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Resumo: Este trabalho é fruto da convivência com os sambadores e sambadeiras do 
Recôncavo da Bahia. Partindo do levantamento de problemáticas significativas, 
decorrentes das crises estruturais do sistema capitalista, buscamos discutir como se dão 
os processos de produção e transmissão de saberes no âmbito das instituições formais de 
ensino vinculadas à mercado-lógica do capital; bem como no âmbito dos espaços não-
escolares assentados sob a “lógica diferenciada” das culturas populares. Optamos por 
fazer um estudo de caso com o grupo de Samba Chula Filhos da Pitangueira, onde, a 
partir dos contatos constantes, da observação participante, da memória, da oralidade, e 
das rodas de samba, coletamos os dados que nos permitiram acessar sentidos e 
significados que julgamos capazes de contribuírem com a formação humana numa 
perspectiva omnilateral, para além do capital.  
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1. “(...) EU CHEGUEI AGORA(...)” 

 

Este artigo é parte da Dissertação de Mestrado intitulada “O SAMBA CHULA 

DE COR E SALTEADO EM SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA: Cultura Populá 

e Educação Não-escolá para além da(o) capitá, defendida no Programa de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal da Bahia, em 2009; e que, em 

2010, foi contemplada como uma das vencedoras do I Prêmio Palmares de Monografia 

e Dissertação – Concurso Nacional de Pesquisa Sobre Cultura Afro-Brasileira, 

Comunidades Tradicionais e Cultura Afro-Latina, organizado pela Fundação Cultural 

Palmares/Ministério da Cultura.  

 Fruto da convivência com os sambadores e sambadeiras do Recôncavo da 

Bahia, especialmente aqueles situados no município de São Francisco do Conde, 

partimos do levantamento de problemáticas significativas, decorrentes das crises 

estruturais do sistema capitalista – que seguem exterminando a fonte de toda riqueza: o 

homem e a natureza – perguntando-nos como o samba de roda – dentro deste, o samba 

                                                
1 Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal da Bahia, 
2009. Orientador: Prof. Dr. Pedro Rodolpho Jungers Abib; Autor: Prof. Ms. Petry Rocha Lordelo; 
Professor do município de Cruz das Almas/BA. petrylordelo@yahoo.com.br. 



chula – conseguiu sobreviver em meio às adversidades e desigualdades sociais, 

chegando ao atual estágio de seu reconhecimento enquanto Obra-Prima do Patrimônio 

Oral e Imaterial da Humanidade, pela UNESCO. Nesse contexto, buscamos discutir 

como se dão os processos de produção e transmissão de saberes no âmbito das 

instituições formais de ensino vinculadas à mercado-lógica do capital; bem como no 

âmbito dos espaços não-escolares assentados sob a “lógica diferenciada”(ABIB, 2004) 

das culturas populares.  

Aqui, porém, partiremos de obras que abriram o caminho das pesquisas sobre o 

Samba de Roda do Recôncavo da Bahia, para, assentado sobre elementos importantes 

destas, adentrarmos com uma maior segurança no nosso estudo de caso com o grupo de 

Samba Chula Filhos da Pitangueira, buscando evidenciar a realidade do samba de roda 

nesse território, seus sentidos e significados, e apresentar possibilidades de superação de 

suas problemáticas; dentre estas, a negação deste Patrimônio da Humanidade às novas 

gerações, principalmente no âmbito das instituições escolares salvaguardadas pelo 

capital. 

 

2. O SAMBA DE RODA DO RECÔNCAVO DA BAHIA: PARA ALÉM DOS 
PASSOS PASSADOS 
  
 Das informações pioneiras sobre os batuques e sambas na Bahia até o atual 

momento histórico, pouca coisa foi escrita sobre o Samba de Roda baiano. Das 

pequenas citações nos trabalhos de Manuel Querino, Nina Rodrigues, Artur Ramos e 

Edson Carneiro – sobretudo a partir da década de 1930 –, passando pelas pesquisas mais 

específicas dos etnomusicólogos Ralfh Waddey (1980/1981) e Tiago de Oliveira Pinto 

(1980/1990), até as produções de pós-graduação stricto sensu [pesquisadas até 2009] 

que abordaram tal temática – a saber: Katharina Döring (Música/UFBA, 2002); 

Erivaldo Nunes (Letras/UFBA, 2002); Francisca Marques (Música/UFRJ, 2003); Rívia 

de Alencar (Antropologia/UNB, 2005); Raiana Maciel (Música/UFBA, 2009) e Cássio 

Nobre (Música/UFBA, 2009)2, foram poucos os pesquisadores – sobretudo baianos e/ou 

fora da área de Etnomusicologia – que “correram estas rodas”.  

                                                
2 Respectivamente: “O samba de roda do Sembagota: tradição e contemporaneidade”; “Cultura popular 
no Recôncavo baiano: a tradição e a modernização no samba de roda”; “Samba de roda em Cachoeira, 
Bahia: uma abordagem etno-musicológica”; “Será que dá samba? Mudança, Gilberto Gil e Patrimônio 
Imaterial no Ministério da Cultura”; “A Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e seus impactos 
no Samba de Roda do Recôncavo Baiano”; “Viola nos sambas do Recôncavo Baiano”. Apesar das 
tentativas, não conseguimos acessar os trabalhos de Francisca Marques e Rívia de Alencar. 



 Um trabalho com grande densidade, como alguns dos citados anteriormente,  

sobre esta rica manifestação cultural, foi produzido no ano de 2004 e publicado em 

2006 com o título: Samba de Roda do Recôncavo Baiano (IPHAN, 2006). Trata-se da 

pesquisa coordenada pelo etnomusicólogo Carlos Sandroni – com colaboração de Ari 

Lima, Francisca Marques, Josias Pires, Katharina Döring e Suzana Martins –, que 

resultou no dossiê de Registro do Samba de Roda do Recôncavo da Bahia como 

Patrimônio Cultural Brasileiro. Tal publicação, inclusive, já se caracteriza como um dos 

resultados do Plano de Salvaguarda desta “manifestação musical, coreográfica, poética e 

festiva do povo baiano”; fruto do título conferido ao samba de roda enquanto 

Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, pela UNESCO, em 25 de novembro 2005.   

  O samba de roda, apesar de estar intimamente ligado às tradições dos africanos 

e seus descendentes que começaram a chegar ao Recôncavo da Bahia por volta do 

século XVI, se misturou a traços culturais portugueses e indígenas, configurando-se 

assim numa das mais ricas expressões culturais brasileiras. Podendo acontecer a 

qualquer dia, hora e lugar, a roda, que identifica este gênero musical, a depender do 

tempo e do espaço em que estiver sendo realizada, faz circular no seu interior 

características distintas.   

 Por exemplo, o samba de roda é batizado por diferentes nomes por aqueles que o 

produz. Isto se dá, principalmente, a partir de alguns elementos centrais nestes espaços 

(rodas, comunidades) que o caracterizam como diferentes de outros tipos de sambas 

organizados dentro deste mesmo universo que é o samba de roda do Recôncavo da 

Bahia. Então é comum nós ouvirmos expressões como samba corrido, samba chula, 

samba amarrado, samba de viola, samba de caboclo, barravento, samba de parada, 

samba de estiva, samba de lata, samba de machucador, samba de enxada3, e por aí vai. 

No entanto, é mais comum, ele ser classificado em suas duas variantes mais comuns, 

que são o samba corrido e o samba chula. A partir das observações e entrevistas, 

percebe-se que o samba corrido, como o próprio nome já aponta, é mais acelerado, é 

mais corrido do que o samba chula, que por sua vez é também conhecido por samba 

amarrado; sua parte cantada, seus versos, são mais curtos e  têm um caráter mais 

repetitivo – onde aqueles versos que são cantados (em solo), geralmente são os mesmos 

versos respondidos pelo côro, na roda. 

                                                
3 Estes dois últimos registramos em Cruz das Almas a partir dos instrumentos percussivos que os 
caracterizam e os destacam dos demais. A saber: a cuia e o machucador de madeiras utilizados para 
triturar alimentos na cozinha, tocados pelas sambadeiras do Samba de Machucador do Grupo Bom Viver; 
e as lâminas de enxada (ferramenta agrícola) percutidas com uma faca, no Samba de Enxada do Corta 
Jaca (comunidade da zona rural cruzalmense). 



 Outra coisa é o ritual da roda que no samba corrido é totalmente diferente do 

samba chula. No samba corrido, as pessoas podem sambar a hora que se sentiram mais a 

vontade; não há separação entre a parte do canto e a parte da dança, coisa que já 

acontece no samba chula. O caráter participativo, ou melhor, permissivo do samba 

corrido é mais intenso: é comum nós vermos mais de uma pessoa no centro da roda 

sambando, inclusive homens – o que no samba chula raramente acontece. 

 O samba chula, por sua vez, já traz no seu nome a chula – que é o canto 

característico deste tipo de samba de roda; possui poesia mais elaborada – geralmente 

acima de quatro versos – que o samba corrido; essa chula, após ser “gritada” por uma 

parêa [parelha; dupla] de cantadores [um faz a primeira e outro a segunda voz], é 

acompanhada por um relativo – que é uma estrofe mais curta que é respondida pela 

outra dupla de cantadores, tratando-se de versos relativos, na maioria das vezes, à essa 

chula cantada anteriormente.  

 Após essa chula ser gritada – como dizem os sambadores –, é cantado o relativo, 

e só após este, é que as sambadeiras – uma de cada vez – entram na roda para sambar. 

Daí ela samba na frente de cada um dos músicos – começando pela viola, que é o 

instrumento que comanda o ritual do samba chula – fazendo a cortesia a estes; depois, 

no “miudinho”4, corre a roda cumprimentando os demais e executando sua 

performance, e se retira após dar a “umbigada” naquela companheira que irá assumir 

seu lugar no centro da roda, após a mesma chula e o mesmo relativo serem cantados 

novamente.5 Assim, terminada a repetição da chula e do relativo, essa sambadeira que 

recebeu a umbigada, entra na roda para cumprir seu ritual e “dizer no pé” ao que veio. 

Na seqüência, é cantada outra chula e outro relativo até finalizar a roda com sambas 

corridos, e todos entrando livremente pra sambar.  

 Uma outra característica fundamental é a presença da viola. Não existe – quer 

dizer – não deveria existir samba chula sem a presença da viola, originalmente e/ou 

prioritariamente a viola machete, de origem portuguesa, mas que mãos negras no 

Recôncavo da Bahia produziram uma vibração, um poder, que foram capazes de 

“amarrar” os “batuques” africanos, desenrolando isto que é hoje o nosso samba de 

viola, o samba chula.  

                                                
4 Passo característico do samba de roda. Consiste numa coreografia executada do quadril pra baixo, onde 
os pés deslizam pelo chão num sapateado quase imperceptível.  
5 Segundo os cantadores mais tradicionais do samba chula, cada chula, com seu respectivo relativo, 
devem ser cantadas duas vezes, intercedidos pela dança.    



 Violar estas determinadas regras e rigores, passadas de geração pra geração, é 

considerado pela grande maioria dos sambadores e sambadeiras um desrespeito à 

ritualidade e à ancestralidade que são vitais no mundo do samba e de outras tradições 

culturais [“inventadas”, ou não!]. 

 Seguindo, por sua vez, a discussão do instrumental do samba de roda, este é bem 

variado. Citarei todos aqueles instrumentos que, em maior ou menor grau, pude 

observar no decorrer das nossas pesquisas pelo Recôncavo e sua capital. São eles: viola 

(machete – substituída pela viola “paulista”, “regra-inteira”, “3/4”, “caipira”, como são 

conhecidas; ou pelo cavaquinho); violão; pandeiro (pele de couro ou sintética); 

tamborim (pele de couro de jibóia, cabra, ou bode; ou pele sintética; marcação; 

atabaques; timbal e maraca – como os mais comuns; mas também percebe-se o uso de 

prato e faca; triângulo; surdo; sanfona de oito baixos (“pé-de-bode”); agogô; berimbau; 

e, é claro, as tradicionais palmas.   

 Quem quiser ampliar tais informações, primeiramente, aconselho que se busque 

acessá-las onde elas acontecem em toda sua plenitude, poder e beleza, que é no espaço 

das rodas de samba de roda; somado a isso, sugiro a leitura dos trabalhos supracitados, 

os quais iremos retomar agora, revelando um pouco mais dos mesmos, por se tratarem 

de estudos significativos sobre o desenvolvimento histórico do samba de roda, a partir 

de múltiplos referenciais.    

 Começando por Ralph Waddey, norte-americano, que estava estudante de 

doutorado em Etnomusicologia pela Universidade de Austin, Texas, quando veio ao 

Brasil na década de 1970 pesquisar a música da capoeira. No entanto, não foram as 

chulas cantadas aos repiques da única corda do berimbau viola que o seduziu, e sim, as 

chulas gritadas ao pinicado das violas de dez cordas do samba do Recôncavo – até então 

sem literaturas específicas. Inspirado, decide mudar o foco de suas pesquisas e, apesar 

de não concluir o doutoramento, publicou na Revista de Música Latinoamericana, o 

ensaio intitulado Viola de Samba and Samba de Viola in the Recôncavo of Bahia – 

republicados em português, em Iphan(2006, p.102 – 152). 

  Iniciado no universo da viola e do samba chula por Rafael Alves França (Mestre 

Cobrinha Verde, capoeira e sambador), Ralph percorre o Recôncavo e, em 1976, 

encontra-se com Clarindo dos Santos (Clarindo da Viola, exímio violeiro e fabricante de 

violas) – ao que tudo indica, santo-amarense –, ampliando assim seus contatos e suas 

relações com o samba de roda e seus fazedores. O que lhe permitiu, através de 

procedimentos clássicos da etnomusicologia – observações, gravações, transcrições, 



entrevistas e conversas informais –, construir de forma empírica um trabalho que serviu 

como base para quase todos que o sucederam. Primeiro, por pesquisar a viola e sua 

centralidade no samba de roda do Recôncavo (estudo ampliado pelo trabalho de 

Nobre(2008)); e segundo, por examinar o gênero (samba de viola),  o evento, e o grupo 

social que o realiza.  

 Se Ralph se encantou por Clarindo – falecido em 1º de dezembro de 1980 –, 

tendo comprado, inclusive, as últimas fôrmas da viola machete nas mãos deste e levado 

para Alemanha, Tiago de Oliveira Pinto, por sua vez, foi “tocado” em suas pesquisas 

por João da Viola (violeiro santo-amarense), fazendo alguns registros em áudio deste, e, 

também na Alemanha, lançou o CD “Capoeira, Samba, Candomblé – afro-brazilian 

music in Bahia”. É possível, que as referências a Santo Amaro nestas pesquisas 

pioneiras na área de etnomusicologia sobre o samba chula, somada à expressividade de 

outros filhos de Santo Amaro no cenário da poesia e da música popular brasileira, tenha 

elevado o brilho desta e o ofuscamento de outras cidades, como aquela, ao monte, onde 

outros (en)cantadores e violeiros – aos montes – gritavam e ponteavam as suas chulas6.  

 É o que podemos notar no trabalho de Döring(2002, p.9), quando esta, ao se 

referir às pesquisas dos colegas supracitados, reproduz informações como: 
O samba chula é mais complexo musicalmente do que o samba-de-roda [corrido] e sua 
origem e presença parecem se centrar quase que exclusivamente na região de 
Santo Amaro e em poucos outros lugares do Recôncavo. Ele é um samba de viola no 
qual a viola é tocada de maneira característica com tonalidades determinadas, afinações 
das cordas, técnicas e acentos rítmicos. A viola é um instrumento de corda trazido pela 
cultura portuguesa e que no Brasil foi modificado na sua construção (...). A viola típica 
da região de Santo Amaro chama-se machete e se encontra em processo de extinção 
pelo fato de que os construtores desse instrumento quase todos faleceram e poucos 
instrumentos antigos ainda estão em uso. (DÖRING, 2002, p.9, grifos nossos) 

 
 

 Para além disto, voltando ao tema central do trabalho de Döring (2002), que é a 

preocupação com “o complexo da preservação, continuidade e inovação das tradições 

musicais”, sua pesquisa de campo é bastante significativa e atende àquilo que ela se 

propôs; já que o grupo por ela pesquisado, o Sembagota, de Salvador-BA, engloba no 

                                                
6 Faço aqui referência à São Francisco do Conde, não na perspectiva de uma visibilidade “bairrista”, – 
mesmo porque não sou franciscano – , mas na tentativa de descortinar uma invisibilidade histórica e 
cultural, sobretudo de um dos três primeiros territórios ocupados da Bahia, de onde, inclusive, a Freguesia 
de Nossa Senhora da Purificação de Seregipe do Conde – atual Santo Amaro da Purificação – se 
desmebrou. E onde há mais tempo o toque da viola machete segue em execução (IPHAN, 2006).  
A propósito, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, ao invés de tentar fazer o mesmo, democratizando 
e dando visibilidade ao Samba de Roda do Recôncavo da Bahia – e não de uma localidade específica –, 
viabiliza um trio elétrico para o samba de roda no carnaval de Salvador em 2009, comandado pelos 
músicos Roberto Mendes, Mariene de Castro, Raimundo Sodré, e pela sambadeira D. Nicinha, onde – 
com exceção de Mariene (apesar dos laços familiares), todos são de Santo Amaro da Purificação. A 
iniciativa foi louvável, mas como diria Sarajane: “Vamos abrir a roda, enlarguecer! Tá ficando 
apertadinha, por favor, abre a rodinha!”.  



seu repertório elementos de manifestações tradicionais locais (rurais e urbanas) e 

elementos de bandas de rock, se propondo a fazer uma releitura contemporânea de 

tradições musicais baseadas nos sambas, na capoeira e no candomblé.  

 Depois deste trabalho, Döring amplia seu afeto pelo samba de roda baiano e 

avança também nas suas pesquisas e produ-sons: destacam-se os lançamentos dos CDs 

do Samba Tradicional da Ilha7 (2005) e do Samba Chula de São Braz (2009), bem como 

do Projeto Cantador de Chula: “Projeto de pesquisa, registro, preservação e divulgação 

da chula cantada no samba de roda e samba rural no Recôncavo e no Agreste” 

(grifo nosso). Seguindo o curso, no mesmo mês em que Katharina defende sua 

dissertação de mestrado na Escola de Música, Erivaldo Nunes apresenta a sua na 

Faculdade de Letras. As aproximações ocorrem não só nas datas, como também nas 

categorias que baseiam as mesmas, pois enquanto a primeira busca analisar a “tradição” 

e a “contemporaneidade” em um grupo de “samba de roda”[há controvérsias!] de 

Salvador, a segunda traz a “tradição” e a “modernização” em grupos de samba de roda 

de Santo Amaro da Purificação.   

 Ao analisar seu trabalho, percebo que o mesmo consegue atingir os objetivos 

propostos; tais quais: a) conhecer a organização espacial do samba de roda; b) registrar 

suas memórias, vozes e narrativas; c) compreender as relações sociais neste universo; d) 

estudar os textos das músicas; e) analisar a produção e divulgação do samba de roda e 

suas relações com o mercado cultural.  

 Além disso, a sua discussão entre “tradição” e “modernidade” revela os riscos e 

contradições que o samba de roda do Recôncavo vem sofrendo na contemporaneidade, 

no bojo de suas relações (políticas, comerciais, comunitárias, etc.). A partir dos dados 

que ele traz, podemos meditar sobre questões referentes ao entendimento, à prática e ao 

consumo do samba de roda na atualidade. Cito: a) a formalidade, a padronização nas 

indumentárias, os repertórios mais curtos, bem como o tempo da performance da dança, 

que confrontam a espontaneidade do ritual;  b) os espaços atuais de apresentação – 

palcos, palanques, etc. – que quebram a simbologia da roda, transformando-a num semi-

círculo para que os espectadores tenham uma visão “melhor” do “espetáculo”; c) 

renovação na temática das letras, que reflete as mudanças sociais e econômicas da 

região onde este se desenvolve; d) a “mercadorização”, que, se por um lado, tem 

sentidos e significados questionáveis, por outro, tem contribuído com a ampliação da 

                                                
7 O Samba Tradicional da Ilha era liderado pelo Mestre Quadrado (Gerson Francisco da Anunciação), 
exímio capoeira e sambador, falecido em 17 de abril de 2005, no mesmo dia em que estava sendo fundada 
a Associação de Sambadores e Sambadeiras do Recôncavo da Bahia (ASSEBA). 



renda desses grupos sociais; já que a riqueza imaterial desta manifestação cultural 

contrasta com a pobreza material da maioria de seus produtores.  

Enfim, situações que configuram os “atritos e trocas”, os “conformismos e as 

resistências”(CHAUÍ, 1994), que fazem parte do próprio desenvolvimento das culturas 

populares ao longo de sua história, e sobretudo, na sociedade do capital. 

 Voltando ao Dossiê Iphan 4 – Samba de Roda do Recôncavo Baiano (IPHAN, 

2006), esta obra revela – em texto, áudio, vídeo e fotos – o desenvolvimento, a função 

social, simbólica e cultural do samba de roda; sua descrição técnica (estilo, gênero, 

escolas, influências); a justificativa do Registro desta manifestação como Patrimônio 

Cultural do Brasil; os componentes do Plano de Salvaguarda e valorização do samba de 

roda (objetivos, etapas, execução, etc.); além da socialização dos ensaios de Ralph 

Waddey citados anteriormente, transcrição musical dos sambas que compõem o CD, e 

contatos dos grupos que os executam.   

O fato é que, se por um lado, muito do que foi escrito, é real e vem sendo 

realizado de forma positiva; por outro, algumas coisas não saíram do papel ou foram 

negadas8; e outras – embora mínimas – tiveram conseqüências negativas; como aponta 

o trabalho de Maciel(2009). A mineira Raiana Maciel – quatro anos após a proclamação 

do samba de roda como Obra-prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade e 

cerca de cinco anos das pioneiras discussões sobre as políticas de salvaguarda da 

referida manifestação - nos traz uma pesquisa de grande relevância, pois objetivou 

analisar os impactos de tais políticas no contexto sócio-cultural e musical do samba de 

roda e, principalmente, a partir da ótica dos próprios sambadores e sambadeiras, 

buscando identificar as contribuições e possíveis desvantagens percebidas ao longo 

desse período. Segundo a autora, dentre os impactos, vale ressaltar a fundação e atuação 

[auto-organizada] da Associação de Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia 

(ASSEBA); a formação, a reativação e a crescente profissionalização de grupos de 

samba de roda no Recôncavo9; e a inserção de novos componentes na música e 

performance do samba, tais como instrumentos musicais considerados “não-

tradicionais” (MACIEL, 2009).  
                                                
8 Como o início da implantação da Oficina de Luteria Tradicional Clarindo dos Santos e da rede de Casas 
do Samba como centros de referência; e edição de um guia em DVD destinado à aprendizagem da viola 
machete, a partir dos registros colhidos nas oficinas realizadas de 2004 a 2005, com o Mestre Zé de 
Lelinha em São Francisco do Conde. Tais ações estavam previstas para acontecer até 2006 (ver IPHAN, 
2006, p.92-93).  
9 Para além da Bahia, novos grupos de samba de roda também vêm sendo formados. Na nossa pesquisa de 
campo em São Francisco do Conde, por exemplo, observamos na Pitangueira a visita de membros dos 
grupos Garoa do Recôncavo (SP) e Recônca-Rio (RJ), em suas pesquisas sobre o samba de roda da 
região. (Ver: “Reconca-Rio na Fonte”, vídeos em www.youtube.com) .  



 Gostaria de destacar também neste trabalho, a opção da autora em dar uma 

abordagem mais política e social, do que musical, em uma pesquisa na área de 

etnomusicologia. Não sou um especialista no tema, mas, dentre os trabalhos de pós-

graduação analisados nesta área, este último, ao meu ver, juntamente com o trabalho de 

Nobre (2009) e sua crítica ao “processo de ocidentalização do mundo” (NOBRE, 2009, 

p.252) – o que chamo de expansão do imperialismo ou mundialização do capital – 

avançam nesta possibilidade, apontando para a relevância de outras “pautas” e outras 

“transcrições”. Nesse sentido, quero destacar também na pesquisa de Nobre (2009), não 

só a sua busca “por uma metodologia mais humana” (p.7), a sua preocupação com os 

desdobramentos da pesquisa e sua continuidade nas relações com os sambadores e 

sambadeiras, mas também um de seus questionamentos:  “como  fazer  com  que  um  

“saber”  possa  ser  “revitalizado”,  porém,  se continuam  a  existir  as  causas  que  o  

fizeram  enfraquecer  ou  desaparecer?” (NOBRE, 2009, p.232).  

E isto, de certa forma, foi o que buscamos responder na nossa pesquisa de 

Mestrado em Educação, onde objetivamos revelar como se dá – apesar do capital – a 

produção, a transmissão e a assimilação de saberes no universo do samba de roda, a 

partir de um estudo de caso com um tradicional grupo de samba chula de São Francisco 

do Conde – um dos municípios de maior desigualdade social do país – e, nestas 

relações, ressaltar o que pode contribuir com a formação humana numa perspectiva 

emancipatória, ou seja, para além do capital. 

 
3. O SAMBA CHULA FRANCISCANO DE COR E SALTEADO10: “Ô RAPAZ, 
OUÇA MEU PALAVREADO!”  
 
 Como no nosso trabalho vimos reforçando a memória e a história oral enquanto 

categorias centrais no processo de transmissão de saberes no universo da cultura 

popular, resolvemos, ao pé da letra, dar vez e voz às sambadeiras e aos sambadores de 

São Francisco do Conde. Assim, optamos por transcrever algumas das falas que 

ouvimos ao longo da nossa convivência com estes sujeitos. Algumas delas se tratam de 

entrevistas semi-estruturadas; outras, de gravações e anotações feitas em bate-papos 

cotidianos e, também, de registros que ficaram guardados na nossa memória.   

                                                
10 “Cor. sm. Ant. Coração. Modernamente, só se usa na expressão “de cor”, de memória (para os romanos 
antigos, a sede da memória estava no coração). // De cor e salteado, de memória e com perfeição.” 
(KOOGAN/ HOAISS, 1995, p.228) 



  Neste artigo, optei por trazer os relatos das quatro irmãs sambadeiras da Ilha de 

Cajaíba: D. Didi, D. Tudinha. D. Lindaura (vice-presidente do Samba Chula Filhos da 

Pitangueira) e D. Neuza11.  

 

3.1 Sambadeiras de “Rocha”: 

 
D. Didi (Ilda da Rocha, 73 anos): 

 O meu pai era sambador. O nome dele era Porcínio. E minha mãe chamava 
Maria Ernestina do Carmo, mas o apelido por Valentina.  

Minha mãe sambava desde cedo, desde mocinha. Começou a sambar nova. 
Minha vó levava ela pro samba e chegava lá ela sambava. Depois casou e continuou. 
A mesma coisa meu pai. Meu pai tocava pandeiro, cantava. Iam pro samba e só saiam 
dali quando terminava. Isso tudo lá em Cajaíba. Depois a gente veio pra cá [pra Vila], 
mas não perdemos o ritmo não12.  

 
D.Lindaura (Lindaura Rocha Ribeiro, 67 anos):  
Minha família quase toda é do samba. Minhas tias por parte de pai, é tudo 

sambadeira. Minhas primas também.  
A nossa infância foi toda em Cajaíba. Nossa infância foi muito boa, muito 

saudável, apesar de nossos pais ser de dentro da roça. Nós irmãs, nunca demos trabalho 
a nossos pais sobre doença, criadas de pés no chão, dentro da roça, dentro do mangue, 
mariscando, vendendo. Pra nos produzirmos a gente tinha que trabalhar. Como é que 
trabalhava? Na roça ajudando nossos pais13.  
 Isso que eu tenho hoje aqui [no joelho] eu agradeço a trabalho, e várias quedas 
que eu tomei também. Comecei a trabalhar com sete anos de idade. Você sabe que 
trabalho de roça não é mole. Então, eu com 7 anos de idade, eu ia pra uma roça. (...)Em 
Cajaíba, o trabalho era duro também, tudo a gente trazia e descarregava na cabeça: a 
lenha, a mandioca, tudo o que a gente queria, marisco, que a gente mariscava muito, eu 
marisquei muito, muito, muito mesmo. Que eu fui muito infeliz com meu casamento. 
Não tive sorte com meu casamento e logo cedo eu me separei do marido e fui viver com 
minha mãe em Cajaíba, porque nem casa eu tinha. E você sabe, trabalho de maré é 
trabalho brabo, trabalho duro, ali dentro daquela maré pra lá e pra cá, carregando ostra e 
ferventando ostra. Dia de quinta-feira tinha que vir aqui pra Vila trazer os mariscos meu 
e de minha família pra gente entregar a pessoa pra levar pra Salvador pra vender.  

Apesar de tudo, foi uma infância muito boa. Brincava de roda, de boneca, 
de quebra-pote, de pau-de-sebo, de cabra-cega, de tudo a gente brincava. A gente 

                                                
11 No trabalho original, por sua vez, para além destas, trazemos aquela que é considerada “a matriarca da 
cultura de São Francisco do Conde”: Tia Adélia; e também as vozes dos mestres sambadores, Nelson 
Mendes (Boião) e Zeca Afonso (bem como seu filho e netos), além de outras personagens que intercalam 
o texto que tentamos construir obedecendo a uma certa linearidade lógica que permita um caminhar mais 
fluido e uma maior autonomia na análise do seu conteúdo.  O que não nos isentou de colocar uma lupa 
sobre pontos que achamos conveniente destacar – o que foi em negrito, nas notas de roda-pé e que será 
reforçado ao final do texto.  
12 O samba geralmente é transmitido de forma geracional. O Mestre Zeca Afonso, responsável pelo grupo 
pesquisado, aprendeu a samba com seu avô e já possui bisnetos seus no samba.  
13 Não confundir com “exploração do trabalho infantil”, pois, em certas comunidades e grupos sociais, o 
trabalho assume sua característica de “fundamento” do ser social. Por isso, crianças, desde cedo, 
aprendem com seus familiares a se relacionarem com a natureza, transformando-a e transformando-se de 
acordo com as necessidades e capacidades.     



tinha direito14. Quando começou a ir pro samba, minha mãe tinha a obrigação de levar 
uma esteira e dois lençóis. Que era pra quando a gente desse o sono, ela chegava assim 
debaixo de uma mesa, qualquer lugar, botava e ali a gente dormia. Porque a gente era 
tão pequena, né? Eu me lembro que minha mãe era sambadeira de primeira. Minha mãe 
morreu com 85 anos. 
 E assim foi a vida dura que eu tive. Quer dizer, quando eu tava com 36 anos, 
acho que foi com 35 anos, eu entrei na prefeitura. O trabalho que eu achei na prefeitura 
foi de auxiliar de serviço, que é gari. Eu não contei conversa, peguei. Por sinal foi um 
concurso na época. A prefeitura fichou 24 garis na época. (...) Quer dizer, eu fui uma 
pessoa que entrei pra varrer rua naquela época, que o pessoal não dava valor. Era assim 
discriminada. E é um trabalho honesto. As pessoas precisam valorizar, porque uma 
pessoa tá na comunidade limpando tudo que tem, pra deixar o ambiente limpo, 
saudável, pra poder a gente ter direito de pisar na rua, eu acho que merece todo o 
respeito.   [Comento] – Eu fico impressionado é como senhora, com o joelho nessas 
condições, entra na roda de samba e faz tudo aquilo. 

(Risos) Eu não dou guarida à doença não. Só se eu tiver mesmo acamada, e não 
puder... Parou de doer um pouquinho, eu tô lavando, enxugando, eu tô subindo a escada 
de minha casa, tô revendo o que tem pra fazer, venho na feira, vou pra supermercado, 
vou pra Salvador, eu não me entrego assim não. E principalmente o samba. Pra você 
ver, se eu num entrar em um samba, pelo menos uma vez, é que eu tô mesmo ruim, 
ruim, ruim do joelho. Mas se ele parou de doer um pouquinho? Ah! Não posso deixar 
meu samba não. Meu samba é minha vida. O samba pra mim é minha vida. Às 
vezes eu quero sair, quero largar isso de lado, porque me chateia demais ver certas 
coisas. Mas quando eu ouço o som da viola... Não consigo! (Risos) O joelho mesmo eu 
só sinto depois que [o corpo] esfria. Aí depois chego em casa, tomo banho, dou logo a 
massagem, forro logo ele, que eu tenho que andar com aquela faixa, tomo logo o 
remédio, pronto. Mas na hora do samba eu nem... 15 (risos). 

Então Cajaíba é isso pra gente, foi uma coisa que marcou muito a gente.  
(...)Tinham muitas famílias. Lá a gente fazia festa sem precisar de ninguém de outro 
lugar. Quem ia tocar lá era Zé Pequeno, Osmar Ramos, Toninho Rocha... Lá em Cajaíba 
era uma coisa linda. Dia de sábado de Páscoa, São João, Santo Antônio, Caruru de São 
Cosme e Damião, era tradição. E o samba chula comendo no centro! Nessa época não 
era Zeca. Ele não tava na família ainda. Não tinha o nome Filhos da Pitangueira. 
Registrado assim como hoje, não tinha. Isso só foi em 68 quando a gente resgatou o 
samba16. Que quem botou [o nome] foi Zeca porque os componentes eram da 
Pitangueira.   

Em Cajaíba era nossos pais. Meu pai que já tinha morrido, Cecílio, Nicinho, 
primo carnal da gente e muito mais. De violeiro tinha Chiquinho, primo de Zeca, 
Cafuné – Cafuné era bom. Ele era bom, bom, bom violeiro. Meia-noite ele atravessava a 
viola aqui [na nuca, empunhando-a com o braço apontando para o lado direito], que ele 
era canhoto, e tocava. Encostava um negócio nele, que até a hora que a gente quisesse 
ele tocava nas costas. Não tinha quem fizesse ele trocar. De meia-noite pro dia, ele só 
tocava nas costas. Antes disso ele tocava na frente, mas dava meia-noite, ele já sabia o 
horário, ele tocava nas costas. Alguma coisa ele tinha.  
 Então quando nossos pais morreram, ficou um pouco sem ter samba, sem ter 
reza. Os avós da gente foram morrendo... Depois entrou Zeca na família. Porque ele já 

                                                
14 Direito esse que confirma, em termos, o que afirmamos na nota acima.  
15 Assim como os escravos cantavam e dançavam para minimizar o jugo do trabalho, o desprazer das 
relações produtivas, essas quatro irmãs, sobretudo Dona Lindaura, ainda fazem dos sambas, suas fontes 
de alegria, de potência, de prazer. 
16 O Samba Chula Filhos da Pitangueira foi formalmente fundado em 22 de março de 1968.  



andava rezando e sambando. Acendeu a chama do samba e o samba voltou novamente. 
Foi quando a gente veio embora praqui pra Vila e resgatou o samba há 41 anos. 
  

D. Didi:  
A mãe da gente ensinava. Era pra sambar direitinho. Era pra dar 

umbigada, rodar direitinho, ir pra frente, pra trás. E a gente ia tomando gosto, 
tomando gosto, que num paremo mais. 
 Eu era a mais velha. E sambava mesmo. E gostava do samba. E até hoje, tô de 
idade, e sou fã do meu samba. E só quando eu me arriar, quer dizer, quando eu 
morrer, que eu vou deixar o samba. 
 
 D. Lindaura: 
 Minha mãe ensinou a gente a sambar, ensinou a gente a ter amor ao samba. 
A gente sambava por amor. Hoje a gente samba pra mostrar o que a gente sabe. 
Também já tem cachê, porque sem dinheiro a gente não pode viver. Naquele tempo isso 
não existia, a gente andava daqui até Santo Amaro, de pé, pra sambar. Ia pra São Braz, 
de canoa, pra sambar de graça. Éramos convidados, a gente ia. Por amor. Mas hoje não 
tá mais assim. Hoje a gente vai na casa de Milton [novo violeiro do grupo], se fizer um 
aniversário e disser: – Eu quero o Samba Chula! A gente vai por amor; na sua casa, a 
gente vai por amor; porque [vocês] tão fazendo parte do grupo. Mas hoje fala-se em 
dinheiro, e muito dinheiro! Você viu o Ministro da Cultura falar que foi destinado não 
sei quantos milhões pra cultura, só que ficou destinado entre São Paulo e Rio de 
Janeiro17. Cadê a Bahia? A Bahia não existe? Fomos passados pra trás. Mas a vida 
continua... 
 A gente sambava, não tinha briga, não tinha empurrão. Era samba mesmo até 
amanhecer o dia. Se matava porco, se matava galinha, se tratava, se fazia comida; antes 
do pessoal dizer: – Eu já tô indo! A comida tava na mesa, farta, pra todo mundo comer, 
pra poder vim embora. Achava pouco? Todo mundo ia dormir, quando era 5h da tarde 
todo mundo voltava... as meninas... a gente né, voltava e falava o pau de novo (risos). A 
gente sambava por prazer. Hoje, ainda quem samba por prazer, eu acho que é o 
Samba Chula [Filhos da Pitangueira], porque é família. Eu não quero desmerecer os 
outros sambas, mas é inconfundível; não se pode comparar o samba chula com nenhum 
outro samba. (...)Todos os instrumentos do samba eu toco. Eu só não faço tocar viola.  

 
D. Neuza (Neuza Maria Rocha, 63 anos):  

 Não sabe porque a gente não se ligou. Porque se a gente se interasse um 
pouco mais, a gente tinha aprendido e tocava a viola.  
 
 D. Lindaura: 
 Mas sabe por quê? O nosso pai emprestado [padrasto], que tinha viola, não 
queria que a gente pegasse a viola. Era um segredo. Amarrava toda de corda, dentro de 
uma tolha e dependurava pra que ninguém pegasse. Dizia ele que era pra não desafinar. 
Por isso que a gente não aprendeu.  
  Mas eu aprendi uma lição de vida com o samba. Aprendi muita experiência 
saindo de São Francisco. O primeiro momento nosso foi no TCA [Teatro Castro Alves]; 
Pelourinho, várias vezes; Clube do Cajueiro, em Feira de Santana; Foi uma experiência 
muito grande pra o grupo Samba Chula principalmente depois que foi convidado pra 
sambar no Palácio do Planalto. Porque eu tenho orgulho... Eu inclusive me chateei na 
                                                
17 No dia 26 de março de 2009, em visita a São Francisco do Conde, o Ministro Juca Ferreira fez severas 
críticas à Lei Rouanet, sobretudo ao afirmar que no ano de 2008 o Ministério da Cultura disponibilizou 1 
bilhão de reais pra cultura brasileira, e, deste montante, 80% ficou entre Rio de Janeiro e São Paulo.  



semana retrasada, porque a gente não se apresentamos e não teve uma justificativa pra 
gente imediata. Depois que a justificativa veio. Porque eu acho que os que vieram tocar 
aí: Mariene de Castro e Grupo Revelação, eu acho, na minha concepção, que eles nunca 
botaram o pé aonde o Samba Chula botou. Que é um orgulho pra gente ter entrado no 
Palácio do Planalto pra sambar com o Presidente da República, com o Ministro da 
Cultura e outras autoridades. Então deixaram de ter o nosso privilégio, pra ter o de 
outros grupos e eu me chateei com isso.18  
 Então, voltando... Foi uma grande experiência. Depois disso o Samba Chula 
tocou no Teatro Municipal do Rio [de Janeiro] e em Brasília de novo, umas 3 ou 4 
vezes. Daí veio a experiência do Sonora Brasil19. Que foi uma coisa de muito orgulho. 
O grupo ficou maravilhado. Pra quem nasceu aqui, pra quem se criou aqui, conhecer o 
Brasil todo, pessoas diferentes, de todo tipo de culturas, pessoas que deu valor ao nosso 
grupo. Então em tenho muito orgulho de participar do Samba Chula. Tem hora que eu 
me aborreço, quero sair, quero sair, mas o Samba Chula fala mais alto no meu coração.  
 Eu mesmo perdi um marido por causa do samba. Pintou uma viagem pra fazer 
uma apresentação em São Sebastião [do Passé], aniversário da cidade, aí eu caí pra 
dentro e fui-me embora. Mas não demorou muito não, levou umas 3, 4 horas lá.  
 Nesse dia ele nem foi dormir em casa, já de treita. Dormiu numa outra casa que 
ele tinha e ficou uns dois dias sem ir lá em casa. Quando ele apareceu lá, perguntou: – 
Tava onde?  – Tava no samba!  – E você pediu a quem? – Ô, tem que pedir, é? Eu sou 
dona do meu nariz, trabalho preu me manter, pago minha luz, pago minha água. Só 
tinha que dizer a você que eu ia sair, mas você sumiu, eu fui.  Ele disse: – Ah! Você vai 
escolher. Por que negócio de mulher ta saindo, indo pra samba. O que é que você 
prefere? – O samba! – Tá certo! Aí fiquei no samba. Eu escolhi o meu samba.  
  

D. Didi: 
 Pelo gosto de minha filha eu não tava mais no samba não. Só Jesus me tira!  
 Depois que o pai [dela] faleceu20 não gosta de ouvir nem o cd [do Samba Chula]. 
  
 D. Lindaura: 

Eu, na roda de samba, eu me sinto uma rainha. Eu me sinto feliz. Sinto uma 
energia positiva. Eu quero dar tudo de mim, quero que tudo saia bem e bom. O que eu 
quero é isso, o melhor pro samba chula, o melhor daquilo que eu faço. É por isso que eu 
me dedico tanto.  

(...)Tem lugar que a gente vai fazer apresentação, que só vai ter 20 minutos pra 
sambar, não dá! Se for muita mulher e ainda demorar na roda sambando, tem 
mulher que não samba. No Palácio do Planalto mesmo teve gente que não sambou. 

                                                
18 No dia 8 de março de 2009, o Reisado Glória e Louvores, o Samba Chula Filhos da Pitangueira, a 
cantora franciscana Isabel Miranda, a cantora Mariene de Castro e o Grupo de Samba Revelação foram 
contratados pela prefeitura de São Francisco do Conde para participarem da festa em homenagem ao Dia 
das Mulheres. Foi solicitado que o Samba Chula, estivesse no local marcado para a apresentação às 15h. 
Às 18h, Isabel Miranda subiu ao palco iniciando o seu show. Depois de tanto esperar e buscar 
informações concretas, avisaram ao Samba Chula que este se apresentaria logo após a cantora citada. No 
entanto, ao findar o show de Isabel, pediram pro Samba Chula fazer “qualquer coisinha” no chão em 
frente ao palco, pois não daria mais pra este se apresentar. As novas “revelações” do samba já tinham 
chegado e exigiam subir ao palco o mais rápido possível. A (des)organização do evento acatou, e as 
bravas mulheres sambadeiras de São Francisco do Conde, ao invés de homenageadas, foram 
desrespeitadas em sua própria cidade.    
19 O Samba Chula Filhos da Pitangueira foi selecionado para o projeto Sonora Brasil (SESC) em 2006, 
viajando em turnê pelos Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Brasília, 
Amapá, Amazonas, Acre, Tocantins, Roraima, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas e Bahia. 
20 Sêo Nemésio, pandeirista e cantador de chula, fazia a segunda voz no Samba Chula Filhos da 
Pitangueira. 



Não deu tempo. A gente ia botar até o Presidente na roda. Ele e Gilberto Gil. Mas... ia 
quebrar o protocolo! (risos) 

O problema é que quando a gente vai fazer uma apresentação fora do nosso 
convívio, a gente tem que engolir sapo. Mesmo a gente avisando... Djalma sempre 
avisa, explica o que é o samba chula, mas na hora o povo se empolga: aí entra uma, 
entra duas, entra três... Aí Zeca... Ave Maria! Zeca vira o diabo! Pára o pandeiro...  

A gente está cansado de dizer a ele: – Não pare o pandeiro porque fica feio! A 
pessoa que você parou o pandeiro ali, não sabe nem porque você parou o pandeiro. 
Continue tocando, deixe quem quiser entrar, sambar. Porque a pessoa não sabe. Não 
conhece as regras. Deixa o povo sambar!  

(...)Parece que eu vou morrer no samba. E quando eu morrer, uma coisa que eu 
sempre peço é que eu quero uma despedida muito bonita como foi a de Zé. Só que a 
minha eu quero que grave. Quero a minha filmada. Minha ida. A morte é o caminho de 
nós todos... 
 Mas eu queria deixar uma raiz no samba. Tudinha tem; Didi tem; Neuza tem. 
Das minhas filhas só tem uma que se tivesse tempo tava no samba. Que é Flor, a que tá 
pra ganhar neném agora. Mas as outras... Todo mundo samba, sabe sambar, mas num 
gosta não. A Flor, que se pudesse, todo lugar que eu ia ela também ia. Mas todo mundo 
me dá força, agora pra tá lá dentro, não. Não tem nenhuma! 
 
 D. Tudinha (Edvalda Rocha Gomes, 69 anos, esposa de Zeca Afonso):  

Lá eu tenho um bocado de neto que samba. E samba mesmo!  
Minhas filhas não samba hoje por causa da igreja21. Viraram tudo evangélica, 

crente. Mas neta e neto eu tenho um bocado no samba.  
  

D. Neuza:  
 Eu tenho um neto, Rafael, ele mesmo chegou pra mim e falou: – Ói minha 
vó, eu tô esperando começar logo as aulas que é pra eu aprender a tocar a viola.  

Assim que as oficinas22 voltarem, eu vou levar ele lá. 
  

D. Lindaura: 
 Agora eu tô com um pensamento assim, de fazer ensaio só com as meninas e 
os meninos, que é pra ir botando essas meninas no jeito, botar esses meninos no 
jeito. Pra mandar elas gritarem samba. Que eu quero fazer uma roda de samba só 
com mulheres e fazer também um samba mirim. Eu queria treinar essas meninas. 
Entregar o samba assim: – Vê aí o que vocês podem fazer! E ficar observando. 
Porque tem futuro. Do tempo que essas meninas e esses meninos samba junto com a 
gente...  Tem que ter os jovem e sempre uma pessoa mais velho, pra dar incentivo. 
Porque senão... 
 (...)Muitas meninas mesmo não estão participando porque as roupas já 
estão curtas, as roupas mais velhas já estão curtas e elas estão sem poder 
participar. E aí fica difícil. 

                                                
21 Tal intolerância é um dos grandes motivos de enfraquecimento do samba de roda há algumas décadas. 
Por outro lado, no seio da própria família, temos exemplos de quem, apesar da conversão religiosa, se 
manteve fiel ao samba. “Enquanto eu tiver vida, o samba não acaba. Enquanto Deus me der o direito de 
viver, eu vou dar continuidade. Enquanto eu puder cantar, eu não vou parar nunca. Mas quando eu 
morrer eu não sei. Porque desde quando eu sou evangélico eu não parei. Não parei porque quando eu 
me converti, eu avisei à direção da doutrina que eu não ia abandonar o samba de jeito nenhum. Eu ia 
continuar.” (Zeca Afonso, entrevista em 2008) 
22 D. Neuza se refere às oficinas de viola machete realizadas na casa do Mestre Zé de Lelinha. A 
entrevista coincidiu com o período de luto pelo desencarne do mestre.  



 Porque o grupo não tem fundo. Não tem como a gente ter fundo, porque a 
besteira que a gente recebe de apresentação mal dá pra dividir; porque tá todo 
mundo precisando. Mas é assim mesmo. Pra traz é que não vai. Agora vai é pra 
frente. Negócio de que vai acabar o samba, principalmente o samba chula? Aonde! Eu 
fico doida! Eu entro em depressão! Esse samba não acaba!  
 
 
 
4. SIGNOS QUE FICAM E SIGNIFICAM 
 
 A nossa intenção, como apontamos, foi a de dar vez e voz aos sambadores e 

sambadeiras de São Francisco do Conde, buscando registrar e revelar, nos fatos, nas 

fotos [que aqui não foram socializadas] e nos discursos destes, os processos de 

produção, transmissão e assimilação de saberes no universo do samba chula, além de 

apresentar alguns signos que julgamos poder contribuir de forma significativa com a 

formação humana numa perspectiva emancipatória, dentro e fora das instituições 

escolares. Pudemos verificar e reforçar a centralidade da oralidade, da observação, da 

práxis, da ancestralidade, da ritualidade, dos con-tatos constantes entre mestres e 

aprendizes, na preservação, produção e socialização dos saberes historicamente 

acumulados pela humanidade no âmbito das culturas populares.  

 Dentre esses saberes, queremos reforçar o significado que a viola machete tem 

na história do samba chula, principalmente, em São Francisco do Conde. Pois, enquanto 

alguns mestres e violeiros discordam da centralidade e da importância deste instrumento 

na atualidade da prática do samba chula23, a totalidade dos mestres e violeiros do samba 

chula franciscano que pudemos nos relacionar nesse nosso estudo, defende que o samba 

chula e a viola machete são inseparáveis. Aqueles que não utilizam o instrumento em 

seus grupos, o fazem, de acordo com a maioria, pela carência de tocadores do 

instrumento24 e/ou pela falta de condições financeiras que possibilitem a sua compra; 

além de que, até bem pouco tempo atrás, não se sabia da existência de artesãos que 

fabricavam a viola25.  

 Outra coisa que queremos destacar, é que, diferentemente da mercado-lógica, os 

homens e mulheres de idade mais avançada, são potencialmente respeitados e 
                                                
23 Ver: Nobre(2009, p.133).  
24 Apesar de ainda terem violeiros da velha geração, vivos em São Francisco do Conde (a exemplo de 
Mundinho e Zezinho de Campinas), o Mestre Zé de Lelinha era o único que a executava em 
apresentações e realizava oficinas para transmitir seus conhecimentos.  
25 Dos dois luthiers de viola machete que conhecemos: Tonho de Duca (atualmente em Cachoeira) e Sêo 
Cabral (em Salvador), a média de preço do trabalho do primeiro é R$500,00 e do segundo R$1.000,00. 
Valores que pra realidade econômica e social dos violeiros (camponeses, pescadores, aposentados, 
desempregados) se tornam difíceis de serem atingidos ou disponibilizados para tal fim, já que outras 
necessidades básicas, no atual projeto histórico, também se constituem como mercadorias.   



valorizados no contexto destas comunidades. Apesar de o capital seguir destruindo as 

forças produtivas, os anciãos e anciães que conseguem sobreviver – muito em função 

da alegria proporcionada pelo samba, que amplia a potência de agir – se tornam 

verdadeiros mestres, guardiões da memória e dos saberes de seu povo; merecedores, 

pela honra da causa, de títulos de “doutores”, mais que muitos “titulares” das 

universidades. Salvo as exceções! 

 Se por um lado, a competitividade, o individualismo, o egoísmo, o 

autoritarismo, a desumanidade, são valores produzidos e reproduzidos por muitas 

instituições (empresariais, escolares, familiares, etc.), encontrei em meus estudos de 

casos e de casas, redes e rodas de relação onde a solidariedade, a co-letividade 

[aprendizagem recíproca], a cooperação, o amor – ao próximo e aos distantes –, a 

auto-organização, fluem e influem para além dos tempos e dos espaços. Até a 

autoridade, às vezes questionável, do mestre Zeca Afonso, traz no fundo uma 

preocupação que se aproxima muito mais do paternal, do que do patronal; a primeira é 

aceitável, pois defende a vida; a segunda é responsável por algumas mortes.  

 Assim, sustentamos a tese de que a cultura popular pode inspirar de forma 

significativa os processos de transmissão e assimilação do conhecimento no âmbito das 

instituições escolares, fazendo com que esses espaços se tornem socialmente 

referenciados, assentados sobre um projeto histórico e uma teoria 

educacional/pedagógica que levem os currículos a assumirem e garantirem o 

desenvolvimento da humanidade em toda sua potencialidade. Pois seguimos afirmando 

que “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p.13). E o samba de roda, enquanto um 

importante “complexo temático” (PISTRAK, 2000) – onde podem ser discutidas 

questões referentes à História, à Geografia, à Literatura, à Cultura Corporal, ao 

Trabalho, ao Lazer, etc. – pode ajudar e muito neste processo.  
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