alternativo, cujos processos fixadores partem da cultura negro 
Brasileira. (Samba- o dono do Corpo)  

O samba funciona assim então como o discurso de resistência que fala do povo 

para o povo. 

Posteriormente a esse período, em 1948, Batatinha compõe seu primeiro 

samba que foi  gravado pelo sambista carioca Jamelão, o clássico Jajá da 

Gamboa , que faz alusão a vida de malandragem do esperto gigolô Vavá .  

Mas a cabrocha é boa apesar de ser coroa mas o Jajá da Gamboa é o 
dono da situação. Mas o Jajá é um desses tipos alucinados, precisando certo 
dia de uma nota pra apostar no selecionado, não tendo mais o que arrancar da 
criatura então lhe pediu a dentadura dizendo que o prego iria lhe safar...  

Jajá na verdade se chamava Vavá e era um velho malandro conhecido de 

Batatinha que de fato morava no bairro da Gamboa em Salvador. Este personagem da 

música é o típico malandro 171 , de boa conversa, elegante, um famoso negro boa 

pinta que fazia sucesso entre as mulheres brancas da alta sociedade soteropolitana. 

As características definidoras da personalidade do malandro, embora 

aparecessem mais  a partir da década de vinte, não eram novas, pois baseiavam-se na 

imagem estereotipada do afro descendente nas ultimas décadas do séc. XIX, período 

oficial do fim da escravidão, quando este passou a ser considerado como contraventor, 

preguisoço, astuto, esperto e sedutor que usava sua virilidade sexual para seduzir e lesar 

mulheres, estas mesmas características e a relação destas com o homem negro, podem 

ser observadas também em diversos textos literários como os já conhecidos: O Cortiço, 

O Mulato de Aluísio de Azevedo, além de Memórias de um Sargento de Milicias, de 



Manoel Antônio de Almeida, considerado por Antônio Cândido, em sua Dialética da 

Malandragem como um dos primeiros textos à fazerem referência aos malandros na 

literatura.  

As fixações dos aspectos supra citados, sobre a personalidade do malandro, 

podem configurar no imaginário popular, um modo de representação racista do negro, 

muitas vezes feita pelo próprio negro, aparecendo como temas de samba e aos poucos se 

tornado sinônimo de sambista.   

E, sob esse particular, não se pode deixar à margem que é justamente ao 
comparar as falhas da personagem o malandro aos castigos que lhes são 
impingidos, que se desnuda a violência de uma sociedade que primeiramente os 
marginaliza e depois os pune por tentarem sobreviver a qualquer custo. (Angola e 
Brasil; Estudos comparados  Tânia Macedo) grifo meu  

Uma outra forma estereotipada de representar o negro, neste caso, a mulher 

negra, é a figura da mulata, também muito trazida por Batatinha em suas composições. 

Embora  geralmente fosse feita de forma velada e indireta, era sempre recorrente, 

reforçando estereótipos muito presentes no samba como expressão nacional, isso pode 

ser observado em Marca no pé .   

                
É uma gata muito fascinante/ que porte elegante é uma linda mulher/ achou 

convite pra ir  para França/ mas ela não foi pra ficar com o mané/ não digo que 
seja coisa do diabo/ só sei que ela tem uma marca no pé.  

Mesmo não ficando claro que a gata muito fascinante e que tem uma marca no 

pé, seja uma mulher negra, é possível deduzir isto pela abordagem parecida que outros 

sambas contemporâneos fizeram a esta personagem. 

O molejo do corpo e a ginga negra para a dança também reforçam a idéia da 

música, realmente referir-se à mulher negra. O que de fato mais me chamou a atenção, é 

a comparação da mulata (que entendo como a mulher negra) como coisa do diabo, uma 

maniqueísmo que contrapõe o bem e o mal, o bonito e o feio, o moral e o amoral, 

ditados populares como: a mulher negra foi feita para trabalhar, a mulata para 

furnicar e as brancas para casar, fundamentam este pensar racista e preconceituoso.   

Bhabha  observa:  

O estereótipo é uma forma de conhecimento e identificação que vacila 
entre o que está sempre no lugar já conhecido e algo que deve ser 
ansiosamente repetido...como se a duplicidade essencial do asiático ou a  



bestial liberdade sexual do africano, que não precisam de prova, não 
pudessem jamais ser provada no discurso. (BHABHA O local da cultura 
p.119.)  

Estes e outros estereótipos constroem no imaginário popular, a configuração do 

homem e da mulher negra baseado em valores pejorativos, mas que se sedimentam, a 

partir de sua repetição tornando-se assim, características usuais quando se trata da 

definição dos perfis destes atores, entretanto não podemos deixar de destacar que o 

modo como o compositor insere tais figuras em suas músicas é fruto evidentemente de 

como essas representações também se afixaram, tanto no seu imaginário quanto no da 

maioria das pessoas expostas a essa construção imagística. 

Após o levantamento das letras de músicas escritas pelo compositor foi feito 

uma subdivisão das composições por temas, a saber: 

AMOR/CARNAVAL, SAMBA/TRISTEZA, SOFRIMENTO/MULHER e 

HISTÓRIAS DO COTIDIANO. 

Embora não tivesse formação acadêmica e desde muito cedo, tenha sido segundo 

ele mesmo arrimo de família, Batatinha conseguia através de sua música expressar-se 

lírica, satírica e parodisticamente, tratando de sua indignação com a maestria de um 

experiente tipógrafo, hábil no trato com as letras. 

A falta de um conhecimento musical erudito não o impossibilitava de compor 

lindas canções, ainda que não tocasse nenhum instrumento musical e nem mesmo 

soubesse ler ou escrever partituras ele musicava suas composições com ajuda de uma 

singela caixa de fósforos. Extraindo som de instrumentos nada convencionais, 

conseguia levar sua música, senão ao grande mercado fonográfico, ao povo simples que 

o admirava. 
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