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RESUMO 

 

Esta comunicação tem como ponto de partida o processo de patrimonialização do samba 
de roda que resultou ao mesmo, em 2005, o título de Patrimônio Oral e Imaterial da 
Humanidade concedido pela Unesco. Ao longo desta comunicação se recorrerá à 
memória e anotações sobre as condições e situações de contato com as cidades e 
localidades visitadas, assim como às condições e situações de contato com sambadores 
e sambadeiras do Recôncavo baiano. Deste modo, se chamará atenção para alguns 
desafios e dificuldades do trabalho que resultou na patrimonialização, evidenciando 
inquietações sobre a verdade das provas levantadas e sobre o desdobramento das 
mesmas como plano de salvaguarda do samba elaborado pelo IPHAN. 
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De antemão, quero apresentar a referência fundamental desta comunicação a 

respeito do samba de roda. Entre os meses de julho e setembro do ano de 2004, fiz parte 

de uma equipe de pesquisadores, contratada pelo Ministério da Cultura (MinC) através 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), encarregada de 

realizar um levantamento sobre a expressão do samba de roda na região do Recôncavo, 

no Estado da Bahia, e elaborar um dossiê que resultou na eleição deste samba, no ano de 

2005, como patrimônio oral e imaterial da humanidade junto a Unesco. Para apresentar 

a candidatura do samba de roda como patrimônio oral e imaterial da humanidade, em 

tempo relativamente curto e sem o lastro de uma pesquisa sistemática previamente 

realizada com este fim, decidiu-se pelo aproveitamento das pistas disponibilizadas por 

trabalhos anteriores (ARAÚJO, 1992; DÖRING, 2002; MARQUES, 2003; WADDEY, 

1980 e 1981) e formação de uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, coordenada 

pelo Dr. Carlos Sandroni, etnomusicólogo, professor adjunto da UFPE. Esta equipe foi 

encarregada de mapear a ocorrência do samba de roda no maior número possível de 

cidades e localidades do Recôncavo e em seguida selecionar, em algumas cidades e 
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localidades visitadas, grupos de samba de roda, sambadores e sambadeiras registrados 

em áudio, vídeo, fotografia e texto (ver DOSSIÊ IPHAN, 2006).     

Embora o Recôncavo baiano seja uma região geograficamente imprecisa (ver, 

BRANDÃO, 1998), sempre foi, porém, econômica e culturalmente, definido pela 

presença africana, escrava e negra. Muito próximo da capital do Estado, Salvador, o 

Recôncavo determinou em grande medida a formação cultural e histórica desta capital. 

Aliás, no imaginário social, Salvador parece ser, muitas vezes, menos a capital do 

Estado da Bahia e mais a capital do Recôncavo. Neste sentido, embora o samba de roda 

- em suas múltiplas ações de cantar, tocar e dançar - surja na história cultural como um 

emblema de todo o Estado da Bahia, mais o seria da cidade de Salvador, e de fato o é do 

Recôncavo. 

Nesta região, no período citado acima, fizemos inúmeras curtas viagens através 

de rodovias federais e estaduais, algumas vezes interrompidas pela navegação por rios 

ou braços do mar da Baía de Todos os Santos. Na beira das estradas, além de uma 

exuberante vegetação atlântica, encontramos plantações de cana-de-açúcar, dendê, 

bambu e mandioca. Deparamo-nos com destroços de instalações produtivas herdadas do 

tempo colonial, muita pobreza material, estagnação econômica, administrações 

municipais alheias aos dramas da população, desorganização e dispersão do povo do 

samba de roda em cidades ou localidades desprovidas de suficientes ofertas de 

empregos, de programas de educação adequados às realidades locais, facilidade de 

acesso, saúde e saneamento básico e de uma política cultural que considerasse a rica e 

farta produção cultural desta região. Além disso, encontramos uma população bastante 

homogênea no que diz respeito à condição racial negra e à pobreza que atinge 

modelarmente, na Bahia, os negros que não foram, no passado, devidamente 

contemplados com a riqueza produzida pelo açúcar e pelo fumo, e hoje, permanecem 

alheios à riqueza produzida no Recôncavo pelos opulentos bolsões municipais gerados 

pela exploração comercial do petróleo. Constatamos também o quanto a capital do 

Estado, Salvador, tão intimamente relacionada ao Recôncavo, ao mesmo tempo em que 

muito influencia esta região, através dos meios de comunicação, de instituições e 

formadores de opinião, se reporta não ao real, porém a um simulacro do Recôncavo que 

se configura em referências a idílicas imagens do passado colonial, às festas de grande 

repercussão como a Boa Morte, ao samba de roda, tão celebrado e muito pouco 

conhecido, e a um povo negro tido como “simples e espontâneo”. 



 

Quando aceitei o convite para atuar na equipe do dossiê do samba de roda, 

antecipadamente, sabia do valor cultural e acreditava na justeza da proteção e 

elaboração de uma política específica para o samba de roda baiano. Neste sentido, a 

iniciativa do IPHAN e do MinC foi acertada e resultou em um importante e belo 

trabalho. Entretanto, vivi momentos de inquietação e dúvida durante este trabalho uma 

vez que, naquela ocasião, minha tarefa como pesquisador era fazer valer a noção de 

patrimônio oral e imaterial adotada pela Unesco e pelo IPHAN sobre a qual há 

controvérsias inevitáveis. Além disso, carreguei a responsabilidade de inventariar 

objetos, práticas culturais e subjetividades materializáveis que pudessem sustentar o 

argumento do caráter imaterial do samba de roda e isto me parecia um tanto quanto 

paradoxal. Enfim, estava em busca de provas do samba de roda como patrimônio oral e 

imaterial, sob o risco de forjar estas mesmas provas e contribuir para a invenção ou 

reinvenção de uma tradição (HOBSBAWN, 1984). Logo, uma dúvida inevitável seria a 

certeza sobre o próprio samba de roda apresentado para a patrimonialização. Por conta 

de tudo isso, nesta comunicação pretendo chamar atenção para alguns desafios e 

dificuldades desta encomenda que nos foi proposta pelos gestores do IPHAN e MinC. 

Neste sentido, vou recorrer à memória e às anotações sobre as condições e situações de 

contato com as cidades e localidades visitadas, assim como às condições e situações de 

contato com sambadores e sambadeiras de modo a evidenciar as minhas inquietações 

sobre a verdade das provas que pretendi produzir e sobre o desdobramento das mesmas 

como plano de salvaguarda do samba pelo IPHAN. 

No que diz respeito ao conceito de patrimônio cultural, Salaini e Graeff (2011, 

p. 172) afirmam que  

 
[...] vem cabendo às instituições e organismos nacionais e internacionais a delimitação de um 
conceito de patrimônio cultural capaz de abarcar as mais diversas noções e definições de bens 
culturais que devem ser identificados, colecionados, preservados e, se for o caso, tombados. 
Visto que a preocupação maior desses organismos e instituições é a de dar conta não apenas de 
monumentos, mas de “conjuntos” e “locais de interesse”, a noção de patrimônio cultural acaba 
servindo para incorporar toda produção humana – desde que considerada em virtude de seu valor 
excepcional do ponto de vista histórico, estético, artístico e/ou científico, como sublinha a 
Convenção para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural (UNESCO, 1972).  
 

  Gonçalves (apud SILVEIRA e BUENDIA, 2011, p.160) observa que uma 

característica fundamental do patrimônio cultural é sua capacidade de inventar os 

próprios sujeitos sociais. Dos processos de patrimonialização surgem novos atores, 

novas relações sociais, assim como emergem novas possibilidades de autoconsciência e 



 

autopercepção. Deste modo, os objetos, mas também as atitudes, as pessoas, as 

situações, 
 

[...] ao serem patrimonializados, passam a se constituir em sistemas simbólicos, que organizam 
subjetividades e identidades culturais (Baudrillard, 2008; Clifford, 1994). Segundo Gonçalves 
(2007), os objetos fazem parte de um sistema de representações; ao serem reapropriados, 
retirados do seu contexto primeiro e inseridos em coleções tornam-se ícones de ideias, valores, 
identidades, formando modalidades de autoconsciência individual e coletiva (SILVEIRA E 
BUENDIA, 2011, p. 155).  
 
   
No que diz respeito ao perfil dos sambadores e sambadeiras envolvidos pela 

patrimonialização do samba de roda, eram todos homens e mulheres negros que tiveram 

uma vida muito difícil, repleta de privações materiais. Estavam na faixa dos 60-80 anos, 

raramente tiveram acesso à escola e poucos dominavam a língua escrita. Sobreviviam 

de pequenos serviços, agricultura de subsistência ou pensão do INSS. A maioria deles 

nasceu e viveu toda a vida na comunidade onde se encontravam durante a realização do 

dossiê. Embora hoje tenham acesso à informação fácil através dos meios de 

comunicação de massa, a concepção de realidade que têm está relacionada aos valores 

do mundo do trabalho braçal, aos valores do catolicismo, do candomblé e do samba. De 

um modo geral, eles apresentam uma visão de mundo marcada pela aceitação da dor e 

das dificuldades persistentes desde o sistema escravocrata. Ou seja, embora o cotidiano 

seja uma luta pela sobrevivência no dia seguinte, esta luta pouco altera o quadro 

estrutural de pobreza, as relações de subordinação com aqueles que têm prestígio e 

poder e são normalmente brancos. Por outro lado, são plenos de vontade de viver e 

exercitam todo o tempo a inteligência, a imaginação expressas no samba. Costumam ter, 

inclusive, uma autoestima elevada quando se percebem no contexto do samba de roda.  

Na equipe de pesquisadores que compus, eu era o único negro, curiosamente 

nascido e criado até a infância no Recôncavo, na cidade de São Francisco do Conde. 

Isto, inicialmente, me favorecia visto que levava comigo um quadro mental e 

comportamental do povo do Recôncavo. Ou seja, tinha alguma noção do seu modo de 

pensar, agir e se relacionar com seus pares, no seu pequeno mundo e com estranhos. Eu 

era quase um estranho para eles. Nas abordagens que fiz, normalmente falava em nome 

do IPHAN, do MinC e me apresentava como pesquisador e professor universitário. 

Falava bastante também sobre o significado daquele registro para a história do samba e 

dos negros na Bahia. As entrevistas obedeciam a um roteiro que incluía a história 

pessoal do sambador ou sambadeira e sua conversão ao samba de roda; o modo como 

havia ocorrido a formação de sambador ou sambadeira; a definição pessoal do que fosse 



 

o samba de roda; as dificuldades de transmissão do saber sobre o samba. Acreditamos 

que através deste roteiro poderíamos ter uma compreensão das especificidades do 

samba de roda, da trajetória de cada sambador ou sambadeira. Pessoalmente, se 

evidenciava também o fato de que um modelo de relações sociais do passado, de valores 

morais, de concepção de mundo e possibilidades de acesso a informação, musical 

inclusive, determinou em boa medida o modo de ser, de se fazer e se transmitir samba 

de roda. 

Uma implicação fundamental disso, no que diz respeito ao trabalho de coleta de 

dados, trata-se da compreensão de que necessitava fazer um esforço diferenciado dos 

colegas pesquisadores para ganhar a confiança e a atenção dos sambadores e 

sambadeiras. Foram muitas às vezes em que fui confundido com um “nativo” do local 

onde estive trabalhando. Algumas vezes, de fato eu o era, como no caso das abordagens 

feitas em São Francisco do Conde.  Esta confusão de lugar e papel me fez perceber que, 

na equipe, o povo do samba inquiria, através do olhar, mas da palavra também, se eu 

realmente fazia parte da equipe. Isto porque, chegaram a me dizer, eu era parecido com 

eles. Ou seja, não reconheciam a si mesmos e a um outro “parecido com eles”, numa 

posição de poder como me colocava naquela circunstância. A princípio, diria que isto 

fragilizava a objetividade do meu trabalho e da própria iniciativa do IPHAN e do MinC, 

porque a fala e atitudes dos sambadores e sambadeiras poderiam estar viciadas pela 

vontade de afirmação ou negação do pesquisador, representante do Estado brasileiro e 

de suas esferas de poder e prestígio. Em outras palavras, quero dizer que, desta forma, 

nos escapava muito da realidade do samba de roda. Por outro lado, desta forma, adquiri 

a compreensão que a patrimonialização do samba de roda caminhava para uma ênfase 

exagerada e equivocada em sua dimensão estética e esta tradição popular, negra e 

subalterna estava também na ordem do político, do econômico, do religioso, da 

moralidade e da raça.  

Do mesmo modo, na medida em que mirava as figuras e ouvia as vozes dos 

mestres sambadores e sambadeiras, pensava sobre caminhos cruzados, destinos 

previsíveis e travessias improváveis a propósito da história daquelas terras e destes 

sujeitos desde a colonização lusa. Eram ocasiões em que, mais do que diante da figura e 

da voz de um mestre de samba, tinha a presença do movimento da história da Bahia - do 

Recôncavo em particular -, da reverberação do sistema de produção escravocrata em sua 

opulência, em sua suntuosidade, em sua maquinaria de fazer sofrer e gerar dor, fazer 

riqueza e ação sobre a dor como samba. Ou seja, mais do que patrimonializar era 



 

necessário elaborar uma política cultural radical para o povo do samba de roda e para o 

Recôncavo baiano. E a rigor isto até então não foi feito pelo IPHAN, pelo MinC, pelo 

Estado seja em nível federal, estadual ou municipal e muito menos pela Unesco. Neste 

sentido, me perguntava se valia à pena patrimonializar uma manifestação cultural que 

foi agência de um humano escravo. Também me perguntava se era ético, necessário e 

possível patrimonializar um trabalho espoliador, um espírito inquieto, porém redimido, 

uma vida roubada. Por outro lado, ao ouvir os mestres se perguntarem sobre o destino 

do samba de roda e recordarem o que não se vivia mais, evidenciando assim o perigo de 

extinção do samba, passei a acreditar que a patrimonialização era também a 

possibilidade de permanência na medida em que sambadores e sambadeiras 

compreendessem a necessidade de novas transformações no tempo e no espaço do 

samba de roda.  

Neste último caso, por um lado, percebemos que os sambadores e sambadeiras, 

desde o processo de patrimonialização e concessão ao samba de roda do título de 

Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, pouco a pouco têm elevado sua autoestima 

e se reconhecem como realmente portadores de um saber e uma tradição cultural 

valorosa. Por outro lado, entretanto, desprovidos, em termos materiais, de quase tudo, 

atentos ao fato de que este processo resulta em dividendos políticos, honoríficos, 

financeiros e acadêmico-científicos para vários outros, reivindicam, de algum modo, “a 

parte que lhes cabe neste latifúndio”. E quando o fazem tendem a reproduzir a lógica 

perversa do capitalismo e de sua indústria cultural. Estamos, portanto, diante da 

possibilidade de que a proteção ao patrimônio do samba de roda, venha significar sua 

circulação num meio sóciocultural mais amplo como mercadoria e a despeito de sua 

condição de patrimônio da humanidade, torne-se um novo bem simbólico de um 

capitalismo vampiresco.  

Para concluir, diria que realmente desejo a permanência do vigor cultural do 

samba de roda, mas que isto não ocorrerá caso a salvaguarda deste bem não seja 

simultaneamente articulada à dignificação da vida daqueles que lhe dizem respeito e 

estão há séculos relegados ao abandono generalizado.  
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